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O kitu na plaži 
»To je Igor. Moj brat. In je drugačen. Imam ga zelo rada. Ko je bil še dojenček, sem se rada 
igrala z njim. Zelo hitro pa mi je bilo popolnoma jasno, da je drugačen. Ni bil lep brat, 
kakršnega je imela Michelle. Včasih me je stisnil tako močno, da sem imela buške. In v tistem 
domu v Franciji, kamor sva nekajkrat šla z očijem iskat, so bili sami taki. Podobni so si bili. 
Kot da so vsi moji bratje. Doma pravzaprav nikoli nismo govorili o njem in njegovem stanju. 
Šele ko smo se selili nazaj domov, mi je mama na letalu rekla, da je Igor poseben fant in da 
moram biti dobra z njim. To je bilo vse, kar mi je kdaj koli rekla o mojem bratu. Oči pa mi je 
dal knjige o Downovem sindromu.« Odlomek iz knjige Kit na plaži Vinka Möderndorferja, 
Mladinska knjiga 2016. 

Po predstavi Kit na plaži smo se pogovarjali z igralcema Ano Hribar in Blažem Pirmanom, ki v 
uprizoritvi igrata sestro in brata, Niko in Igorja. Zanimalo nas je, kako sta sodelovala, kakšen 
je bil proces priprav na predstavo in kako so se soočali s problematikami, ki jih predstava 
razpira. Z igralcema sem se pogovarjala Nika Švab.

Nika Švab: Ana, je bilo pri Kitu na plaži prvič, da je v procesu sodeloval kdo z drugačnimi 
(posebnimi) potrebami? 
Ana Hribar: Ja, bilo je prvič. 
Nika Švab: Pa je bil zaradi tega proces kaj drugačen?
Ana Hribar: Kar se mene tiče in sploh najinih prizorov, je bilo super. Blaž se je zelo hitro 
vključil, se zelo hitro naučil in sodeloval. Že takoj, ko sva postavila najin prizor, je delovalo. 
Mogoče je bilo malo več pozornosti treba nameniti prizorom z družino, tam, kjer je bolj 
čustveno intenzivno, bolj glasno. Ampak naj Blaž pove, koliko sta ga kričanje in vpitje motili. 
Nika Švab: Blaž, si se počutil sprejetega v ekipo ustvarjalcev in si rad prihajal na vaje? 
Blaž Pirman: Ja, ja, sem. Počutil sem se kot igralec, da to zmorem. Sicer ko sem prvič stopil 
na oder, sem si mislil »o bed«, se mi je zdelo preveč kričanja, kreganja, preveč klofut. Ampak 
sem se navadil in zdaj mi je v redu. Nekako speljem, pa tudi v predstavi vidite, da ko Ana 
začne jokat, jo bolj objamem, da se počuti bolj varno. 
Nika Švab: Sicer si zadovoljen s svojim delom in svojo vlogo? 
Blaž Pirman: To, ko nastopam z Ano Hribar v predstavi Kit na plaži, je že moja druga 
predstava. Nastopam tudi v eni drugi predstavi, Slovenska popevka (v Slovenskem 
mladinskem gledališču, op. p.), ampak tam nisem v ospredju, ker bobnam. Za rojstni dan 
sem dobil bobne in od zdaj bobnam in imam tudi željo igrat bobne celo življenje. 
Nika Švab: Se dobro počutiš na odru pred otroki, v dvorano Šentjakobskega odra gre 
namreč res veliko ljudi? 
Blaž Pirman: Več ko je publike, boljše je. 
Ana Hribar: Imaš še kaj treme? Jaz jo še imam malo pred začetkom, priznam. 
Blaž Pirman: Če ti povem iskreno, malo je tudi imam. Ampak se pač navadim, da je nimam. 
Najbolj sem imel tremo pri prizoru na klopci, ki ga je Ana že omenila. Na odru je vroče, zunaj 
zvečer pa je hladno. Moraš biti kar fejst oblečen, da sediš zvečer na klopci. Sem pa zelo rad 
sodeloval z Ano. 
Ana Hribar: Tudi jaz imam še vedno tremo. Kljub temu da smo imeli že kar nekaj ponovitev 
in vidim, da jih bomo morali imeti še kar nekaj, je ta predstava res velik zalogaj. Tudi ko se 
počutim že sproščeno in si mislim, da zakaj bi ta tekst ponavljala, če me kdo zbudi sredi 
noči, bi ga celega povedala na pamet. Ampak kljub vsemu, ko se prvič prižge luč in začnem 
predstavo, trema vseeno pride. Sploh takrat, ko nisem stodesetodstotna, ko imamo po dve 
predstavi na dan in sem že utrujena. Ampak publika pa zelo dobro spremlja predstavo. 
Blaž Pirman: Imaš prav. Tudi jaz, ko se v predstavi predstavim »Jaz sem brat Igor«, me malo 
začne grabit, da bi imel tremo. Potem pa me spusti in gre vsa energija ven iz mene med 
predstavo. 

O predstavi
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Nika Švab: Blaž, kaj pa se ti zdi v družini, iz katere izhajata Igor in Nika, največji problem?
Blaž Pirman: Največji problem je to, da Nika misli, da sem jaz predsednik republike te države, 
čeprav nisem. Pri družini mi je najbolj všeč, ko je Nika sama, jaz sem pa pri mami in očetu v 
objemu. Niko pa to moti. 
Nika Švab: Pa se ti zdi, da te skrivata ali da te mogoče hočeta zaščititi? 
Blaž Pirman: V tistem prizoru je Nika huda, začne kričat in potem je boljše, da se začnem 
skrivat. Ker Nika lahko tako ponori, da te hoče udarit. 
Ana Hribar: Saj veš, da sem jaz tam bolj jezna na starše kot na tebe. 
Blaž Pirman: Vem ja. 
Nika Švab: Se vama zdi, da je potem, ko se doma končno pogovorijo, boljše in da je glavni 
problem pomanjkanje komunikacije? 
Ana Hribar: Komunikacija je res izredno pomembna že pri nekaterih bolj banalnih stvareh, 
kaj šele pri nečem tako velikem, kot je ta problem. Ampak dejansko še zdaj težko rečem. Se 
mi zdi, da dokler človek nima te izkušnje, je zelo težko govorit o tem. Jaz sem lahko tukaj na 
odru marsikaj naredila, šla čez, se vživela. Tudi sama sem iz podobne družine, moja sestra 
je malo drugačna, to je prisotno v veliko družinah. Prav glede tega konkretnega primera, ki 
je v predstavi, pa dvomim, da lahko govoriš o tem, dokler tega na svoji koži ne izkusiš, res. 
Saj probamo delat boljši svet in nekaj premaknit, upam, da tudi kaj naredimo, ampak kako 
je zares, pa težko rečem. Ne vem, ali je pogovor lahko dovolj. Zgodba v predstavi o tem res 
lepo govori. 
Blaž Pirman: Treba je probat, kako prit do razpleta. 
Ana Hribar: Pa potem vidiš, če lahko prideš do srečnega konca. 
Blaž Pirman: Tako, ja. Bolj proti koncu, ko me Nika predstavi, takrat, ko reče, da me ima rada, 
tam imam že refleks, da jo objamem.
Ana Hribar: Res sva kot brat pa sestra, a ne, Blaž?
Blaž Pirman: V resnici sva res. Jaz se počutim, kot da je Ana Hribar res moja sestra, ne samo v 
predstavi. 
Ana Hribar: Ko sem na premieri rekla, da si moj brat, sem malo zajokala, ker sem tako 
tudi začutila. Proces je bil zelo intenziven in mislim, da smo vsi malo prevzeli te vloge iz 
predstave. 
Blaž Pirman: Jaz imam bolj tako vlogo kot naš pedagog Aleš Ravnik, je bolj, kako bi rekel, 
stand up komedija. Tudi jaz probam potem v stvari tako vstopit in mislim, da sem potem 
boljši. 
Nika Švab: Ti je dal kdo od kolegov igralcev kak nasvet, ki se ti je zdel še posebej 
uporaben?
Blaž Pirman: No, ko sva z Niko tam na klopci in pride Rok Kunaver (igra učitelja za klavir, op. 
p.), tam že vem, da me hoče zbudit, in takoj sedem. Čeprav še spim. In me pobere. 
Ana Hribar: Blaž je z Dolores pridno vadil, vse iztočnice zna. 
Blaž Pirman: Saj Dolores (Blaževa spremljevalka, op. p.) je kar pridna, jo moram pohvalit. Res, 
najboljša. Zame vedno naredi vse in vsa zahvala gre njej. Vedno me podpira. Točno to, kar 
rabim, res hvala, Dolores, ker si najboljša. 
Ana Hribar: V glavnem smo morali Blažu kdaj reči samo, da naj bo bolj glasen, to je bilo vse. 
Blaž Pirman: To me tudi Dolores večkrat opominja in prav je, da vem, kako reagirat. 
Večinoma ima Dolores prav, kar se tiče glasnosti. 
Nika Švab: Ana, kako pa se je tebi zdelo, da je Blaževa prisotnost vplivala na tvoje 
ustvarjanje vloge? 
Ana Hribar: Že med prvim branjem romana sem se takoj našla v tej punci Niki. Malo zaradi 
svoje družine, pomagala sem drugim, imela sem tisoč krožkov, kljub temu da sem mlajša 
sestra, sem vedno sprejemala neke odgovornosti. Ko pa je prišel Blaž, sem dobila še več 
veselja in mi je to pomenilo velik izziv. To mi je bila še dodatna motivacija za delo. Vse je šlo 
tako spontano, nobenega problema ni bilo, tudi jaz sem vstopila v proces z neko odprtostjo 
in zrelostjo. Super mi je bilo delat z Blažem, režiser naju je dal v situacijo in to sva zgradila, 
potem pa se je postopoma zgradila predstava. 

petraskofic
Sticky Note
spremljevalka morda deluje napačno, ona je bolj asistentka ali kaj podobneag. Tule zveni kot punca
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Blaž Pirman: Tudi meni s tabo, Ana. Moram pa povedat, da sem se tudi jaz ob branju romana, 
ki sem ga prav kupil, spraševal, kdo bi lahko igral mojo sestro. In ko pridem na prvo vajo, 
pride do mene Ana Hribar in mi pove, da bo ona moja sestra. Se mi je kamen odvalil od srca, 
tako sem bil vesel. 
Ana Hribar: No hvala. Zdaj sva si pa izrekla toliko komplimentov, da najbolje, da gremo, 
preden vsi skupaj dobimo sladkorno, tako kot rečem v predstavi.
Nika Švab: Kako pa si se razumel s staršema oziroma z igralcema Jernejem Kuntnerjem in 
Urško Hlebec, ki ju igrata? 
Blaž Pirman: Fajn mi je bilo, ko smo živeli v Franciji. 
Ana Hribar: Meni se zdi, da so se kolegi po tistem, ko so prvič videli najin prizor, res sprostili. 
Saj človek res ne ve, kako bi se obnašal; naj te skrbi, ali moraš biti previden, vsak ima svoje 
pomisleke, kako bo na ponovitvah, ali je preglasno itd. Na srečo je bil proces tak, da smo 
sproti vsi dobivali popolno zaupanje. 
Blaž Pirman: Ja, ampak treba je zaupati vase in iti naprej. Jaz imam tudi željo, da bi se vpisal 
na AGRFT, da bom po štirih letih akademski igralec, kot pravi Rok Kunaver. In potem bom 
profesionalni igralec, tako kot Ana, in bom igral v še več predstavah, ker jaz imam to res rad. 
Hočem biti pozitiven in nikoli negativen. 
Nika Švab: Kateri prizor pa se vama zdi, da je najmočnejši v predstavi? 
Blaž Pirman: Najmočnejši mi je ta, ko Jernej primaže Niki klofuto. Zelo tragičen prizor. Na 
premieri, sploh ko zapojemo to pesem, me je zelo gnalo h koncu. Čeprav je malo strašljivo, 
ko je tema na odru, ampak to je zato, da nihče drug ne vidi, kako se na koncu vsi objamemo. 
Najboljši trenutek je Ana Hribar. Toliko prijaznosti in dinamike je bilo pri Ani in tudi ostalih 
igralcih, vsi so dali vse od sebe. Jaz sem pa naredil to, kar mi je Vinko (Möderndorfer, avtor 
besedila in režiser, op. p.) naročil. Meni je vse na predstavi všeč tako, kot je. 
Ana Hribar: Predstava zelo dobro funkcionira kot celota, vidi se, da je Vinko že med pisanjem 
adaptacije razmišljal o tem, kako bo delovalo na odru. Ne vem, ali bi lahko izpostavila samo 
en trenutek, ki je ključen za predstavo, ker je pomembno vse. Po prizoru, ko me Jernej udari, 
pride neka katarza, kot v tragediji. Mogoče pa je glede povezovanja najinega odnosa z 
Blažem najpomembnejši trenutek na klopci, ko si vzamem čas in ga pogledam, da ga vidim, 
da se zamislim, kaj sem sploh v zvezi z njim mislila in videla, do sedaj sem vedno bežala 
stran. Rekla bi, da je to neki preobrat. 

Svoje vtise in razmišljanja o predstavi strnite v kratek zapis. Bi si upali napisati, da je 
predstava dobra ali slaba? Zakaj? Pojasnite, kaj vas je prepričalo in kaj ne. Napravite oznake 
oseb. Napišite tudi predloge, kaj bi spremenili oziroma kaj bi naredili po svoje. 
Naredite herbarij iz rož, ki so omenjene v romanu. Pripišite jim tudi latinska imena. 
Po dogovoru z učiteljico skupaj pripravite predstavo. Na ogled lahko povabite tudi avtorja 
besedila. 

O Downovem sindromu 
Ko se v romanu prvič pojavi Igor, ga Nika opiše takole: Moj brat Igor je tri leta mlajši od mene. 
Zdaj je star deset let. In takšen bo ostal do konca. V telesu desetletnika in z možgani triletnega 
otroka. To mi je rekel oči. Kaj mislite, da to pomeni? Preberite si spodnje informacije o 
Downovem sindromu in razmislite, kako bi vi opisali Igorja. V čem se vam zdi drugačen od 
vas in v čem podoben? 

Downov sindrom povzroča dodatni kromosom v vsaki telesni celici. Posebnost je, da 21. 
kromosom ni dvojno, ampak trojno prisoten. Zato je medicinski strokovni izraz za tako 
stanje tudi trisomija 21. To posebno stanje kromosomov upočasnjuje telesni in tudi duševni 
razvoj. Osebe z Downovim sindromom kažejo vrsto posebnosti, ki jih je posamezne mogoče 
včasih opaziti tudi pri drugih ljudeh, vendar so vse skupaj značilne za sindrom. Duševne 
zmožnosti otrok z Downovim sindromom so sicer ovirane, vendar so bile v preteklosti 

Aktivnosti 
po ogledu 
predstave

petraskofic
Highlight
italic modro
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pogosto podcenjene. Downov sindrom nastane naključno in nihče ni kriv za njegov 
nastanek. Vzroki, ki povzročijo Downov sindrom, še vedno niso znani. 
Čeprav imajo otroci z Downovim sindromom tipične skupne značilnosti, so med njimi velike 
razlike. Opazimo jih pri njihovem značaju ter tudi pri telesnih in duševnih sposobnostih, 
seveda pa ima vsak otrok tudi povsem individualne lastnosti, ki jih je podedoval od svojih 
staršev. Vsekakor pa je za otroke z Downovim sindromom značilen specifičen način vedenja 
in potrebujejo ustrezno spremljajočo podporo.

Otroci z Downovim sindromom imajo pogosto ohlapno mišičevje in jih telesne dejavnosti 
hitreje utrudijo. Zato jih vabimo in spodbujamo k skakanju, poskakovanju, teku, plezanju, 
lovljenju ravnotežja … Otroci z Downovim sindromom pogosto slabo vidijo. 

Veliko otrok z Downovim sindromom ima dolgoročni spomin dober, še posebno za dogodke 
in ljudi. Razvoj otroka z Downovim sindromom je bolj ali manj občutno podaljšan. Z malo 
spodbude se radi vedno znova vključujejo v skupinske igre. Otroci z Downovim sindromom 
so največkrat spontani, tankočutni, veseli in socializirani. V splošnem jih dojemamo kot 
obogatitev skupine. 

Kaj vam tale citat pove o osebah z Downovim sindromom? »Življenje lepo,« ponovi Igor. 
Pogledamo ga. Igor stoji med nami in se nam smeji. Všeč mu je, da ga gledamo. Usta je razširil v 
velik, zares velik nasmeh. Čelo se mu je nagubalo in v njegovih velikih licih so se naredile jamice. 
»Življenje je lepo,« še enkrat ponovi in razširi roke. 
Povzeto po: http://www.downov-sindrom.si/index.php/o-downovem-sindromu 

Zaposljivost in izobraževanje
V Sloveniji otroci, ki imajo posebne potrebe, ne obiskujejo večinskih šol, ampak imajo 
posebne šole, kjer se izobražujejo. Po mnenju direktorice CUDV Draga, dr. Valerije Bužan, 
to negativno vpliva na njihovo kasnejšo samostojnost in vključitev na trg dela in družbo: 
»Največji problem za te otroke je prehod v srednjo šolo in posledično v zaposlitev. V srednjo 
šolo zato, ker omenjeni program ne omogoča pridobitve izobrazbe in kasnejšega vključevanja 
v srednjo šolo z nižjim standardom. Seveda če nimaš izobrazbe, ne moreš dobiti zaposlitve. 
Zato se zavzemamo za to, da bi se lahko šolali za poklice, kar bi jim omogočilo vključevanje v 
normalno delovno okolje. /…/ Že več let se borimo za to, da bi se otroci s posebnimi potrebami 
lahko šolali v večinskih šolah in bi bila prehodnost boljša. Spremeniti bi morali tudi zakon 
o družbenem varstvu, po katerem jim je pri 18 letih odvzeta opravilna sposobnost in dobijo 
status invalida. S tem imajo sicer zagotovljeno minimalno socialno varnost, saj iz tega naslova 
prejemajo prihodke, žal pa se jim v šolskem sistemu zaprejo vsa vrata. Ne morejo se več vključiti v 
večinsko šolo, niti tisto s programom nižjega izobrazbenega standarda. In tako lahko delajo le še 
v varstveno-delovnih centrih.« (Vir: https://www.dnevnik.si/1042732432 )

PLANET 47 – Je razvojno-raziskovalni center za otroke in mladino z Downovim sindromom. 
V centru si prizadevajo za podporo in pomoč otrokom in mladim z Downovim sindromom 
pri njihovem razvoju ter njihovem vključevanju v družbo otrok in mladih z normalnim 
razvojem, pomoč družinam ter odkrivanje in razvijanje posebnih talentov pri otrocih. Za 
to prirejajo tudi številne delavnice in izobraževanja, znotraj katerih se lahko otroci izrazijo 
skozi glasbo, ples, gledališče, likovno umetnost. Učijo jih tudi zdravega življenja, ki vključuje 
zdravo prehrano, redno gibanje, higieno, samostojnost in navezovanje socialnih stikov. 
Več si lahko pogledate na tej povezavi: http://planet47.si/ 
Čeprav se radi predstavljamo kot odprta družba, strpna do manjšin in drugačnih, to 
načeloma ni tako. Ljudje z različnimi oblikami duševnih motenj in drugimi družbeno 
zaznamovanimi boleznimi (na primer virus HIV) so še vedno praktično nezaposljivi. 
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Poglejmo si nekaj izjem, ki stremijo k bolj odprtemu trga dela: 

Druga violina – lokal v stari Ljubljani, na Starem trgu 21, v katerem delajo ljudje s 
posebnimi potrebami. Pobudnik gostilnice Druga violina je Center za usposabljanje, delo in 
varstvo Ig, z direktorico Centra dr. Valerijo Bužan na čelu. 
Evropski socialni skladi so v preteklosti že podprli več pobud za zaposlovanje mladih 
z Downovim sindromom, v tujini obstaja tudi več delovnih agencij, ki si prizadevajo za 
povečanje zaposljivosti oseb z Downovim sindromom. 
Nekaj primerov: http://www.lovelandcenter.org/ds-jobs/, http://www.shaw-trust.org.uk/
index.php 
21 reasons why – modna linija prve modne kreatorke z Downovim sindromom, Madeline 
Stuart.
KPK ali s kretnjami podprta komunikacija – Gre za eno izmed oblik spodbujanja 
komunikacije pri otrocih z Downovim sindromom. S kretnjami podprta komunikacija ali KPK 
je povzeta po nemški metodi GuK. Sestavljena je iz treh kart, ki so v velikosti razglednice. 
V kombinaciji »beseda – slika – kretnja« se tako otrok nauči kretenj in s tem komunikacije. 
Veliko besed ima v slovenščini podoben znak kot znakovni jezik, ki ga uporabljajo gluhi in 
nemi. 

Na primer žogo pokažemo tako, da damo dlani s palcema drugo ob drugo in od vrha proti 
dnu naredimo krog. 

Na sliki si poglejte in se naučite pokazati škarje, računalnik ter glagola jesti in slišati. Če vam 
uspe, jih združite v poved. 

Zanimivost
Vsako leto 21. 3. je svetovni dan trisomije oz. Downovega sindroma. Humanitarni projekt 
Humanitarček je začel projekt »Rock your socks« s čimer spodbujajo ljudi, da si na ta dan 
obujejo dve različni nogavici. »Oni nimajo idealnega para kromosomov, ampak so enkratni v 
svoji različnosti,« pravijo.

»Pisan kot metulj« je dobrodelni koncert, ki ga pripravljajo v Kulturnem domu Krško na 
svetovni dan Downovega sindroma.

Pogovarjajmo se
Ste imeli kdaj stik z osebo, ki ima posebne potrebe? Bi znali prepoznati osebo z Downovim 
sindromom? Bi se do nje obnašali drugače? Zakaj? Kaj pa druge vrste drugačnosti? S 
katerimi ste se že srečali? Ste tudi vi v čem drugačni? Obiskujete obšolske dejavnosti? 
Katere? Radi berete ali obiskujete gledališče? Vas zanimajo živali? Imate kakšno doma? 

SLIKA
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Pomoč

Kako za njo skrbite? Ali radi ustvarjajte? Imate izkušnje s prostovoljnim delom? Ste že kdaj 
pomagali komu v stiski? Se kdaj počutite nerazumljene? Kaj pa bi vi storili, če bi bili v stiski? 
Bi poiskali pomoč? Kje? Kaj pa bi vi radi bili bi po poklicu? Se veliko družite s prijatelji ali več 
časa namenite šoli? Se razumete s starši? Imate brate ali sestre? Kako pa se z njimi razumete? 
Se igrate skupaj? 

Na obisku v bolnici Nika pri sebi razmišlja: »Joj! Sama neumna in neprimerna vprašanja. 
Grozni smo, pomislim. In to zato, ker nam je neprijetno.« Kako se vi odzovete, ko se znajdete v 
neprijetni situaciji? Se o tem pogovarjate? Vas kdo opozori, če izrečete kaj neprimernega v 
napačnem trenutku? Se tudi vi kdaj počutite kot Barbka? Kako se s tem soočate? Se s kom 
pogovorite? 

O kitih glavačih
Kiti so morski sesalci (sesalci so načeloma kopenske živali) ter se delijo na zobate in vosate 
kite. Matere morskih sesalcev svoje mladiče nosijo v trebuhu, in ko se rodijo, sesajo materino 
mleko, dokler ne odrastejo. Morski sesalci nimajo škrg, tako kot jih imajo druge morske živali 
kot na primer ribe, zato morajo večkrat na površje, pod vodo lahko zdržijo do ene ure. 

Med kite uvrščamo tudi kite glavače (latinsko Physeter macrocephalus), ki so največji zobati 
kiti in tudi največje zobate živali, saj v dolžino merijo od 17 do 20 metrov, samice pa malo 
manj. Tehtajo od 40 do 50 ton in se lahko potopijo v globino do 1000 metrov, kar je globlje 
kot katerikoli drug kit. Imajo največje možgane od vseh živih bitij na Zemlji, ki tehtajo kar 
devet kilogramov. Glavači so mesojedci in jedo ribe in lignje. So zelo prilagodljivi, saj lahko 
preživijo v toplih in mrzlih vodah. Živijo približno 70 let. Kit glavač nastopa tudi kot naslovni 
lik v Melvillovem romanu Moby Dick. 

Zakaj Nika v romanu primerja kite glavači s svojim bratom Igorjem? Kakšna je podobnost 
med razvojem človeškega otroka in kitovega mladiča? Zakaj je tako? Katere druge vrste 
kitov še poznate? Kateri od njih so največji? Katera kopenska žival jim je podobna po 
velikosti in katera je največja?

Berimo
Živa Viviana Dorina – Kiti nežni velikani

Če čutiš hudo duševno stisko ali imaš samomorilne misli, poišči strokovno pomoč v 
organizacijah, ki zagotavljajo neposredno pomoč. Lahko se obrneš na svojega osebnega 
zdravnika ali na:
112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)
116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)
116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro)
01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)
031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan)
Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.

Literarna predloga, po kateri je nastala adaptacija za uprizoritev Kit na plaži, je istoimenski 
mladinski problemski roman. 

Osrednja oseba romana je deklica Nika, ki se je z družino pred kratkim preselila iz Francije 
nazaj v Slovenijo. Nika je pridna učenka, najboljša v razredu, poleg šole obiskuje tudi 
številne krožke. Uči se igranja na klavir, hodi na ure baleta in nemščine, poleg vsega pa 
trenira še sabljanje. Njena družina je premožna, živijo v veliki hiši pod ljubljanskim gradom, 

O romanu
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vendar ni videti, da bi s starši imela najboljši odnos. Isto velja tudi za njene obšolske 
dejavnosti; čeprav je v šoli pridna, pri urah nemščine jezika in ne ljubi se ji vaditi klavirja. V 
šoli se s sošolci ne razume najbolje, zdijo se ji neumni, njim pa ni všeč, da jih nikoli ne povabi 
k sebi domov, in jo imajo za vzvišeno. Ko jo nekega dne nepričakovano obiščejo, odkrijejo 
Nikino skrivnost in Nika pobegne od doma. Ko se čez nekaj časa vrne domov, se s starši in 
prijatelji končno odkrito pogovorijo. 

Primerjava romana in predstave
Kaj vam je bilo v predstavi všeč in kaj ne? Pojasnite, zakaj. Se vam je zdela igra prepričljiva? 
Ste se s katerim od likov še posebej poistovetili? S katerim? Se vam je zdela scenografija 
predstave dobro uporabljena? Zakaj? Kaj pa kostumi? Se vam zdijo teme, obravnavane v 
predstavi, zanimive? Ste se s katero že kdaj prej srečali? Ste pred ogledom predstave prebrali 
roman Kit na plaži? Primerjajte ga s predstavo. Bi rekli, da predstava prikaže vse, kar je bilo v 
knjigi? Je bila predstava podobna, kot ste si jo zamišljali med branjem romana?

Kakšen odnos ima Nika s starši in bratom v knjigi in kakšnega v predstavi? Se vam zdi, da 
je Nika enako navezana na mamo in očeta? Pojasnite in opišite oba starša. Kakšna se vam 
zdi njena mama? Kaj pa odnosi med njenimi prijatelji in njihovimi starši? Se vam zdi prikaz 
odnosov v družini pomemben? Zakaj? Ali bi posebej poudarili katerega izmed odnosov, ki 
so ključni za večplastnost lika? Naštejte nekaj družinskih problemov, s katerimi se srečujejo 
Nikini sošolci. Imajo njeni prijatelji brate ali sestre? Kdo in koliko? Kaj to pomeni za njihovo 
družinsko situacijo oz. kateri problem osvetli? Predstavite Petrino družino. Kako je Igor 
opisan v knjigi? S katero živaljo ga primerja Nika? Kaj pa ostale prijatelje? Nika ima veliko 
hobijev. So kakšne razlike med hobiji, ki so predstavljeni v knjigi, in tistimi iz predstave? 
Koliko jezikov govori Nika? Kakšni pa so vaši hobiji? Se učite tudi kakšnega jezika? Kako bi 
opisali Barbko? Se vam zdi zadržana? Se tudi vi s prijatelji pogovarjate po sms-ih? Se vam 
zdi, da so vsi liki enakomerno prikazani in opisani? Če ne, povejte kateri so to. Kakšen je 
Aleks? Ali se vam zdi, da si želi delati pri očetu v delavnici? Je dober še v čem drugem? V 
čem? Kaj pa Milan in Matevž? Kam se boste pa vi vpisali na srednjo šolo? Kaj si želite biti po 
poklicu, ko odrastete? Kakšne odnose imajo med sabo sošolci? Se vam zdi, da so prikazano 
stereotipno ali ne? Imate tudi vi v razredu enake tipe ljudi (najpametnejšo sošolko, najlepšo 
sošolko in najlepšega sošolca …)? Iz romana poiščite po en citat za vsakega od Nikinih 
prijateljev in podobnost z živaljo, ki jim jo pripiše. Kaj v romanu pomeni metafora »Kot bi kit 
tulil na plaži.«? Kje se uporabi? Kdaj ima Nika rojstni dan? Kaj vse še obeležujemo tisti dan? 
Se vam zdi, da je avtor datum izbral naključno? 

O slovenskem mladinskem problemskem romanu 
Slovenski mladinski problem je realistična mladinska proza. Vsi avtorji kot osrednje 
obravnavajo konfliktne, pogosto krizne situacije, travmatične izkušnje ali stanja, ki 
protagonistu povzročajo hujše eksistencialne stiske. V središču avtorjevega zanimanja so 
torej problemske teme oziroma (aktualni ali »večno« prisotni) problemi, ki zadevajo življenje 
sodobnih mladostnikov; bistveno za določitev mladinskih problemskih romanov je torej, 
da gre v njih za resne probleme, ki se kažejo kot takšni objektivno in ne le subjektivno. 
Pripovedi so večinoma prvoosebne, redkeje tretjeosebne, le izjemoma tudi drugoosebne (in 
le izjemoma prvoosebni pripovedovalec ni protagonist, pač pa odrasla oseba). Dogajanje je 
v teh delih zvečine postavljeno v urbano okolje in omejeno predvsem na relacijo dom–šola–
bližnja okolica. Večina protagonistov prihaja iz disfunkcionalnih družin. Težišče dogajanja je 
močno pomaknjeno v protagonistovo notranjost. Običajno je protagonist en sam, redkeje 
lahko naletimo tudi na dva. Protagonisti se praviloma ne dojemajo kot odrasle osebnosti, 
pač pa svoj položaj razumejo kot prehodni položaj med dvema obdobjema. 
Pomembni so stranski liki, poleg protagonistovih vrstnikov so stranski liki praviloma tudi 
odrasle osebe, običajno protagonistovi starši in šolsko osebje ali osebje kakšnih ustanov 
(odraslim, sploh staršem, je praviloma pripisana izrazito negativna vloga, vendar pa v 
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teh romanih skoraj vedno najde mesto tudi vsaj ena izrazito pozitivna odrasla oseba) – 
vrstniški stranski liki se glede na glavnega junaka vselej delijo na pozitivne in negativne (za 
protagonista in tudi bralca so lahko pozitiven ali svarilen zgled). Kot izjemno pomembna 
vrednota je izpostavljeno prijateljstvo, ki je sicer večkrat postavljeno na preizkušnjo, vendar 
praviloma vzdrži in se izkaže za trden temelj, okoli katerega se vrti junakovo življenje. 
Končno vzdušje tekstov navadno vendarle obeta svetlejšo prihodnost; s katastrofo, torej 
smrtjo protagonista, se mladinski problemski romani končajo le izjemoma, zelo pogosti pa 
so odprti konci.

Najpogostejše teme: Poskus samomora, psihične motnje – fizična hendikepiranost; običajno 
posledica prometnih nesreč in okvare čutil, iskanje spolne identitete, nasilje (psihično in 
fizično; znotraj družine in med vrstniki), odvisnost (najpogosteje je obravnavana odvisnost 
od drog), nezaželena najstniška nosečnost in najstniško starševstvo, rasna nestrpnost in 
politični problemi. 1

Berimo 
Dušan Dim – Distorzija
Asja Hrvatin – Lepe punce lepo bruhajo
Igor Karlovšek – Gimnazijec
Nataša Konc Lorenzutti – Lica kot češnje
Miha Mazzini – Zvezde vabijo
Vinko Möderndorfer – Kot v filmu
Nejka Omahen – Življenje kot v filmu, Dež, Veliko srce
Ivan Sivec – Zadnji mega žur, Noč po zadnjem mega žuru
Cvetka Sokolov – Kar ne ubije
Janja Vidmar – Princeska z napako, Pink, Debeluška

Vinko Möderndorfer je rojen 22. septembra 1958 v Celju, kjer je končal srednjo šolo, 
gimnazijo pedagoške smeri. Študiral je na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, 
smer za gledališko in radijsko režijo. Študij je končal leta 1982 in leto pozneje diplomiral. 
Leta 2003 je prejel naziv docenta za gledališko režijo. Trenutno poučuje predmete 
dramskega pisanja. Vzporedno z gledališkimi režijami dela tudi kot radijski, televizijski in 
filmski režiser. V televizijskem mediju režira predvsem TV-igre in dokumentarne TV-filme po 
svojih scenarijih. Za radio je od leta 1989 napisal več kot osemdeset radijskih iger. Številne 
radijske igre so bile igrane tudi v tujini (Nemčija, Italija, Češka, Slovaška, Hrvaška), z njimi je 
sodeloval na vseh najpomembnejših evropskih radijskih festivalih. V knjižni obliki je objavil 
več deset romanov, dramskih del, proze, poezije in esejistike. Je prejemnik številnih nagrad, 
več Grumovih, Župančičeve, Šeligove, Rožančeve, nagrade Prešernovega sklada, desetnice ...
 

Berimo 
Poezija 
Kako se dan lepo začne (1993)
Madonca fleten svet (1995)
Zakaj so sloni rahlospeči (2003)
Luža, čevelj, smrkelj in rokav (2009)
Proza
Velika žehta (2011)
Kot v filmu (2013)
Kit na plaži (2016)
Dramska besedila za otroke
Pozor! Hudobe na delu! (1997)
Miši v operni hiši (2007)

1 (Kos, Otrok in knjiga 5-16) https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-N6E1895E/0f2e51a6-d36e-4a44-9eea-87c46e001db2/PDF

O avtorju




