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R A S T E M O D O TA L *

I G RA LCI + G L E DA LCI = Ž I VO G L E DA L I Š ČE

UROŠ KORENČAN

10. oktobra 1948 je naše gledališče odigralo prvo predstavo; od takrat smo

A JDA ROOSS

Lutkovno gledališče Ljubljana vedno bolj postaja prostor raznolikih

DIREKTOR

spreminjali ime, sedež zavoda in dvorane. Prihajali so novi ljudje, odhajali

UMETNIŠKI VODJA

sodobnih uprizoritvenih praks. Tudi prihajajoča sezona 2017/2018

so stari, vsak je dal gledališču nekaj svojega, najboljšega, kar je tudi pustil

prinaša enajst vsebinsko, tematsko in estetsko inovativnih pisav, vedno

gledališču. Gledališče je odraščalo in zrelilo, a postaralo se ni. Ker prihajajo

bolj oplajanih z novimi materiali in sodobnimi tehnologijami. Naš program

vedno novi ljudje, ki v svoji enkratnosti prinašajo nov ustvarjalni naboj in

plemenitijo uprizoritveni hibridi – od raznih animiranih instalacij do

ideje. Gre za ustvarjalno energijo, ki preprečuje, da bi se gledališče posta-

vizualnih intermedijskih predstav, ki stremijo predvsem k iskanju novega

ralo, ki vsakič znova preseneča tako otroško kot odraslo publiko.

gledalca ali h kreativnejši komunikaciji z njim. Tako postajajo meje med
predstavo in gledalcem vedno bolj zabrisane, igralci so vse pogosteje

Zdi se, da je gledališče vsakič znova na začetku, da z začetkom vsakega

umeščeni med gledalce, gledalci postajajo vedno bolj aktivni element pred-

študija nove predstave pričenja novo raziskovanje z ničelne točke – od tal.

stave. Če smo v prejšnji sezoni klasični gledališki prostor razbremenjevali

In tako je tudi prav, raziskovalni duh v našem delu prinese svežino,

odrskih konvencij, glavni akter uprizoritvenega laboratorija prihajajoče

in obratno – pretirana samozavest in rutina v delu nas zapeljeta v preiz-

sezone postaja gledalec. Gledalec, ki ni zgolj »pasivni« opazovalec dogajanja

kušena in zaprašena območja. In tako je še najbolj jasen pokazatelj starosti

na odru, temveč vanj lahko celo poseže in ga spremeni, postane celo ustvar-

našega gledališča njegova prepoznavnost oz. uveljavljenost v domačem in

jalec vsebine in v času predstave njen izvajalec.

mednarodnem okolju, na kar smo ponosni. Gre za potencial, ki pripomore
k rekordnim statistikam obiska in nam omogoča gostovanja po vseh krajih

Gledališče tako postaja vedno bolj živo gledališče, ki gledalcu razpira

Slovenije in na prestižnih festivalih v tujini. Drugi znak staranja pa je lahko

različne horizonte in mu skozi estetsko izkušnjo odpira vpogled onkraj

dotrajanost stavbe in zastarelost opreme. Mestni dom, ki ga upravljamo,

vsakdana ter ga poziva k angažiranemu odnosu, novi senzibilnosti, sodelo-

je neprecenljiv biser kulturne infrastrukture; tega se zavedamo in zanj

vanju in refleksiji.

skrbimo po najboljših močeh. V jubilejnem obdobju si obetamo prepotrebno prenovo Šentjakobskega odra; prepričan sem, da nam bo z občino, ki je

Skupaj zmoremo veliko in več. Vedno bolj se manifestira potreba po kolek-

vodilna na področju vlaganj v kulturo, to tudi uspelo.

tivnem, po sodelovanju. Eden izmed vrhuncev povezovanja se bo zgodil
ob izteku sezone, ko se bomo v skupnem projektu povezali vsi ustvarjalni

V gledališču, ki namenja večino svojega programa mladim in najmlajšim,

akterji Mestnega doma in tako oznanili začetek jubilejnega leta LGL, ki bo

verujemo v mladostnost in vitalnost gledališča. Vabimo vas, da odraščate

oktobra 2018 praznovalo 70 let svojega delovanja.

z nami!
Naj bo že sezona 2017/2018 praznična!

* Marko Brecelj: Rastemo
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K A KO B R AT I K N J I Ž I C O,
K I J E P R E D VA M I ?

Priporočljiva spodnja starostna meja gledalcev predstave

Pedagoška gradiva

Gledališče je prostor močne izkušnje. Je prostor, kjer se pri razvijajočih

Posebno pozornost namenjamo pedagoškim gradivom in kulturni vzgoji,

otrocih in mladini intenzivirajo vsa čutila: vidijo, slišijo, čutijo, mislijo in

saj so vrtčevske in šolske skupine otrok med najbolj zvestimi obiskovalci

doživljajo, s čimer se bogati in krepi tudi njihova zmožnost razumevanja.

našega gledališča. Na naši spletni strani www.lgl.si boste ob posameznih

Vse naše predstave, namenjene otrokom in mladini, ustvarjamo z mislijo na

predstavah našli predloge za pripravo na ogled predstav oziroma nasvete

razvojne stopnje naših mladih gledalcev, zato je pri vsaki predstavi posebej

za nadgradnjo videnega in doživetega. V gradivih strokovnjaki osvetljujejo

označena priporočljiva spodnja starostna meja gledalcev predstave, ki

in razširjajo teme iz predstav, povzemajo izhodišča za pogovore z otroki in

jo skrbno določimo glede na vsebino in dolžino vsake predstave, glede na

učenci po ogledu predstav.

število dialogov in glasnost predstave ... Vzgojiteljem, učiteljem in staršem
svetujemo, da upoštevajo priporočljivo starost otrok, saj bodo otroci le tako
lahko spremljali dogajanje na odru in ga polno doživeli.
Nagrade
Določene predstave so namenjene tudi ali predvsem odraslim.
Takšne predstave so označene z lastnim simbolom.

S simbolom smo pri ponovitvah označili tiste predstave,
ki so bile nagrajene na različnih festivalih.
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S E P T E M B E R 20 1 7

M I ST E R I J S OV E

Intermedijska

M A R E C 2018

Gregor Strniša

Popotovanje

C H A R L E V I L L E-

/ OUVRIR LE HIBOU

interpretacija

Š E N TJ A KO B S K I

LU Č K A R E G R AT

za lučko

ODER LGL

Režija Maruša Kink

in odsev

MÉZIÈRES

PO PREDLOGI LUTKARSKE

Sovjega

(FRANCIJA)

ZAPUŠČINE MILANA KLEMENČIČA

gradu (1936)

S V E T O V N I F E S T I VA L

Režija Renaud Herbin

Likovna podoba
Tina Dobrajc in Špela Čadež

L U T KO V N I H
GLEDALIŠČ

Koprodukcija s TJP – Centre Dramatique
National d’Alsace Strasbourg

BiTeater

S E P T E M B E R 20 1 7

Kitty Crowther

Lutkovna

MALI ODER LGL

Š K RT Š K RT K R A Č O F !

predstava

A P R I L 2 01 8

Amit Drori

Robotsko

ODER

OPICE

obredje

POD ZVEZDAMI LGL

Režija in likovna podoba
Amit Drori

/ S C R I T C H S C R AT C H
D I P C L A P OT E !

Koprodukcija s Hazira – Performance Art Arena,

Režija Ivana Djilas

Jeruzalem (Izrael), TJP – Centre Dramatique

Likovna podoba Barbara Stupica

National d’Alsace Strasbourg (Francija) in Théâtre
Garonne, scène européenne, Toulouse (Francija)

BiTeater

A P R I L 2 01 8

V I H A R V G L AV I

Gledališki

N O V E M B E R 20 1 7

Janusz Korczak, Ana Duša

Dramska

ODER

K R A L J M AT E V Ž E K I .

predstava

POD ZVEZDAMI LGL

/ K R Ó L M AC I U Ś I .

ODER

Režija in mentorstvo
Mentorstvo
in režija

inkubator

Režija Anja Suša

POD ZVEZDAMI LGL

Primož Ekart

LGL

N O V E M B E R 20 1 7

Katja Povše

Lutkovna

M A J 2018

Anja Štefan

Lutkovna

VELIKI ODER LGL

B E RT

predstava

MALI ODER LGL

Z A J Č KOVA H I Š I CA

predstava

Režija Katja Povše

Režija Martina Maurič Lazar

Likovna podoba Špela Trobec

Likovna podoba Hana Stupica

F E B R U A R 20 1 8

Antologija slovenske poezije

Ugledališčena

M A J 2018

Vinko Möderndorfer

Dramska

CENTER URBANE

za otroke

poezija

Š E N TJ A KO B S K I

K I T NA P L A Ž I

predstava

K U LT U R E

S O N Č N I C A NA R A M I

ODER LGL

Režija Vinko Möderndorfer

KINO ŠIŠKA

Režija Marko Bulc - Mare
J U N I J 2 01 8

VRAŽJI TRIPTIH

F E B R U A R 20 1 8

Svetlana Makarovič

Lutkovna

RAZLIČNA

Po motivih romana Mojster

VELIKI ODER LGL

S OV I C A O K A

predstava

PRIZORIŠČA LGL

in Margareta M. A. Bulgakova

Režija Brane Vižintin

Režija Matija Solce

Likovna podoba Suzi Bricelj

in Mirjana Medojević
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Intermedialni
lutkovnovizualni
omnibus

Franz Pocci,
Célia Houdart

MISTERIJ SOVE
/ OUVRIR LE HIBOU

PREMIERA SEPTEMBER 2017

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
(FRANCIJA)
SVETOVNI FESTIVAL

P O P R E D L OG I LU T KAR S KE Z AP UŠ Č I NE

LUTKOVNIH GLEDALIŠČ

M IL A NA K L E M E N Č IČA

Intermedijska

Projekt Misterij sove bo na oder postavil miniaturne like iz predstave Sovji grad,

V okviru projekta

Star grad razrušen tam stoji,

interpretacija

ki jo je leta 1936 ustvaril slovenski lutkar Milan Klemenčič. Sodobna francoska

BiTeater

na skali, v zapuščenosti.

Sovjega gradu (1936)

pisateljica Célia Houdart bo Poccijevo zgodbo, ki se dotika vprašanj preobrazbe,

Preteklo mnogo je vekov,

zvijač in prevare, nadgradila v duhu sodobne filozofske pripovedi. Uprizoritev

kar živel tu je Čukolov.

bo sledila ideji naprave za ustvarjanje iluzij. Gledalec bo povabljen, da vstopi
v izdelovalnico podob. Iz okvira majhnega odra in poslikanih scenskih platen
se bo njegov pogled prestavil za kulise, v ozadje prizorišča, tja, kamor običajno
Režija

nima dostopa. Prostor se bo razgrnil, gledalčev pogled preobrazil, perspektive

Renaud Herbin

se bodo množile v ritmu potovanja podob in video projekcij. Znašli se bomo na
drugi strani odrskega dekorja.

To vitez bil je grozovit,
krvi ni bil nikoli sit.
Moril je, ropal kar počez,
še vrag ni bil nikak mu jez.
In prihrumel je kot vihar

Koprodukcija s TJP –

Osrednji junak je Vitez Čukolov, začaran v sovo. Človeška podoba mu bo vrnjena

Centre Dramatique

šele takrat, ko bo našel nekoga, ki mu bo v želji po uresničevanju želja populil vsa

in plenil – kaj bilo mu mar –

National d’Alsace

peresa. Naleti na prebrisanega Gašperčka Larifarija, ki si zaželi, da bi postal mini-

žival, človeka ... vse s seboj

Strasbourg (Francija)

ster. Začarani vitez ga mora s svojimi peresi ves čas reševati iz zapletenih situacij.

odvedel v skalni grad je svoj.

Vse dokler ni izpuljeno zadnje pero.

A slednjič ga je blisk zadel,
Francoskemu režiserju in lutkarju Renaudu Herbinu zanimanje za Klemenčičevo

zločinca božji prst je zmlel.

delo predstavlja dvojno raziskovanje: na eni strani vpogled v okoliščine originalne

Mu grad uničil je požar

pripovedi in figure človeka-sove, na drugi strani pa raziskovanje pojma lutkovnega

in vitez ni več vstal nikdar!

odrskega prizorišča. V ospredju bo moč vizualnih podob visečih lutk, za katere se
zdi, da se kot množica človeških bitij nahajajo v zakulisju svoje lastne zgodovine.
Premiera Misterija sove bo na svetovnem festivalu lutkovnih gledališč v Charleville-Mézières 2017, katerega častni oziroma osrednji gost bo Renaud Herbin.
Predstava je prvi del diptiha; drugi del bo premierno uprizorjen aprila 2018 na

Renaud Herbin je francoski lutkovni ustvarjalec mlajše generacije. Deluje

festivalu Les Giboulées v Strasbourgu.

kot režiser in animator, ki se intenzivno osredotoča na raziskavo lutkovne
umetnosti v odnosu do telesa, giba, koreografije in sugestivnosti podob,
predmetov, vizualij. Od leta 2012 je umetniški vodja TJP – Centre Dramatique
National D’Alsace Strasbourg (Francija). Nazadnje smo ga lahko videli na
festivalu LUTKE 2016, gostoval je s predstavo Milje.
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Kitty Crowther

ŠKRT ŠKRT KRA ČOF!
/ SCRITCH SCRATCH DIP CLAPOTE!

Lutkovna predstava

Škrt škrt kra čof! je nežna pravljica za najmlajše, kjer se prepletajo močna čustva in

PREMIERA SEPTEMBER 2017

MALI ODER LGL

bogata domišljija. Žabec Jerko se boji iti spat. Kaj je ta zvok – škrt škrt kra čof – ki
se sliši pod njegovo posteljo? Jerkov oče ga poskuša prepričati, da ni ničesar, česar
bi se moral bati. Vse dokler se sam ne uleže v posteljo in sliši – škrt škrt kra čof. Ko
oba stopita iz hiše, odkrijeta, da škrt škrt dela krt, ki koplje luknjo, čof naredi riba,
Režija

ki skoči iz vode, in kra se oglaša nočna ptica.

Ivana Djilas
Likovna podoba

Ko otroci spremljajo zgodbo o nočnih strahovih malega žabca, je tudi njih malce

Barbara Stupica

strah, ker se poistovetijo z glavnim junakom, skupaj z njim iščejo rešitev in tolažbo
ter hkrati razrešujejo svoje napetosti in težave. Tudi gledališka predstava lahko
postane prostor, v katerega otroci »vstopijo« in ugotovijo, da ni tako hudo, če si
majhen in boječ. Tovrstne zgodbe otrokom podajajo pomembna sporočila: da strah
obstaja in da ima vsakdo lahko svoje strahove.
Zvoki v živo, sence in svetlobni učinki bodo v uprizoritvi risali svet domišljije in
nočnih prikazni malega žabca, namizne lutke v topli mlaki pa realnost in domačnost
družinskega okolja, družine in bližnjega okolja. In seveda: čof-čofotali bomo.
Belgijska ilustratorka in pisateljica Kitty Crowther (1970) je leta 2010 za svoje
delo prejela prestižno svetovno nagrado za otroško literaturo Astrid Lindgren.
Žirija je v obrazložitvi zapisala, da so v njenem svetu vrata med domišljijo in realnostjo široko odprta. Avtorica je napisala in ilustrirala več kot štirideset knjig, ki
so prevedene v dvajset jezikov. V slovenščini se je prvič predstavila leta 2012 prav

Ivana Djilas režira v mnogih profesionalnih gledališčih in gledaliških skupinah,

s slikanico Škrt škrt kra čof!.

obenem pa je od leta 2004 tudi vodja in producentka gledališke skupine Familija.
Intenzivno se posveča tudi uprizoritvam za mlade in otroke. V LGL je v prejšnji
sezoni režirala predstavo Medved in mali, ki je najmlajšim razprla nekaj izjemno
bistvenih vprašanj o sobivanju in sprejemanju drugih.
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Ana Duša

KRALJ MATEVŽEK I.
/ KRÓL MACIUŚ I.

Dramska predstava

Kralj Matevžek I. je zgodba o dečku, ki je po nenadni smrti očeta kralja sam zasedel

Janusz Korczak,

PREMIERA NOVEMBER 2017

ODER POD ZVEZDAMI LGL

prestol. Kljub poskusom, da bi vladal po lastni pameti in pravično, ne more mimo
ministrov in parlamenta, ki skrbijo za interese odraslih, ne pa tudi otrok. Da bi
zadostil potrebam vseh prebivalcev, ustanovi otroški parlament. A namesto da bi
se stvari s tem uredile, se še bolj zapletejo, in Matevžek bolj in bolj spoznava,
Režija

da vladanje in demokracija skrivata neštete pasti in dileme, ki se jih ne da rešiti

Anja Suša

na preprost način.
Janusz Korczak (literarni psevdonim Henryka Goldszmita) je bil eden
najbolj znanih poljskih pisateljev za otroke, reformator na področju otroške
pedagogike in direktor sirotišnice za judovske otroke med obema vojnama.
Utemeljil jo je na za tiste čase naprednih pedagoških načelih; med drugim jih je
uresničeval tudi tako, da je oblikoval neke vrste republiko za otroke, ki je imela
lastni parlament, sodišče in časopis. Skozi svoje razmeroma kratko in nasilno
prekinjeno življenje je Korczak postal – in vse do današnjih dni tudi ostal – kultna
figura poljske literature in kulture za otroke. Še posebej tragičen je bil njegov

Nastanek knjige Kralj Matevžek I. (1923) je sovpadel s časom velikih nemirov in

konec med drugo svetovno vojno in nacistično okupacijo Poljske, ko je zavrnil

težav, s katerimi se je soočala poljska družba. Uprizoritev bo zasnovana na ideji

pomilostitev, ki so mu jo v okviru t. i. velike akcije (Grossaktion) v Varšavi – kot

parlamentarne demokracije kot državnega orodja sodobnega vladanja. Otrokom

velikemu in priznanemu pisatelju – ponudili nacisti, in se odločil, da se bo na poti

bo v dramsko-dokumentarni obliki skozi odprt in razumljiv jezik približala ideje

v zloglasno taborišče Treblinka prostovoljno pridružil vsem otrokom in zaposle-

demokracije in odgovornosti. Del vsebine bodo prispevali tudi otroci, ki se bodo

nim v sirotišnici, ki jim je grozila »eliminacija«. Znameniti Korczakov marš skozi

znašli v dvojni vlogi – gledalca in izvajalca. Poleg njih bodo nastopili tudi igralci;

Varšavo z več kot dvesto otroki, ki so, oblečeni v svoja najboljša oblačila, nosili

ti bodo odigrali osnovno pripoved in usmerjali sodelovanje otrok.

nahrbtnike s po eno svojih najljubših igrač in knjig ter peli, je bil po pričevanju
očividcev bolj podoben veličastnemu žrtveniškemu ritualu kot odhodu na

Beograjska režiserka Anja Suša je uveljavljena gledališka ustvarjalka, ki deluje

brezumno usmrtitev.

tudi kot umetniška direktorica in mednarodna selektorica. Veliko svojega časa
posveča gledališkemu delu za otroke in mlade tako v Srbiji kot v tujini, za kar je
prejela več mednarodnih nagrad in priznanj. V LGL je leta 2015 režirala družbenokritično uprizoritev za mlade Nekoč, ko nas ni bilo več.
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Katja Povše

BERT

Lutkovna predstava

Pilot Bert je pilotiral papirnatega zmaja, ki ga je sam sestavil. Rad je imel Elviro

PREMIERA NOVEMBER 2017

VELIKI ODER LGL

in se je z njo nameraval tudi poročiti. Ker pa je več časa posvetil letenju kot Elviri,
se je nekega dne odločila oditi v novo življenje. Odpotovala je v Ameriko. Takrat je
Bert sedel v svojega zmaja in poletel za njo, a na poti ga je ujel vihar. Bertov zmaj je
treščil na zemljo sredi pustinje. Zdaj Bert živi sam, sredi puščave. Iz raztreščenega
Režija

zmaja si je naredil dom. Leteti ne more več, saj ga je zgrabil nerazumen strah pred

Katja Povše

letenjem. In svet, ki ga je imel najrajši, zdaj opazuje le od spodaj. Kmalu spozna

Likovna podoba

svoje sosede, ki, ko izvejo, da je (bil) pilot, pridejo k njemu s prošnjo, da bi tudi oni

Špela Trobec

lahko poleteli. Vsak od njih ima svoj razlog, zakaj se želi povzpeti na nebo. Bert jim
iz ostankov svojega papirnatega zmaja izdela leteče objekte, ki jih dvignejo v višave
in uresničijo njihove želje. Z vsakim njihovim poletom pa se zmanjšuje tudi njegov
strah pred letenjem. Počasi se tudi on odloči znova vzleteti.
Lik pilota Berta je navdihnil življenjepis Samuela Franklina Codyja (1867–1913),
cirkusanta, izdelovalca papirnatih zmajev in navdušenega aviatorja. Američan
Cody se je v mladosti pridružil potujočemu cirkusu, kasneje pa ustanovil svoje
lastno potujoče gledališče, ki mu je zagotovilo tudi finančno stabilnost. Zaslužen
denar je investiral v svoj hobi – izdelavo papirnatih zmajev.
Uprizoritev bo zaživela kot spoj igranega, lutkovnega in predmetnega gledališča,
ki bodo sočasno v nenehnem stiku in dialogu z video animacijo (risbo) ter tehniko

Katja Povše je lutkovna animatorka, igralka in pripovedovalka. Deluje tudi kot

mapiranja.

režiserka in soustvarjalka v lutkovnih predstavah za otroke in odrasle. Je ustanoviteljica avtorskega gledališča Pripovedno gledališče gdč. Bazilike in soavtorica
AEIOU gledališča za dojenčke in malčke.
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SONČNICA NA RAMI

PREMIERA FEBRUAR 2018

KULTURE KINO ŠIŠKA

ANTOLOGIJA SLOVENSKE POEZIJE ZA OTROKE
/ ZAKL JUČNA PRIREDITEV
10. L JUBL JANSKEGA FESTIVAL A
KULTURNO-UMETNOSTNE
VZGOJE BOBRI

Ugledališčena poezija

Antologija Sončnica na rami je po prvi izdaji leta 1975 zdaj doživela že četrto;
najnovejša izdaja razširja zakladnico bogate in raznovrstne slovenske mladinske
poezije tudi z izbranimi sodobnejšimi avtorji. V obsežni knjigi najdemo štiriinšest-

Marko Bulc - Mare

Življenje

Življenje tako živi,

deset slovenskih pesnic in pesnikov, ki nudijo izredno dragocen pregled slovenskih

da ga je zmerom manj.

otroških pesmi.

Kot presek med prsti polzi

Režija
Ustvarjalci bodo uprizarjali pesmi, ki razpirajo (otroške) čustvene svetove

dan na dan.

in spregovorijo o občutkih in notranjih turbulencah ljubezni, strahu, poguma,
upora, nesreče, prijateljstva, žalovanja in veselja. Med drugim jih bodo navdi-

Življenje ne more živeti

hovale pesmi Ferija Lainščka, Svetlane Makarovič, Miroslava Košute, Lile Prap,

tako, da stoji.

Vinka Möderndorferja, Saše Vegri, Albine Vodopivec, Andreja Rozmana Roze,

Najmanj kar mora početi,

Barbare Gregorič Gorenc, Milana Dekleve, Borisa A. Novaka, Nika Grafenauerja,
Miklavža Komelja, Petra Svetine, Boruta Gombača, Bine Štampe - Žmavc, Jožeta

je to, da na nitki visi.

Snoja, Ervina Fritza in drugih.

Življenje se včasih drži
Uprizoritev bo otroškemu in odraslemu občinstvu za začetek razprla prepleta-

veselo na smeh,

joče se svetove poezije, glasbe, gledališča in jih takoj za tem zgnetla v eksploziv-

a včasih le stežka taji

no mešanico, ki bo v glavah mladega občinstva v stiku z brezmejno domišljijo
implodirala. Uprizoritev bo bežala pred logiko in prezrla vsakdanjost. Slavila bo

solze v očeh.

neukročeno umetnost, ki korenini v abstraktnih svetovih, v iracionalnih nenavadnostih, v nelogični domišljijskosti, v nerazložljivi mnogoteričnosti, v nelogični

Najlepše je, ko se razsipa

izmuzljivosti, v nevsakdanjih razlagah in v poeziji zaradi poezije. To je poezija.

z žarom na vse strani

To je uprizoritev poezije. To je predstava-poezija.

in vse do poslednjega hipa

Marko Bulc - Mare je gledališki režiser, ki ustvarja tudi kot igralec, pisec dram

z visokim plamenom gori.

in dramatizacij ter intermedijski umetnik. Še posebej zadnja leta se intenzivno
ukvarja tudi s predstavami za otroke in mlade, h katerim želi pristopiti v eksperimentalnem duhu in prek preizpraševanja ter spreminjanja konvencionalnih

_ Niko Grafenauer

izraznih sredstev.
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Svetlana Makarovič

SOVICA OKA

Lutkovna predstava

Sovica Oka je prvo besedilo Svetlane Makarovič za otroke in tudi njeno prvo

PREMIERA FEBRUAR 2018

besedilo, uprizorjeno v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Predstava je ob svoji
premieri leta 1972 v režiji Matjaža Lobode pomenila prijetno in dobrodošlo
osvežitev v repertoarju, ki je tedaj povečini obsegal tuja dela. Šele odtlej so se
lutkovnih iger lotevali tudi najpomembnejši slovenski literati.
Režija
Brane Vižintin

Makarovičeva je ustvarila prisrčno, ljubeznivo in poetično zgodbo o mali, kapri-

Likovna podoba

ciozni sovici Oki, ki se je odločila, da ne bo več navadna, nočna ptica, temveč

Suzi Bricelj

dnevna sova. Luna jo sicer želi pregovoriti, a nič ne pomaga. Zjutraj, ko sovja
družina zleze v posteljo, si Oka natakne sončna očala in razposajeno poleti v beli
dan. Na svojem preletavanju sreča vrsto živali, sledijo dogodivščine – tudi nevarne!
Slikovito likovno podobo Sovice Oke je ustvaril Jaka Judnič, režiser, scenarist
in slikar, ki je najbolj znan po znamenitih televizijskih oglasih iz sedemdeseti in
osemdesetih let preteklega stoletja. V barvitem spletu dogodkov in s stripovskim
vdorom v likovnost je Sovica Oka postala ena najbolj prikupnih slovenskih marionetnih lutkovnih uprizoritev.
Ob prehodu v jubilejno sezono, ko bo gledališče praznovalo 70. obletnico svojega
delovanja, se Sovica Oka, ki s svojo preprosto dramaturgijo in iskrivimi dialogi
posega v svet otroške igre, domišljije, muhavosti in domišljavosti, vrača na
lutkovni oder v novi režijski postavitvi Braneta Vižintina ter likovni podobi
ilustratorke Suzi Bricelj.
Brane Vižintin, lutkovni umetnik, igralec in animator Lutkovnega gledališča
Ljubljana, dobitnik Župančičeve nagrade (2013), je gotovo eden največjih mojstrov
lutkovne animacije pri nas. Je specialist za različne lutkovne tehnike in njihove
zakonitosti ter različne možnosti kreativne rabe in animacije. Lani je ob 30-letnici
od premierne postavitve na oder postavil osveženo različico legendarne Sapramiške.
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Gregor Strniša

LUČKA REGRAT

Popotovanje za lučko

Vsak regrat dobi enkrat lučko. Le kdo je še ni pihnil in potem opazoval zasanjanega

in odsev

lebdenja njenih malih lučk po zraku? A Lučka Regrat ni navadna lučka. In tudi

PREMIERA MAREC 2018

ni navaden regrat. Ker bi rada videla svojo podobo, se s travnika odpravi v mesto.
Tam se ljudje gledajo v izložbe in hodijo v kino in v gledališče, da bi gledali sami
sebe. Na poti sreča nenavadne živali, rastline, ljudi in odseve. Da bi se uzrla, mora
premagati nekaj strahov, skleniti nekaj prijateljstev in prepotovati nekaj ovinkov
Režija

in stranpoti.

Maruša Kink
Likovna podoba

Toplo zgodbo o strahu, pogumu in zavesti o lastni podobi je pisatelj Gregor Strniša

Tina Dobrajc

spisal za najmlajše, predvsem pa za svojo, takrat šele nekajletno hčerko Erno.

in Špela Čadež

Strnil jo je v en sam dan, poln pustolovščin in preizkušenj, zelenih travnikov
in mestnih ulic, odsevov, ogledal in regratovih lučk. Uprizoritev se bo likovno
poigravala z odsevi in zrcalnimi slikami. V mestu iz kovine in betona bomo iskali
košček narave – regrata in trave. In v njem svoj pravi odsev.
Pesnik, dramatik, pisatelj in pisec besedil popevk Gregor Strniša je napisal tudi
nekaj mladinskih del, pesmi in pravljic za otroke. S svojim poetičnim slogom je
vstopal tudi v literaturo za najmlajše, v katero je vnašal svojo idejo »vesoljske
zavesti« – zavedanja, da vsaka najmanjša stvar kaže temeljne značilnosti vesolja.
V pravljici Lučka Regrat se to vidi tako v lirični pripovedi kot v pesmi, ki je zapisana med pripovedjo, ter v obliki besednih zvez. Pravljica je kot samostojna slikanica
izšla leta 1987 pri založbi Mladinska knjiga, leta 2011 pa je bila ponatisnjena
v Zlati ptici, antologiji zgodb in pesmi, ki jih je ilustrirala Ančka Gošnik Godec.
Maruša Kink je igralka, režiserka in soustanoviteljica Zavoda Margareta Schwarzwald, v katerem deluje kot umetniški vodja. Zadnja leta se med drugim intenzivno
posveča tudi uprizoritvam za otroke in mladino (Veliki pok, Prosto po Prešernu,
Romeo in Julija), ki jih ne le režira, temveč tudi konceptualno zasnuje in priredi.
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Amit Drori

OPICE

Robotsko obredje

Gledališka uprizoritev Opice v izvedbi ljudi in strojev bo popotovanje v

V okviru projekta

resničnost skupine eksotičnih robotskih opic. Ta, do popolne nadrobnosti

BiTeater

PREMIERA APRIL 2018

izoblikovana bitja, živijo v mehanskem univerzumu, ki briše meje med človekom
in strojem, med »živimi« in »mrtvimi«. Kot da se ne bi zavedale zunanjega sveta,
opice živijo v svojem popolnem, umetnem mikrokozmosu. V tem zapletenem
Režija in likovna podoba

skupnem svetu se različne vrste opic ljubijo, prepirajo, rojevajo in umirajo.

Amit Drori

Častijo svojega boga, se igrajo. Druga do druge so krute, a tudi skrbne. Robotske
opice so bile ustvarjene zato, da bi v nas po eni strani spodbudile občutek za
globoko istovetenje, po drugi pa sprožile razmislek o razlikovanju od človeka

Koprodukcija s Hazira –

in njegovih »misli«. To tavanje med sočutjem in odmikom ustvarja odrsko

Predstava bo uprizorjena v okviru

Performance Art Arena,

resničnost protislovij in čustvene napetosti.

evropskega projekta N.A.P.P., ki skrbi

Jeruzalem (Izrael), TJP –
Centre Dramatique National
d’Alsace Strasbourg
(Francija) in Théâtre
Garonne, scène européenne,
Toulouse (Francija)

za razvoj sodobnih lutkovnih pristopov

Liki, ki bodo nastopili v predstavi, bodo nekakšni hibridi med opicami
(predhodnicami človeka) in roboti (njegovimi morebitnimi nasledniki).
Predstavo, ki jo je Drori s skupino svojih sodelavcev snoval in ročno izdeloval
v obdobju petih let, odlikuje do obsedenosti natančno izdelano orodje – več kot
300 strojev na odru skrbi za nadroben prikaz anatomskih lastnosti in izrazne
mimike likov. V projektu so uporabljene t. i. odprtokodne tehnologije, EMG,
tradicionalne in sodobne tehnike obdelave ter predelave lesa in kovine.

v povezavi z digitalno umetnostjo,
kar omogoča razširitev referenčnega
prostora lutk na nove hibridne uprizoritvene oblike. Projekt povezuje štiri
znane evropske ustanove z bogato
lutkovno dediščino iz Belgije (Centre
de la Marionnette de la Communauté
Française de Belgique), Slovenije
(Lutkovno gledališče Ljubljana),
Romunije (Teatrul Municipal Tony
Bulandra) in Francije (Action

Gledališki režiser in scenograf Amit Drori je direktor Arene za uprizoritvene

Culturelle du Val de Lorraine).

umetnosti Hazira v Jeruzalemu. V zadnjih desetih letih je razvil edinstveno
gledališče vizij, za katerega so značilne predstave, zasnovane na izražanju s pomočjo podob, animiranih form in fizičnega računalništva. V tem procesu dramske
in vizualne prvine, ki jih potem na svojstven način uporabi na odru med potekom
predstave, razvija sočasno.

30 / LGL / PROGRAM SEZONE

31 / LGL / PREMIERE

ODER POD ZVEZDAMI LGL

Anja Štefan

ZAJČKOVA HIŠICA

Lutkovna predstava

Zajčkova hišica je zgodba o tem, kako se lahko vsak od nas kdaj znajde v stiski

PREMIERA MAJ 2018

MALI ODER LGL

in brez strehe nad glavo in o tem, kako lepo in pomembno je, da si takrat pomagamo. Žaba, veverica, jazbec in medved v naši zgodbi pomagajo zajčku, ki izgubi
svoj dom. S svojo naklonjenostjo, veseljem, odločnostjo in dobrodušnostjo mu
odženejo črne misli in skupaj z njim postavijo novo hišico. Lisica pa se medtem
Režija

skriva za grmovjem. Pomagati se ji ne ljubi, ker je fina gospa, je pa vseeno najprej

Martina Maurič Lazar

radovedna in nato zavistna. Tudi sama bi imela novo hišico. Zakaj so jo zgradili

Likovna podoba

zajcu in ne njej? Kako bi jo lahko dobila? Morda z zvijačo? Lisica je bistra in se

Hana Stupica

domisli hudo nenavadne poti. A k sreči tudi tisti okoli nje niso čisto neumni.
V svoji goljufiji ostane sama in nazadnje ji ne ostane drugega, kot da odkida
blato, s katerim si je postlala.
Vsi si želimo varen in prijeten kot, v katerem bi živeli mirno in brez skrbi. Nekateri
ga imamo, drugi ne. Tudi tistim, ki ga imamo, se včasih zgodi, da gre kaj narobe, da
ga izgubimo ali pa naš dom naenkrat ni več varen. In v nesreči je največja sreča, če
ti kdo priskoči na pomoč.
Vse to nam bo na svoj pravljični način duhovito razkrila Anja Štefan, lutke pa
bodo zaživele v barviti podobi Hane Stupica, ki ima od vseh živali najraje prav
zajce ... Zato se bomo v gozd podali s posebno naklonjenostjo in si ogledali, kako si
živali pomagajo s pesmijo, prijateljstvom in z nasmehom. Na vse to ljudje večkrat
pozabimo, zato je prav, da nas o lahkotnosti in preprostosti življenja vsakič znova
poučijo razigrane in domiselne živali.

Martina Maurič Lazar je igralka/animatorka ansambla LGL, režiserka in od leta
2013 tudi docentka za lutkarstvo na AGRFT. V našem gledališču je režirala že več
uprizoritev (Štiri črne mravljice, Laila, Poštarska pravljica), nazadnje predstavo
Jutri je bila zabava.
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Vinko Möderndorfer

KIT NA PLAŽI

PREMIERA MAJ 2018

Dramska predstava

Glavna junakinja Nika je malce nenavadna osnovnošolka. Z družino se je preselila

Avtor romana in režiser predstave Vinko Möderndorfer je letos za roman prejel

v nov kraj in obiskuje novo šolo. Tu se spoznava z novimi sošolci, novimi učitelji

desetnico, nagrado za najboljše otroško ali mladinsko delo, ki jo podeljuje Društvo

in z novimi težavami. Poskuša navezati stike in najti nove prijatelje. Ob različnih

slovenskih pisateljev. Roman je bil izbran v vsakoletni projekt Rastem s knjigo in

vragolijah razigranih osnovnošolcev bomo spoznali tudi učitelje, starše in

tako je zgodba prišla med 22.000 osnovnošolcev. Mnoge šole so jo vključile v bralno

predvsem učence. Počasi se nam bodo razkrile skrivnosti, ki jih ima vsak človek.

značko. Roman opozarja na aktualno problematiko vključenosti, ki bo v celoti

Tudi Nika.

mogoča šele, ko bo družba dojela, da imamo ljudje enake potrebe in želje ter da

Režija
Vinko Möderndorfer

ŠENTJAKOBSKI ODER LGL

ljudje s posebnimi potrebami ne predstavljajo nobene grožnje. Gre za zgodbo,
Nika ima namreč veliko skrivnost ... Za katero pa se na koncu izkaže, da sploh ni

ki nagovarja vse generacije.

tako velika skrivnost.
Živimo namreč v času, v katerem smo vse prevečkrat priča, kako nekdo nekoga ne
mara, ker je ta drugačen. Včasih se nam zdi, da bi vsi radi bili takšni, kot je večina.
Kot da ne bi hoteli vedeti, da so prav razlike in posebnosti naše največje bogastvo.
Narava ustvarja zelo različne oblike življenja. V različnosti pa je napredek. Pa ne
samo napredek, v različnosti je lepota in je užitek življenja. Tudi o tem bo spregovorila dinamična in duhovita predstava Kit na plaži.
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VRAŽJI TRIPTIH
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RAZLIČNA PRIZORIŠČA LGL

MOJSTER IN MARGARETA
M. A. BULGAKOVA V TREH DEJANJIH

Intermedialni

Vražji Triptih je omnibus treh dogodkov, ki se navezujejo na tematiko romana

lutkovno-vizualni

Mojster in Margareta (1966). Namen razčlenitve romana je predvsem v prikazu

omnibus

različnih dojemanj zgodbe v ožjem kot tudi širšem kontekstu današnjega
družbenega stanja. Prav to se v romanu sprašuje hudič in, posledično, v času
nastanka romana Bulgakov. Mogoče je prav to glavni razlog za tako dolgotrajno
cenzuro Mojstra in Margarete. V Triptihu gre predvsem za raziskavo gledališča
kot medija za družbeno samorefleksijo, je kot laboratorij za razkrivanje družbenih

Režija

diagnoz v kontekstu današnje družbe in njenih defektov.

Matija Solce
in Mirjana Medojević

Podobno kot pri Danteju se bo struktura razdelila na tri stadije, ki bi jih lahko
parafrazirali kot Paradiž (v Vražjem Triptihu poimenovan Sanatorium Sanctus),
Purgatorij (Seansa Bulgakov) in Pekel (Margareta). Gledalec se bo za razliko od
Danteja premikal v nasprotno smer – vedno bliže Peklu. Začenši v Sanatoriju,
v današnjem svetu iluzij, anonimnosti in sterilnosti, se bo gledalec skozi Seanso
Bulgakov – seanso črne magije in potrošniškega zabavljaštva – vrnil k Margareti,
ki bo gledalca sprejela pri gledalčevem dobrotniku, Hudiču.
Vsak od treh delov ima svoj izrazni način: v prvem gre predvsem za interaktivno

Matija Solce je potujoči lutkar, igralec, glasbenik in režiser, ki je doktoriral na praški

multimedialno instalacijo zgradbe lutkovnega gledališča, v drugem je v ospredju

akademiji DAMU. S svojimi predstavami iz kovčka in s harmoniko je že nekajkrat

gledališče objekta in glasba, v tretjem dramsko gledališče. Vsak izmed delov ima

obšel svet ter igral za najrazličnejše občestvo. V svojih delih pojem »lutkovno

svoj pristop k vlogi gledalca in tudi k tematiki Bulgakova. Prva dva dela jo obravna-

gledališče« širi na pojem »gledališče subjekta«. Lutka je v tem primeru lahko objekt,

vata skozi objektiv ljudskih arhetipov sedanjosti, medtem ko se tretji del poglobi

lahko je zvok, igralec, lahko je gledalec, gib ali v končni fazi – lutka sama.

v roman in odnos med Mojstrom in Margareto. Zato bo izvedba lahko potekala
ločeno: kot »Seansa Bulgakov«, kot »Margareta« ali pa kot omnibus obeh delov

Režiserka in dramatičarka Mirjana Medojević je končala študij na Fakulteti

z uvodno instalacijo »Sanatorium Sanctum«.

dramskih umetnosti na Cetinju, nato pa izobraževanje nadaljevala na ljubljanski
Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, in sicer pod mentorstvom Tomija
Janežiča. V LGL se je predstavila s svojo magistrsko produkcijo Zločin in kazen.
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VIHAR V GLAVI

Gledališki inkubator LGL

Vihar v glavi je drzna gledališka avantura, v kateri bodo mladi ustvarjalci skupaj
z režiserjem in igralcem Primožem Ekartom in kreativnimi sodelavci spoznavali
najnovejša odkritja o načinu delovanja najstniških možganov. Kar 86.000 milijard
nevronov v tem obdobju sproža najrazličnejše dnevne spremembe, hkrati pa
omogoča mladostniško eksplozijo kreativnosti, drznosti, vznemirjenja in poguma.

PREMIERA APRIL 2018

Skupaj z dramaturginjo in pripovedovalko Ano Duša ter mojstrom gibalnega gle-

ODER POD

dališča Sebastjanom Staričem bodo mladi urili svoje telo in glas, se učili različnih

ZVEZDAMI LGL

gledaliških tehnik in improvizacij ter skozi različne faze ustvarjanja spoznavali
celovit gledališki proces, ki ga bodo zaključili s predstavo, ustvarjeno v profesionalnih pogojih dela. Vihar v glavi bo premierno uprizorjen aprila 2018 na Odru
pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana.
Delo skupine najstnikov pri predstavi bo sestavljeno iz več »modulov«, ki jih bomo
v vsakem posameznem terminu kombinirali glede na dinamiko skupine.

Mentorstvo in režija

»Ustvarjalnost in pogum pa sta stvari, ki sta bistveni tudi v gledališču. Moja želja je,

Primož Ekart

da bi skupaj z najstniki, ki bi se zbrali v gledališko skupino, ustvarili predstavo o njih
samih, o njihovem življenju, izkušnjah, strahovih in željah, upanjih, jezi in uporu,
nerazumevanju odraslih, radosti in veselju, skratka o viharju, ki divja v njihovih
možganih in srcih. Želim si, da bi skozi gledališče našli pot za svojo ustvarjalnost,
da bi to lahko bil kanal za izražanje vsega tistega, česar v vsakdanjem življenju ne
morejo ali ne znajo izraziti. Rad bi, da bi skozi gledališče govorili o spremembah,
ki se jim dogajajo in da bi to govorili tako svojim sovrstnikom kot njihovim staršem,
učiteljem, odraslim, ki jih njihov svet utegne zanimati. Rad bi ponudil jezik, gledališki jezik, ki bi ga razumeli tako najstniki, ki ga nujno potrebujejo, ker morajo izraziti
vihar v glavi, kot tisti, ki si želimo najstnikom stati ob strani.«
_ Primož Ekart
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LUTKOTEKA

43 / LGL / PONOVITVE

Katja Gehrmann

MEDVED IN MALI
VRTEC, OŠ 1

P R E D S TAV E
ZA NAJMLAJŠE

LUTKOVNA SPLETENKA

Medved in mali je na videz preprosta zmešnjava. Nekega dne se iz izgubljenega
jajca izleže raček, ki že od samega začetka misli, da je medved. Medvedov obraz

PREMIERA 2016

je namreč prvo, kar zagleda. Za črkami zgodbe in drevesi namišljenega gozda se

MALI ODER LGL

skriva nekaj izjemno bistvenih vprašanj o sobivanju in sprejemanju drugih. Ali

35 MINUT

je vse, kar je videti drugače, tudi zares tako drugačno od nas samih? Koliko svojega
časa in pozornosti smo pripravljeni nameniti odnosom z drugimi? Obstaja namreč

Gledališče za malčke je v Sloveniji še vedno novost,

veliko različnih družin. Nekatere imajo veliko članov, nekatere malo, včasih so si

v mednarodnem prostoru pa je že dodobra uveljavljeno

družinski člani po videzu podobni med seboj, včasih so povsem različni.

in sprejeto. Namenjeno je otrokom od enega leta naprej,
zato vzbuja navdušenje, a včasih tudi pomisleke.

V Skandinaviji je takšna oblika gledališča močno razvita,
kasneje pa se je razširila po vsej Evropi. Čeprav nekateri
malčki še nimajo razvitih vseh razumskih in čustvenih
plati zaznavanja, jim takšno gledališče lahko ponudi lepo

Režija Ivana Djilas

Predstava je narejena v tehniki namiznih lutk, ki jih je na povabilo režiserke

Likovna podoba

predstave Ivane Djilas izdelala svetovno znana britanska oblikovalka Donna

Donna Wilson

Wilson. Mehkoba pletenih podob in njene pravljične inštalacije so izhodišče
za lutkovni svet.

Igrajo Maja Kunšič,
Urška Hlebec,

Lutkovna predstava Medved in mali je nastala po dramatizaciji slikanice nemške

Iztok Lužar

slikarke Katje Gehrmann. Leta 2011 je zanjo na Bienalu otroške ilustracije

izkušnjo. Vizualne podobe predstave namreč slonijo na

v Bratislavi prejela nagrado zlato jabolko. Slikanica ima odlične ilustracije in je

izsledkih strokovnjakov, ki se ukvarjajo z vidnim zazna-

polna vizualnih in besednih domislic.

vanjem dojenčkov in malčkov. Zato ustvarjalci pogosto
uporabljajo živahne in čiste barve, slikovite podobe, velike
barvne ploskve in geometrijske oblike.

Pomembno vlogo imajo glasba in pesmi. LGL je del

Saša Eržen

TI LOVIŠ!
VRTEC, OŠ 1

evropske mreže Small Size, ki svoje umetniško raziskoraziskovanje
vanje
posveča
posveča
otrokom
otrokom
in in
razvija
razvija
posebno
posebno
strokovno
strokovno
znanje na področju uprizoritvenih umetnosti za zgodnja
otroška leta.

Režija in likovna podoba

Ti loviš! je dinamična, likovno izčiščena, glasbeno

VESELOIGRA

Silvan Omerzu

navdušujoča in igriva veseloigra s tekom in petjem za

S TEKOM

Igrata

najmlajše. Pred gledalci se odvije napeta in prav do

IN PETJEM

Martina Maurič Lazar,

konca zanimiva zgodba o psu in zajcu. Kot je med sosedi

Brane Vižintin

v navadi, se ves čas pričkata, primerjata in tekmujeta

PREMIERA 2012

med seboj. Ali lahko postaneta prijatelja?

MALI ODER LGL
30 MINUT
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Po motivih

LUČKA, GRAH IN PERO

H. C. Andersena
Kraljična na
zrnu graha

Miha Golob

AKVARIJ

VRTEC

Lučka, grah in pero je lepa in nežna zazibanka, ki

LUTKOVNA

z barvito scensko postavitvijo in zanimivimi zaznavnimi

ZAZIBANKA

VRTEC, OŠ 1

učinki, kakršni so pozvanjanje z zvončki, igranje na
Režija Katja Povše

harfo ter preprosti in ponavljajoči zveni zlogov in besed,

PREMIERA 2015

Likovna podoba Špela Trobec

malčke in malčice popelje v posebno in prijetno

ODER POD

Igrajo Miha Arh, Maja Kunšič,

čustveno stanje. Njena kompleksna in interaktivna

ZVEZDAMI LGL

Zvezdana Novaković k. g.

postavitev uspe zbuditi in ohraniti tudi pozornost

30 MINUT

najmlajših gledalcev, ki se jih vsebina uprizorjene

VODNA PUSTOLOVŠČINA

Na začetku je nič. Kot prazen list, preden se ga dotakne svinčnik ali barvica.
In vse je še mogoče. Poči in iz meglice se izleže jajce − majhno bitje, ki si želi dom,

pravljice še ne dotakne na enak način kot starejših otrok.

PREMIERA 2017

prijatelje, pustolovščino, ves pisani svet.

MALI ODER LGL /

Hervé Tullet,

TURLUTUTU

Matija Solce

KULTURNICA LGL

Vodna pustolovščina v preprostem jeziku znanosti in predmetnega gledališča

40 MINUT

prikazuje zgodbo o Malem in Velikem, o potovanju, srečevanju in poslavljanju.
Dogajanje poteka v steklenem tanku, podobnem akvariju, kjer predmeti oživijo
med brbotajočimi mehurčki, pretakajo se skrivnostne tekočine in rojevajo zvoki

VRTEC, OŠ 1

Turlututu je uprizoritev, ki gledalce popelje v svet

MINIATURKA

Režija Matija Solce

domišljije, in sicer na način, ki je blizu njihovemu

IZ KOVČKA

Igra Maja Kunšič

zaznavanju, razumevanju, čustvenemu doživljanju
in izražanju ter socialnim zmožnostim. V veliki meri

PREMIERA 2013

gradi na igri iskanja, ugibanja, ponavljanja, spraševa-

MALI ODER LGL

nja in domišljije, vse to pa otroke hkrati zabava in jih

35 MINUT

pritegne k sodelovanju. V igri je ravno prav dinamike
Koprodukcija s Centre

in iskrivih idej, s katerimi uprizoritev doseže njihovo

de Création pour l’Enfance,

zanimanje in pričakovanje ter oboje uspešno ohranja

Tinqueux (Francija)

do svojega konca.

življenja.
Režija in vizualna podoba

Odprt uprizoritveni koncept predstave Akvarij z elementi znanosti spodbuja

Miha Golob

individualno refleksijo in ustvarjalno interpretacijo otrok. Igrivo snovanje,
navdihnjeno v kopalni kadi in na poletni plaži kot prostorih otroške igre, začinjene

Igrata Miha Arh,

s ščepcem kemijskega laboratorija, skuša najmlajšim gledalcem pojasniti, da je

Gašper Malnar

(za)misel najdragocenejše seme razvoja, da sta pogum in vztrajnost pomembna
ter da prijateljstvo temelji na dejanjih in živi v srcu. Obenem pa jim želi približati
znanost na ravni praktičnega poskusa, ki vzpostavlja slikovite prostore nenavadne
naravoslovne pustolovščine z ekološko razsežnostjo.
Predstavi sledi delavnica uporabne kemije.

Rotraut Susanne Berner,

KARELČKOVE ZGODBICE

Saša Eržen

VRTEC

Včasih se zbudimo slabe volje. Takrat pomaga, če je za

LUTKOVNA

Režija in likovna podoba

zajtrk to, kar imamo najraje. Ne potrebujemo veliko, da je

PREDSTAVA

Silvan Omerzu

vsak dan razburljiva dogodivščina. Sploh če imamo štiri

Igrajo Asja Kahrimanović

leta. Karelček je namreč otrok, ki živi v vsakem od nas,

PREMIERA 2017

Babnik, Sonja Kononenko,

samo da so nekateri nanj pozabili. In tako kot on, vsakdo

MALI ODER LGL

Lovro Finžgar

od nas potrebuje nekoga, ki ga ima rad, ki ga razume in

35 MINUT

Predstava je nastala v sodelovanju s projektom Znanost na cesti (ZnC).

s katerim mu je lepo. Tako preprosto je to.
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Eka in Brina Vogelnik

MOJCA POKRAJCULJA

po ljudskih motivih

VRTEC, OŠ 1

Mojca Pokrajculja je gotovo ena najbolj priljubljenih

MARIONETNA

Režija in likovna podoba

slovenskih ljudskih pripovedk, v kateri je nedolžni zajec

PREDSTAVA

Eka Vogelnik

po krivem obtožen in preganjan, ker je najmanjši in

Igrajo Polonca Kores,

najšibkejši v družbi. Kako rešiti takšno krivico? Klasična

PREMIERA 2015

Iztok Lužar, Matevž Müller,

marionetna predstava, polna ubranega petja in dobre

VELIKI ODER LGL

Klemen Janežič k. g.

glasbe, je skoraj že pravi pravljični muzikal, ki sporoča,

/ MALI ODER LGL

kako pomembni sta v življenju pravica in dobrota.

45 MINUT

Z N A N E P R AV L J I C E
IN ZGODBE
NA LUTKOVNIH ODRIH
Toon Tellegen

JUTRI JE BILA ZABAVA

Klasične pravljice, ljudska izročila in pripovedke so od
nekdaj veljale za svet čudežev in nadnaravnega. Zgodbe,
ki velikokrat presegajo vsakdanje zmožnosti in se poigra-

VRTEC, OŠ 1

Režija Martina Maurič Lazar

Zima traja predolgo ... Veverici kopni zaloga žira in nič

LUTKOVNA
PREDSTAVA

Likovna podoba

več ne more pregnati mraza. Odloči se, da bo priklicala

vajo z nadrealnimi bitji, čarobnimi idejami in rešitvami,

Barbara Stupica

pomlad, pri tem pa ji z različnimi duhovitimi domislica-

so največkrat pisane na kožo prav lutkovnemu gledališču,

Igrajo Asja Kahrimanović

mi pomagajo prijatelji Jež, Mravlja, Slon in Sova. Pomlad

PREMIERA 2015

saj je lutka tista, ki vselej zmore vse.

Babnik / Martina Maurič

na koncu le pride – po mnenju nekaterih živali kar sama

VELIKI ODER LGL

Lazar, Maja Kunšič,

od sebe, po prepričanju Veverice pa s prvo lastovko.

45 MINUT

Gašper Malnar, Lovro

In čas je za zabavo!

Krši in spreobrača naša pravila, mogočno spreminja
v drobno ali pa mrtvo v živo, lahko leti, se v hipu spre-

Finžgar, Katja Povše k. g.

meni ali izgine. Toda ves ta čas ostaja pristna, verjetna
in hkrati osupljiva, lutke nam omogočajo vstop v neznane
in neraziskane dimenzije, v nove svetove, za katere smo

Anja Štefan

ŠTIRI ČRNE MRAVLJICE

v vsakdanjem življenju prikrajšani. Omogočajo nam
izkušnjo iluzije, ki je lastna le njej.

VRTEC, OŠ 1

Režija Martina Maurič Lazar

V predstavi Štiri črne mravljice je vsega ravno prav:

LUTKOVNA

Likovna podoba Zvonko Čoh

poezije, humorja, ritma, besed, glasbe, topline

PREDSTAVA

Igrajo Asja Kahrimanović

in modrosti. Polne so drobnih užitkov in duhovitih

Babnik / Patrizia Jurinčič

prigod, ki porajajo meditativne razmisleke in prebujajo

Finžgar k. g., Polonca Kores,

z bistroumno poanto. Očarajo s svojo prisrčnostjo

MALI ODER LGL

Matevž Müller,

in duhovitostjo, mimogrede pa nam povedo tudi

35 MINUT

Katja Povše k. g.

marsikatero resnico o vsem, kar nas obdaja. Kaj srečajo
mravljice, ko se odpravijo v medvedji brlog, da bi srečale
medveda? Medveda ne, pač pa pamet.
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PREMIERA 2014

Julia Donaldson,

BI SE GNETLI NA TEJ METLI?

Axel Scheffler,
Milan Dekleva

Matija Solce

MOČERADEK GRE ČEZ CESTO

VRTEC, OŠ 1

VRTEC, OŠ 1

Na metli potujeta čarovnica s sršečimi lasmi in njena

LUTKOVNA

Režija Matija Solce

V predstavi Močeradek gre čez cesto ni lutk. Je pa

UGLEDALIŠČENA

mačka. Zaradi velike hitrosti (mogoče pa zaradi mačkine

PREDSTAVA

Likovna podoba

animacija. Animacija vsega: prostora, materiala,

POEZIJA

Veronika Svobodová

predmetov, svetlobe, zvokov, besed, ljudi. Animiramo

Režija Jaka Ivanc

nagajivosti?) čarovnica izgubi svoje pokrivalo, zato se

Likovna podoba Natan Esku

spusti na tla in ga išče vsepovsod. Znajde se pred vrsto

PREMIERA 2016

Igrajo Miha Arh,

pesnika samega, Srečka Kosovela, animiramo predstavo,

PREMIERA 2013

Igrajo Alenka Tetičkovič,

preizkušenj, pri katerih ji pomagajo vedno novi prijatelji,

VELIKI ODER LGL

Polonca Kores,

animiramo gledalce. Zakaj? Ugledališčena poezija

ŠENTJAKOBSKI

Martina Maurič Lazar,

ki najdejo izgubljene predmete, za nagrado pa dobijo

50 MINUT

Tjaša Koprivec k. g.,

Srečka Kosovela – pesniški lutkovni kolaž – skuša

ODER LGL /

Iztok Lužar, Maja Kunšič,

vožnjo z metlo … Bi se gnetli na tej metli? je pravi lutkovni

Nika Kores Sraka k. g.

gledalce povabiti k čudenju in jih voditi v svet

ODER POD

Gašper Malnar, Lovro Finžgar

spektakel v barviti podobi in je zgodba o strahovih,

senzoričnega, glasbenega in imaginativnega gledališča.

prijateljstvu in sodelovanju.

Julia Donaldson,

ZVERJASEC

Axel Scheffler,
Milan Dekleva

ZVEZDAMI LGL
40 MINUT

Matija Solce

ŠTIRJE MUZIKANTI

VRTEC, OŠ 1

VRTEC, OŠ 1

Zverjasec je čarobna pravljica, ki jo odlikujejo številni

LUTKOVNI

Režija Matija Solce

Štirje muzikanti – osel, petelin, pes in muca – so znani

LUTKOVNA

zapleti in preobrati, močna čustva in bogata domišljija.

MUZIKAL

Likovna podoba

predvsem kot bremenski godci bratov Grimm, ki se

PREDSTAVA

Režija Jaka Ivanc

Njena lutkovna uprizoritev potegne otroka v preplet

Likovna podoba Natan Esku

resničnega in domišljijskega sveta, v katerem lahko

Igrajo Gašper Malnar, Brane
Vižintin, Martina Maurič
Lazar, Lovro Finžgar

miške ali pametne in samozavestne sove. Privzema tudi

ugank, bistroumnih domislic, prekopicavanja in preigra-

različne socialne vloge ter si v domišljiji slika podobe

vanja ter znanih slovenskih pesmi!

Marianna Stránská

odpravijo v mesto in ljudi navdušujejo s svojo glasbo.

PREMIERA 2013

Igrajo Martina Maurič Lazar,

Domiselne lesene lutke zapustijo oder in povabijo na

spoznava in doživlja značaje in vedenjske značilnosti

VELIKI ODER LGL

Polonca Kores, Miha Arh,

svojo pot tudi gledalce. Pridružite se jim na živahnem

VELIKI ODER LGL

junakov, na primer prestrašene in vendar pogumne

35 MINUT

Gašper Malnar

in radostnem glasbeno-lutkovnem popotovanju, polnem

50 MINUT

PREMIERA 2010

čudnega in strašnega zverjasca, ki postane dobrodušen
in naiven velikan.

Julia Donaldson,

ZVERJAŠČEK

Axel Scheffler,
Milan Dekleva

Eka Vogelnik

KDO JE NAPRAVIL VIDKU
SRAJČICO

VRTEC, OŠ 1

Režija in likovna podoba

Tankočutna predstava oživlja eno najlepših pravljic

MARIONETNA
PREDSTAVA

Fran Levstik,
VRTEC, OŠ 1

Zverjašček je nadaljevanje Zverjasca. Velika zlobna miš

LUTKOVNA

je strah in trepet vseh majhnih ter tudi velikih zverjas-

PREDSTAVA

Režija Jaka Ivanc

cev. Zgodba je napeta, samo pomislite: prihaja zima,

Eka Vogelnik

slovenske književnosti izpod peresa Frana Levstika.

Likovna podoba Natan Esku

zunaj je mraz, Zverjašček se prvič odpravlja v gozd sam,

PREMIERA 2014

Igrata Maja Kunšič,

Nekega poletnega dne si Videk strga svojo edino

Igrajo Gašper Malnar,

poln je zgodb o veliki zlobni miši, ki lomasti okoli

VELIKI ODER LGL

Iztok Lužar / Matevž Müller

obleko. Ker so doma revni, ne ve, kaj mu je storiti ...

PREMIERA 2006

Iztok Lužar, Martina Maurič

njegovega doma. Razlogov, da ne gre ven, je torej

35 MINUT

Ali gol in žalosten Videk lahko s pomočjo ovčke, grma,

VELIKI ODER LGL

Lazar, Lovro Finžgar

ogromno. A vseeno – gre ...

pajka, raka in ptička dobi svojo novo srajčico?

/ MALI ODER LGL
35 MINUT

50 / LGL / PROGRAM SEZONE

51 / LGL / PONOVITVE

Svetlana Makarovič

VILA MALINA

Jera Ivanc po istoimenski
VRTEC, OŠ 1

Režija Svetlana Makarovič,

Vila Malina je pravljica o radovedni, radoživi in otroško

LUTKOVNA

Brane Vižintin

svojeglavi gozdni vili brez imena ter slastni malini,

PREDSTAVA

Likovna podoba Iztok Bobić,

ki zaneti prepir med različnimi gozdnimi prebivalci.

Jože Lašič, Zoran Srdić

Se bo vili uspelo posladkati z rdečim gozdnim sadežem?

Igrajo Asja Kahrimanović

Bo končno dobila tudi svoje ime?

PETER PAN

igri J. M. Barrieja

VRTEC, OŠ 1, 2

Zgodba o Petru Panu je zgodba o večnem odraščanju.

DRAMSKA

Režija Yulia Roschina

Peter Pan se noče postarati, noče niti zrasti, želi si leteti,

PUSTOLOVŠČINA

Igrajo Saša Pavlin Stošić k. g.,

se bojevati s kapitanom Kljuko in raziskovati deželo

PREMIERA 2006

Nik Škrlec k. g., Alenka

Nije. Za vselej želi ostati otrok, saj je prepričan, da nas

PREMIERA 2017

OBNOVITEV 2011

Tetičkovič, Jernej Kuntner,

odraščanje oropa domišljije in postanemo dolgočasni.

ODER POD

Babnik, Urška Hlebec,

VELIKI ODER LGL

Jan Bučar, Nataša Keser k. g. /

Gre za eno najbolj znanih in slovitih zgodb na temo

ZVEZDAMI LGL /

Brane Vižintin, Miha Arh,

35 MINUT

Ajda Toman, Voranc Boh

odraščanja, spoznavanja novih občutkov in sprejemanja

VELIKI ODER LGL

odgovornosti, pri tem pa je obdana z veliko mero

75 MINUT

Gašper Malnar

čarobnosti in simbolike.

Jana Bauer

GROZNOVILCA
VRTEC, OŠ 1

Režija Matjaž Farič

Navihana junakinja Groznovilca v nasprotju z večino

NAVIHANA

Likovna podoba

dobrih pravljičnih likov poskrbi za vrsto prebrisanih

PREDSTAVA

Barbara Stupica

dogodivščin. Čarobna mivka, ki jo podtakne živalim,

Igrajo Aja Kobe / Anita

povzroči same težave, kup prismuknjenih potegavščin

PREMIERA 2015

Gregorec k. g., Miha Arh,

in številne zaplete. Njeni nasprotniki so pestra in

VELIKI ODER LGL

Po češki računalniški

MAŠINERIJA

igrici Machinarium

VRTEC, OŠ 1

Mali robot se zbudi na smetišču zunaj robotskega

MEHANSKO-

Režija Zoran Petrović

mesta. Sprva se ne more spomniti, kaj se mu je zgodilo,

ELEKTRIČNA

Nina Ivanič, Nina Skrbinšek,

nenavadna druščina živali: Polž, Jež, Sova, Veverica,

Jernej Kuntner, Voranc Boh

Medved in drugi, ki pa kljub vsemu na koncu postanejo

Likovna podoba

a počasi se mu spomin vendarle vrača. Mesto je zavzela

LUTKOVNA

njeni prijatelji.

Marianna Stránská,

tolpa zlobnih robotov. Odloči se rešiti mesto, njegove

PREDSTAVA

Rok Kunaver, Jan Bučar,

Marek Brožek

prebivalce in predvsem svoje dekle, ki je ostalo ujeto za

Urška Hlebec / Iztok Lužar,

Igrajo Miha Arh,

mestnimi zidovi. Za dosego tega mora opraviti številne

PREMIERA 2017

Sonja Kononenko

Polonca Kores,

naloge, prebroditi nevarnosti in izzive. Avtorje predstave

ODER POD

Matevž Müller

je navdihnil svet kovinskih odpadov, električnih in

ZVEZDAMI LGL

mehanskih igračk, starih računalniških igric in osebnih

45 MINUT

/ Rok Kravanja k. g.,

60 MINUT

računalnikov. Predstava mlade gledalce aktivno popelje
Simona Semenič

PEPELKA

v svet mehanike, elektrike in robotike.
VRTEC, OŠ 1

Režija Ivana Djilas

Po svetu kar mrgoli različic pravljice o lepi, skromni

DRAMSKA

Igrajo Ajda Toman, Rok Kunaver,

in dobri deklici, ki je doživljala krivico, a bila na koncu

PREDSTAVA

Nina Ivanič, Alenka Tetičkovič,

poplačana s prinčevo ljubeznijo. Takšna je tudi

Nina Skrbinšek, Urška Hlebec,

najznamenitejša risanka, posneta po Perraultovi

PREMIERA 2014

Jernej Kuntner, Iztok Valič k. g.,

pravljici. V naši različici pa Pepelka stvari vzame v svoje

ŠENTJAKOBSKI

Jernej Čampelj k. g.

roke: sama si sešije plesno obleko, očara princa, a stvari

ODER LGL /

se vseeno obrnejo malce drugače ...

VELIKI ODER LGL
60 MINUT

52 / LGL / PROGRAM SEZONE

53 / LGL / PONOVITVE

Wolf Erlbruch

SENČNA PREDSTAVA

RAČKA, SMRT
IN TULIPAN

Kyo Maclear

OŠ 1, 2

VRTEC, OŠ 1, 2

Senčno predstavo Račka, Smrt in tulipan je navdihnila slikanica z originalnim

SENČNA PREDSTAVA

Uprizoritev Virginija Volk je nastala po motivih slikanice avtoric Kyo Maclear in
Isabelle Arsenault. Vanesa ima sestro Virginijo, ki se počuti prav volčje oziroma se

naslovom Ente, Tod und Tulpe (2007) nemškega pisatelja in ilustratorja Wolfa
PREMIERA 2017

tako obnaša. Kar naprej tuli, renči in revska, slabe volje je, ne ljubi se ji družiti z ni-

ljenjskih dogodkov z rahločutno obzirnostjo ter predelovanje filozofskih tem

VELIKI ODER LGL

komer, vse ji gre na živce in prav nič je ne more potolažiti. A Vanesa se odloči, da jo

z lahkotno poetično prozo, ki jo prežema humor. Vedro, rahločutno, a hkrati

50 MINUT

bo spravila v dobro razpoloženje. Poskuša marsikaj, a ne gre tako zlahka. Končno ji

PREMIERA 2014

Erlbrucha. Njegove slikanice odlikujeta jasno in preprosto oplemenitenje živ-

ŠENTJAKOBSKI ODER LGL
40 MINUT

VIRGINIJA VOLK

duhovito nas soočajo s težkimi temami, o katerih otroci radi sprašujejo, odrasli

Virginija pove, da bi jo osrečilo, če bi lahko nekam poletela. Nekam, kjer so kolački,

pa se jim večkrat najraje izogibamo.

lepe cvetlice in drevesa in prav nobene potrtosti. Tja, v Rožni park! Vanesa se ne
obotavlja, poišče škatlo z barvicami in stene kmalu postanejo pisane in slikovite.
Virginijina soba se spremeni v Rožno dolino, v cvetoči vrt, poln barv in svežine.

Odrasli, tako starši kot vzgojitelji in učitelji, pa zelo dobro vedo, da že starejši
Režija

predšolski otroci s svojimi vprašanji, ki se nanašajo na t. i. tabuizirane vsebine,

Režija

Fabrizio Montecchi

kot sta npr. bolezen, smrt, ne »prizanašajo«, saj jih nadvse zanimajo tudi stvari,

Fabrizio Montecchi

Likovna podoba

dogajanja, odnosi, za katere ne najdejo preprostih odgovorov v svojem neposred-

Likovna podoba

Navdih za naslov in vsebino slikanice sta angleška pisateljica Virginia Woolf, ki je

nem okolju.

(po motivih

trpela za depresijo in melanholijo, ter njena sestra, slikarka Vanessa Bell. Vendar

Wolfa Erlbrucha)

Isabelle Arsenault)

ne gre za njuno biografijo, pač pa za oris počutja, ki je pisateljico spremljalo skoraj-

Federica Ferrari

Federica Ferrari

da vse življenje. Zgodba opomni na moč in pozitivne učinke, ki jih premore domiš-

(po motivih

Račka, Smrt in tulipan je nežna in prijazna uprizoritev, ki otrokom brez olepše-

ljija oz. umetnost, da si opomoremo in znova postavimo na noge. Tako mračni

vanja ali patetike, pa vendar z občutkom za kočljivost izbrane snovi, približa temo
Igrata
Polonca Kores,

Naenkrat vse poleti, postane svetlo in veselo, z Virginijo vred.

smrti. Pripoved o bolezni, odhajanju in izgubi v njej zaživi kot topla in vitalna

Igrata

vihar v Virginiji kakor Vanesina barvna eksplozija sta na odru prikazani z domiš-

zgodba o dragocenosti bližine in prijateljstva. Je mešanica žive igre, animacije

Martina Maurič Lazar,

ljijsko močjo senčnega gledališča. Svet senc in barv z milino, občutkom, lahkotnos-

Asja Kahrimanović

in senčnega gledališča, ki otroke vizualno pritegne in osupne, hkrati pa jih tudi

Maja Kunšič

tjo in sočutjem izrisuje domišljijsko pustolovščino med morami in sanjami, ki se

Babnik / Martina

nevsiljivo poboža ter jim da misliti o minljivosti in občutljivosti.

konča s hvalnico življenju.

54 / LGL / PROGRAM SEZONE

55 / LGL / PONOVITVE

Maurič Lazar

Anton Ingolič,
Nebojša Pop Tasić

DRAMSKA PREDSTAVA

TAJNO DRUŠTVO PGC

Erich Kästner

EMIL IN DETEKTIVI

OŠ 1, 2, 3

Tajno društvo PGC je legendarno zimzeleno besedilo, otroška klasika. Nastalo je
leta 1958 izpod peresa slovenskega pisatelja Antona Ingoliča, enega prvih avtorjev,

PREMIERA 2016

ki je po vojni črpal iz resničnega življenja mladih in v njihovih nevsakdanjih

ŠENTJAKOBSKI ODER LGL

dogodivščinah obravnaval njihove probleme. S priljubljenim in znamenitim

/ VELIKI ODER LGL

tajnim društvom Pingoclavulusom oziroma krajše PGC-jem so odraščale različne

80 MINUT

generacije otrok, prvič pa je Tajno društvo PGC v sodobni interpretaciji zaživelo

OŠ 1, 2, 3

Režija Ajda Valcl

Emil in detektivi je dinamična uprizoritev, scenografsko

ODRSKA

Igrajo Nik Škrlec k. g.,

domiselno umeščena na železniške tire, kjer zvesto

DETEKTIVKA

Jernej Kuntner, Rok Kunaver,

sledi zgodbi literarne predloge. Ker je pri tem vseskozi

Jan Bučar, Nina Skrbinšek,

napeta, zabavna in duhovita, mladega gledalca nemu-

Alenka Tetičkovič / Nina

doma pritegne ter ga obdrži v napetosti vse do svojega

VELIKI ODER LGL

Ivanič, Ajda Toman / Lena

konca. Njena bistvena odlika je ta, da postavi v ospredje

/ ŠENTJAKOBSKI

Hribar k. g. / Aja Kobe,

solidarnost in samoorganizacijo otrok, ki pogumne-

ODER LGL

Matevž Müller, Voranc Boh

mu, vendar tudi nekoliko lahkovernemu protagonistu

70 MINUT

Emilu pomagajo premagati lopova in dobiti nazaj njegov
ukradeni denar.

tudi na našem odru. Ingolič je svojo zgodbo pisal v začetku socialistične epohe,
naša zgodba v priredbi Nebojše Pop - Tasića pa se dogaja ob njenem koncu,

Roald Dahl

ODVRATNE RIME

v osemdesetih letih. Otroško nedolžnost je Tasić zamenjal z otroško angažiranostjo. Ingoličevi otroci so z oglasnih desk kradli in zbirali risalne žebljičke, otroci
Režija

v naši predstavi pa stopijo korak dlje in s temi žebljički obešajo svoje pesmi in

Marko Bulc - Mare

parole, kar izzove tudi »politično« reakcijo in sankcije.

Igrajo

Uprizoritev raziskuje prazen oder, ki spodbuja gledalčevo domišljijo in nastopa-

Rok Kunaver, Jan Bučar,

jočim omogoča številne transformacije v prostoru in času. Igralci domiselno,

Matevž Müller, Voranc Boh,

igrivo in dinamično prehajajo med prizori in različnimi vragolijami tajnega

Jernej Kuntner, Miha Arh,

društva. Poleg napete zgodbe, zanimivih karakterjev in svojstvenega humorja

Nina Skrbinšek, Nina Ivanič,

ne manjkajo niti resnejše teme. Mihova zgodba nikakor ni zgolj kratkočasna in

Mia Skrbinac k. g.

dinamična zgodba o detektivskem zbiranju risalnih žebljičkov, ampak predvsem

OŠ 1, 2, 3

Režija Vinko Möderndorfer

Duhoviti in obešenjaški verzi, v katerih Roald Dahl

DRAMSKA

Igrajo Jan Bučar,

obrača slavne pravljice na glavo, so v uprizoritvi

PREDSTAVA

Alenka Tetičkovič /

Odvratne rime uokvirjeni v atraktiven gledališko-

Ana Hribar, Ajda Toman,

glasbeni omnibus. Zgodbe o Rdeči kapici, Pepelki, Jakcu

PREMIERA 2015

Rok Kunaver, Matevž Müller,

in čudežnem fižolčku ter Treh prašičkih zaživijo na

ŠENTJAKOBSKI

Lena Hribar k. g.

izčiščenem prizorišču, kjer imajo poleg igre in petja

ODER LGL

največ besede dognani kostumi. Uprizoritev je polna

65 MINUT

zabavnih prizorov, istočasno pa nudi jasne iztočnice za
pogovor o premetanih in posodobljenih pravljicah ter
njihovih ne vedno zglednih junakih.

zgodba o srčnosti, pogumu in prijateljstvu.

Carlo Collodi

OSTRŽEK

Socìetas / Chiara Guidi

JAPONSKE PRAVLJICE
OŠ 1, 2, 3

VRTEC, OŠ 1, 2

Režija in likovna podoba
Silvan Omerzu
Igrajo Asja Kahrimanović
Babnik / Iztok Lužar, Miha Arh,
Nina Ivanič, Sonja Kononenko,
Polonca Kores, Iztok Valič k. g.,
Maja Kunšič, Boštjan Sever k. g.

PREMIERA 2014

Ostržek se mora do cilja prebijati skozi vrsto ovir in izzivov –

LUTKOVNA

Režija Chiara Guidi

Chiara Guidi je Japonske pravljice zasnovala kot svoje-

DRAMSKA

in to sam, povrh pa še siromašen. V dolgotrajnem procesu

PREDSTAVA

Igrajo Nina Skrbinšek, Nina

vrsten dogodek, ki gledališče razbremeni odrskih kon-

PREDSTAVA

Ivanič, Patrizia Jurinčič

vencij. Gledalci vstopijo v japonski paviljon, v katerem

PREMIERA 2015

Finžgar k. g., Nataša Keser k. g.,

otroci ob prebiranju fižola ter tankočutnem prepletanju

PREMIERA 2016

preobrazbo v pravega dečka in postane skrben dobrosrčnež,

VELIKI ODER LGL

Tjaša Koprivec k. g.,

svetlobe, glasbe, zvoka in skrivnostnih glasov prisluh-

ODER POD

mora na svoji koži izkusiti ves blišč in bedo tega sveta.

60 MINUT

Saša Pavlin Stošić k. g.

nejo japonskim pravljicam in se soočijo z vprašanji o

ZVEZDAMI LGL

življenju, radovednosti, zaupanju, odgovornosti in usodi.

70 MINUT

spoznavanja se mora nenehno truditi, četudi je pri tem neposlušen in izjemno svojeglav. Preden si Ostržek »prisluži«

56 / LGL / PROGRAM SEZONE

57 / LGL / PONOVITVE

Lotte Faarup

PROBLEMSKA
T E M AT I K A
V GLEDALIŠČU

DRAMSKA PREDSTAVA

NEKOČ, KO NAS
NI BILO VEČ

OŠ 3, SŠ

Nekoč, ko nas ni bilo več je presenetljiva, poetična in ganljiva zgodba o prehitrem
odraščanju danske avtorice in režiserke Lotte Faarup. Je zgodba o dveh otrocih,

PREMIERA 2015

ki skušata rešiti zakon svojih staršev in se izgubita v kaosu prepirov ... Drama

ODER POD ZVEZDAMI LGL

prikazuje ločitev skozi otroške oči ter svobodno, odkrito in živo spregovori o tem,

70 MINUT

kaj se dogaja za zaprtimi vrati otroške sobe, ko pred njimi divja vojna ločenih
staršev, ko družinsko idilo zamenjajo ljubosumje, prikrita agresija, bes in obup.

Odrasli imajo mnogo predsodkov in težav, ko poskušajo

Svet, ki ga poznata otroka (brat in sestra), čez noč postane drugačen – vsak od njiju

z otroki spregovoriti o smrti, ločitvi, spolnosti, alkohol-

se po svoje spopada z izgubo in predeluje svoje viharne občutke.

izmu ali nasilju. Otroci iščejo pojasnila, njihova vprašanja pa pogosto ostajajo brez odgovorov. Otrok v vsakem
obdobju razvoja potrebuje drugačne odgovore, vedno pa
si želi, da smo odkriti in da tudi o področjih, ki so še vedno

Režija

Predstava pretrese gledalce vseh starosti – ukvarja se s problematiko, ki smo ji

Anja Suša

pogosto priča, pa se o njej neradi pogovarjamo – raje bi videli, da se nam to ne bi
dogajalo. Opisuje dogajanje v družini. Ta je najprej srečna, ob ločitvi staršev pa

Igrajo

se člani počutijo, kot da so razpadli na koščke. Z veliko tankočutnostjo opisuje

Rok Kunaver,

doživljanje obeh otrok in nastavi zrcalo nam odraslim, kako zmoremo nositi svoje

knjige, ogled lutkovne, gledališke predstave ali filma lahko

Jernej Kuntner,

odrasle vloge in naloge. Te teme so naporne. Vendar so del našega vsakdana.

pomagajo začeti pogovor. Predstave običajno ne dajejo

Ajda Toman /

odgovorov, ponujajo pa veliko izhodišč za pogovor.

Nataša Keser k. g.,

Predstava nam daje res veliko možnosti za premislek, za srečanje s svojimi

Nataša Tič Ralijan k. g.

izkušnjami in občutji. Vredno je izkoristiti tako odlično priložnost, da se

tabu teme, govorimo sproščeno. Včasih nam skupno branje

Po ogledu predstav s problemsko tematiko (Neli ni več,
Nekoč, ko nas ni bilo več, Račka, Smrt in tulipan, Kamni,
Živalska farma, Zlati šus) pripravimo pogovor s strokovnjaki z različnih področij, ki mlade gledalce spodbujajo

spoprimemo z »mehkimi temami«, pa z vsebinami, ki so naporne, pogosto
potlačene, sprejete s strahom in nelagodjem. Predstava ponuja možnost,
da se soočimo in nato osvobodimo katerega od negativnih čustev.

h kritičnemu razmisleku o zgodbi, predstavi ter k zavedanju samih sebe in drugih.

Predstavi sledi pogovor z družinsko terapevtko Majdo Mramor.

58 / LGL / PROGRAM SEZONE

59 / LGL / PONOVITVE

Lutz Hübner

NELI NI VEČ

Tamara Matevc

ZLATI ŠUS
OŠ 3, SŠ

OŠ 3, SŠ

Režija Jaša Koceli

Neli ni več je zgodba o petih gimnazijcih, ki sestavljajo

GL ASBENA

Režija Marko Čeh

Trije prijatelji, Mura, Viki in Sale, sanjarijo o poletnih

DRAMSKA

Igrajo Asja Kahrimanović

bend #Hešteg. So dovolj ambiciozni, da želijo poleg

PREDSTAVA

Igra Ana Hribar

počitnicah. Še pred valeto pa Saleta najdejo na šolskem

PREDSTAVA

Babnik / Klara Kastelec k. g.,

opravljanja vsakodnevnih obveznosti ustvariti nekaj

ZA ML ADE

Matevž Müller, Lena

več. Ko vsakdan njihovega benda prekine bolezen

o drogah in življenju je le ena izmed številnih zgodb

PREMIERA 2012

Hribar k. g., Sara Gorše k. g.,

pevke, soustanoviteljice in najsvetlejše zvezde Neli,

PREMIERA 2016

o mladini, ki usodno zaide v svet zasvojenosti.

TUNEL LGL

Jernej Čampelj k. g.

se morajo odločiti, ali so se pripravljeni spoprijeti

ODER POD

S podobnimi stiskami in čustvenimi boji se srečuje

60 MINUT

s težavo, prebroditi težko obdobje in se iz grozljive

ZVEZDAMI LGL

marsikateri najstnik.

preizkušnje, ki je za Neli lahko usodna, prebiti močnejši

90 MINUT

stranišču. Nezavestnega. Prestopil je mejo. Monodrama

za življenjsko lekcijo o prijateljstvu, pomoči in solidarnosti, pa tudi o pogumu in nekonvencionalnih odločitvah.

Tom Lycos,

KAMNI

Stefo Nantsou

George Orwell,
OŠ 3, SŠ

ŽIVALSKA FARMA

Andrej Rozman Roza

OŠ 3, SŠ

Živalsko farmo, ki jo je George Orwell po nekaj neuspelih

LUTKOVNA

Režija Vito Taufer

poskusih izdal avgusta 1945, smo dolgo brali kot kritiko

PREDSTAVA

Likovna podoba

Stalinovega totalitarizma, dejansko pa model ustreza

Barbara Stupica

kateremukoli totalitarizmu, tudi danes aktualni pluto-

PREMIERA 2012

ŠENTJAKOBSKI

Igrajo Brane Vižintin,

kraciji. Ponujajo se nam naslednja vprašanja:

VELIKI ODER LGL

in gledalcev ne pušča hladnih. Besedilo temelji na

ODER LGL

Iztok Lužar, Gašper Malnar,

Je pozitivna utopija sploh še mogoča? Kaj ponuditi

80 MINUT

resničnem dogodku.

55 MINUT

Martina Maurič Lazar,

mladim kot alternativo, če pa se vsak sistem lahko izrodi

Polonca Kores, Nina Skrbinšek,

v različico totalitarizma? Je nujno, da jim ponudimo že

Urška Hlebec, Matevž Müller

izdelan sistem, ali je bolje, da jim privzgojimo vrednote

Predstava Kamni je zgodba o dveh fantih, ki sta z mostu

DRAMSKA

Režija Ivica Šimić

nad avtocesto metala kamenje in tako ubila voznika.

PREDSTAVA

Igrata Jernej Kuntner,

Energična družbeno angažirana gledališka kriminalka,

Matevž Müller

v kateri dva igralca preigravata lika dečkov in dveh

PREMIERA 2010

detektivov, je nabita s čustvi in igralskimi presežki

in jih hkrati ves čas opozarjamo na možne napake?
Eva Mahkovic

Če bodo v preteklosti prepoznali sedanjost in se učili

MALE KRALJICE

za prihodnost, smo na dobri poti do boljšega jutri?
OŠ 3, SŠ

Režija Jaša Koceli

Skvod Nicki je svet, v katerem je prihodnost samo na

DRAMSKA

Igrajo Lena Hribar k. g.,

pol cepljena na realno, cilji so visoki, ideali otročje čisti,

PREDSTAVA

Eva Jesenovec k. g.,

porazi nemogoči, kompromisov pa sploh ni. Sestavljajo

Lea Cok k. g., Aja Kobe,

ga tri prijateljice, ki se soočajo z drugimi generacijami

PREMIERA 2017

Rok Kunaver, Nina Ivanič,

žensk v svojem življenju, svojimi bodočimi, sorodnimi

ODER POD

Nika Kores Sraka k. g.

ali potencialnimi jazi, ob tem pa preizprašujejo meje

ZVEZDAMI LGL

svojega prijateljstva in iščejo lastne odrasle identitete.

75 MINUT

V središču je torej sodobna najstnica: njeno stanje duha,
razmišljanje, vsakdan, ljubezni, težave, načrti, ambicije.

60 / LGL / PROGRAM SEZONE

61 / LGL / PONOVITVE

SODOBNI LUTKOVNI
PRIJEMI IN NOVI MEDIJI

Zala Dobovšek,
Nina Šorak,
Tin Grabnar,
Asja Kahrimanović
Babnik

NEKJE DRUGJE

ANIMIRANA PRIPOVED

Nekje drugje je predstava, ki odpira temo, o kateri težko spregovorimo. Govori

S KREDNO RISBO

o deklici, ki se znajde v osrčju vojne. Skozi njene oči spremljamo spreminjajoče

OŠ 1, 2, 3

se mesto, polno grozot, nasilja, strahu, a tudi – upanja. Mesto preletavajo grozeča
PREMIERA 2017

letala, ulice so izpraznjene, hrane na policah v trgovini ni več. Šola je zaprta.

TUNEL LGL

In vsake toliko se čisto blizu zaslišijo streli. Njeno okolje se je postopoma

45 MINUT

spremenilo. Postalo je nevzdržno. Deklica želi oditi v deželo, kjer bi ji lahko bilo

Lutkovno gledališče − tako kot ostala gledališka praksa −

lepše. Oditi želi nekam drugam, daleč stran od vojnih grozot. Nekje drugje je pre-

postaja polje ustvarjanja, kjer se vse bolj mešajo različne

tresljiva zgodba o nesmiselnosti vojnih grozodejstev. Kakšen je svet vojnih grozot,

umetniške discipline, ki animaciji odpirajo nove horizonte

če ga gledamo skozi otroške oči? Šele v tej perspektivi lahko do konca dojamemo

in zmožnosti. Ne gre le za preizpraševanje tradicionalnih
vrednot in uveljavljenih zakonitosti lutkovne umetnosti,
ampak za sodobni spoj raznolikih umetniških prijemov,
kjer lutka oziroma predmet na novo vzpostavlja pomene

nesmiselnost vojne. Ker je takšna tema kočljiva in boleča, velikokrat ostane
Režija
Likovna podoba

Nekje drugje je zgodba o nesmiselnosti vojnih grozodejstev. Kakšen je svet vojnih

Matija Medved

grozot, če ga gledamo skozi otroške oči? Šele v tej perspektivi lahko do konca

in širi svoj obseg sporočilnosti in učinkovitosti. Lutkovno

dojamemo nesmiselnost vojne. Ker je takšna tema kočljiva in boleča, velikokrat

in predmetno gledališče vse bolj intenzivno in v koraku

Igra

s tehnološko dobo enakovredno vstopa v skupni prostor

Asja Kahrimanović

z intermedijsko in vizualno kulturo ter znanostjo, pri
čemer se ustvarjajo raznolike oblike estetike in žanrov,
ki segajo vse od zvočnih instalacij do robotike in mehatronike. Z umeščanjem lutk in objektov v raznolika

zamolčana. Vendar je o njej nujno spregovoriti prav najmlajšim.

Tin Grabnar

Babnik / Ajda Toman

ostane zamolčana. Vendar je o njej nujno spregovoriti prav najmlajšim.
V predstavi se klasična lutkovna animacija prepleta s prostorskimi video
projekcijami in virtualnim risanjem. Igralka-animatorka na vrtečo se mizo riše
okolje, po katerem pohajkuje deklica. S kredo riše hribovito pokrajino, visoke
nebotičnike in srhljive vojake. Gre za preprosto črtno risbo, ki v predstavi čudežno
oživi. S pomočjo dinamičnega video mappinga in posebej za to ustvarjenih

umetniška polja se širi in razvija tudi njihova uporabna

senzorjev, ki v živo sledijo vsem premikom mize, se zabriše meja med realno in

in izrazna moč.

projicirano sliko.

Projekt BiTeater se odpira predvsem eksperimentalnemu
ustvarjanju ter interdisciplinarnemu združevanju različnih polj umetnosti z namenom iskanja novih uprizoritvenih možnosti na področju lutkovnega gledališča.

62 / LGL / PROGRAM SEZONE
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Meta Grgurevič, Urša Vidic

V ZAVETRJU ČASA
SŠ

Avtorici projekta

Skozi prostorsko postavitev in akt performansa nas

VEČMEDIJSKA

Meta Grgurevič, Urša Vidic

vodijo glasba, besede in zvoki; ti sledijo vzdušju zgodbe,

PROSTORSKA

Avtorica in izvajalka

ki pripoveduje o ustvarjalnem procesu umetniškega dela,

POSTAVITEV

performansa

intimnosti znotraj družine in razsežnosti časa. Sledimo

Nataša Živković

glasu, šepetu muze – ki nas vabi, da se prepustimo obar-

PREMIERA 2016

vanim sanjam in si skozi impresije vizualnih in čutnih

TUNEL LGL

podob ustvarimo svojo interpretacijo vsebine. Predstavo

40 MINUT

V okviru projekta BiTeater

je navdihnil roman K svetilniku Virginie Woolf.

Maja Smrekar

REKVIEM ZA PRIHODNOST

LUTKOTEKA

Namenjena je oživljanju najstarejših lutkovnih predstav,
ki so še posebej navdušile občinstvo in zaznamovale
gledališki spomin. Nekatere na odru vztrajajo že desetlet-

Avtorica Maja Smrekar

Rekvijem za prihodnost je eksperiment, predstava,

HIBRIDNI

ja, druge se vračajo v novi podobi. Spremljajo odraščanje

Igra Alenka Marinič

v kateri človeško telo nadomestijo živali in droni.

PERFORMANS

novih ljubiteljev lutkovne umetnosti in predstavljajo

Koncept izhaja iz postantropocentristične dekonstruk-

dragoceni del slovenske lutkovne preteklosti.

cije dualizma kartezijanskega pogleda na živalski stroj.

PREMIERA 2016

Descartes razume žival kot nabor generiranih zvokov,

ODER POD

ki izhajajo iz kompleksnega mehanizma tekočin, mišic

ZVEZDAMI LGL

Koprodukcija z Zavodom

in kosti. Brez duše. Kaj je potemtakem stroj kot umetna

40 MINUT

Aksioma, v partnerstvu

inteligenca in kako lahko konstruiramo (ne)dialog med

s festivalom Mesto žensk

živalsko in umetno inteligenco?

Uprizarjamo jih na različnih lokacijah. Stalni sta Lutkovno
gledališče Ljubljana in Grajsko gledališče na Ljubljanskem
gradu, predstave pa gostujejo tako doma kot v tujini.

Lutkotečne predstave so:
Doktor Faust (1938),
Žogica Marogica (1951),
Jiří Havelka,
Marek Zákostelecký,
Tomsa Legierski

Zvezdica Zaspanka (1955)

MISIJA X
OŠ 2, 3

Misija X gledalce popelje v vesolje. Astronavt se znajde

LUTKOVNA

na neznanem planetu z neznano nalogo. Njegovo plovilo,

ZNANST VENA

Režija Jiří Havelka

ki mu zagotavlja kisik, brez njega zapusti planet in kmalu

FANTASTIKA

Likovna podoba

postane njegova misija boj za preživetje. Iz semena, ki na

Marek Zákostelecký

koncu izide iz njegovih prsi, na pustem planetu vzklijejo

PREMIERA 2016

Igrajo Martina Maurič Lazar,

rastline. Lutkovna predstava v tehniki namiznih lutk je

ŠENTJAKOBSKI

Gašper Malnar, Iztok Lužar

brez besed in gledalce nagovarja z močnimi podobami,

ODER LGL

metaforami in glasbo.

45 MINUT

64 / LGL / PROGRAM SEZONE

in Sapramiška (1986).

65 / LGL / PONOVITVE

Milan Klemenčič

DOKTOR FAUST

po motivih iz 18. stoletja

Frane Milčinski - Ježek

ZVEZDICA ZASPANKA
VRTEC, OŠ 1

OŠ 3, SŠ

Zgodba o učenjaku, ki je svojo dušo zapisal hudiču,

LUTKOTEČNA

Režija

Zvezdica Zaspanka – radijska igra, slikanica, film

LUTKOTEČNA

Režija Jelena Sitar

navdihuje evropsko umetnost že stoletja. Za miniaturni

PREDSTAVA

Jože Pengov, Matjaž Loboda

in lutkovna predstava – je poetična zgodba o ljubezni

PREDSTAVA

Igrajo Miha Arh,

lutkovni oder jo je po leipziškem zapisu priredil slikar

Likovna podoba Mara Kralj

in srčnosti. Na lutkovnem odru je oživela leta 1955,

Boštjan Sever k. g.,

in fotograf Milan Klemenčič, začetnik slovenskega

PREMIERE

Igrajo Maja Kunšič, Iztok

ko pa je leta 1972 v lutkovni delavnici izbruhnil požar,

PREMIERI

Lovro Finžgar, Aja Kobe

lutkovnega gledališča. Lutkovna predstava je bila

1938 / 1982 / 2016

Jereb k. g. / Brane Vižintin,

je Zvezdica Zaspanka zares odšla med zvezde. Preživela

1955 / 2009

uprizorjena leta 1938 in pomeni vrh umetnikovega

KULTURNICA LGL

Nina Skrbinšek, Urška Hlebec,

je le njena dvojnica, ki danes domuje v lutkovnem muze-

MALI ODER LGL

ustvarjanja. Vživite se v mojstrov čas in si oglejte lutkov-

/ GRA JSKO

Polonca Kores /

ju Sergeja Obrazcova v Moskvi. V sezoni 2008/2009

60 MINUT

no mojstrovino, ki jo je leta 1982 prvič obudilo Lutkovno

GLEDALIŠČE NA

Sonja Kononenko,

je Lutkovno gledališče Ljubljana predstavo po skicah

gledališče Ljubljana.

L JUBL JANSKEM

Asja Kahrimanović Babnik,

slikarke Mare Kralj oživilo.

GRADU

Iztok Lužar, Gašper Malnar,

60 MINUT

Miha Arh / Brane Vižintin

Jan Malík

ŽOGICA MAROGICA

Svetlana Makarovič

SAPRAMIŠKA
VRTEC, OŠ 1

VRTEC, OŠ 1

Režija Jože Pengov

Žogica Marogica je svetovna lutkovna uspešnica, ki je

LUTKOTEČNA

Režija

Slovenski otroci si ne morejo predstavljati odraščanja

LUTKOTEČNA

Likovna podoba Ajša Pengov

nastala že daljnega leta 1936 na Češkem. Dedek je svojo

PREDSTAVA

Nace Simončič / Brane Vižintin

brez pravljic Svetlane Makarovič. Njena Sapramiška

PREDSTAVA

Likovna podoba Jaka Judnič

je največja slovenska lutkovna uspešnica in najslavnejša

lajno v Ljubljani prvič zavrtel leta 1951 in marionetna
predstava je na mah osvojila tako mlado kot staro občin-

PREMIERA 1951

Igrajo Lovro Finžgar, Aja Kobe,

slovenska marioneta. Nekoč je od tete Grizelde za rojstni

PREMIERI

stvo. Generacije se menjajo, čas teče, otroci pa še vedno

MALI ODER LGL

Boštjan Sever k. g.,

dan v dar dobila tri prekrasne lešnike. Že pri prvem si je

1986 / 2017

leto za letom prihajajo in pomagajo dedku in babici

50 MINUT

Lena Hribar k. g.,

odlomila zob. Sapramiš nazaj! Zaman je iskala pomoč, da

VELIKI ODER LGL

reševati ubogo žogico, saj se njena priljubljenost z leti

Marko Ujc k. g.

bi strla še drugega in tretjega. Preostalo ji ni nič drugega,

/ MALI ODER LGL

ni prav nič zmanjšala. Predstava je v 65 letih doživela

Interpretacija Svetlana

kot da je zbrala pogum, sedla na zobozdravniški stol,

40 MINUT

več kot 1.371 ponovitev.

Makarovič, Ivanka Mežan,

zamižala … in si tako tudi zaradi svoje silne hrabrosti

Ljerka Belak, Alojz Svete,

pridobila občudovalce doma in po svetu. Predstava je

Brane Vižintin

doslej doživela rekordno število ponovitev (1.700)
in prepotovala več kot pol sveta. Lani smo praznovali
40 let slikanice in 30 let od premierne postavitve
te legendarne pravljice.
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INDEKS FOTOGRAFIJ

67

M A L E KR A L J ICE
FOTO M AN KI C A KR AN J EC

68

M E DV E D IN M A L I
FOTO N ADJ A O C EP EK

69

LU ČKA, G R A H IN PE R O
FOTO M I HA F RAS

70

G R OZ N OV ILCA
FOTO U R Š K A B O L J KOVAC

71

M ISIJ A X
FOTO U R Š K A B O L J KOVAC

72

PE T E R PA N
FOTO J A K A VA RMUŽ

73

V Z AV E T R J U ČA SA
FOTO U RŠ K A B O L J KOVAC

74

N E KO Č, KO N A S N I BILO V E Č
FOTO MI HA F RAS

75

J U T R I J E B IL A Z A BAVA
FOTO U RŠ K A B O L J KOVAC

76

NEKJE DRUGJE
FOTO J A K A VA RMUŽ

77

NELI NI VEČ
FOTO MAN KI C A KR AN J EC

78

KA R E LČKOV E ZG O D B ICE
FOTO U RŠ K A B O L J KOVAC

79

V IR G IN IJ A VO L K
FOTO U RŠ K A B O L J KOVAC

80–81

M A L E KR A L J ICE
FOTO MAN KI C A KR AN J EC

82

A KVA R IJ
FOTO U RŠ K A B O L J KOVAC
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87 / LGL /

PROGRAM I KULT U R N OUM ET N OSTNE VZG OJ E

Gledališče je prostor močne izkušnje, predvsem pa prostor, v katerem se

Kulturno-umetnostni program Lutkovnega gledališča Ljubljana prinaša

intenzivirajo vsa čutila, s čimer se bogati in krepi naša sposobnost razume-

izbor kakovostnih, raznolikih in dostopnih aktivnosti, ki se dotikajo raz-

vanja. Zaradi prepoznanih učinkov umetnosti in kulture na celostni razvoj

ličnih ravni gledališča (dramsko in lutkovno gledališče, tehnologija izdelave

posameznika ter družbe kot celote je pomembno, da jo umeščamo na vsa

lutk, problemska tematika, lutkovna zgodovina, vpliv na družbo), posebna

področja človekovega delovanja in bivanja ter v vsa obdobja posameznikovega

pozornost pa je namenjena vključevanju vsebin s področja znanosti in novih

življenja. Kadar delujemo v družbenem okolju in smo vključeni v skupinske

tehnologij (robotika, ustvarjanje 3-D modelov, lutkovni animirani film).

dejavnosti, se učimo in prispevamo k razvoju skupnosti ter k izboljšanju
skupnih življenjskih pogojev. Reševanje problemov postaja vse bolj pomemb-

Kulturno-umetnostni programi LGL omogočajo poglobljeno doživljanje

no, da razumemo delovanje sveta in tako vse življenje razvijamo spretnosti

gledališča in ponujajo predloge, kako gledališko umetnost še bolj ustvarjalno

za boljšo integracijo v družbi. Fizična interakcija s svetom: raziskovanje,

preplesti z učnim programom ter spodbuditi udejanjenje družbeno

sestavljanje, grajenje stvari, rokovanje s predmeti, ki nas obdajajo, zahteva

angažiranih idej na presečišču kulture in umetnosti, znanosti in tehnologije.

od nas ideje, predvsem pa aktivno razmišljanje.
Programi omogočajo neposreden stik z ustvarjalci in pogovore s strokovnjaki,
pripravljamo pa tudi ustvarjalne delavnice in druge igrive oblike spoznavanja
skrivnosti v gledališču.
Stik z gledališčem pri naših obiskovalcih razvija domišljijo in lastno ustvarOR GA NIZ I R A N I

jalnost, vpliva na njihovo rahločutnost, estetsko občutljivost in kritičnost ter

OB IS K I SKU PI N

jih spodbuja k zavedanju samih sebe in drugih.

ŠP E L A JU NT ES

Posebno pozornost namenjamo tudi pedagoškim gradivom, ki jih lahko

T 01 300 09 76

poiščete na: www.lgl.si/si/delavnice/vrtci-in-sole. Tam boste našli predloge

E OR G A NI Z AC I J A@LG L.S I

za pripravo na ogled predstav ter nasvete za nadgradnjo videnega in
doživetega. V gradivih strokovnjaki osvetljujejo in razširjajo teme predstav

VO D E NI O G L E D I M U Z E J A

ter povzemajo izhodišča za pogovore v vrtcu ali razredu.
TJA ŠA TO MŠ I Č
T 01 300 09 75
E TJA SA.TO MS I C@LG L.S I
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P O G OVOR

RAZGLEDALIŠČE

P O P REDSTAVI

30 M INU T

DE L AV N I CE

US T VAR J AL NE AL I M UZ E J S K E
VRTEC, OŠ, SŠ

VRTEC, OŠ, SŠ

60 M I NUT

Po ogledu katere koli od predstav iz Programske knjižice se o njej

Za poglobljeno doživljanje lutkovne umetnosti izbirate med različnimi

pogovorimo. Ugotavljamo, kako je nastala, razmišljamo o njeni vsebini

doživljajsko-ustvarjalnimi in muzejskimi delavnicami. Vse delavnice

in spregovorimo o ustvarjalcih. Čeprav so na odru le igralci (in/ali lutke),

so na voljo v povezavi s predstavo ali samostojno ter lahko gostujejo.

pri predstavi sodeluje še mnogo drugih ustvarjalcev, ki jih občinstvo
nikoli ne vidi. Učenci se spoznajo s celovitostjo gledališkega ustvarjanja
in predstavo doživijo še bolj poglobljeno, saj aktivno vstopijo v proces

UST VARJALNE DEL AVNICE

njenega ustvarjanja.

P O G OVOR

PROBLEM S KA T EMATI KA

P O P REDSTAVI

V GLEDALIŠČU

Raziskujemo različne vrste lutk, odkrivamo njihove posebnosti in jih oživljamo (senčno gledališče, ploske lutke, marionete, ročne in naprstne lutke).

MUZEJSKE DEL AVNICE

Spoznavamo lutkovno dediščino, odkrivamo delo muzejskih strokovnjakov,
ogledujemo si predmete, se jih dotikamo in preizkušamo različne postopke.

OŠ 2, 3, SŠ

IZBIRATE MED DEL AVNICAMI

Kako ohranjamo lutke? / Odkrivamo muzejske lutkovne skrivnosti
Kopipejst / Kaj je kopistika in kako kopiramo lutke
1371 marogastih žogic! /

30 M INU T

Gledališče je prostor, kjer se lahko spregovori o stvareh, o katerih sicer

Vse o Žogici Marogici z ljubljanskega lutkovnega odra

molčimo, in nam osvetli težave, s katerimi se težko soočamo. Po ogledu

Miniaturno gledališče Milana Klemenčiča /

predstav s problemsko tematiko (Račka, Smrt in tulipan, Virginja Volk,

Najstarejše slovensko lutkovno gledališče

Nekje drugje, Kralj Matevžek I., Nekoč, ko nas ni bilo več, Kamni,

Lutkovni odtisi / Vzorci in potiski iz lutkovne zgodovine

Živalska farma, Neli ni več, Male kraljice) za vas pripravimo vodeni

LUTKO•tech / Lutkovne tehnike skozi čas

pogovor s strokovnjaki z različnih področij, ki mlade gledalce spodbujajo
h kritičnemu razmisleku o zgodbi, predstavi ter k zavedanju sebe in drugih.
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VO D E N I OG L ED

SKRITI KOT IČ KI

G L E DAL IŠČA

VO D E N I O G L E D
VRTEC, OŠ, SŠ

Z AVOZ L A N KE

LU TKOV N EG A

VRTEC, OŠ 1

M UZ E JA

45 M INU T

Gledališče je veliko več kot le dvorana in oder. Živi tudi v zaodrju.

LUT KOV N A DE T E KT IV KA

Skupaj raziščemo vse tiste kotičke gledališča, ki za obiskovalce predstav
ponavadi ostajajo skriti. Obiščemo različne gledališke odre, pokukamo

Ponoči so Ljubljanski grad obiskali nepridipravi in iz Lutkovnega muzeja
odnesli več dragocenosti, zato so na gradu izdali razglas: Potrebujemo hrabre

60 M I NUT

pomočnike pri iskanju lutk in razpletanju napete lutkovne detektivke!

v lutkovno delavnico, maskirnico, tonsko kabino in zaodrje ... Ustavimo
pa se tudi pri Martinu Krpanu, ki s strešnega okna vsako uro veselo

Otroci pri lutkovnih junakih, kot so Gašperček, Žogica Marogica, Ostržek,

pozdravi turiste in Ljubljančane.

Pavliha ter drugi lutkovni Kljukci, iščejo namige, ki vodijo do ukradenih lutk.
Ko jih najdejo, z njimi zaigrajo na muzejskih odrih. Tako skozi igro spoznavajo slovensko lutkovno zgodovino, različne lutkovne tehnike in širijo znanje
o lutkovni umetnosti.

RAZ LIČN I TEM AT SKI O G L ED I R A Z STAV E

VO D E N I O G L E D

LU TKO • TECH

LU TKOV N EG A

VRTEC, OŠ 1, 2

M UZ E JA

Izbirate med različnimi vodenimi ogledi Lutkovnega muzeja, ki jih

SP OZ N A JM O LUT KOV N E

Lutkovni muzej hrani najstarejše slovenske lutke. So vse enake?

lahko kombinirate s predstavami in z delavnicami. Vsi muzejski vodeni

T E HN IKE

Kako z njimi ravnamo, kako jih poimenujemo in kako oživljamo?

60 M I NUT

Otroci skupaj s slovenskimi lutkovnimi junaki spoznajo lastnosti in razlike

ogledi se začnejo ob info centru na dvorišču Ljubljanskega gradu.
Izjema sta programa Z odra v muzej in Lutkoteka, ki se pričenjata pred
Lutkovnim gledališčem Ljubljana na Krekovem trgu ali po dogovoru na

med lutkovnimi tehnikami (marionete, ročne lutke, senčne lutke ...) ter

drugih lokacijah.

hkrati veliko izvedo o slovenski lutkovni zgodovini, lutkovnih uspešnicah,
najpomembnejših ustvarjalcih in posebnostih slovenskega lutkarstva
v širšem evropskem kontekstu. Po ogledu se tudi sami preizkusijo kot
lutkarji na muzejskih odrih.
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VO D E N I OG L ED

KAKO OHRANJAMO LU T KE?

M UZ E JSK A

LU T KOVN EGA

OŠ 2, 3

M UZE J A

PO PUPP M UZ E J

TU R N E JA

VRTEC, OŠ, SŠ

LU TKOV N I H
JU N A KOV
PO S LOV E N I JI

V S E O LU TKOVN I

Življenje na odru ni lahko. Toliko radovednih pogledov. Toliko predstav.

M UZ E OLO G I J I

Tudi lutke se z leti utrudijo. Postarajo se, obrabijo in poškodujejo … Takrat

kjerkoli. PoPupp muzej je vsakič znova drugačen in poseben, zato se prilagaja

zanje poskrbijo muzejski strokovnjaki.

starosti radovednežev, ki se mu želijo pridružiti! Je doživetje zgodovine

60 M I NUT

Je posebna muzejska izkušnja. Je začasna razstava lutk in se lahko pojavi

lutkovne umetnosti skozi igro, pogovor in preizkušanje, prek meja lutkovnih
Učenci se bodo v muzeju srečali z delom najrazličnejših muzejskih strokov-

odrov in običajnih razstav. Otroke obišče vesela druščina junakov iz sloven-

njakov in njihovim zanimivim delom, predvsem pa s tem, kaj v svoji delavni-

ske lutkovne zgodovine, s katero odkrivamo zanimive zgodbe iz zaprašenih

ci restavratorji počnejo z lutkami, ki so zaključile svojo gledališko zgodbo.

arhivov in spoznamo različne lutkovne tehnike.

Vodstvo prek domiselnih pogovorov in igre izpostavlja pomen ohranjanja
(lutkovne) kulturne dediščine.

VO D E N I OG L ED

PoPupp muzej gostuje po vašem predhodnem naročilu.

LUTKOLOGIJA

LU T KOVN EGA

OŠ 3, SŠ

M UZE J A

P O D OLG E M I N PO Č E Z

Kdo pravi, da so lutke le za otroke? Lutkovna umetnost je prava znanost

O LUT KOVN I U ME TN O S TI

in resna umetnost, ki ima pri nas več kot stoletno tradicijo. Lutkarstvo se
vseskozi prepleta z glasbo, literaturo, slikarstvom, kiparstvom, zgodovino …

60 M INU T

in tako ustvarja prave celostne umetnine. Ko lutke dobi v roke restavrator,
pa mu pomaga celo naravoslovje. Učenci odkrivajo lutkovno umetnost
z različnih vidikov, skozi zgodbe o lutkovnih predstavah, umetnikih in
literarnih predlogah ter spoznavajo ljudsko tradicijo, zgodovino in umetnost.
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Z A U ČI TE L JE,

PR I PR AVA NI VOJ S KO Z AS TAVL J E NI H

M E N TORJE

M E N TO R JE

I ZO B R AŽ E VAL NI H G R ADI V

T E R ST ROKOVN E

TE R STR O KOV N E

D E L AVCE VIZ

D E L AVCE V I Z

Z A U ČIT EL J E,

60 MINU T

RAZGLEDALIŠČE +

Predstave pogostokrat prinašajo sodobne, še nepreverjene uprizoritvene

Posebno pozornost namenjamo tudi pedagoškim gradivom, ki jih lahko

pristope ali pa obravnavajo teme, ki so lahko tako za odrasle kot za otroke

poiščete na: www.lgl.si/si/delavnice/vrtci-in-sole

občutljive in zapletene. Ob vsaki premieri za učitelje in kulturne delavce
pripravljamo oglede predstav, pogovore z njenimi ustvarjalci in drugimi

Tam najdete predloge za pripravo na ogled predstav ter nasvete za

strokovnjaki z različnih področij, vodene oglede gledališča in praktične

nadgradnjo videnega in doživetega. V gradivih strokovnjaki osvetljujejo

delavnice.

in razširjajo teme predstav ter povzemajo izhodišča za pogovore v vrtcu
ali razredu.

Takšna srečanja omogočajo kvalitetnejše spremljanje predstav, ponujajo
ključne iztočnice in predloge za pogovor z učenci pred predstavo in njeno

V prihajajoči sezoni pripravljamo nove e-priročnike in e-pedagoška gra-

refleksijo ter namige, kako gledališko umetnost povezati z učnim programom.

diva, s katerimi lahko dopolnjujete kurikulum ter izvajate e-izobraževanje,
saj bodo gradiva objavljena na spletu ter pripravljena tako, da bodo primerna za uporabo v spletnih učilnicah.
Želimo si, da bi se z razširjanjem dobrih praks na področju uprizoritvenih
umetnosti še bolj povezali z izobraževalnim sistemom, zapolnili vrzel
v šolskem sistemu, iz katerega so v zadnjih letih izpadle številne kulturne
vsebine, in spodbudili idejo, da uprizoritvene umetnosti postanejo sestavni
del kurikuluma.
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PREDL AGANE KO MB I N ACI J E

Z ODR A V M U Z E J

Lutkovna ali dramska predstava + vodeni ogled Lutkovnega muzeja

P R E DL AGA N E

Predstava 4 €

KO M B IN AC IJE

Predstava + pogovor po predstavi 5 €

120 MINU T

Po ogledu katerekoli lutkovne ali dramske predstave s programa Lutkovnega

P R O GR A M OV IN C E N E

Predstava + delavnica 7 €

V RTEC, O Š, S Š

gledališča Ljubljana sledi ogled muzejske razstave na Ljubljanskem gradu.

Z A S KU PIN S KE O B IS KE

Predstava + vodeni ogled gledališča 7 €

Na izbiro so različni vodeni ogledi Lutkovnega muzeja.

Predstava + vodeni ogled muzeja + tirna vzpenjača 10 €
Vodeni ogled gledališča 4 €
Vodeni ogled muzeja + tirna vzpenjača 5 €

MOJA L J U BL J A N A

Lutkovna ali dramska predstava, pogovor po predstavi

Vodeni ogled muzeja 3,5 €

+ vodeni ogled Ljubljanskega gradu

Delavnica 3 €

150 MINU T

Po ogledu predstave in pogovoru sledi obisk Ljubljanskega gradu, kjer učenci

V RTEC, O Š, S Š

spoznavajo preteklost gradu in grajske okolice, obiščejo sodobno zasnovano
stalno razstavo Slovenska zgodovina in se odpravijo na virtualni sprehod po
grajski zgodovini.

LU T KOT EK A

Historična lutkovna predstava + vodeni ogled Lutkovnega muzeja

180 MINU T

Lutkoteka oživlja najstarejše lutkovne predstave, ki so še posebej navdušile

V RTEC, O Š, S Š

občinstvo in zaznamovale gledališki spomin. Po ogledu lutkotečne predstave
sledi eden od vodenih ogledov muzejske razstave lutk na Ljubljanskem gradu.

LU TKOTEČ NE

Doktor Faust (1938)

PR ED STAV E

Žogica Marogica (1951)
Zvezdica Zaspanka (1955)
Sapramiška (1986)
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PUBLICISTIKA

R E V I J A LU T K A

PUBLICISTIKA

ODRAŠČAJOČA PUBLIKA
/ YO U N G AU D I E N C E S

R E VIJ A Z A LU T KOV N O

Eno osrednjih poslanstev strokovne revije za lutkovno umetnost in gledališče

O SE M E SE J E V O VLOG I

Zbornik (urednica Ivana Djilas) prinaša razprave izpod peresa znanstve-

U M E T NO S T I N G L E DA L I Š ČE

animiranih form LUTKA je – skozi raznolike nabore člankov s področja teori-

GL E DAL I ŠČA Z A OTROKE

nikov, gledaliških ustvarjalcev, pedagogov in staršev: prof. dr. Slavko Gaber,

A NIM IR A N I H F O R M

je in zgodovine lutkovne umetnosti – zapolniti vrzeli na področju razprav

IN M L AD I N O V SOD OB N I

prof. dr. Ljubica Marjanović Umek, doc. dr. Metka Mencin Čeplak, prof. dr.

o lutkovni umetnosti v Sloveniji.

DRUŽ B I

Milica Antić Gaber, pisateljica Maja Pelević, članica belgijske gledališke
skupine Le théâtre de la Guimbarde Gaëtane Reginster, angleški pisatelj
David Wood, režiserka Ivana Djilas in pisatelj Dino Bauk.

Številka 58 (2013), ki je izšla s podporo Javne agencije za knjigo RS ter
evropskega projekta EPKE (European Puppetry Knowledge Exchange
Project) – ta povezuje lutkovne tehnologije različnih evropskih gledališč –,

Besedila v zborniku se lotevajo vprašanja učinkovitejšega sodelovanja

je posvečena kraljici lutk: marioneti.

med VIZ, gledališkimi ustvarjalci, starši in samo publiko (otroci in mladina),
odpirajo vprašanje različnih načinov ustvarjanja predstave v kulturno-

Številka 59 (2017) z naslovom Gledališče animiranih form je rezultat prvega

političnem, vzgojnem in ustvarjalnem kontekstu, predvsem pa, kako spre-

C EN A PO S A ME Z NEG A

tesnejšega sodelovanja z Masko, s časopisom za scenske umetnosti. Revija

jemajo in razumejo umetniško delo otroci ter kako povečati njihovo

I ZVODA J E 10 E V R OV

je rezultat izobraževalnega programa Seminar sodobnih scenskih umetnosti,

(so)udeležbo v gledališču.

ki je bil namenjen piscem, ustvarjalcem, producentom, kuratorjem in nasploh
PU B LI K AC I J E S O N A

razmišljujočemu občinstvu scenskih umetnosti. V celoti je posvečena ani-

C ENA POSAMEZ NEGA

Zbornik odpira vrsto ključnih vprašanj: Koliko starostnih skupin otrok

VO L J O V KN J I G A R N I LG L

maciji v sodobnem lutkovnemu gledališču, predvsem pa širokemu razponu

IZVODA J E 8 EVR OV

imamo? Zakaj ne znamo delati predstav »za mladino«? Kaj gledajo fantje?
Kaj je to – gledališče za dojenčke? Kako pišemo za trideset let mlajše od sebe?

njenih avtorskih pisav.
P U BLIK AC IJA JE N A

Za koga delamo predstave: za vzgojitelje/starše ali za otroke? Kako izbiramo

VOL JO V KN JIG AR N I LG L

kulturne vsebine za naše otroke? Zakaj sploh potrebujemo gledališče? Zakaj
je kultura pomembna?

100 / LGL / PROGRAM SEZONE

101 / LGL / PUBLICISTIKA

GLEDALIŠKI

M AL A ŠOL A K RITI KE

PRAKTIČNI
SEMINAR

Že drugo leto pod okriljem Lutkovnega gledališča Ljubljana in v sodelovanju
z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov poteka seminar Mala šola
kritike, ki je namenjen refleksiji gledališča in praktičnemu pisanju kritik.
Udeleženci si skozi sezono ogledujejo lutkovne, mladinske in (post)dramske
uprizoritve različnih gledališč. Pod mentorskim vodstvom kritičarke in
dramaturginje Zale Dobovšek svoje vtise na srečanjih skupno analizirajo
in jih nato zabeležijo v obliki kritiških zapisov, ki so objavljeni ter dostopni
tudi na blogu oziroma gledališkem spletnem portalu sigledal.org
Seminar ponuja priložnost, kako pristopiti k analizi predstav, prepoznavati
različne uprizoritvene estetike in postopoma piliti svoj lastni slog pisanja.
Kako izoblikovati svojo lastno interpretacijo in kako besedila, vsebine,
režijske koncepte, igralske metode in lutkovne animacije vrednotiti
in postavljati v pravi kontekst.
Udeleženci lahko sodelujejo pri pogovorih z umetniki in avtorji predstav.
Njihovi zapisi iz sezone 2016/2017 so dostopni na spletni strani:
https://malasolakritike2016.wordpress.com
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LU T KOV N I M U Z E J

P O D O B E S LOV E N S KE LU T KOV N E
U M E T N O S T I, 1910—1990

Lutkovni muzej, skupni projekt Lutkovnega gledališča Ljubljana in

Za obiskovalce najzanimivejši del Lutkovnega muzeja je vsekakor stalna

Ljubljanskega gradu, je zaživel maja 2015. V Lutkovnem gledališču

razstava lutk z naslovom Podobe slovenske lutkovne umetnosti, 1910–

Ljubljana je bil ustanovljen muzejski oddelek, ki predstavlja pionirsko

1990. Izpostavlja pomen lutkovne dediščine, ki je bila v Sloveniji doslej

delo za slovensko lutkovno umetnost, saj lutkarstvo pri nas doslej še ni

pogosto prezrta in zapostavljena in se na takšen način predstavlja prvič.

doživelo strokovne obravnave, in poleg razstave slovenskih lutk postopoma vpeljuje tudi sistemsko skrb za slovensko lutkovno dediščino.

Z izbranimi deli se poklanja velikim lutkovnim imenom in uprizoritvam,
ki so v preteklem stoletju nastajale znotraj različnih tokov lutkovne

Lutkovna umetnost ima kot posebna gledališka zvrst veliko vrednost za

umetnosti na Slovenskem. In čeprav je seznam zanimivih uprizoritev ter

slovensko kulturo in doslej v Sloveniji še ni doživela primerne celostne

eksponatov nedvomno obsežnejši od izbora, ki smo ga snovalci muzeja

obravnave. Prizadevanja za slovenski lutkovni muzej segajo že v sredino

lahko umestili na razstavo, je vsaka v muzeju predstavljena uprizoritev

80. let preteklega stoletja. Lutkovni muzej tako predstavlja pionirsko

prinesla določeno spremembo: bodisi v načinu tehnologije, likovne

delo za slovensko lutkovno zgodovino, saj začenja pomemben del svojega

zasnove, obravnave gledališkega prostora ali pa se je močno dotaknila

poslanstva: sistematično spremljanje in vrednotenje lutkovne dediščine

gledalcev ter vplivala na njihovo percepcijo lutkovnega gledališča in je

ter produkcije slovenskih lutkovnih gledališč.

zato ni mogoče spregledati.

Na Ljubljanskem gradu si obiskovalci lahko ogledajo stalno razstavo lutk

Razstava je zasnovana dvonivojsko. Prvi del razstave je namenjen obdob-

Podobe slovenske lutkovne umetnosti, 1910–1990. Muzejska zbirka hrani

ju od leta 1910, ko je slikar Milan Klemenčič na svojem domu uprizoril

številne predmete, poleg lutk so v njej tudi scenski elementi, tehnične

prvo slovensko marionetno predstavo, ter obiskovalca popelje od sokol-

skice, dokumenti ipd. Muzej pripravlja in izvaja vrsto ustvarjalnih

skega lutkarstva, prvih ročnih lutk dr. Nika Kureta in partizanskega lut-

delavnic, pedagoške programe in se povezuje na mednarodni ravni.

kovnega gledališča, ustanovitve prvega poklicnega lutkovnega gledališča
do leta 1968, ko se je z odhodom prvega ravnatelja in umetniškega vodje
Mestnega lutkovnega gledališča (danes Lutkovno gledališče Ljubljana)
Jožeta Pengova končalo obdobje uveljavljanja lutkarstva kot prave umetnosti. Drugi del razstave izpostavlja vidna slovenska imena z različnih
področij umetnosti, ki so se z lutkovnimi uprizoritvami poskušali
približati pojmu celostne umetnine. Sodobnosti se razstava dotika le
s posameznimi utrinki, ki razširjajo referenčni prostor klasične lutke.
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Obiskovalci se nekaterih predmetov na razstavi lahko celo dotaknejo.

LU TKOTE KA

Komplementarno dejavnost k muzejski postavitvi predstavlja program

Tako lahko v roke na primer vzamejo glavnega junaka Klemenčičevih

Lutkoteka. Namenjena je oživljanju najstarejših lutkovnih predstav.

lutkovnih predstav Gašperčka Larifarija, ki je velik komaj za eno dlan,

Obiskovalci si lahko ob posebnih terminih v Grajskem gledališču in

ali pa Žogico Marogico iz istoimenske lutkovne predstave, ki že od leta

v Lutkovnem gledališču Ljubljana ogledajo tiste predstave, ki so še

1951 brez premora nastopa na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana.

posebej navdušile občinstvo in zaznamovale gledališki spomin.

Na lutkovnih odrih za ročne in senčne lutke ter marionete pa se lahko
tudi sami preizkusijo v različnih lutkovnih tehnikah in oživijo velikega
zmaja v zasnovi Silvana Omerzuja, mednarodno priznanega slovenskega

LU TKOVN A POT

likovnega in lutkovnega umetnika ter režiserja.

Od Lutkovnega gledališča Ljubljana do razstave lutk na Ljubljanskem gradu vodi tudi Lutkovna pot – prostorska postavitev z mehanično vodenimi
lutkovnimi instalacijami, ki simbolno povezuje obe v projektu sodelujoči
instituciji in vabi k obisku Lutkovnega muzeja.

V Lutkovnem muzeju spoznavamo in doživljamo slovensko lut-

OH RAN J AM O LUTKE

Pod okriljem Lutkovnega gledališča Ljubljana v sodelovanju s sloven-

kovno umetnost na poseben način. To ni običajen muzej. Je kraj,

skimi lutkovnimi gledališči, skupinami in pristojnimi institucijami

kjer uporabljamo domišljijo in si razstavljene predmete ogledu-

nastaja muzejska zbirka Lutkovnega muzeja. Danes šteje že več kot 5.000

jemo ali se jih celo dotikamo. Raziskujemo, odpiramo, poslušamo

predmetov, ki predstavljajo izrazit dosežek ustvarjalnosti in pomemben

in preizkušamo vse po vrsti. Govorimo o tem, kar vidimo, prepe-

vir za razumevanje kulturnozgodovinskih procesov na Slovenskem, saj

vamo in se spominjamo lutkovnih predstav, ki so se nam vtisnile

so jih zasnovali vidni slovenski ustvarjalci.

v spomin.
Gradivo, ki ga hranimo v arhivih, je obsežno in je zaradi dolgoletne
Vodeni ogledi za šole in vrtce dopolnjujejo in nadgrajujejo pridobljeno

uporabe, nepravilnega rokovanja in shranjevanja utrpelo mnogo poškodb,

znanje pri pouku, saj vključujejo znanja z različnih področij, kot so

ki se kažejo v obliki mehanskih poškodb (posameznih polomljenih delov,

zgodovina, književnost, likovna umetnost, etnologija, glasba, naravo-

strganih niti, odrgnin in odstopanja barvne plasti, raztrganin, napadov

slovje in geografija. Spodbujajo ustvarjalnost in izpostavljajo pomen

mikroorganizmov ...).

umetnosti ter ohranjanja lutkovne dediščine.
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70 L E T LU T KOV N E G A
G L E DA L I Š Č A L J U B L J A N A

Vsak posamezen predmet je specifičen v svojih lastnostih in uporabljenih

Naslednja sezona (2018/2019) bo za LGL jubilejna, saj bo oktobra

materialih ter potrebuje posebno pozornost in raziskavo, zato je v času

gledališče praznovalo že 70 let svojega delovanja. Gledališče, ki je bilo

vzpostavljanja muzeja kot komplementarna dejavnost gledališki lutkovni

ustanovljeno leta 1948 in se je najprej imenovalo Mestno lutkovno

delavnici začela delovati tudi konservatorsko-restavratorska dejavnost.

gledališče, je prvo slovensko poklicno lutkovno gledališče. Sprva mlado

V konservatorsko-restavratorsko delavnico zaidejo predvsem tiste lutke,

gledališče ni imelo lastnih prostorov. Z zložljivim odrom je gostovalo po

ki zaključijo z nastopanjem na odru. Zanje poskrbimo z uporabo posebnih

ljubljanskih dvoranah. Premierna predstava Udarna brigada (1948) je bila

postopkov za upočasnitev procesov staranja ter propadanja materialov.

tako uprizorjena v prostorih nekdanjega Mestnega doma. Gledališče je

Ker se srečujemo z različnimi materiali, kot so na primer les, papirščina

nato vrsto let delovalo na dveh lokacijah: marionetni oder na Levstikovem

(papier mache), penasta guma, tekstil, usnje, slama, krzno, papir in folije,

trgu so leta 1950 odprli z Martinom Krpanom, oder ročnih lutk na Resljevi

je hramba predmetov otežena, postopke in konservatorsko-restavra-

cesti pa je leta 1951 postal prostor za Pavlihove norčije.

torske posege pa je treba od predmeta do predmeta prilagajati. Poleg
naštetih materialov se pojavljajo tudi materiali, ki v preteklosti še niso

Na začetno ustvarjanje gledališča je vplivalo tako sokolsko kot tudi

bili dovolj raziskani, da bi se lahko posegalo vanje brez posebnega pristo-

partizansko lutkarstvo. Ko je vodstvo leta 1950 prevzel vsestranski Jože

pa in dodatnih raziskav.

Pengov, je gledališče izoblikovalo svoj lastni izraz, sodobnejšo estetiko in
vpeljalo vrsto novih lutkovnih tehnik. Poetiko ljubljanskih marionetnih

Ohranjamo lutke: vimeo.com/msumofpuppetry

predstav so kmalu prepoznali tudi na tujem. Gledališče se je z uprizoritvami in mednarodnimi nastopi v 50. in 60. letih uveljavilo v širšem
evropskem prostoru. Uprizoritev, ki je gledališču resnično odprla vrata

LU T KOV N I S PO M I N I

Številne lutkovne zgodbe se še danes skrivajo po zaprašenih podstrešjih in

v svet, je znamenita Zvezdica Zaspanka (1955) izpod peresa Frana Milčin-

v pozabljenih skrinjah. Da bi slovensko lutkovno zgodovino ohranili pred

skega. Sledila so desetletja odličnih uprizoritev z najpomembnejšimi

pozabo, zbiramo osebne spomine lutkarjev, njihovih sorodnikov in drugih,

slovenskimi ustvarjalci – likovniki, pisatelji, režiserji, glasbeniki.

ki so s svojimi zgodbami kakorkoli povezani z lutkovno preteklostjo.
Po dolgih letih iskanja in dogovarjanja je LGL leta 1984 dobilo večje in
Velika lutkovna imena predstavljamo v obliki digitalnih dnevniških

primernejše prostore v t. i. Mestnem domu na Krekovem trgu, kjer domuje

zapisov in intervjujev na: medium.com/@lutkovnimuzej

še danes. Danes gledališče sestavlja 6 stalnih prizorišč, 22 igralcev,
12 premier in okoli 250.000 gledalcev vsako leto.
Konec prihodnjega leta bo slavnosten, ne bo manjkalo ne prazničnih
dogodivščin ne tort. Sledite našim dogodkom in se veselite skupaj z nami!
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17. F E S T I VA L

Z L ATA PA L I Č I C A

UPRIZORIT VENIH
UMETNOSTI
ZA MLADE

1 . — 7 . OKTOB E R 2017

Festival Zlata paličica je osrednji pregledni nacionalni festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade, ki ga organizirajo Lutkovno gledališče
Ljubljana, Cankarjev dom in Slovenski gledališki inštitut. Prinaša pregled
najboljših slovenskih dramskih, glasbenih, lutkovnih, plesnih in eksperi-

Nakup vstopnic je že mogoč na

mentalnih predstav za otroke in mlade v zadnjih dveh letih. Posebno

blagajnah Lutkovnega gledališča

pozornost namenja kulturni vzgoji, saj želi vzpostaviti standarde kakovosti

Ljubljana in Cankarjevega doma

na nivoju gledališke ponudbe za otroke in mlade ter spodbuditi kakovostno,

ter prek spletne prodaje:

raznoliko in kontinuirano uprizoritveno produkcijo za otroke in mlade.

lgl.mojekarte.si

V sedmih dneh se bo na odrih Lutkovnega gledališča Ljubljana in Cankarjevega doma zvrstilo 20 najboljših slovenskih predstav za otroke in mlade.

Cena posamezne vstopnice

Izbrala jih je selektorska komisija, ki so jo sestavljale Nika Arhar, Milena

je 5 evrov. Cena vstopnice za

Mileva Blažić in Martina Peštaj, strokovnjakinje s področij teatrologije,

zaključene skupine je 4 evre.

pedagogike in razvojne psihologije.

Skupinam priporočamo

Pod okriljem Slovenskega gledališkega inštituta bo v času festivala začela

čimprejšnjo rezervacijo.

delovati tudi spletna platforma Zlata paličica, katere namen je na enem

Število mest je omejeno.

mestu zbrati nabor priporočljivih predstav po izboru komisije. Platforma
bo zagotovila sistematično in kontinuirano spoznavanje profesionalnih
gledaliških ustanov in ustvarjalcev iz vse Slovenije ter kakovostne profesionalne gledališke produkcije za odraščajoče občinstvo.
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RE Z E RVAC IJE

Platforma Zlata paličica je del nacionalnega projekta kulturno-umetnostne

ŠPEL A J U NT ES

vzgoje Gleda(l)išče za povečanje gledališke pismenosti in ustvarjalnosti

T 01 300 09 76

otrok, mladih in strokovnih delavcev, spodbujanje medpodročnih kreativnih

E OR GANIZ AC IJ A@LGL.SI

partnerstev ter razvoj splošnih kompetenc na področju kulture.
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I Z B RAN E PRE D STAVE Z L ATE PAL I ČI CE

IZ B R A N E PR E D S TAV E ZL AT E PA LIČICE

Katja Kähkönen, Mateja Ocepek,

Režija Katja Kähkönen,

Katja Povše, Sanja Tropp Frühwald

Sanja Tropp Frühwald

KRICKRAC, TO SEM JAZ!

Plesni Teater Ljubljana,

DO

Carlo Collodi

Režija Silvan Omerzu

OSTRŽEK

Lutkovno gledališče Ljubljana,
Umetniško društvo Konj

Gledališče za dojenčke in malčke AEIOU
Katja Gehrmann

Režija Ivana Djilas

MEDVED IN MALI

Lutkovno gledališče Ljubljana

Pernilla Stalfelt

Režija Ivica Buljan

KAKČEVE DOGODIVŠČINE

Mini teater Ljubljana,

(ZGODBA O KAKCU)

Novo kazalište Zagreb

Jules Verne

Režija Matjaž Pograjc

20 000 MILJ POD MORJEM

Anton Podbevšek Teater

Ira Ratej

Režija Ivana Djilas

GLEDALIŠČE OD Ž DO A

Drama SNG Maribor

Primož Suhodolčan

Režija Ajda Valcl

ŽIVALSKE NOVICE

Gledališče Koper, SNG Nova Gorica

Katja Kähkönen, Mateja Ocepek,

Režija Katja Kähkönen,

Katja Povše

Mateja Ocepek, Katja Povše

Avtorski projekt na podlagi

Režija Juš Zidar

SRCE IN POPEK

Gledališče za dojenčke in malčke AEIOU,

izbranih besedil z natečaja Najst

SNG Drama Ljubljana

Hiša otrok in umetnosti

ŽELIM SI …

Barbara Simoniti

Režija Jack Timmermans

William Shakespeare in ekipa

Režija Maruša Kink

ANDREJ NESPANEC

Lutkovno gledališče Maribor

ROMEO IN JULIJA

Zavod Margareta Schwarzwald

Toon Tellegen

Režija Martina Maurič Lazar

JUTRI JE BILA ZABAVA

Lutkovno gledališče Ljubljana

Lotte Faarup

Režija Anja Suša

NEKOČ, KO NAS

Lutkovno gledališče Ljubljana

Leo Lionni

Režija Miha Golob

MALI MODRI

Lutkovno gledališče Maribor

NI BILO VEČ

IN MALI RUMENI
Manica K. Musil

Režija Miha Golob

POBALINSKA PUJSA

Lutkovno gledališče Maribor

Svetlana Makarovič

Režija Jure Novak

PEKARNA MIŠMAŠ

Slovensko ljudsko gledališče Celje

Nebojša Pop - Tasić

Režija Marko Bulc - Mare

KAJ PA ČE …

Lutkovno gledališče Maribor
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Lutz Hübner

Režija Jaša Koceli

NELI NI VEČ

Lutkovno gledališče Ljubljana

Jaka Andrej Vojevec

Režija Jaka Andrej Vojevec

HAMLET PA POL

Celinka, Cankarjev dom Ljubljana,
Zavod Bufeto, Zavod SeVeDa

DO

The Tiger Lillies, Julian Crouch,

Režija Ivana Djilas

Phelim McDermott

SNG Nova Gorica

PETER KUŠTER
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DO

DO

N AGRADE

RAČK A, S MR T I N T U L I PA N

2016 / nagrada grand prix

...

2017 / nagrada Silvanu Omerzuju za režijo

29. Mednarodni gledališki festival Valise, Łomża, Poljska

Mednarodni lutkovni festival Zlata iskra, Kragujevac, Srbija

2016 / druga nagrada za predstavo

2015 / častno priznanje za animacijo Martini Maurič Lazar

Mednarodni lutkovni festival Zlata iskra, Kragujevac, Srbija

in Branetu Vižintinu / Mednarodni festival Mateřinka, Liberec, Češka

2016 / nagrada za najboljšo glasbo Mitji Vrhovniku Smrekarju

2013 / nagrada 25 zlatih zvezdic otroške žirije

Mednarodni lutkovni festival Zlata iskra, Kragujevac, Srbija

Poletni lutkovni pristan, Maribor

2015 / nagrada za najboljšo igro in animacijo Asji Kahrimanović

2013 / nagrada za igro in animacijo Martini Maurič Lazar

in Polonci Kores / 8. Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Maribor

in Branetu Vižintinu / Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Maribor

2015 / nagrada za najboljšo likovno podobo Federici Ferrari
8. Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Maribor
2015 / nagrada grand prix za najboljšo predstavo v celoti

M O Č E R A DE K

2014 / nagrada za režijo Matiji Solcetu

GR E Č E Z C E S TO

Mednarodni festival PIF, Zagreb, Hrvaška

48. Mednarodni lutkovni festival PIF, Zagreb, Hrvaška

2013 / nagrada za inovativni avtorski pristop Matiji Solcetu

2015 / nagrada za animacijo in igro Asji Kahrimanović in Polonci Kores

Zlata paličica, Ljubljana

48. Mednarodni lutkovni festival PIF, Zagreb, Hrvaška

2013 / nagrada za inteligentni pristop h gledališču za otroke, za udobno

2015 / nagrada za najboljšo glasbo Mitji Vrhovniku Smrekarju

in nežno zatočišče, ki ga je ponudila občinstvu, še posebej članom žirije

48. Mednarodni lutkovni festival PIF, Zagreb, Hrvaška

na zadnji dan festivala / Mednarodni festival Tallinn Treff, Talin, Estonija

2015 / nagrada za oblikovanje svetlobe Fabriziu Montecchiju
48. Mednarodni lutkovni festival PIF, Zagreb, Hrvaška

T U R LU T U T U

2015 / nagrada za najboljšo predstavo, namenjeno predšolskim otrokom

2015 / nagrada za najboljšo predstavo, namenjeno mladim

16. festival uprizoritvenih umetnosti za otroke in mlade, Zlata paličica, Ljubljana

Zlata paličica, Ljubljana

2014 / nagrada za inovativno interaktivnost
Mednarodni festival The Magic Curtain, Targovište, Bolgarija

O S T RŽEK

2015 / posebna nagrada žirije za animacijo in interpretacijo Mihi Arhu

2014 / nagrada 25 zlatih zvezdic otroške žirije

8. Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Maribor

Poletni lutkovni pristan, Maribor

2015 / nagrada za najboljšo glasbo Mitji Vrhovniku Smrekarju

EMI L I N D ET EK TI V I

8. Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Maribor

Ž IVA LS KA FA R M A

2015 / nagrada zlata pika / Pikin festival, Velenje

Š T IR JE M UZ IKA N T I

2013 / nagrada za najboljšo predstavo / Zlata paličica, Ljubljana
2011 / nagrada za animacijo in izvajanje glasbe Martini Maurič Lazar,

2015 / nagrada za najboljšo predstavo, namenjeno šolskim otrokom

Polonci Kores, Gašperju Malnarju in Mihi Arhu

Zlata paličica, Ljubljana

Mednarodni festival PIF, Zagreb, Hrvaška
2011 / nagrada otroške žirije za najboljšo predstavo v celoti

T I LOV I Š!

2017 / nagrada za animacijo Martini Maurič Lazar in Branetu Vižintinu

Mednarodni festival PIF, Zagreb, Hrvaška

Mednarodni lutkovni festival Zlata iskra, Kragujevac, Srbija

2011 / nagrada Matiji Solcetu za glasbo v interakciji z animacijo

2017 / nagrada Saši Eržen za dramsko besedilo

predmetov / Bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Maribor

Mednarodni lutkovni festival Zlata iskra, Kragujevac, Srbija

2010 / nagrada za zanimivo scensko postavitev in inovativni stik
z najmlajšim občinstvom / Mednarodni lutkovni festival LUTKE
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IGRALSKI ANSAMBEL

01 / 02

05 / 06

03 / 04

07 / 08
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01 Miha Arh

05 Urška Hlebec

02 Voranc Boh

06 Ana Hribar

03 Jan Bučar

07 Nina Ivanič

04 Lovro Finžgar

09 Asja Kahrimanović Babnik
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IGRALSKI ANSAMBEL

01 / 02

05 / 06

03 / 04

07 / 08
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01 Aja Kobe

05 Maja Kunšič

02 Sonja Kononenko

06 Jernej Kuntner

03 Polonca Kores

07 Iztok Lužar

04 Rok Kunaver

08 Gašper Malnar
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IGRALSKI ANSAMBEL

01 Martina Maurič Lazar

05 Ajda Toman

02 Matevž Müller

06 Brane Vižintin

03 Nina Skrbinšek
04 Alenka Tetičkovič

05 / 06

01 / 02

03 / 04
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LG L S M O T U D I ...

U PRAVA LG L

Uroš Korenčan, direktor

TEH N IČ N A SLU Ž BA LG L

Aca Ilić, tonski mojster, inspicient

Ajda Rooss, umetniški vodja

Emil Koprivc, tonski mojster, inspicient

Ignacije Šunjić, producent

Izidor Kozelj, tonski mojster, inspicient

Ana Rokvić Pinterič, producentka

Alojz Sedovnik, tonski mojster, inspicient

Pija Bodlaj, producentka

Luka Bernetič, tonski mojster, inspicient

Petra Škofic, strokovna sodelavka za odnose z javnostmi

Erik Krkač, tonski tehnik

Nataša Antunićević Vižintin, vodja prodaje vstopnic

Srečo Brezovar, oblikovalec luči

in knjigarne Zvezdica Zaspanka

Danilo Korelec, mojster luči

Edita Golob, organizatorka, koordinatorka kulturnega programa

Miran Udovič, oblikovalec luči

Špela Juntes, organizatorka izvedbe

Maša Avsec, tehnik osvetljave

Jure Žnidaršič, vodja tehnične službe

Jadranka Pavlović, oblikovalka maske

Helena Sebanc, poslovna sekretarka

Darko Nedeljković, odrski mojster

Lidija Franjić, arhivarka, dokumentaristka v gledališču

Alojz Milošič, scenski tehnik

Marica Pevec, vodja finančno-računovodske službe

Slobodan Ilić, scenski tehnik

Vanja Arhar Kurent, računovodkinja

Andrej Slinkar, scenski tehnik

Tjaša Tomšič, kustosinja pedagoginja v Lutkovnem muzeju

Iztok Vrhovnik, scenski tehnik
Raza Šarić, Azemine Dedić, Šečira Dedić, kurirke
Najila Suljanović, pomožna delavka

D E L AV N I C E LG L

Zoran Srdić, oblikovalec lutk
Iztok Bobić, oblikovalec lutk

Z U N AN JI SODEL AVC I

Aleš Erjavec, Daša Jordanovski, Nina Jordanovski, Žiga Lebar,

Sandra Birjukov, kostumska šivilja

Luka Moškrič, Janko Oven, Špela Premelč, Jernej Remše, Klemen Sašek,

Marjetka Valjavec, kostumska šivilja

Anja Skok, Niko Štabuc, Kristjan Vidner

Zala Kalan, konservatorka-restavratorka v Lutkovnem muzeju
Polona Černe, oblikovalka lutk

G OSTJE V PON OVIT VAH

Lea Cok, Jernej Čampelj, Sara Gorše, Anita Gregorec, Lena Hribar,
Klemen Janežič, Eva Jesenovec, Patrizia Jurinčič Finžgar, Klara Kastelec,
Nataša Keser, Tjaša Koprivec, Nika Kores Sraka, Rok Kravanja, Alenka Marinič,
Zvezdana Novaković, Saša Pavlin Stošić, Katja Povše, Boštjan Sever, Nik Škrlec,
Nataša Tič Ralijan, Marko Ujc, Iztok Valič, Nataša Živković
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PR I ZO R I Š Č A

ODER POD ZVEZDAMI LGL

Š E N TJA K O B S K I O D E R L G L

K R E KOV T R G 2

Naša najsodobnejša dvorana s pogledom na Grajski grič meri 19 metrov

KRE KOV TRG 2

Šentjakobski oder si delimo s Šentjakobskim gledališčem in je klasična

VH O D P R I P R ED O R U

krat 19 metrov in sprejme do 300 obiskovalcev. Primerna je za uprizoritve

VH O D PR I PR E DO R U

gledališka dvorana. Oder, velik 7 metrov krat 11 metrov, omogoča uprizo-

III. NA DST R O PJE

predstav in izvedbo tehnično najzahtevnejših prireditev. Oder pod zvezda-

I. N A D STR OPJE

ritve lutkovnih in igranih predstav, primeren pa je tudi za izvedbo različnih

mi ima na voljo tudi vse potrebne spremljevalne prostore, od garderob do

prireditev in za predstavitve. Dvorana sprejme do 200 gledalcev.

preddverja, vključno z obstoječo gostinsko infrastrukturo.
K U LT U R N I C A L G L
VELIKI ODER LGL
Ž I D OVSKA STE Z A 1

Kulturnica je prostor, ki ga razvijamo kot kreativni prostor za gledališko

K R E KOV T R G 2

Veliki oder je dvorana, ki meri 10 metrov krat 12 metrov in sprejme do 250

eksperimentiranje in iskanje novih pristopov v ustvarjalnem svetu

VH O D S PAR KI R I Š Č A

gledalcev. Omogoča uprizoritve tehnično zahtevnih lutkovnih in igranih

uprizoritvenih umetnosti. Dvorana sprejme do 50 gledalcev.

P RITLIČ JE

predstav. Primeren je tudi za izvedbo različnih prireditev in predstavitev.

MALI ODER LGL
K R E KOV T R G 2

Mali oder je manjša dvorana z odrom, velikim 5 metrov krat 5 metrov,

VH O D S PAR KI R I Š Č A

omogoča pa uprizoritve manjših predstav in izvedbo drugih prireditev.

IN FORM ACI J E

Vse dvorane je mogoče, kadar niso zasedene z osnovno dejavnostjo

P RITLIČ JE

Dvorana sprejme do 90 gledalcev.

IN RE Z E RVACI J E

gledališča, najeti za izvedbo različnih prireditev.

E DITA GO LO B

TUNEL LGL

T 01 300 09 74
E E D I TA.G OLOB@LG L.SI

K R E KOV T R G 2

Tunel je nekonvencionalen gledališki prostor pod Ljubljanskim gradom

VH O D NAS P R OT I S P O D NJE

in sprejme do 50 gledalcev.

W W W.LG L.SI

P O STA J E T I R NE V Z P ENJ AČE
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K N J I G A R N A LG L

O R G A N I Z AC I J A
I N I Z V E D B A PR I R E D I T E V

Knjigarna Lutkovnega gledališča Ljubljana je edina specializirana

PR A ZN IČ N I DEC E M B E R

V decembru pripravljamo vrsto predstav z možnostjo obiska dedka Mraza,

knjigarna za otroke v Sloveniji. Je prava zakladnica kakovostne literature,

ki so namenjene tako posameznikom kot organiziranim skupinam.

zgoščenk, igranih in risanih filmov za otroke vseh starosti. Velik poudarek

Informacije in rezervacije: organizacija@lgl.si

je na izboru kakovostnih slikanic, ki ga vseskozi dopolnjujemo.
V knjigarni se vsak mesec odvijajo delavnice, branja in predstavitve knjig,

PR A ZN OVA N JA

V Lutkovnem gledališču Ljubljana otroci lahko praznujejo tudi rojstni

R OJS T N IH DN I

dan. Program je sestavljen iz ogleda predstave in rajanja ali ustvarjalne

ki jih sofinancira Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Tudi

delavnice, ki jo vodijo naši animatorji.

v prihajajoči sezoni nadaljujemo s serijo branj, ki smo jih poimenovali Skozi

Prijave sprejemamo na: blagajna@lgl.si

tisočere zgodbe. Igralci iz različnih slovenskih gledališč otrokom prebirajo
pravljice slovenskih in tujih avtorjev, posebno pozornost pa namenjamo

A B O N M A JI

Vpis poteka do 17. septembra 2017. Za obiskovalce pripravljamo različne
abonmaje. Več informacij najdete v posebni tiskovini, ki je na voljo pri naši

delom, ki se uprizarjajo na odru Lutkovnega gledališča Ljubljana.

blagajni in na naši spletni strani: www.lgl.si/si/abonmaji/info
V knjigarni so na voljo tudi vse informacije o programu LGL in vstopnice
za ogled predstav in drugih dogodkov v gledališču.
_

LGL že vrsto let sodeluje s Turizmom Ljubljana kot izvajalec turističnih
prireditev v prestolnici.

Knjigarna je odprta vsak dan
od 9. do 19. ure, ob sobotah od

M IKL AVŽ E V S PR E VO D

9. do 13. ure in uro pred vsako

Miklavž s spremstvom 5. decembra že tradicionalno krene izpred
Lutkovnega gledališča Ljubljana na sprevod po središču Ljubljane.

predstavo. Našli jo boste v pritličju gledališča, nasproti spodnje

ZAČ E T E K PR E Š E R N O S T I

postaje tirne vzpenjače, ki pelje

Vsako leto, 3. decembra, ob rojstnem dnevu Franceta Prešerna, na
Prešernovem trgu pripravimo prireditev ob praznični osvetlitvi Ljubljane –

na Ljubljanski grad.

kot uvod v veselo decembrsko razpoloženje na ljubljanskih ulicah.

T 080 20 04 IN 01 300 09 82

ZM A JE V KA R N E VA L

E B L AG A J NA@LG L.S I

Pustni sprevod po ljubljanskih mestnih ulicah, v katerem sodelujejo tudi
značilne slovenske maske iz poganskega ljudskega izročila, poteka vsako
leto na pustno soboto.
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P R I P O ROČIL A

INDIVIDUALNI OBISKI

Z A O BISKOVALC E

PR I PO R O ČI L A

O R G A N I Z I R A N I O B I S K I P R E D S TAV

Z A O B I SKOVA LCE

Cena vstopnice za predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana je 5 evrov.

Za skupinske obiske predstav se lahko dogovorite vnaprej. Priporočamo vam,

Kupite jih lahko z gotovino ali s kreditnimi karticami. Priporočamo

da nam svoje želje glede obiska naših predstav sporočite že na začetku sezone.

nakup kartice ku ku, ki omogoča 10-odstotni popust pri nakupu vstopnic.

Poleg predstav, ki so v naši ponudbi za izven, lahko posebej za vas pripravimo
ponovitev predstave v terminih, ki jih skupaj uskladimo.

S P L E T NA PRO DA J A VS TO PNIC

lgl.mojekarte.si
Cena posamezne vstopnice pri skupinskih obiskih je 4 evre.

D R UGA PRO DA J N A ME S TA

Vstopnice lahko kupite tudi na naslednjih prodajnih mestih:

Vaše povpraševanje lahko sporočite tudi prek povezave:

Petrol, OMV, Kiosk, Trafika 3dva, Kompas, M holidays.

www.lgl.si/si/delavnice/vrtci-in-sole

Rezervacij vstopnic ne sprejemamo, razen za dopoldanske predstave

Priporočamo, da so skupine v gledališču ob dogovorjenem terminu ali vsaj

v okviru programa Lutke povezujejo. S programom želimo vzpodbuditi

20 minut pred začetkom predstav.

starejše, da dopoldne v gledališče pripeljejo svoje vnučke in z njimi preživijo
prijetno uro v družbi junakov kraljestva domišljije.
Vsak obiskovalec mora imeti svojo vstopnico, tudi otroci, ne glede na starost.
Če se predstave ne morete udeležiti, lahko vstopnico vrnete na blagajno

O RG AN I Z I RAN I

do začetka predstave.

O B I SKI SKUPI N

ŠPE L A JU N T E S
T 01 300 09 76
E OR GANIZ AC IJ A@LGL.SI

B L AG A J N A

VOD E N I OG L E D I M UZ E J A

T 080 2004

TJ A Š A TO M Š IČ

/ 01 300 09 82

T 01 300 09 75

E B L AG A J NA@LG L.S I

E TJ ASA.TOMSIC@LGL.SI
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_ DOSTOPNOS T

INFORMACIJE ZA RANL JIVE SKUPINE

Lutkovno gledališče Ljubljana se nahaja na Krekovem trgu 2, v nekdanjem

Pri nas so dobrodošle tudi ranljive skupine. Tako Lutkovno gledališče

Mestnem domu, v nesporedni bližini ljubljanske tržnice, spodnje postaje

Ljubljana kot tudi Ljubljanski grad zagotavljata dostop za gibalno ovirane.

tirne vzpenjače in predora pod gradom. Na zahodni strani stavbe sta
v pritličju knjigarna in blagajna.
Veliki oder LGL

Do nas lahko pridete z avtobusom LPP št. 2 (postajališče Krekov trg) in

je v pritličju, ima zunanjo in notranjo klančino, v prehodu med predzadnjo
in zadnjo vrsto je prostor za okoli 10 invalidskih vozičkov.

z avtobusom št. 13 in 20 (postajališče Zmajski most). V bližini imajo
postajališča tudi ostale linije LPP, ki vozijo po centru mesta.

Mali oder LGL

je v pritličju, ima zunanjo in notranjo klančino, levo in desno pred prvo vrsto
je prostor za okoli dva invalidska vozička.

Če se pripeljete z avtomobilom, vam svetujemo parkiranje na Streliški ulici
ali drugih okoliških ulicah, kjer so nameščeni plačilni avtomati. V bližini je

Šentjakobski oder LGL

je v 1. nadstropju, dostop je mogoč ob predhodni napovedi z dvigalom.

Oder pod zvezdami LGL

je v 3. nadstropju, dostop je mogoč ob predhodni napovedi z dvigalom.

tudi garažna hiša Kapitelj (Poljanski nasip 4).
Najbližja postaja za izposojo koles BicikeLJ je na Pogačarjevem trgu 3.

Za invalidske vozičke je dovolj prostora.
Tunel LGL in Kulturnica

Razstava Lutkovnega
muzeja

sta dostopna za osebe na invalidskih vozičkih ob pomoči hostesne službe.
na Ljubljanskem gradu je dostopna za gibalno ovirane. Primerna je tudi
za slepe in slabovidne. Na voljo so avdiovodniki, obiskovalci pa se predmetov
lahko tudi dotikajo in poslušajo zvočne zapise.

Blagajna

je v pritličju in ima zunanjo klančino.

Vse obiskovalce, ki potrebujejo pomoč pri dostopu, prosimo za predhodno
napoved obiska na tel. 080 2004.
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_ P OT DO VSTOPNI C I N I N F O R MACI J

Lutkovno gledališče
Ljubljana

Prodaja vstopnic
in informacije

Krekov trg 2, 1000 Ljubljana

www.lgl.si

GL E DAL I ŠKI B ON TON

Z obiskom gledališča vzgajamo mlade gledalce, zato je prav, da že z obisko-

T 01 300 09 70 / F 01 300 09 80

vanjem lutkovnega gledališča počasi osvajajo pravila, ki tudi sicer veljajo

E info@lgl.si

v gledališču.

Knjigarna LGL

Od ponedeljka do petka

Krekov trg 2

od 9. do 19. ure

T 080 2004 / 01 300 09 82

Sobote od 9. do 13. ure

stavo, zato je kakršnakoli uporaba mobilnih telefonov, tablic ali računal-

E blagajna@lgl.si

ter uro pred predstavo

nikov prepovedana. Prav tako ni dovoljeno fotografirati ali snemati, razen

Želimo si, da bi se v gledališču tako igralci kot gledalci osredotočili na pred-

poklona ob koncu predstave.
Organizirani
obiski skupin

Špela Juntes
T 01 300 09 76

Na predstave ne zamujamo. S prigrizki, pijačo in pogovorom počakamo

E organizacija@lgl.si
Gostovanja in najemi

do konca predstave, saj šumenje in govorjenje motita igralce in ostale
obiskovalce. Prosimo vas, da večje torbe, nahrbtnike, dežnike in vrhnja

Edita Golob

oblačila puščate v garderobi, otroške vozičke pa v preddverju dvoran.

T 01 300 09 74

Če je otrok nemiren ali joka, zapustimo dvorano in se vanjo vrnemo, ko

E edita.golob@lgl.si

ga pomirimo. Pri nekaterih predstavah ločnice med igralci in obiskovalci
Odnosi z javnostmi

Petra Škofic

skorajda ni, zato je bolje, da zaradi varnosti otroci ne pristopajo do scenskih

T 01 548 45 43

elementov in se jih ne dotikajo.

E petra.skofic@lgl.si
Blagajna in knjigarna

Sedežni red v nekaterih dvoranah ali na nekaterih predstavah ne velja, kar

Nataša Antunićević Vižintin

je označeno v napovedih predstav in na vstopnicah. V takih primerih je

T 01 548 45 40

Tehnična služba

E natasa.vizintin@lgl.si

zaželeno, da spredaj sedijo manjši otroci, večji in odrasli pa za njimi.

Jure Žnidaršič

Za vsa pojasnila vam je vedno na voljo naša hostesna služba, ki je tudi

T 01 300 09 91

dolžna opozoriti gledalce, ki s svojim ravnanjem motijo druge.

E jure.znidarsic@lgl.si
Lutkovni muzej

Tjaša Tomšič

www.lutkovnimuzej.si

T 01 300 09 75
E muzej@lgl.si
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Sofinancerji

Svet Lutkovnega gledališča Ljubljana
Eva Strmljan Kreslin (predsednica)
Saša Ogrizek (namestnica predsednice)
Marijana Kobe
Barbara Rogelj
Martina Maurič Lazar

Strokovni svet Lutkovnega gledališča Ljubljana
mag. Jasna Vastl (predsednica)
Podpora Evropske komisije pri izdaji te publikacije ne
predstavlja tudi podpore vsebine, ki predstavlja zgolj poglede
njenih avtorjev. Komisija ne odgovarja za nikakršno rabo
informacij iz pričujočega gradiva.

Izvedbo aktivnosti znotraj projektov Small Size in N. A. P. P.
sofinancira Evropska komisija, program Ustvarjalna Evropa.

Zoran Srdić (podpredsednik)
Edvard Majaron
dr. Mateja Pezdirc Bartol
dr. Barbara Orel

LGL je član združenj

LGL najdete tudi na

www.instagram.com/lutkovno_gledalisce_ljubljana
www.facebook.com/LutkovnoGledalisceLjubljana
lutkovnogledalisceljubljana.tumblr.com
www.pinterest.com/lutkovno
twitter.com/lutkovno
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