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besedil z vsega sveta uvrstila tudi moskovska zaloæba 
Izkusstvo. “Zvezdica” je imela gotovo glavno besedo 
tudi pri nagradi mlado pokolenje — jugoslovanskem 
priznanju za mladinsko literaturo, ki jo je Jeæek prejel leta 
1971. Prevedena je v vrsto tujih jezikov in uprizorjena na 
πtevilnih tujih in domaËih lutkovnih odrih (v ©vici, NemËiji, 
Bolgariji, nekdanji Sovjetski zvezi, ZDA, drugih republikah 
nekdanje Jugoslavije). V zadnjem obdobju pa je doæivela 
veË izdaj tudi kot slikanica.

f

Zvezdica Zaspanka

Rodila se je pod peresom Franeta MilËinskega Jeæka leta 
1952 kot prva slovenska otroπka radijska igra, ki jo je avtor 
sam tudi reæiral. Tri leta kasneje se je preselila na nebesni 
svod Mestnega lutkovnega gledaliπËa, kjer je zablestela v 
polnem sijaju. V priredbi za lutkovni oder je MilËinski svoji 
prijazni poetiËni pravljici dodal nove junake: sladoledarja, 
zamorca, Ëloveka iz gumija, pa inkasanta Pepeta LuËko … 
S tem je igri dal nove humorne poudarke in ji omogoËil 
razgibano scensko æivljenje. Leta 1959 je izπla v knjiæni 
obliki in svojemu avtorju prinesla Levstikovo nagrado. 
Istega leta jo je v svoj obseæni zbornik najboljπih lutkovnih 

“Ljubezen do otrok sem podedoval po 
oËetu, ki je bil mladinski pisatelj. Res je, 
da je to edino, kar mi je ostalo po njem, 
toda ljubezen do otrok je zelo bogata 
dediπËina. 
In ker otroci tako radi gledajo mojo 
pisano klovnsko masko in se mi smejejo 
s tako svetlimi oËmi in tako veselo 
ploskajo s svojimi toplimi rokami, 
sem jim v zahvalo napisal Zvezdico 
Zaspanko, da bi se jim tako vsaj malo 
oddolæil za vse dobro, kar mi store.”
— Frane MilËinski Jeæek
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“Strune mladosti so zabrnele … Kakπen Ëudeæ — biti spet otrok, v srcu 
sama lepota, niË hudih misli! Brez pretiravanja: tako Ëudo lahko doæivi 
Ëlovek, Ëe stopi z voljnim in odprtim srcem v ta najmanjπi Talijin hram … 
Vsekakor kulturna kronika kakega naroda ne more molËe in brezbriæno 
mimo prizadevanja delovnega kolektiva tega gledaliπËa, posebno pa ne 
mimo dela reæiserja J. Pengova, ki æe pet let umetniπko vodi to gledaliπËe. 
To malo tiho gledaliπËe je v Ëast Ljubljani.” — Fran Albreht

“Na festivalu v Bukareπti bi si jugoslovansko lutkovno gledaliπËe iz 
Ljubljane — katerega ubrana in bogata pravljica o zvezdici Zaspanki je 
potrdila, da je najboljπe otroπko lutkovno gledaliπËe — vsekakor tudi 
zasluæilo nagrado.” — Hans R. Purschke, nemπki lutkovni zgodovinar

“Ob obisku Zvezdice Zaspanke bi teæko z besedo izrazili naπe neizmerno 
navduπenje. Velika, velika hvala za Ëudovito doæivetje in poezijo.” 
— »lani MHAT iz Moskve

“Naπi dragi tovariπi, sreËni smo, da smo videli vaπo prekrasno predstavo, 
v kateri je toliko resniËne domiselnosti in okusa. Kako lepo bi bilo, Ëe bi 
priπli k nam v Moskvo!” — Segej Obrazcov, umetniπki direktor Centralnega 
lutkovnega gledaliπËa iz Moskve

“Zvezdica Zaspanka nas je popolnoma prevzela. Hvala vam, dragi 
jugoslovanski prijatelji. Mnogo lepega smo se nauËili. To je gotovo 
najlepπi spomin, ki ga odnaπamo s festivala.” 
— Hu En Van Cat, vodja lutkovnega gledaliπËa iz Vietnama

“Gledali smo izredno zanimivo predstavo, ki so jo pripravili veliki 
umetniki.” — »lani leningrajskega lutkovnega gledaliπËa

“Doæivel sem Ëudovit veËer in πe dolgo bom ostal pod njegovim vplivom.” 
— Jacques Chesnais, direktor pariπkega lutkovnega gledaliπËa Comédien 
du bois
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Frane MilËinski Jeæek (1914—1988)

Bil je pisec humoresk, radijskih iger, lutkovnih iger, 
filmskih scenarijev, reklam, besedil za popevke, skeËev, 
zabavnih veËerov, zabavnih televizijskih oddaj, avtor in 
pevec kupletov, reæiser, igralec, klovn ali, kot se je sam 
imenoval, dvorni norec njegovega veliËanstva — »loveka. 
Zapis o njegovem druæenju z lutkami najdemo prviË v 
dnevniku gledaliπËa Miniaturne lutke nestorja slovenskega 
lutkarstva Milana KlemenËiËa (leta 1936). S kitaro je 
spremljal pevce v predstavi Sovji grad — obËasno pa se 
je tudi sam prelevil v lutkarja. Mladostno prijateljevanje z 
Joæetom Pengovom je mladeniËa istega leta pripeljalo na 
ljubljanski radio, kjer se je rodil popularni pevsko-igralsko-
zabavniπki duet Joæek in Jeæek. Tri leta kasneje sta se 
oba pridruæila lutkovni Pavlihovi druπËini in kasnejπemu 
Pavlihovemu odru dr. Nika Kureta, ki pa je z zaËetkom 

vojne prenehal delovati. Znova 
so ju lutke povezale leta 1954, 
ko je Joæek nagovoril Jeæka k 
sodelovanju v Mestnem lutkovnem 
gledaliπËu. Nastale so igre: 
»arobna skrinja, KljukËev rojstni 
dan, Zgodba okrog tete Kunigunde 
— in nazadnje Zvezdica Zaspanka.
Krstna lutkovna uprizoritev je 
bila 23. oktobra 1955 v majhni, 
a prijazni dvorani Mestnega 

lutkovnega gledaliπËa (danes LGL), stisnjeni med cerkvijo 
in πolo, na Levstikovem (danes ©entjakobskem) trgu.
Dogodek je presenetil slovensko kulturno javnost.

“Izredno prijetno doæivetje, veË — globoko preseneËenje mi je nocojπnji 
veËer. Popolna dognana igra, prepriËljiva in polna topline in resniËnost. 
SreËno pot æelim v svet! Iskreno Ëestitam!” 
— Boæidar Jakac 

“OËarljivo, tako da bi πla najraje med zvezde, Ëe ne bi bila prenevredna!” 
— Lili Novy

“Izredno invenciozno, a hkrati z resniËno toploto in z obËutkom za 
plemenitost in poezijo.” 
— Duπan Pirjevec

Pot v svet

Navduπeni so bili gledalci, navduπena je bila kritika, 
navduπen je bil znameniti ruski lutkar Sergej Obrazcov, ki 
si je predstavo ogledal ob svojem gostovanju v Ljubljani 
leta 1957. 
Naslednje leto je “Zvezdica” prviË popeljala slovenske 
lutkarje v svet, v Bukareπto, na mednarodni lutkovni 
festival, ki je tam potekal ob kongresu mednarodne 
lutkovne organizacije UNIMA. Vsi so bili prijazni z njo, vsi 
so jo hvalili … (Po Pengovovih besedah je tudi Obrazcov 
“navijal” zanjo.) Mislila je, da je v sedmih nebesih — pa 
je kmalu pristala na trdih tleh. Festivalske igrice so se 
preigravale drugaËe. Brez politike paË ne gre. Zanimiva 
izkuπnja, ki je gledaliπËu prinesla vabilo na turnejo po 
Zahodni NemËiji, igri pa odprla vrata tujih lutkovnih 
gledaliπË. 

Leta 1961 je Zvezdica Zaspanka, 
skupaj z Ostrækom, obiskala 
Duisburg, Bochum, Köln, Stuttgard 
in München. Tam je bilo lepπe, tam 
niso delili nagrad, le knjigo vtisov 
so polnile laskave ocene.
Leta 1964 je mesto vodje Ateljeja 
za animirani film pri Triglav filmu 
prevzel »rt ©kodlar in predlagal, 
da predstavo Zvezdica Zaspanka 
(v kateri je kot izvrsten animator 

sodeloval tudi sam) posnamejo na filmski trak. Vodstvo 
Triglav filma je predlog takoj sprejelo. Razveselil pa se ga 
je tudi Joæe Pengov, ki je taËas po teæki operaciji leæal na 
Golniku. V prestavi pa je igral Botra Meseca in Klicarja. 
Dogovorili so se, da se »rt v naslednjih dneh vrne s tonskim 
tehnikom ter ustrezno opremo. In Pengovov “prispevek” 
so posneli kar tam, v bolniπki postelji. Na snemanje 
v atelje so ga pozneje z Golnika vendarle pripeljali s 
posebnim avtomobilom. Filmsko reæijo je prevzel »rt, Joæe 
pa je snemanje spremljal na invalidskem voziËku. In tako 
je Zvezdica Zaspanka postala filmska zvezda v prvem 
slovenskem celoveËernem lutkovnem filmu.
Leta 1972 se je v delavnici Lutkovnega gledaliπËa Ljubljana 
pripravljala na novo sezono. Izbruhnil je poæar … Od takrat 
je niso veË videli. ©la je med zvezde. 
Preæivela je samo njena dvojnica, ki je kot darilo Sergeju 
Obrazcovu leta 1957 z njim odpotovala v Moskvo in dobila 
prostor v njegovem muzeju. 
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celostni podobi.
Ena takih predstav je gotovo 
prva uprizoritev Zvezdice 
Zaspanke, ki so ji ognjeni 
zublji æal prepreËili, da bi kot 
ælahtni biser slovenskega 
lutkarstva (ob Æogici Marogici) 
spremljala odraπËanja vedno 
novih ljubiteljev lutkovne 
umetnosti. Igra je medtem 
doæivela v LGL dve novi 
postavitvi (1985. in 2001. — z 
razliËnim uspehom), vendar 
se je vse od poæara veËkrat 
pojavljala misel in æelja, zlasti 
gledalcev, da bi jo vrnili na oder 
v njeni krstni podobi. Pomen 
takega vraËanja se izkazuje 
predvsem v kulturoloπkem 
smislu, saj Lutkovno gledaliπËe 
Ljubljana kot osrednja 
lutkovna hiπa s tem izkazuje 
skrb za slovensko kulturno 
dediπËino in za predstavitev 
starih mojstrov, obenem pa z 
“lutkoteËnimi” uprizoritvami 
vzpostavlja zanimiv element 
svoje programske ponudbe. To 
navsezadnje dokazujejo stalna 
navzoËnost Æogice Marogice in 
“oæivljeni” Doktor Faust, Sovji 
grad, »arobne gosli … 

Razmislek in odloËitev o oæivitvi naπe prve Zvezdice 
Zaspanke se je tokrat navezala na 60-letnico 
Lutkovnega gledaliπËa Ljubljana in na poklon kljuËnim 
avtorjem te uprizoritve, umetnikom, ki so vsak na 
svojem podroËju tlakovali pot sodobnemu slovenskemu 
lutkarstvu. V letu 2008 je minilo 20 let od smrti Franeta 
MilËinskega, 40 let od smrti Joæeta Pengova, leto 2009 
pa prinaπa 100. obletnico rojstva Mare Kraljeve. Zato 
si nova uprizoritev æeli v kar najveËji meri ohranjati 
njihovega duha, obenem pa preverjati, kako se utrinki 
nekega Ëasa s svojo prijazno, humorno govorico 
dotikajo vesolja naπega vsakdana.

Dragocenosti iz vitrine 

Obstajajo predstave, ki so zaznamovale svoj Ëas in 
obenem ostale v gledaliπkem spominu in spominu 
gledalcev kot neke posebne vrednote, kot dragocenosti 
iz starih vitrin. V lutkovnem gledaliπËu imajo to sreËo, da 
se njihovi odrski junaki ne starajo. Morda jih prekrije le 
ælahtna patina, ki pa jim daje novo vrednost. Nekatere 
vztrajajo kot del æeleznega repertoarja dolgo vrsto let, 
druge se vraËajo iz pozabe v “novih preoblekah”. Za 
njihovo priljubljenost so vËasih “krivi” pisci besedil, 
vËasih reæiserji, vËasih avtorji likovne podobe … 
Najdragocenejπe pa æivijo v naπem spominu v svoji 
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Mara Kralj

Rodila se je leta 1909 na Dunaju. OËe Karel Jeraj je bil izvr-
sten glasbenik, mati Vida Jeraj (Franica Vovk — sorodnica 
Franceta Preπerna) je bila pesnica slovenske moderne. 
V njihovem domu na Dunaju in kasneje v Ljubljani so se 
zbirali πtevilni pomembni slovenski kulturniki. Po konËa-
nem πolanju na oddelku za keramiko srednje tehniËne πole 
v Ljubljani se je (1928) poroËila s slikarjem Tonetom Kraljem 
in s tem dokonËno stopila v svet umetnosti. ZaËela je slikati 
na svilo. V tridesetih letih se je v Parizu izpopolnjevala v olj-
nem slikarstvu. Æal so slike iz tega obdobja ob koncu vojne 
izginile, medtem ko so Maro zaradi sodelovanja z OF zaprli. 
Po vojni je kot maskerka sodelovala pri snemanju filma 
Na svoji zemlji. Na izobraæevanju v Ëeπkem studiu Baran-
dov se je seznanila tudi z lutkovnim filmom. Z lutkovnim 
gledaliπËem se je prviË sreËala æe kmalu po prihodu z 

Dunaja v Ljubljano, ko jo je mama 
vodila na predstave KlemenËiËe-
vega Slovenskega marionetnega 
gledaliπËa (1920—1924). Med voj-
no pa je doma tudi sama (z roËnimi 
lutkami) igrala za otroke ilegalcev.
Leta 1952 jo je na njeno veliko 
veselje v Mestno lutkovno 
gledaliπËe Joæe Pengov sprejel 
kot oblikovalko lutk. Umetnosti 
rezbarjenja jo je nauËil moæ Tone, 

oblikovalsko pa je vse bolj razvijala svoj lasten rokopis. 
Njeno prvo delo so bile lutke za marionetno predstavo 
Obuti maËek (1953). Sledile so πtiri igre roËnih lutk z 
veseljakom Pavliho, za njimi pa spet poetiËni lesenjaËki na 
nitkah: Lenuh Poleæuh, SreËni princ in imenitni Ostræek, 
ki je navduπeval gledalce na turneji po Zahodni NemËiji 
(1960). Z njim se je leta 1959 poslovila od Mestnega 
lutkovnega gledaliπËa in se upokojila. 
Lutke je zasnovala πe za gledaliπËe v Beogradu, za Lutkov-
no gledaliπËe Dravlje, za lutkovne filme; za televizijsko se-
rijo Butalci je izdelala prve mimiËne lutke. In ko se je vrnila 
k slikarstvu, jih je pogosto pripeljala tudi na svoja platna.
Mara Kraljeva je ideje za svoje like iskala v vsakdanjem 
okolju, na ulici. ZnaËilnost njenih junakov so mehkoba, 
milina, blag humor in izraznost — vedno podrejena soæitju 
z vsebino in tehnologijo. Kljub sorazmerno kratkemu 
bivanju med lutkarji je z enajstimi uprizoritvami v MLG 
pustila moËan avtorski peËat.

Joæe Pengov (1916—1968)

Direktor in umetniπki vodja ljubljanskega Mestnega lutkov-
nega gledaliπËa, reæiser, dramaturg, igralec, pisec, preva-
jalec, publicist, pedagog in promotor lutkovne umetnosti 
doma in v svetu je s svojim raziskujoËim, natanËnim, trdim 
delom in prefinjenim obËutkom za poetiko predmetnega 
sveta postavil temelje sodobnemu slovenskemu lutkovnemu 
gledaliπËu in mu visoko dvignil ceno na svetovnem “trgu”. 
Z lutkami se je sreËal æe v zgodnji mladosti v rezbarski 
delavnici svojega oËeta Ivana, znanega slovenskega 
podobarja. Rasel in zorel je ob bratih arhitektu, slikarju in 
kiparju in se z lutkami preizkuπal na njihovem odru.
V Kuretovi Pavlihovi druπËini se je lutkovno mojstril ob liku 
burkeæa Pavlihe. S prevzemom direktorskega mesta v MLG 
(1950) je prevzel tudi odgovornost za umetniπko rast mla-
dega gledaliπËa. Æe njegova prva samostojna reæija, Æogica 

Marogica (leta 1951, na sporedu 
pa je πe danes), je pomenila izrazit 
korak v smer sodobnosti. Sledili 
so vedno novi mejniki: Zvezdica 
Zaspanka (1955), Ostræek (1958), 
izjemna uprizoritev Maeterlinckove 
Sinje ptice (leta 1964; zanjo je av-
tor likovne podobe, France MiheliË, 
zasluæeno prejel Preπernovo nagra-
do, Pengov pa je nezasluæeno ostal 
praznih rok) ter Mala Ëarovnica 

(1967), ki je navduπila njenega avtorja Otfrieda Preussler-
ja. Vse sami marionetni biseri. Ob njih pa Volk in kozliËki 
(leta 1961; na oder roËnih lutk je uvajal nove tehnologije  
— javanke) in Mali strah Bavbav (leta 1964; primer izjem-
nega soæitja razliËnih zvrsti: javank, roËnih in mimiËnih 
lutk). Skupaj dvaindvajset uprizoritev.
Bil je perfekcionist, natanËen, a strasten ustvarjalec, ki je 
znal svojo energijo πiriti tudi na sodelavce. Zato je gledaliπËe 
doseglo pod njegovim vodstvom visoko izvajalsko raven, 
kar so poudarjali tako tuji kot domaËi strokovnjaki.
“Bil je eden redkih velikih reæiserjev evropskega lutkov-
nega gledaliπËa,” je v reviji Figurentheater zapisal direktor 
lutkovnega inπtituta v Bochumu, Fritz Wortelmann. 
A v domaËem okolju ni bil deleæen uradnih priznanj. Zato 
pa je za svoje æivljenjsko delo dobil zvezno nagrado mlado 
pokolenje. Na kongresu mednarodne lutkovne organizacije 
UNIMA, v katere vodstvu je deloval vrsto let, je bil leta 
1969 posthumno imenovan za Ëastnega Ëlana. 
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Julijan Strajnar

Rodil se je leta 1936 v francoskem Combellu, stalno pa æivi 
in deluje v Ljubljani. Kot sin rudarja izseljenca je obiskoval 
osnovno in glasbeno πolo v Franciji, πolanje je nadaljeval v 
Sloveniji in se leta 1954 zaposlil kot violinist — Ëlan Simfoni-
kov RTV Slovenija. Leta 1962 je diplomiral na ljubljanski filo-
zofski fakulteti iz romanistike ter postal sodelavec Glasbe-
nonarodopisnega inπtituta ZRC SAZU. Svoje delo na Inπtitutu 
je posveËal raziskovanju vseh vidikov ljudske glasbe, πe 
zlasti rezijanski glasbi, terenskemu delu in transkribiranju. 
Leta 1989 je na filozofski fakulteti diplomiral tudi iz etno-
logije in muzikologije. Poleg znanstvenega, uredniπkega, 
publicistiËnega in zbirateljskega dela je Strajnar ves Ëas tudi 
glasbeni ustvarjalec, skladatelj. Tako je izvirno prispeval v 
zapuπËino slovenske folklore okrog 70 priredb del za plesne 
(folklorne) skupine, scensko in filmsko glasbo, glasbo za 
lutkovni oder (Kozlovska sodba v Viπnji Gori, Martin Krpan, 
Mrtvec pride po ljubico, Kresna noË), tu je potem πe glasba 
za televizijske filme (Deseti brat, Ciklamen, Agitator), sedem 
skladb za pihalni orkester — godbo, veË prireditev in izvirna 
dela za godalni kvartet, zbore in razliËne komorne zasedbe. 
Julijan Strajnar pravi, da bi bilo æivljenje brez glasbe in 
drugih umetnosti pusto.

Ernest Franz (1906—1981)

Scenograf Ernest Franz je s svojo obËutljivo arhitektonsko 
kompozicijo in likovno dognano dramaturgijo prostora zla-
sti v tridesetih in πtiridesetih letih prejπnjega stoletja zazna-
moval dogajanja na πtevilnih gledaliπkih odrih na Sloven-
skem in v tujini. Med njegove najvidnejπe doseæke πtejejo 
postavitve Svete Ivane B. Shawa (1933), Shakespea  rove 
tragedije Romeo in Julija (1940) in Kranjskih kome di jantov 
B. Krefta (1948). Od leta 1935 je bil scenograf dramskega, 
opernega in baletnega odra SNG Ljubljana, med letoma 
1945 in 1972 pa tudi ravnatelj Gledaliπkega ateljeja SNG.
V Mestno lutkovno gledaliπËe ga je pripeljal Joæe Pengov, 
da je za drugo sezono uprizarjanja Æogice Marogice 
zasnoval novo scenografijo, na kateri se ta priljubljena igra 
odigrava πe danes. Njegova scena za Zvezdico Zaspanko 
je, æal, tako kot lutke zgorela v poæaru leta 1972. Ohranjeni 
pa so scenski elementi iz predstav Zlatolaska (1958) ter 
Mojca in æivali (1952); le-ta se obËasno πe vedno vraËa na 
oder Lutkovnega gledaliπËa Ljubljana.

Franci Ogrizek 

Njegovo sodelovanje z Mestnim lutkovnim gledaliπËem 
sega v leto 1951, ko je prviË zagodel na svojo violino v 
predstavi »arobne gosli, in je trajalo vse do leta 1974, 
ko je gledaliπËe æe delovalo z novim imenom Lutkovno 
gledaliπËe Ljubljana in je zanj napisal partituro za igro 
Kuæa laja mijav, mijav, mijav. Vmes je nastala glasba za 
Mojco in æivali, Zlato ribico. Obutega maËka, Zvezdico 
Zaspanko, Lenuha Poleæuha, IgraËke na cestah, 
Zlatolasko, Volka in kozliËke, Krikca in Pikca, Krasen 
cirkus, Sovico Oko. ObËasno je spremljal “Æogico” na 
harmoniju, “MaËka” s harmoniko, vËasih pa poprijel celo 
za lutko kot animator. Po potrebi paË. Obvladal je domala 
vse inπtrumente. Bil je Ëlan (AdamiËevega) Plesnega 
orkestra Radia Ljubljana. Manj znano pa je, da je leta 
1953 v triu s Slavkom in Vilkom Avsenikom prikorakal na 
oder Slovenske filharmonije in prviË javno zaigral danes 
znamenito skladbo Na Golici.
Bil je ljubitelj … VeË! Bil je prijatelj lutkovnega gledaliπËa.
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so nastajale deloma po skicah, deloma po fotografijah 
in po filmskem zapisu, ki je bil tudi edini vir za 
rekonstrukcijo scene. A kako “rekonstruirati” misel in 
duha ustvarjalcev? Kako jim ostati zvest? V danaπnjem 
prostoru in Ëasu? V prostoru, ki je πe bolj utesnjen, in 
Ëasu, ki se odvija vedno hitreje in ima vedno manj Ëasa 
za pravljice. In prav zato sem se lotil te naloge — iz 
spoπtovanja do avtorjev in do pravljice.

Matjaæ Loboda

Matjaæ Loboda

Leta 1953 sem priπel v Mestno lutkovno gledaliπËe na 
avdicijo za Obutega maËka. Star sem bil enajst let. Takrat 
sem prviË sreËal Joæeta Pengova … In potem sem “hodil 
v njegovo πolo” skoraj petnajst let. Za premiero, ki je 
bila sredi decembra, je Mara Kraljeva tudi zame naredila 
lutko Obutega maËka. Bil sem neznansko vesel. Ne 
vem pa, kaj je dobila ona, saj je bila to tudi njena prva 
premiera. Ja, na vajah sem spoznal tudi mojstra Francija 
Ogrizka, ki so mu starejπi lahko rekli Foter. Spremljal 
me je s harmoniko in je bil prijazno prizanesljiv, kadar 
sem jo urezal mimo. In potem je bil tu πe tehniËni vodja 
Ciril … Kaj je ta vse znal! Pa »rt, od njega sem bil najbolj 
odvisen. On pa od mene. Jaz sem mijavkav in govoril, 
on pa z maËkom plesal po odru, da se je zdelo, kot bi 
bil zares æiv. (Kasneje je te mojstrovine malo nauËil tudi 
mene.) Taktirko je imel vedno v rokah strogi reæiser 
Pengov. Vendar mi je bilo kmalu jasno, da v tem poslu 
drug brez drugega ne moremo. 

Potem so priπle nove igre in priπla je Zvezdica Zaspanka. 
Tudi tam sem bil zraven in “Zvezdico” sem spremljal tudi 
po svetu. 

Leta 1968 je Joæe Pengov zapustil Lutkovno gledaliπËe 
Ljubljana. Jaz sem prav takrat konËal πtudij na ljubljanski 
AGRFT. Priπli so k meni, da bi prevzel mesto umetniπkega 
vodje in dramaturga. Odgovornost se mi je zdela huda, 
zato sem si vzel Ëas za premislek. Naslediti avtoriteto, 
kakrπna je bil Joæe Pengov? Po nasvetu reæiserja Mirana 
Herzoga sem se le odloËil, da sprejmem izziv; navsezadnje 
sem bil s to umetnostjo zastrupljen od malih nog. Ostal 
sem vse do upokojitve leta 2006. Bil sem umetniπki vodja, 
dramaturg, reæiser, igralec, animator, pisec lutkovnih 
besedil, scenarijev in πtevilnih Ëlankov s podroËja lutkovne 
dramaturgije in zgodovine, dolga leta sem skrbel za 
promocijo slovenske lutkovne umetnosti, LGL in slovenske 
lutkovne dediπËine, doma in v tujini pripravil blizu 
πtirideset lutkovnih razstav … 

Zato si domiπljam, da o tej naπi mali umetnosti 
vendarle nekaj vem. Toda oæiviti Zvezdico Zaspanko, 
predstavo, ki æivi v naπem spominu kot neka posebna 
vrednota, pomeni veliko odgovornost. ©e zlasti, ker 
so “dokumenti” raztreseni in nepopolni. Nove lutke 

f
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Nastopa celo zvezda repatica. To arhetipsko zgodbo, ki 
govori o zdruæitvi materije z idejo, Jeæek spretno skrije 
v pravljico o zaspani zvezdici, o strogem meseËku, o 
brezsrËnem razbojniku in jo razpne med nebo in zemljo 
med sladoledarje, cirkusante in inkasante. Podobno, 
kot je to znal Chaplin, Jeæek spretno lovi ravnoteæje med 
sentimentom in ælahtnim humorjem.
Pa to πe ni vse! Stvar je napisana v dramski formi: torej 
se ne godi (kot betlehemska zgodba) daleË in nekoË. Iz 
epike, kjer æivi mit, smo stopili v dramatiko in skoznjo v 
gledaliπËe. Tu pa se vse dogaja samo tukaj in zdaj. 

Zakaj spet Zvezdica Zaspanka?

Zvezdica Zaspanka je radijska igra, slikanica, film in 
lutkovna predstava. Je ena od tistih zgodb, brez katere 
na Slovenskem ni mogoËe zrasti in jo vsaka generacija 
doæivlja po svoje. To kanonsko besedilo je postalo del 
slovenske kulturne identitete, obvezna klasika za otroke. 
Tako zelo jo imamo radi, da bi lahko rekli, da je Jeækova 
zgodba o zaspani zvezdici ponarodela. 
Zakaj? V njej se skriva eden pomembnejπih arhetipov: 
zvezda prileti z neba, da bi v Ëloveku (razbojniku) 
vzbudila ljubezen, edini smisel æivljenja. Vse to se za 
povrhu godi ponoËi, na koncu mesta, v uborni kolibi. 
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Zvezdica je priπla med lutke prav v Ëasu, ko je bilo 
Lutkovno gledaliπËe Ljubljana v zenitu nekega obdobja. 
Avtorska ekipa, ki jo je pripravila, je bila skupina izvrstnih 
sodelavcev na viπku svojih ustvarjalnih moËi. Dolgoletna 
prijatelja in sodelavca — takrat æe slavni Frane MilËinski 
Jeæek kot avtor in osrednja osebnost takratnega LGL in 
slovenskega lutkarstva — Joæe Pengov kot reæiser sta k 
sodelovanju pritegnila tudi druge vrhunske sodelavce: 
slikarko Maro Kraljevo, arhitekta Ernesta Franza in 
glasbenika Francija Ogrizka. Kot tehnolog je bil tu Ciril 
Jagodic, desna roka slavnega reæiserja. Ansambel tistega 
Ëasa je bil res odliËen. Temu primeren je bil tudi rezultat ...
Razbojnik Ceferin hoËe ukrasti Zvezdici zlato, lase z njene 

In edino gledaliπËe, v katerem se vsa naπteta Ëuda lahko 
zgodijo, je lutkovno. Tu lahko po zraku πviga Komet, se 
po nebu sprehaja MeseËek in preπteva zvezde, Ëlovek iz 
gume se lahko raztegne Ëez cel oder. Lutkarji so od nekdaj 
vabili svoje gledalce s prikazi morskih poπasti, prizori iz 
pekla in drugih vragolij. Lutke imenitno opravijo naloge, 
ki so za ljudi nemogoËe, in to je eden, seveda pa ne edini 
razlog, zakaj so se pravljice udomaËile prav med lutkami. 
Obstaja pa πe drugi, morda globlji razlog, zakaj je Zvezdica 
Zaspanka naπla svoj dom ravno v lutkovnem gledaliπËu. 
Zato, ker gre v tej zgodbi za srce. In lutke ga nimajo. »lovek 
mora v sebi poiskati srce, da lutka z njim lahko Ëuti. To se v 
naπi zgodbi zgodi dobesedno.
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rojstvo Zvezdice Zaspanke. Vse leto 2008 smo trdo delali in 
smo tako rekoË iz pepela obudili v æivljenje predstavo, ki jo 
bomo zaigrali z lutkami narejenimi po skicah, fotografijah 
in filmskem zapisu.
Tu gre zahvala za res velik trud vsem, ki so pri tem 
sodelovali, Matjaæu Lobodi, ki je ves projekt pripravil in 
vodil, sodelavcem v ateljeju, ki so lutkam dali podobo in 
moænost gibanja, igralcem, ki lutke na novo animirajo in 
jim posojajo glas, ter tehnikom, ki skrbijo, da vsa stvar 
nemoteno teËe. Zdaj ko je leto za nami, so za nami tudi 
priprave in pred nami je nova stara Zvezdica. Zasijala 
bo v vsem svojem sijaju in (mornarjem) kazala pot. Saj 
veste, Ëe ne vemo, od kod prihajamo, ne moremo vedeti, 
kam gremo. Predstava ni obiËajna premiera, temveË 
gledaliπkozgodovinski in kulturoloπki projekt. MogoËe se 
bo skupaj s KlemenËiËevim Doktorjem Faustom potegovala 
za status kulturnega spomenika.

 Jelena Sitar Cvetko, umetniπka voditeljica

glave, pa dobi nekaj boljπega: svoje lastno Ëloveπko srce. 
Zvezdica Zaspanka zdruæuje srce in zlato tudi drugaËe: 
predstava pomeni srce zlate dobe LGL. Doæivela je πtevilne 
ponovitve z najviπjimi priznanji, odliËne ocene tujih 
strokovnjakov … 
Pengovova marionetna predstava se je vse od premiere 
leta 1955 vedno znova vraËala na oder ljubljanskega 
Lutkovnega gledaliπËa, vse dokler zvezdice niso postale 
iskre v poæaru, ki je leta 1972 zajel naπo delavnico. 
Pa vendar je ta kultna predstava ostala globoko zasidrana 
v srcih Slovencev. 
Zaradi vsega tega je Lutkovno gledaliπËe Ljubljana svojo 
πestdesetletnico praznovalo v znamenju priprav na novo 
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Obisk iz Moskve 
Ko smo govorili o uniËujoËem poæaru, moramo omeniti tisto lutko, ki v 
njem ni bila uniËena. Preæivela je Zvezdica Zaspanka, ki jo je ljubljansko 
Lutkovno gledaliπËe podarilo mojstru Sergeju Obrazcovu, da bi zastopala 
slovenske oz. ljubljanske lutke v zbirki njegovega slavnega lutkovnega 
muzeja. Gre za edino sodobnico pogorelih tovariπic, ki so jo izdelale roke 
izvirnih ustvarjalcev. V Moskvi smo povpraπali, kako in kaj, in ob tej priliki 
so bili pripravljeni edino preæivelo Zvezdico in edino lutko, ki so jo izdelale 
iste roke kot vse zgorele tovariπice, posoditi. Lutka prihaja v Ljubljano, kjer 
se bo sprehodila po natanko tistem odru, na katerem so æivele originalne 
lutke, obiskala Semenj dobre volje in se po πtiridesetih letih sreËala z 
razbojnikom Ceferinom. Gostjo bomo sprejeli z vsemi Ëastmi, na ogled pa 
bo v velikem preddverju Lutkovnega gledaliπËa Ljubljana samo tri dni: med 
20. in 23. januarjem.
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Lutkovno gledaliπËe Ljubljana
Krekov trg 2, 1000 Ljubljana
telefon: 01 3000 970
faks: 01 3000 980
e-poπta: info@lgl.si
spletna stran: www.lgl.si

Blagajna LGL
informacije: www.lgl.si
telefon: 01 3000 982, 080 2004
Blagajna je odprta 
od ponedeljka do petka med 16. in 18. uro, 
v soboto med 10. in 12. uro 
ter uro pred predstavo.

Kartica KU KU 
vam omogoËa nakup vstopnic prek interneta. 
Vstopnice za tekoËi mesec si lahko zagotovite 
v predprodaji.
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Poleg Ministrstva za kulturo Republike Slovenije in Mestne obËine Ljubljana 
— Oddelka za kulturo nam omogoËata uresniËevanje programov πe:


