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Rad bi Ëez jezero …
Bobek æivi ob jezeru. Vsak dan se igra ob njem.
Po vodi spuπËa svoje male barËice in sanjari, da je
kapitan. Rad bi imel Ëisto pravi Ëoln: Ëe bi ga imel,
si misli, potem bi odplul Ëez vodo in priπel na drugo
stran. O, ko bi mogel, ko bi le lahko …
Pa se zgodi, da res dobi pravi Ëoln. Pogumno sede
vanj, a takoj ko zapluje, æe je tu miπka. Potem ga kliËe
æabica, za njo zajËek, lisica, medved. Jih ni za ËolniËek
malo preveË? Le kako se bo to konËalo …
Anja ©tefan
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reæija: Barbara BulatoviÊ
likovna podoba lutk in scene: Andreja Peklar
avtorja glasbe: Jelena Ædrale, Nino de Gleria
oblikovanje luËi: Boæidar Miler
lektura: Tatjana StaniË
nastopajo:
Asja KahrimanoviÊ
Martina MauriË Lazar
Brane Viæintin
tehniËni vodja: Jure ÆnidarπiË
inspicient: Alojz Sedovnik
luËno vodstvo: Boæidar Miler
scenski tehnik: Iztok Vrhovnik
izdelava lutk in scene: Sandra Birjukov, Iztok BobiÊ,
Joæe LaπiË, Marjeta Valjavec, Smrekca d.o.o.,
Joæe Zalar ml., s.p.
izdelava senËnih lutk: Barbara BulatoviÊ
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Anja ©tefan

Barbara BulatoviÊ

Anja ©tefan æivi ob Cerkniπkem jezeru. Ima πtiri
otroke, s katerimi je pregnetla precej jezerskega
blata in zmotila kar nekaj æab. MogoËe od tod tudi
Bobek in barËica …
Sicer pa je Anja ©tefan πtudirala slovenistiko in
anglistiko ter magistrirala iz folkloristike. Piπe pesmi
in pravljice za otroke. V sodelovanju z Inπtitutom za
slovensko narodopisje raziskuje ljudske pripovedi,
ki jih je zbiral Milko MatiËetov. Otrokom in odraslim
pripoveduje ljudske zgodbe iz razliËnih izroËil, najraje
manj znane slovenske Ëudeæne pravljice. Æe dvanajst
let vodi pripovedovalski festival Pravljice danes,
zadnja leta ne veË sama. Z radovednostjo opazuje
ljudi. Rada plava — najraje v morju, pa tudi v jezeru.
In smo æe spet pri Bobku …
Posebnost: Nadarjenosti za veslanje nima.

je leta 1990 diplomirala na francoski visoki lutkovni
πoli ESNAM v Charleville-Mézièresu. Sprva se
je usmerila predvsem na podroËje oblikovanja,
scenografije, dramaturgije in semiologije.
Podiplomski πtudij je nadaljevala na AMU v Pragi in
v tem Ëasu reæirala v Divadlu Minor. Od leta 1994 je
samostojna lutkarica. Sodelovala je z GledaliπËem
Ane Monro, z Rozinteatrom, s Senzorialnim
gledaliπËem (Labirint), z gibalnim FiziËnim
gledaliπËem (Kdo je tukaj nor?), z Druπtvom lutkovnih
ustvarjalcev (Zgodbe od drugod, Kralj Alkohol, Jst sm
ga pa vidla, ZaËaran kraj, Simplicius Simplicissimus),
z LG Joæe Pengov (Tri kraljeve opice), z LG Maribor (O
devetih mesecih) in z Mini teatrom (»rna kuhna).
Pripravlja vrsto uliËnih predstav in lutkovnih
delavnic.
V Lutkovnem gledaliπËu Ljubljana jo kot reæiserko in
oblikovalko prviË sreËamo v skupni uprizoritvi LGL
in Speakeasy Pictures Otrok in svet (nagrada mali
princ za najboljπo predstavo festivala Lutke '98). V
naslednjih letih je oblikovala predstave MehurËki,
Kekec (nagrada za oblikovanje lutk na festivalu v
Kotorju) in Ikarjev let. V dvojni vlogi (reæiserke in
oblikovalke) se je spet predstavila v igrah Juri Muri
v Afriki in Kralj Alkohol, kot dvakratna soavtorica
(tudi kot soscenaristka) pa πe v predstavah Zakaj
in Labirint brez fint, Kreda, Naredi mi lutko, Dobri
Zlobko.
Posebnost: Od malih nog si je tako moËno æelela
igrati lutke, da ji je lutkovno gledaliπËe zraslo kar
pred nosom, to je v isti ulici, kjer stanuje.
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Andreja Peklar

Jelena Ædrale in Nino de Gleria

Andreja Peklar je πtudirala umetnostno zgodovino
in filozofijo na Filozofski fakulteti in leta 1990
diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno
umetnost v Ljubljani. Æe kmalu po πtudiju je vstopila
v svobodni poklic. Preizkusila se je na razliËnih
podroËjih oblikovanja in ilustriranja. Oblikovala
je zloæenke, knjige, didaktiËne igraËe, muzejske
razstave, vitraæe, sestavljanke za otroke. Predvsem
pa se posveËa ilustriranju literature, ki je namenjena
otrokom. Ima obseæen in raznolik opus: od slikanic
prek uËbenikov do poljudnoznanstvenih ilustracij.
Imela je vrsto samostojnih razstav, razstavlja pa
tudi na pomembnejπih razstavah ilustracij doma
(Slovenski bienale ilustracije) in v tujini (Bienale
ilustracije Bratislava, mednarodno Zlato pero
Beograda, Annual exhibition New York).
Tri njene slikanice so bile uvrπËene v izbor
White Ravens, ki ga podeljuje Internationale
jugendbibliotheque iz Münchna. Ustvarila je tudi
dve avtorski slikanici (avtorica tako besedila kot
ilustracij), ki sta bili tudi nagrajeni. Prva z nagrado
Izvirna slovenska slikanica 2006 in druga z nagrado
Mednarodno zlato pero Beograda 2007.
Posebnost: V otroπtvu je veliko lepih trenutkov
preæivela v lutkovnem gledaliπËu — kot gledalka.
Po dolgih letih ga je ponovno obiskala — tokrat kot
ustvarjalka.

Jelena Ædrale je diplomirana glasbenica in deluje
kot violinistka in avtorica na veË razliËnih podroËjih.
Nino de Gleria, kontrabasist, baskitarist, skladatelj,
aranæer in producent, je pred mnogimi leti πtudiral
na Visoki πoli za glasbo in upodabljajoËo umetnost v
avstrijskem Gradcu.
Skupaj z Milkom Lazarjem in Dragom Ivanuπo sta
leta 1999 ustanovila komorno etno-jazz zasedbo
©tefbet Rifi. Poleg tega sta oba aktivna tudi v
razliËnih zasedbah, kot so skupina Brina, godalni
kvartet Godalika in “Fake orchestra”, bend kitarista,
skladatelja in harmolodika Igorja Leonardija.
Nino de Gleria sodeluje z Lutkovnim gledaliπËem
Ljubljana kot avtor glasbe æe od leta 1996: Mala Lili,
Od ena do niË, SneguljËica, Ko smo bili πe majhni in
Predstavljajte si …, soavtor pa je bil pri uprizoritvah
Spet kosovirji, Kako postaneπ glavni.
Jelena Ædrale sodeluje v lutkovnih predstavah
svobodne produkcije, predvsem s Saπo JovanoviÊem
in Ajdo Rooss: Moj deænik je lahko balon, Beseda je
konj …
Jelena Ædrale in Nino de Gleria sta soavtorja glasbe
v predstavi Kralj Alkohol (LGL in Druπtvo lutkovnih
ustvarjalcev), s Fake orchestrom pa sta ustvarila
glasbo za predstavo Zabava na luni.
Postala sta tandem pri ustvarjanju glasbe za
lutkovne predstave pod reæisersko taktirko Barbare
BulatoviÊ.
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Lutke v predstavi
Lutke v predstavi Bobek in barËica so namizne. Æe
ime samo pove, da igralci igrajo z njimi na igralni
povrπini, podobni mizi. RazliËne lutke imajo vgrajene
razliËne mehanizme za premikanje glave in odpiranje
gobËkov. Ko gledamo Bobka in njegove æivalske
prijatelje od daleË, se pravi Ëisto majhne, lutkarji
uporabijo njihove pomanjπane dvojnike. Ti niso
mehki in okrogli, ampak leseni in ploπËati. Tem
lutkam pravimo ploske lutke.
V prizoru brodoloma pa lahko vidite senËne lutke: te
so take, da jih vidimo samo, Ëe jih presvetlimo. Kadar
gledamo senËne lutke, pravzaprav sploh ne vidimo
lutk, ampak samo njihove sence na platnu.
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NekoË je æivel Bobek in ta Bobek
se je silno rad igral ob jezeru.
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Miπka: “Bobek, Bobek, poËakaj! ©e jaz grem
s teboj! Veslala bom, ko se boπ utrudil.”
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Æabica: “Vzemi me v ËolniËek. Pot ti
bom kazala. Jezero poznam kot svoj
æep, z mano se ne boπ izgubil.”
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ZajËek: “Bobek, Bobek, vzemi me s
seboj! Posluπal bom na vse strani. Grom
in deæ in veter bom zasliπal æe na daleË,
nevihto bom zavohal mnogo prej kot vi.”
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Lisica: “Bobek, Bobek, poËakaj, πe jaz
grem z vami! Ne bom se prepirala, pela vam
bom najlepπe pesmi, kar jih poznam.”
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»of!
Medved: “Ni ËolniËka! ©el je pod vodo! Vsem
sem pokvaril izlet in Bobka sem spravil ob
Ëoln. Skoraj bi vse utopil. Grozno, grozno!”
14

Bobek: “Veste kaj? Naredimo si
barko! Tákó kot ËolniËek, samo veËjo!
Tákó da bo zdræala nas vse!”
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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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