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»ENAKI V RAZLIČNOSTI« NA PODROČJU UPRIZORITVENIH 

UMETNOSTI 

Pripravila: Sandra Jenko, Slovenski gledališki inštitut 

Seznam predstavlja izbor kakovostnih uprizoritev za otroke in mladino, ki različno 

obravnavajo tematike, zbrane pod skupnim naslovom »Enaki v različnosti«. Temelji na 

referenčnem katalogu spletne platforme Zlata paličica. 

Spletna platforma Zlata paličica je referenčna baza za iskanje in prvo spoznavanje 

kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino. Namenjena je vsem, ki radi obiskujejo 

gledališče in želijo v gledališki svet vpeljati tudi odraščajoče občinstvo. Kadar želimo z otroki in 

mladimi obiskati gledališče, se nemalokrat znajdemo pred vprašanjem, katero predstavo 

izbrati za določeno starostno skupino ter kako prepoznati kakovost uprizoritve, ki mladim 

obiskovalcem omogoča umetniško bogato, vsebinsko zanimivo, čustveno vznemirljivo, 

očarljivo in navdušujočo gledališko izkušnjo. Eno od orodij in pomagal je spletna platforma 

Zlata paličica, ki domuje na naslovu www.zlatapalicica.si.  

Katalog kakovostnih gledaliških predstav za otroke in mladino, ki jih ustvarjajo profesionalne 

ustanove in ustvarjalci na področju dramskega, lutkovnega, glasbenega in plesnega gledališča 

po vsej Sloveniji, nastaja po izboru tričlanske strokovne komisije, sestavljene iz teatrologa, 

razvojnega psihologa in pedagoga. Postopek izbire za platformo praviloma poteka v dveh 

fazah: teatrolog opravi prvi izbor kakovostnih predstav z uprizoritvenega vidika, na podlagi 

tega pa izbrane predstave ocenita s stališča svojih strok še razvojni psiholog in pedagog. 

Strokovno komisijo platforme Zlata paličica sestavljajo teatrologinja Nika Arhar, razvojna 

psihologinja Martina Peštaj in pedagoginja Adriana Gaberščik. Članice komisije kontinuirano 

spremljajo gledališko produkcijo za mlado občinstvo iz aktualnih in prejšnjih gledaliških sezon 

ter v katalog uvrščajo izbrane kakovostne uprizoritve, ki so v gledališčih še aktivno izvajane. V 

posameznih primerih je upoštevana tudi produkcija za odraslo občinstvo, kadar je uprizoritev 

primerna tudi za mladinsko publiko ter omogoča ustrezne spremljevalne programe ali 

pedagoška gradiva. Priporočene starostne skupine za ogled predstav (od 0 do 18 let) temeljijo 

http://www.zlatapalicica.si/
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na ocenah komisije. Katalog platforme se v sodelovanju z gledališči in ustvarjalci redno 

dopolnjuje in posodablja. 

V seznam na temo »Enaki v različnosti« so uvrščene še aktivne, kakovostne otroške in 

mladinske uprizoritve, ki se posvečajo vsaj eni od predvidenih tematik (Jezikovna različnost; 

Migracije/izseljenstvo/begunstvo; Senzorno, gibalno in intelektualno ovirani; Enake pravice, 

enakost spolov). Vsekakor pa se izbrane predstave zelo razlikujejo v obliki in obsegu obravnave 

določene tematike. Pri nekaterih predstavah je tematska navezava namreč zelo jasna in 

očitna, medtem ko se druge predstave tematike le dotikajo. Ključno za uvrstitev na seznam je, 

da ogled predstave daje izhodišče za nadaljnjo obravnavo izbrane teme pred obiskom 

gledališča in po njem (npr. v obliki pogovora ali ustvarjalne dejavnosti).  

Predstave na seznamu so razvrščene po tematskih sklopih, znotraj njih pa po starostni skupini. 

Ob vsaki izbrani predstavi so navedeni producenti, letnica premiere, trajanje predstave, 

priporočena starostna skupina ter povezava na objavo v katalogu platforme Zlata paličica. 

Poleg kratkega vsebinskega opisa predstave je dodano še mnenje strokovne komisije. Pri 

pripravi seznama »Enaki v različnosti« je sodelovala predsednica strokovne komisije 

platforme, Nika Arhar. 

Spletna platforma Zlata paličica je del nacionalnega kulturnovzgojnega projekta Gleda(l)išče, 

katerega nosilec in izvajalec je Slovenski gledališki inštitut, nacionalni koordinator kulturno-

umetnostne vzgoje na gledališkem področju. Naložbo sofinancirata Ministrstvo za kulturo 

Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 
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Jezikovna različnost: večjezičnost, medkulturnost, večkulturnost, 

multikulturnost, različne religije 

1. Medved in mali, Lutkovno gledališče Ljubljana (premiera 2016), 35 minut, 2-6 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/medved-in-mali/ 

Medved in mali tematsko razgrne na videz preprosto zmešnjavo s kompleksnimi 

razsežnostmi. Nekega dne se iz izgubljenega jajca izleže gosak, ki že od samega začetka 

misli, da je medved, saj je medvedov obraz prvo, kar zagleda. Lutkovna predstava temelji 

na mehkih pletenih podobah in pravljičnih inštalacijah britanske oblikovalke Donne 

Wilson. Za predstavo je svoje živalske igrače prilagodila tako, da so iz njih nastale namizne 

lutke, ki omogočajo več scenskih učinkov in dogajanja ter vključujejo odprtine za 

animiranje. V mehkem zavetju spletenega gozda Medved in mali postavi nekaj bistvenih 

vprašanj o drugačnosti, sobivanju in sprejemanju drugih. Ali je vse, kar je videti drugače, 

tudi zares tako drugačno od nas samih? V čem smo si različni in v čem podobni? 

Mnenje strokovne komisije: Medved in mali je lutkovno domišljena, scensko domiselna in 

dramaturško kompaktna pravljična miniatura. Mehkoba pletenih živali, razgibanost 

premične gozdne scenografije, umirjena zvočna podoba narave in nežno humorni toni v 

zgodbi dajejo občutek varnega zavetja za pripoved o nenavadni zagati, ki nevsiljivo naslovi 

dilemo o pripadnosti in identiteti. Plastičnost občutij in navidezna preprostost lutkovnega 

izraza z vso potrebno občutljivostjo vodita skozi negotovost medveda in malega gosaka, 

vseskozi ohranjata pričakovanje razrešitve ter jasno motivirano prikažeta, kako se med 

njima počasi zgodi bližina. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Milena Mileva Blažič) 

 

 

 

2. O belem mucku, ki je bil čisto črn, Lutkovno gledališče FRU-FRU, Društvo Hiša otrok in 

umetnosti (premiera 2018), 35 minut, 2-6 let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/o-

belem-mucku-ki-je-bil-cisto-crn/ 

V družini Belimuc so bili od nekdaj vsi beli. Mama in oče sta bela, babici in dedka so beli,  

prababice in pradedki, bratranci in sestrične, strici in tete … Vsi so bili beli. Danes v družini 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/medved-in-mali/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/o-belem-mucku-ki-je-bil-cisto-crn/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/o-belem-mucku-ki-je-bil-cisto-crn/
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Belimuc pričakujejo naraščaj. Očka se nestrpno sprehaja sem in tja, ko se končno iz košare 

zasliši nežno mijavkanje. Mama in očka Belimuc si presrečna ogledujeta male mucke, nato 

pa osuplo obstojita, ko med samimi majhnimi belimi kepicami zagledata drobno črno 

glavico. Kaj takega se v družini Belimuc še nikoli ni zgodilo. »Saj je prav tak kot košček 

premoga na preprogi iz snega!« Predstava nagovarja najmlajše in jih na igriv in humoren 

način uči strpnosti in razumevanja drugačnosti ter medsebojnemu spoštovanju, 

sprejemanju raznolikosti in odprti harmonični družbi. Projekt je podprla Mestna občina 

Ljubljana. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev v lutkovno in scensko razgibanem odrskem 

prostoru ter igrivem in ljubečem okolju prikupne mačje družine z občutkom odmerja 

preplet dinamično razigranega dogajanja in vzdušja topline ter naklonjenosti. 

Funkcionalno in estetsko domišljena vizualna podoba z izbiro materialov, barv in možnosti 

za animacijo ter manipulacijo scenskih elementov, nežna zvočna podoba in učinkovito 

vodenje pripovedi s številnimi drobci humornih in poetičnih presenečenj sooblikujejo 

uprizoritev, v kateri se nelagodje malega črnega mucka nevsiljivo preplete z vsakdanjim 

dogajanjem in razreši v duhoviti in pomenljivi izpeljavi, ki bo predšolske gledalce zlahka 

pritegnila v razmislek neizogibne raznolikosti, njenega razumevanja in sprejemanja. (Nika 

Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

3. Jure in Jaka, Lutkovno gledališče Ljubljana (premiera 2018), 45 minut, 3-9 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/jure-in-jaka/  

Jure in Jaka je poučna zgodba o prijateljstvu, ki premaga vse ovire. Jaka je kos. In kosi so 

seveda črni. Jaka pa ni samo črn, je tudi sila radoveden kos. Kot izvemo kasneje, veliko 

bere, zato ga hrepenenje vleče v svet, v druge svetove, predvsem pa si močno želi videti 

morje. Na svoji prvi ekspediciji sreča Jureta. Jure je galeb. In galebi so seveda beli. Ne bela 

in ne črna barva ne Jaku in ne Juretu ne predstavljata nobene težave, saj razlike sploh ne 

opazita. Predstava nas spomni na to, da je drugačnost lahko največji dar, saj niti dve bilki 

nista enaki, kaj šele dve živi bitji. Narava ustvarja nove in nove stvaritve, vsaka je 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/jure-in-jaka/
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edinstvena slika, ki se nikoli ne ponovi. Narava ne ločuje, zgolj ustvarja. Človeka pa je 

drugačnosti strah, ker mu je neznana, nepredvidljiva. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev z razprostrto scenografijo več majhnih lutkovnih 

platform prizorišče oblikuje kot polje razgibanega dogajanja s hudomušnimi zvočnimi in 

igralskimi podaljški lutkovne animacije v igrivo uprizoritveno celoto. Živahen utrip 

galebjega mesta z domiselnimi lutkami in scenografskimi elementi iz recikliranih 

predmetov in morskih naplavin ter čarobna atmosfera podvodnega sveta sooblikujejo 

scensko močno podobo in prepričljivo vzdušje obmorskega okolja. Pripoved tekoče 

prehaja od širše slike do detajlov in ob duhovito in živo izrisanih karakterjih ter porajanju 

prijateljstva v ospredju nevsiljivo vpelje problematiko (ne)sprejemanja drugačnosti. Ob 

tem se izhodiščni vzgib po raziskovanju sveta mehko prelije v končno razrešitev 

spoznavanja, sprejemanja in skupnega skozi moč zgodb. (Nika Arhar, Martina Peštaj in 

Adriana Gaberščik) 

 

 

 

4. JURI MURI V AFRIKI pleše, Plesni Teater Ljubljana (premiera 2014), 45 minut, 3-8 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/juri-muri-v-afriki-plese/ 

Juri Muri se noče kopati in pobegne v Afriko. Kmalu osvoji puščavo in živali ga sprejmejo 

za svojega prijatelja. V Afriki med drugim spozna, da človek »… lahko najde gostoljubno in 

odprto ljudstvo, ki ga sprejme in ga poduči, kaj je v življenju prav in kaj narobe, kaj je 

zabloda in kaj predsodek, in ne nazadnje, kako pomembno je biti čistoče vzor, ne le 

telesne, tudi tiste notranje, ki tke pristne prijateljske vezi«. S pomočjo afriških ritmov, 

glasbe v živo, lutk nenavadnih velikosti in veliko plesa predstava pripoveduje o geografiji, 

barvah in razlikah na tem svetu. Juri Muri v Afriki je pravljica slovenskega pisatelja Toneta 

Pavčka (O fantu, ki se ni maral umivati). Prvič je izšla v obliki slikanice leta 1988 v 

zbirki Velike slikanice. Ilustrirala jo je Marjanca Jemec Božič. 

Mnenje strokovne komisije: JURI MURI V AFRIKI pleše izhaja iz znamenite slikanice Toneta 

Pavčka, katere naslov zgovorno podaljša, saj njeno zgodbo dramaturško razširi in režijsko 

nadgradi. Razgibano dogajanje, očarljiva koreografija, igrivi kostumi, pester nabor 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/juri-muri-v-afriki-plese/
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instrumentov, v živo izvajani songi in nenehni domiselni nagovori otrok se zlijejo v 

komunikativno celoto, v kateri imajo možnosti kaj povedati in odplesati vsi. Uprizoritev je 

v isti sapi poučna in huronsko zabavna ter je zgled komunikacije med odrom in avditorijem. 

(Bruna Antauer, Ljubica Marjanovič Umek in Petra Pogorevc) 

 

 

 

5. mali modri in mali rumeni, Lutkovno gledališče Maribor (premiera 2015), 40 minut, 3-8 

let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/mali-modri-mali-rumeni/  

Predstavo je navdihnila avtorska slikanica italijanskega avtorja Lea Lionnija v tehniki 

kolaža, zgodba o dveh abstraktnih likih, ki sta prikazana z iztrganimi barvnimi ploskvami, 

razporejenimi na večinoma beli podlagi. »Lionni je izkoristil bogato pripovedno moč barve, 

oblike in kompozicijskih elementov za pripovedovanje svoje zgodbe,« je ob predstavi 

zapisala Dragica Haramija. Podobne principe uporablja tudi predstava, le da likovnim 

elementom dodaja uporabo gledaliških: male predmete, animacijo, gibanje, svetlobo in 

glasbo. Predstava o dveh prijateljih, ki ob radostnem objemu postaneta zelena in ju ob 

prihodu domov niti starši ne prepoznajo, skozi dinamično igro barv zastavlja vprašanja o 

prijateljstvu, bližini, identiteti, videzu in vsebini, o sebi in o drugih. 

Mnenje strokovne komisije: Odrsko suverena razširitev slikanice z raziskovanjem možnosti 

lutkovne tehnologije lucidno oživlja likovni jezik v samosvojem uprizoritvenem izrazu ter z 

izraznim minimalizmom in abstraktnimi likovnimi elementi naslika povsem konkreten svet 

otroškega vsakdana. mali modri in mali rumeni je ustvarjalna dogodivščina, ki v sprva 

praznem vesolju belega platna z inspirativnim zamahom igrive igralske animacije in 

komunikacije izriše prepoznavna dejanja, odnose in razpoloženja ter jih odpira razbiranju 

in doživljanju na različnih ravneh. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Milena Mileva Blažič) 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/mali-modri-mali-rumeni/
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6. Tjulenj, Lutkovno gledališče Ljubljana (premiera 2019), 55 minut, 4-8 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/tjulenj/ 

Iz papirnate krajine na odru vznikne življenje v spreminjajočih se oblikah. V igro podob in 

zvokov se ulovijo vtisi naravnega in prvinskega življenja: atmosfere severnega sija, 

dinamične scene lova na jelene, zvoki theremina in kompozicije večglasnega petja. Vanjo 

vstopa tudi moderna civilizacija, ki ta svet ogroža. Tam, kjer se danes  razprostirajo mesta, 

so nekoč namreč drseli v morje ledeniki. Kjer se danes gnetejo trume avtomobilov, so 

nekoč na sever bežale črede losov, ki so jim sledili Laponci. 

Mnenje strokovne komisije: Z izvirno scensko, animacijsko in glasbeno 

zasnovo Tjulenj uprizoritveno situacijo začrta kot povabilo k opazovanju in raziskovanju 

daljne dežele, pri čimer se naslanja predvsem na vizualne podobe in zvočnost inuitske 

kulture ter okolja. Uprizoritev kot delovni material odlično uporabi papir in njegove 

možnosti transformacij. Iz scenografije čarobne papirnate krajine s precizno animacijo 

vznikajo živalske in človeške figure, posamične impresije in drobne prigode. Vlogo 

pripovedne niti prevzame glas izvajalcev, z igrivimi, nenavadnimi in skrivnostnimi 

oblikovnimi pojavi podčrtan kot prehod v čudežnost bivajočega in okrepljen kot vezivo 

skupnosti. Kompozicija dogodka je živa, sočasna, eksperimentalna in vključujoča; priklicuje 

domišljijo in svež pogled na oblike življenja. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana 

Gaberščik) 

 

 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/tjulenj/
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7. Vrvica, ki je rešila svet, KUD Transformator (premiera 2019), 45 minut, 4-7 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/vrvica-ki-je-resila-svet/ 

Predstava Vrvica, ki je rešila svet obuja tradicionalni način pripovedovanja zgodb s 

pomočjo figuric iz vrvice. Pripoved izhaja iz bogate inuitske mitologije in otroke popelje od 

nastanka sveta pa vse do današnjih dni. Ves ta čas sožitje ljudi z naravo spremljajo 

Kalupaliki, bitja iz inuitske mitologije z zeleno kožo in dolgimi kremplji, pol ribe pol ljudje. 

Kalupaliki v zgodbi varujejo naravo in skrbijo za ravnovesje med njo in človekom, s svojo 

grožnjo pa opozarjajo, kako nevarno je, če se ravnovesje poruši. Predstava skozi 

starodavno pravljico nagovarja gledalce, naj se zavejo nevarnosti, ki jo predstavljajo 

podnebne spremembe, in kaj lahko sami naredijo, da do nje ne bi prišlo. 

Mnenje strokovne komisije: Izvirna zasnova uprizoritve najde jasno sidrišče v inovativni 

rabi vrvice kot povezovalnega elementa vsebine zgodbe, samega dejanja pripovedovanja 

ter širitve pripovednega okvira z animacijo, senčnim gledališčem, igro in interakcijo, ko 

vrvica postane rekvizit, lutka in scenski element. Uprizoritvena situacija klobčič pripovedi 

spretno razvija med pravljico iz preteklosti in realnostjo današnjega vsakdana, živo 

naslovitev problemskih vidikov preplete s humorjem in tke verze z bogatim besediščem. 

Čeprav je izpeljava mestoma neizbrušena in didaktična, vseskozi ohranja napetost zgodbe 

in ustvarjalni naboj neposredne komunikacije, prepričljive tako v sporočilnosti izraza kot 

pri (p)odpiranju domišljije. (Nikar Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

8. Bela kamela, Lutkovno gledališče Maribor (premiera 2017), 50 minut, 5-10 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/bela-kamela/ 

Nomadska družina v mongolski puščavi pričakuje rojstvo kameljih mladičev. Zadnja se rodi 

bela kamela, ki je mama po težkem porodu noče sprejeti, noče je hraniti in ne skrbeti zanjo. 

Osemletni fantek Ugna se v skrbi za preživetje bele kamele in svoje družine odpravi v 

mesto po rešitev. Tako prevzame odgovornost, se spopade s strahovi, prisluhne klicu 

preživetja in nežnim klicem narave na pomoč. Mongolsko okolje, trda in neizprosna 

narava, ki narekuje življenje tamkajšnjim prebivalcem, nam prikaže zgodbo o spoštovanju 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/vrvica-ki-je-resila-svet/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/bela-kamela/
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večjega od nas, tega, česar ne moremo nadzorovati, s čimer pa lahko sobivamo in 

sodelujemo. Družina, sestavljena iz treh generacij, prinaša modrosti in uvide otroka, 

staršev in starih staršev. Staknejo glave in odločijo se izpeljati star običaj – glasbeni obred, 

ki bo povezal belo kamelo z njeno mamico. Ob zvokih igrane glasbe in petja se sila narave 

in umetni oz. umetniški poseg človeka prepleteta v skupno dobro – preživetje vseh. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev s tenkočutnim pristopom do zgodbe in inovativno 

zasnovo likovne podobe gledalce popelje v oddaljeni svet in predstavi življenje, popolnoma 

drugačno od našega. Tematski poudarki tega miljeja se učinkovito zlijejo v liku skrbnega, 

neugnano zvedavega in pogumnega dečka. Ustvarjalci pripoved ovijejo v nežno atmosfero, 

ki izpostavi specifične kvalitete preprostega ter z naravo in živalmi povezanega bivanja, 

predvsem pa to sožitje vzpostavljajo z domišljeno rabo večfunkcionalnih scenskih 

objektov, ki lahko postanejo del scene ali lutke. Z minimalnimi posegi v njihovi manipulaciji 

gradijo dogajanje in dosežejo močno izpovednost ter s celostnim oblikovanjem podprejo 

senzibilno komunikacijo s čustvenostjo in dojemljivostjo mladih gledalcev. (Nika Arhar, 

Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

9. Peter in volk, SNG Opera in balet Ljubljana (premiera 2017), 45 minut, 5-12 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/peter-in-volk/ 

Peter je neugnan deček, ki ga nikoli ni strah. Rad se izmuzne dedku na travnik pred hišo v 

bližini gozda. Na potepih ga spremljajo prijateljice račka, ptičica in mačka. Nekega dne, ko 

se vsi štirje zabavajo na travniku z veliko mlako na sredi, se iz gozda priklati velik siv volk, 

a Peter, ki se nikogar ne boji, ga s pomočjo ptičice užene v kozji rog. 

Mnenje strokovne komisije: Baletna pravljica Peter in volk smiselno posodablja in 

uprizoritveno nadgrajuje Prokofjevo glasbeno pravljico za pripovedovalca in orkester. 

Celoto odmakne od realistične ilustrativnosti in preproste didaktičnosti zgodbe ter otroško 

domišljijo nagovori z izčiščeno in simbolno jasno govorico. Oder pretopi v magično 

svetlobno prizorišče živih barv, posamezne like gibalno in kostumsko domiselno začrta v 

okviru njihovih značilnosti in zvočne upodobitve, dogajanje pa čvrsto vodi osrednja figura 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/peter-in-volk/
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čarovniško-škratovskega pripovedovalca. Z usklajenostjo izraznih elementov in 

dinamičnimi menjavami lahkotne igrivosti otroško-živalskega sveta ter dramatične 

napetosti ob soočenju z volkom uprizoritev zaživi kot razgibana gledališka dogodivščina, ki 

vabi tako v čustven kot miselni dialog. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

10. Estera ali praznik usod, Lutkovno gledališče Pupilla (premiera 2018), 60 minut, 8-15 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/estera-ali-praznik-usod/ 

Predstava črpa besedilo iz biblijske zgodbe Esterina knjiga. Nekje drugje, nekoč mnogo 

kasneje, neka druga Estera živi svoje srečno otroško življenje. Zgodba je v resnici izmišljena, 

vendar se napaja v resničnih zgodovinskih dejstvih, a se izogne konkretnim posameznikom. 

Skozi prikaz vsakdanjega življenja (dnevne obveznosti, prosti čas, druženje, igre, obredi, 

prazniki) skuša predstaviti družino kot vsem znan pojav z mrežo prepoznavnih odnosov in 

dejavnosti, po drugi strani pa z uporabo likovnih sredstev, temelječih na judovski 

ikonografiji, opozarjati na posebnosti kot na privlačne, neznane in večini skrivnostne 

navade. Sporočilo predstave želi poudariti upanje, pogum, potrebo po angažiranosti in 

informiranosti ter osebno odgovornost posameznika za vsakršno družbeno dogajanje. Ob 

tem pa skozi likovno podobo in zvok predvsem mladim gledalcem približuje judovsko 

kulturo. 

Mnenje strokovne komisije: Estera ali praznik usod vzpostavi intimen in sugestiven 

kontekst, ki gledalce neposredno vpelje v gledališko situacijo in poveže v začasno skupnost. 

Praznovanje Esterine rešitve Judov uokviri presečišče biblijske zgodbe, druge svetovne 

vojne, dokumentarnega in fiktivnega gradiva ter realnega časa in pozicije gledalcev. V 

spoju otroške igrivosti, simbolnih gest in spoštljivega vzdušja z občutjem posvečenosti 

uprizoritev subtilno pristopi do teme skozi vprašanje spomina. Z razporeditvijo prostora, 

elementi otroške igre, fotografijami ter povezovalnim likom igralke kot deklice Estere in 

pripovedovalke oddaljeno postane bližnje in družbeno osebno. Tema pregona Judov se 

razpre v širši razmislek in senzibilnost do  zgodb, v katere vstopamo, o njihovi ponovljivosti 

in o moči, ki nam jo predajajo. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/estera-ali-praznik-usod/
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11. 2:0, Fičo Blet, Kino Šiška, NOMAD Dance Academy Slovenija, CoFestival (premiera 2016),  

60 minut, 13-18 let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/20/ 

Plesna predstava 2:0 je nadaljevanje legendarne predstave 1:0 iz leta 2000. V njej je 

koreograf obul moške baletne plesalce v kopačke, spremenil oder v nogometni štadion in 

igral plesno predstavo drzno na tanki meji med umetnostjo in populizmom, plesom in 

športom, klasičnim in sodobnim, kičom in političnim. 16 let po premieri plesne uspešnice 

1:0 se je reprezentanca izvirne zasedbe Fičo Baleta odločila narediti plesno, nogometno in 

osebno introspekcijo in preveriti, kako gibka so še vedno njihova telesa in ali so po vsem 

tem času še sposobni ustreznega plesno-nogometnega napada. 

Mnenje strokovne komisije: S predstavo 2:0 se ustvarjalci izvirno, duhovito in kritično 

navežejo tako na osebne biografije kot na širše polje družbenega. Plesalci nastopijo kot 

prijateljska druščina med nogometnimi srečevanji in skozi niz glasbenih komadov z 

različnih držav prepletejo vsakdanje življenje, popularno kulturo, družbeni komentar in 

humor. 2:0 je zabavna sodobno-plesna dogodivščina, ki premišljeno vzpostavlja odrsko 

situacijo in hkrati njeno refleksijo, spretno vodi komunikacijo z gledalci, se lucidno poigrava 

s kičem, pričakovanji in zapeljevanjem občinstva. Ob tem zlahka zarisuje široko polje 

vprašanj o športu in umetnosti, skupnosti, tekmovalnosti in igrivosti ter s številnimi 

aluzijami na družbene, medijske in politične razmere odpira razmislek, kako te neopazno 

sooblikujejo naša življenja. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/20/
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Migracije/izseljenstvo/begunstvo  

1. Ščeper in Mba, Lutkovno gledališče Maribor (premiera 2018), 35 minut, 3-9 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/sceper-in-mba/ 

Ščeper je majhna žival, nič večja od ščepa. Ima vrečo, napolnjeno s sanjami, in to mu 

zadostuje. Živi mirno, samotarsko življenje, dokler se v njegovo bližino ne pritepe lisica, ki 

ga želi pojesti. Takrat se Ščeper odpravi iskat nov samotni kotiček, kjer pa se mu pridruži 

ranjeni golob. Zasede mu posteljo in Ščeper mu mora nositi hrano in vodo. Hitro se 

naveliča njegove družbe in si poišče nov skrit kotiček, iz katerega pa ga kmalu prežene 

mišja družina. Jezen se začne ščeperiti in ščeperiti in iz Ščepa zrase Ščeper. In ker ima res 

rad samotarsko življenje, si ponovno poišče skrito razpoko, pred katero se kmalu naseli 

Mba. Mba ni črv in ni kačica, obema pa je malo podobna. In podobna je Ščeperju, saj ima 

tudi ona rada samoto. Vsak zase se samotno navadita drug na drugega. Ko Mba za nekaj 

dni izgine, Ščeper postane žalosten, in razveseli se je, ko se vrne. Postaneta prijatelja, saj 

drug od drugega ničesar ne zahtevata in ničesar ne pričakujeta. Obema zadostuje že bližina 

drugega.  

Mnenje strokovne komisije: Ščeper in Mba je klasična lutkovna uprizoritev z dognano 

likovno podobo, spretno animacijo različnih vrst lutk in tekoče speljano dramaturgijo 

potovanja glavnega junaka. Njen pravljični svet z zanimivimi liki in jasno začrtanimi značaji 

ter odnosi ustvarja spodbuden prostor za miselno in čustveno odzivanje mladih gledalcev 

ter jih podpira k razumevanju živo oblikovanih domišljijskih likov, ki jasno odslikavajo 

realne poteze človeškega. Te domišljena zgodba skozi samosvoja naslovna junaka 

predstavi brez presojanja in poudari nujnost samote in tišine, občutljivosti do drugih ter 

navsezadnje pravico, da s(m)o kakršni s(m)o. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana 

Gaberščik) 

 

 

 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/sceper-in-mba/


13 
 

2. Štirje muzikanti, Lutkovno gledališče Ljubljana (premiera 2010), 50 minut, 3-8 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/stirje-muzikanti/ 

Znana ljudska pravljica o bremenskih godcih je bila uveljavljenemu lutkovnemu ustvarjalcu 

Matiji Solcetu izhodišče za živahno in prijazno glasbeno-lutkovno predstavo. Štiri živali se, 

tako kot v znani pravljici, odpravijo na pot in v mestu presenetijo ljudi s svojo glasbo. Otroci 

sodelujejo tako pri potovanju, ker lesene lutke zapustijo oder in stopijo med gledalce, kot 

pri koncertu, ko otroci z njimi zapojejo. Občinstvo sedi kar na odru, zato lahko otroci 

opazujejo gledališče tudi s te, manj običajne, a prav tako zanimive strani. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev mlade gledalce povabi na oder, v notranjost lajne 

in jih skupaj z muzikanti – živalskimi protagonisti popelje na epsko popotovanje »v svet 

pesmi pet«. Pri tem v igri, animaciji in petju ubran kolektiv učinkovito vzpostavi prostor 

kot skupinsko situacijo, v kateri z natančno izvedbo domiselno karakterizirane druščine, 

igrivo rabo ljudskih motivov, pesmi, ugank in lutk ali vsakdanjih predmetov ter neposredno 

komunikacijo vznika navdihujoča živost ustvarjalno razgibanega ter razigranega dogodka. 

Inovativne lutkovne in glasbene rešitve, luciden dialog med igralci, lutkami in zvočnostjo, 

premišljene premene lutkovnih tehnik in kompozicija ritma ustvarijo vibrirajoč organizem, 

ki gledalce posrka v spontano vzdušje iskrive gledališke izkušnje. (Nika Arhar, Martina 

Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

3. Nekje drugje, Lutkovno gledališče Ljubljana (premiera 2017), 40 minut, 7-14 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/nekje-drugje/ 

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

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

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

zamolčana. Vendar je o njej nujno spregovoriti prav najmlajšim. Predstava  vključuje vrsto 

sodobnih tehnoloških pristopov k lutkovnemu gledališču. Klasična lutkovna animacija se 

prepleta s prostorskimi video projekcijami in virtualnim risanjem. 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/stirje-muzikanti/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/nekje-drugje/
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Mnenje strokovne komisije: Nekje drugje skozi otroški, nezaznamovan pogled tankočutno 

poveže mladim poznani svet z oddaljeno podobo vojne. Z inventivno rabo sodobne 

tehnologije in tehnik filmske animacije v kontekstu lutkovnega uprizarjanja šolska tabla 

postane vrtljiva interaktivna plošča in prizorišče dekličine vojne izkušnje, ki gledalce posrka 

v dinamično pripoved. Občutljiv pristop k temi se kaže tako v preprostosti in dostopnosti 

otroškega vsakdana kot v vsebinsko in izvedbeno premišljenem dialogu z družbeno 

stvarnostjo, ki ga igralka razpira z živim ustvarjanjem dogajanja in njegovega scenskega 

okolja. V hladni dvorani Tunela grozovitost vojne z zvočnimi, svetlobnimi ter lutkovnimi 

učinki pretopi v čutno in poetično atmosfero ter jo z gradnjo pripovedi napolni s 

človeškostjo, ki se gledalcev dotakne z vso silo. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana 

Gaberščik) 

 

 

 

4. Pesem o Odiseju. Rapsodiseja za dva po Homerju, Cankarjev dom (premiera 2019), 55 

minut, 10-18 let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/pesem-o-odiseju-rapsodiseja-za-

dva-po-homerju/ 

Iz navdušenja ustvarjalcev nad staro-grško mitologijo, gledališčem in glasbo je nastala 

glasbeno-zvočna predstava z elementi pripovednega gledališča in gledališča predmetov, 

nekakšen žanrski hibrid, ki nas posrka v najbolj razburljive dogodke Odisejevega deset let 

trajajočega vračanja iz trojanske vojne domov na Itako. Besedilo se Homerjevega skoraj tri 

tisočletja starega epa loteva spoštljivo, hkrati pa do njega ohranja kritično distanco. 

Duhovito, a nadvse resno ugotavlja, da je največja človekova borba še vedno borba s 

samim sabo in z lastno nezmernostjo. 

Mnenje strokovne komisije: Pesem o Odiseju je komunikativna in izvedbeno razgibana 

uprizoritev, ki gledalce popelje skozi ključne dogodke Odisejevega potovanja in v zgodbi 

podčrta tudi relevantne poudarke za današnji čas. Tekoče sežeta pripoved v sodobnem 

jeziku ter suvereno razigranem prepletu pripovedi, igre, zvoka in rabe preprostih rekvizitov 

Homerjev ep razumljivo približa mladim, k čemur pripomore tudi domiselna vpeljava 

komentiranja vsebine epa in lastne izvedbe, ki vzpostavlja prepričljiv oseben odnos do 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/pesem-o-odiseju-rapsodiseja-za-dva-po-homerju/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/pesem-o-odiseju-rapsodiseja-za-dva-po-homerju/
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snovi predloge. Ta podlaga tako hudomušnost, ki se izrisuje v komunikaciji med 

izvajalcema in pri vodenju pripovedi z raznolikimi uprizoritvenimi izrazi, kot refleksijo 

materije, ki poseben klicaj pristavi k nujnosti premisleka o vojni. (Nika Arhar, Martina 

Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

5. 6, Slovensko mladinsko gledališče, Maska Ljubljana (premiera 2018), 80 minut, 14-18 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/6/ 

Projekt 6, ki je nastal v okviru projekta Nova pošta, tematizira dogodek iz leta 2016, ko so 

poskušali v Dijaški in študentski dom Kranj namestiti šest mladoletnih beguncev brez 

spremstva, vendar so zaradi nasprotovanja staršev in lokalne skupnosti morali ta načrt 

opustiti. Iz dokumentarnega gradiva, ki ga dopolnjuje s fiktivnimi dialogi, zgradi srhljivo 

kronologijo strahov, predsodkov in človeške omejenosti. Še bolj pa se ukvarja z 

vprašanjem, kaj sili k molku »tiho večino«, katere delovanje bi tehtnico marsikdaj prevesilo 

na drugo stran. Predstava šestim zavrnjenim fantom – vrstnikom učencev, ki jih vabimo k 

ogledu – dá obličje in glas. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev dokumentarno gradivo in fiktivno, a na podlagi 

realnih pričevanj oblikovane like spoji v kompaktno celoto ter v rekonstrukciji dogajanj s 

soočenjem različnih pogledov in vidikov, intimnih izpovedi in javnih ter uradnih 

dokumentov, z analitično širino prodira v ozadje konkretnega primera, ki ne nazadnje 

odraža splošnejše mehanizme individualnega in družbenega upravljanja z občutki strahu 

in ogroženosti. Relevantnega fenomena naše neposredne sodobnosti se loteva 

angažirano, z učinkovito zastavljenim minimalističnim scenskim jezikom, izčiščeno izvedbo 

in precizno gradnjo dramaturške napetosti. Pri tem intenzivno angažira na čustveni ravni 

in odpira prostor za kritičen vpogled na mesta, kjer se lomi možnost družbenega 

razumevanja in kohezivnosti – in to prav na plečih mladih. (Nika Arhar, Martina Peštaj in 

Adriana Gaberščik) 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/6/
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Senzorno ovirani (slepi in slabovidni; gluhi in naglušni), gibalno ovirani in 

intelektualno ovirani 

1. Vilinček, Drama SNG Maribor (premiera 2007), 50 minut, 5-9 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/vilincek/ 

V detektivski dogodivščini je glavni junak Vilinček zaljubljen v tišino in ne uporablja besed 

− pravijo, da je padel z Lune. Znajde se med prismuknjenimi, zabavnimi in živahnimi, 

predvsem pa zgovornimi liki: vsevedno pevko, sladkosnedim nagajivčkom, ljubko 

trmoglavko, lenobnim šefom in detektivom. Na obisk pride ravno sredi sezone obiranja 

zlatih hrušk in priprav na slavnostno prireditev. Zlate hruške začnejo skrivnostno izginjati 

pa se junaki lotijo detektivske akcije, da bi prišli do dna nerodni zadevi. Vizualno inovativna 

predstava je polna skrivnosti, presenečenj in preobratov, hkrati pa izpostavlja tematike 

drugačnosti, načinov sporazumevanja, odgovornosti, prijateljstva, medsebojnega 

spoštovanja in sobivanja. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev gledalce posede na dve strani podolgovatega in 

ukrivljenega odrskega podija ter na njem dodobra razgiba srečevanja nenavadne druščine 

raznolikih in jasno začrtanih značajev. Medtem ko dogajanje poganja razkrivanje tatu zlatih 

hrušk, se še pomembnejša skrivnost odvija v odnosih med glasnimi domačini in tihim 

Vilinčkom. Nenavadni tujec predstavlja pravi izziv gozdnim bitjem, pa tudi gledalcem. 

Uprizoritev domišljeno oblikuje njihovo komunikacijo, tako gibalno kot v atmosferi, in v 

prepletu dinamične igre ter nežnosti Vilinčkovega nemega sveta z občutkom razpira 

vprašanja drugačnosti, sporazumevanja in sprejemanja. (Nika Arhar, Martina Peštaj in 

Adriana Gaberščik) 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/vilincek/
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2. Virginija Volk, Lutkovno gledališče Ljubljana (premiera 2017), 50 minut, 6-12 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/virginija-volk/ 

Uprizoritev Virginija Volk je nastala po motivih slikanice avtoric Kyo Maclean in Isabelle 

Arsenault,  ki je lani v prevodu Tine Mahkota izšla pri založbi Zala. Vanesa ima sestro 

Virginijo, ki se počuti prav volčje oziroma se tako obnaša. Kar naprej tuli, renči in revska, 

slabe volje je, ne ljubi se ji družiti z nikomer, vse ji gre na živce in prav nič je ne more 

potolažiti. A Vanesa se odloči, da jo bo spravila v dobro razpoloženje. Poskuša marsikaj, a 

ne gre tako zlahka. Končno ji Virginija pove, da bi jo osrečilo, če bi lahko nekam poletela. 

Nekam, kjer so kolački, 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. 

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

Mnenje strokovne komisije: Virginija Volk s prepletom dramske igre in senčnega gledališča 

vzpostavi sugestivno odrsko podobo ter rahločutno utre pot do kompleksnosti doživljanja 

in občutenja, ko se to prevesi v mračne razpoloženjske tone potrtosti in turobnosti. Skozi 

odnos sestrske naklonjenosti izriše tako Virginijino žalost in razdražljivost kot Vanesino 

stisko in zaskrbljenost, s senčnimi podobami razgrne njun notranji svet ter z neposrednim 

nagovorom vzpostavi oseben odnos z gledalci. V mehkobi in igrivosti poetične svetlobne 

ter zvočne atmosfere in umirjenem ritmu uprizoritev zazveni kot nežno povabilo v svet 

sester ter odpira prostor občutenja, razumevanja, empatije in domišljije, v katerem je 

temačno mogoče tudi sprejeti in preseči. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/virginija-volk/
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3. Kit na plaži, Lutkovno gledališče Ljubljana (premiera 2018), 80 minut, 9-15 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/kit-na-plazi/ 

Dramsko besedilo temelji na istoimenskem mladinskem romanu Vinka Möderndorferja, 

prejemnika nagrade desetnica za najboljše otroško ali mladinsko delo. Zgodba pripoveduje 

o osnovnošolki Niki, malce nenavadni deklici, ki se je s starši priselila v novo okolje. 

Zgovorna in duhovita najstnica se uspešno spoznava s sošolci, učitelji, a prisotne so tudi 

težave. Kit na plaži prinaša zgodbo o drugačnosti in normalnosti. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev zgodbo istoimenskega mladinskega romana na 

oder postavi v mladostno razigrani podobi (gibalno in prostorsko dinamično, s humorjem, 

privlačno video animacijo in zvočno sliko) ter z jasno izrisano problemsko tematiko. Po 

daljši dramski ekspoziciji širše, deloma karikirane slike šolskega, družinskega in intimnega 

sveta, v katerega vstopamo skozi oči »popolne« najstnice, pregledno in dramaturško 

logično izostri notranji konflikt, s katerim popolnoma preobrne perspektivo na dogajanje. 

Z razgrnitvijo prikritih stisk gledalce čustveno intenzivno angažira in izpostavi več kritičnih 

tem, ki jih spretno zaokroži v sporočilu, da kategoriji ‘normalnosti’ in ‘drugačnosti’ skrivata 

predvsem temeljno potrebo biti viden/slišan/sprejet oziroma – videti, slišati in sprejemati 

drugega. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

4. Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa, Drama SNG Maribor (premiera 2018), 65 minut, 

13-18 let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/skrivnostni-primer-ali-kdo-je-umoril-

psa/ 

Christopher je sedem minut po polnoči na sredi dvorišča gospe Shears našel psa. Mrtvega, 

okrvavljenega Wellingtona. Odločil se je, da stvar temeljito razišče. Do potankosti, kot to 

počnejo detektivi. Christopher je star petnajst let, pravijo, da ima Aspergerjev sindrom, 

sam pa pravi, da ima rad pse, da ima najraje od vsega matematiko in logiko (zna našteti 

vsa praštevila do 7.507) in da pozna vse države sveta in njihove prestolnice. Ne prenese, 

bi se ga dotikali, ne razume vicev in metafor in sovraži laži. Živi z očetom, ki mu je povedal, 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/kit-na-plazi/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/skrivnostni-primer-ali-kdo-je-umoril-psa/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/skrivnostni-primer-ali-kdo-je-umoril-psa/
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da je njegova mama umrla. Z raziskovanjem primera Wellingtona se mu prek različnih 

razkritij odpirajo popolnoma neznani svetovi, sam pa je, na sledi za storilcem, prisiljen 

početi vse mogoče nemogočosti. Med iskanjem morilca presenečen odkriva domače laži, 

ki v temeljih zamajejo njegov že tako majavi svet, in tako sprejme prvo veliko samostojno 

odločitev – pobegniti od doma. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev odločno zariše svet nekoliko posebnega 

petnajstletnika, njegovo dojemanje okolja in širšo sliko zamotanih, včasih težkih, a realnih 

odnosov, čustvenih stanj, želja in odločitev. Odlikuje jo celovito domišljena uprizoritvena 

zasnova, lucidna raba prostora, disciplinirana uigranost celotne igralske ekipe in še posebej 

prepričljiva ter natančna upodobitev osrednjega protagonista. Skozi preplet osebne 

perspektive in realnega dogajanja gledalce priteguje v razkrivanje skrivnosti, ki pa ne 

ponuja dokončnega cilja in gotovosti, temveč odpira širši plan življenja in številna 

vprašanja o laži in resnici, komunikaciji, človeški (ne)moči in načinih, kako se spopadamo z 

življenjem. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

5. Skrivnostni primer ali Kdo je umoril psa, SNG Nova Gorica, Gledališče Koper (premiera 

2019), 130 minut, 13-18 let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/skrivnostni-primer-

ali-kdo-je-umoril-psa-2/ 

Petnajstletni Christopher najde umorjenega psa. To ga močno vznemiri, zato se odloči, da 

bo izsledil storilca in napisal detektivko. Pri raziskovanju naleti na odpor sosedov, najbolj 

pa mu nasprotuje njegov oče. Christopher ne odneha in postopoma se mu začne razkrivati 

zgodba zamolčanih družinskih skrivnosti. Njegovo vedenje in razmišljanje jasno kažeta, da 

je visoko inteligenten, tako rekoč matematični genij, vendar z avtistično motnjo, 

imenovano aspergerjev sindrom, ki ga ovira predvsem v komunikaciji in nadziranju 

impulzivnih reakcij. Toda prav ta njegova posebnost nam omogoča, da skozi njegovo 

opazovanje ter razumevanje ugledamo življenje drugače, kot smo ga sicer vajeni doživljati. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev oder vzpostavi kot odprt prostor igre, ki ga določa 

predvsem perspektiva osrednjega protagonista. Njegov notranji svet, doživljanje in 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/skrivnostni-primer-ali-kdo-je-umoril-psa-2/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/skrivnostni-primer-ali-kdo-je-umoril-psa-2/
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dojemanje spretno prenese v gledališko realnost in jih pozunanji v oblikovanju scenskega 

prostora, mizanscene, igre, vizualne in zvočne podobe. V dinamičnem povezovanju 

fragmentarnih prizorov Christopherjevo resničnost udejanji skozi jasno izrisan dramski lik 

in skozi kreativne režijske izpeljave, ki sooblikujejo vzdušje in nas povabijo, da vstopimo v 

svet drugega. Ob tem subtilno izpostavi misel, da ima vsak svoj lastni pogled in subjektivno 

resnico. Prigoda o razkrivanju skrivnosti tako postane pretresljiva in pomenljiva zgodba o 

tem, kako dojemamo svet in vplivamo nanj, pa tudi o nujnosti poskusov razumevanja in 

posluha za druge. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

Enake pravice, enakost spolov 

1. Obuti maček, Slovensko mladinsko gledališče, Gledališče Koper (premiera 2019), 65 minut, 

8-14 let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/obuti-macek/ 

Obuti maček je zgodba o mlinarjevem sinu Maticu, ki po očetovi smrti kot dediščino dobi 

le »hišnega mačka Fritza«. A ta se kmalu izkaže kot neprecenljiv sopotnik, saj s svojo 

iznajdljivostjo Maticu pomaga, da osvoji srce simpatične kraljične Marjetice, premaga 

zlobnega grofa Brdavška, ki mu je obljubljena zamož, in na koncu zasede prestol. Andrej 

Rozman Roza se je oprl na znano pravljico, vendar jo je razširil, zrimal in posodobil v 

»družinski mijauzikl«, ki ima v svoji večplastnosti ponuditi vsakomur nekaj: pravljičnost 

otrokom, duhovite besedne domislice in družbenokritične osti odraslim, veselje do 

življenja in raznoliko glasbo pa vsem skupaj. 

Mnenje strokovne komisije: Obuti maček se napaja v sferi zabavnih popularnih formatov, 

a se po registrih komično lahkotnega odnosa do snovi giblje suvereno in domišljeno, kot 

vitalen organizem v radoživem spletu uprizoritvenih prijemov in žanrov. Uprizoritev je 

lucidna v jeziku, songih in posodobljeni zgodbi ter učinkovita z na novo dopisanim odrskim 

kontekstom, ki pravljičnost fabule umesti v stvarnost glasbenega okvira. Sveža, žanrsko 

razgibana glasba pozornost organsko premešča med pravljičnim, igralsko karikiranim, in 

glasbeniki na odru, tudi v vlogi duhovitih opazovalcev in komentatorjev dogajanja. 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/obuti-macek/
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Mijauzikl nasploh označuje igrivost, ki različne glasbene, uprizoritvene in idejne impulze 

združi v enovit plašč, atraktiven, iskriv in tudi z nekaj tehtnega kritičnega mladostniško-

manjšinskega uporništva. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

2. Božična pesem, SNG Nova Gorica (premiera 2019), 120 minut, 12-18 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/bozicna-pesem/ 

Stari stiskač Ebenezer Scrooge v svojem podjetju zajedljivo naznani, da tudi tokrat nima 

namena, da bi se veselil praznikov. Toda na božični večer ga obišče duh pokojnega 

družabnika Jacoba Marleyja, ki je bil prav tako skop kot on in mora zato v onstranstvu vleči 

težke verige. Scrooge in Marley sta se vse življenje gnala le za zaslužkom; nikoli jima ni bilo 

mar ne za reveže ne za družino. Vendar ima Scrooge še čas, da to popravi, saj mu Marleyjev 

duh napove, da ga bodo obiskali še trije duhovi, duh preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. 

Svetuje mu, naj stori, kar mu bodo naročili. In res, Scrooge se na božično jutro prebudi 

prerojen! Spoznal je: sreča je v tem, da bogastvo deliš z drugimi. 

Mnenje strokovne komisije: Novogoriška postavitev Božično pesem vzpostavi v odrskem 

svetu pravljične fantastike in jo udejanja s spektakularno gradnjo odrske iluzije. Nekoliko 

moralistično intonirana zgodba v spravljivo božičnem duhu bi sicer potrebovala več 

zgoščenosti, a je njen odrski jezik vizualno in zvočno domiseln ter slikovit. Ekstravagantna 

maska in kostumografija z ironično viktorijanskim zasukom, bogati odrski efekti, inovativne 

figure duhov, organska vpetost glasbe, izrazit osrednji lik in suvereno igralsko kolektivno 

telo spletejo harmonično nadgradnjo Dickensovega miljeja, ki zaživi v atraktivni atmosferi 

čarobnosti, čudežnosti in groteskne arhaičnosti. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana 

Gaberščik) 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/bozicna-pesem/
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3. Ta veseli dan ali Matiček se ženi, SNG Drama Ljubljana (premiera 2018), 155 minut, 12-18 

let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/ta-veseli-dan-ali-maticek-se-zeni/ 

Linhartova komedija Ta veseli dan ali Matiček se ženi (1790) je slovensko dramatiko že v 

samem začetku vzpostavila kot avtonomno, jezikovno suvereno, problemsko premišljeno 

in duhovito zvrst, ki je imela poleg literarnih kvalitet še vse tiste kvalitete, ki jih potrebuje 

oder: prepričljive like, živ dialog, dramatičen zaplet in številne situacije, ki vključujejo 

uporabo prostora, scenografskih in drugih elementov klasičnega gledališča. Besedilo 

drame je dogajalno postavljeno v en sam dan, ko naj bi se Matiček in Nežka vzela. Režiser 

uprizoritve je poudaril, da je glavni igralec tega besedila prav »ta veseli dan«, saj drama 

prav s komično situacijo poročnega dne doseže svoj cilj. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev v izčiščenem, estetsko usklajenem in funkcionalno 

stiliziranem prostoru vzpostavi dinamično in natančno tempirano dogajanje neštetih 

spletk in zmešnjav z gorenjske graščine. Pri tem premišljeno premosti razdaljo ob specifični 

zgodovinski in družbeni umeščenosti besedila ter Linhartovo igro postavi s prefinjenim 

občutkom za komičnost ter oblikovanje živih, prepričljivih in polnokrvnih likov. Tako 

Matička subtilno razpre z današnje perspektive, omogoča užitek v klasičnih zapletih, 

domišljeno izdelanih karakterizacijah in iskrivih dialogih ter obenem lahkotnost 

radostnega dne prešije z občutjem neizrečenega nelagodja, ki prežema humor z 

neizogibnim premislekom o vsem, kar se skriva za njim. (Nika Arhar, Martina Peštaj in 

Adriana Gaberščik) 

 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/ta-veseli-dan-ali-maticek-se-zeni/
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4. Hodi.TI, Cona, zavod za procesiranje sodobne umetnosti (premiera 2017), 45 minut, 13-18 

let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/hodi-ti/ 

HODI.TI je zvočni sprehod/predstava, ki jo gledalec obhodi po vnaprej začrtani poti in ji 

sledi s pomočjo aplikacije na telefonu. S pomočjo zvočnih slik vtisnjenih v lokacijo začrtane 

poti, prehaja med fiktivnimi in realnimi situacijami. Performans prepleta naracijo in zvok s 

prostorom, s potjo. Tema predstave je hoja. Hoja kot politična akcija, kot možen način 

upora, toliko bolj, ko si čas in prostor za hojo prilasti ženska. Tista ženska, ki ima družbeno 

in posledično samoreguliran dostop do časa za hojo. Publika tekom predstave individualno 

prehodi 2 km pot z izhodiščem v parku Špica, kjer si sposodi vso potrebno opremo. Vsako 

ponovitev lahko doživi največ 30 udeležencev. 

Mnenje strokovne komisije: Hodi.TI udeležence domišljeno postavi v neposredno dejanje 

in okolje, ki sta predmet refleksije, z govorjenim tekstom in zvočno sliko naravnega ter 

urbanega okolja, ki ju spremljamo preko slušalk, pa odpira nove plasti te stvarnosti in naše 

prisotnosti v njej. Z osebne, družbene in zgodovinske perspektive razpre polje vprašanj o 

telesih, prostorih in času hoje, o človeškem naseljevanju, prehajanju, odnosu do 

javnega/skupnega ter vijuganju po (ne)poznanih poteh. Hoja ob reki in po mestnih ulicah 

postane vozlišče izostrene pozornosti, doživetja in premisleka. Skrbno vodenje izkušnje s 

premišljeno dramaturgijo govora in zvočnega, utemeljeno na ritmu in zvenu, preplete 

govorico telesa in ritmično pot misli v posebno doživetje ter lucidno locira prostor 

gledališkega in razsežnosti vsakdanjega. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

5. Gospa Bovary, SNG Nova Gorica (premiera 2015), 105 minut, 15-18 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/gospa-bovary/ 

Emma Bovary skuša v provincialnem zakotju pregnati svojo naveličanost z ljubezenskimi 

aferami in čezmernim razsipništvom. Njena zgodba, ki je avtorja Gustava Flauberta zaradi 

domnevnega propagiranja prešuštva spravila celo pred sodnika, je doživela že številne 

filmske in druge upodobitve, na našem malem odru pa so ustvarjalci razgrnili emocionalni 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/hodi-ti/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/gospa-bovary/
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svet Emme in Charlesa ter izpostavili (so)čutenje, sočutje. K intimnosti in občutenju 

igralcev pripomore tudi dejstvo, da publika sedi na odru. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev zaznamuje nekonvencionalen pristop do literarne 

predloge, saj v romaneskno zgodbo vstopimo z dveh različnih perspektiv, preko zgoščene 

obnove, na videz objektivne in nekoliko moralistične pripovedi Župnika, ter skozi 

uprizarjanje, ki razgrne notranji svet naslovne junakinje in njene vzgibe, ta pa pokaže 

povsem drugačno, kompleksnejšo sliko Emine usode znotraj specifičnega okolja. To 

približevanje, še poudarjeno z intimno odrsko postavitvijo, omogoči intenzivno povezavo 

z osebami in vsebino gledališkega dogajanja. Pri tem uprizoritev ponuja jasne in izčiščene 

prizore, ki jih igralska ekipa s skupno energijo oblikuje v dinamični igri, s stalno prisotnostjo 

na odru in uporabo glasbe kot del pripovedi, kar so vse kvalitete, s katerimi Gospa 

Bovary nagovarja tudi mlade gledalce. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

6. Große Erwartungen - Velika pričakovanja, Zavod Bunker Ljubljana, Maja Vižin (premiera 

2018), 60 minut, 15-18 let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/grose-

erwartungenvelika-pricakovanja/ 

Avtorski kolektiv Beton Ltd. sestavljajo igralci Katarina Stegnar, Primož Bezjak in Branko 

Jordan. Za njihove predstave je značilna samorefleksivnost, ki izhaja iz njihovega načina 

ustvarjanja predstave iz osebnih oprijemkov. Tako tudi v naracije in dileme vstopajo prek 

osebnih zgodb – “Samo o sebi lahko upravičeno govorimo”. Vendar, o čem in kako 

spregovoriti kot predstavnik evropske, bele, heteroseksualne, urbane, kozmopolitske, 

nadreprezentirane generacije? O pričakovanjih, mestih izjavljanja, točkah moči in zagatah 

s privilegiranostjo… Uprizoritev v suverenem uprizoritvenem zamahu pregleduje moč in 

krivdo, banalnost in resnične posledice, infantilnost in grozo sodobnega sveta. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev izhodiščno situacijo gledališkega uprizarjanja 

razpre kot vitalno performativno polje za duhovito, ironično in kritično preigravanje 

gledaliških in družbenih razmerij ter skozi strukturne relacije spregovori o vsebinah 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/grose-erwartungenvelika-pricakovanja/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/grose-erwartungenvelika-pricakovanja/
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sodobne realnosti: o hierarhijah, manipulaciji, položajih izjavljanja in delovanja, pozicijah 

moči in odgovornosti. Pri tem se spogleduje z otroško igrivostjo in humorjem, a refleksijo 

dogajanja spretno umešča med lahkoten ton uprizoritvenega izraza in vse večjo srhljivostjo 

njegove vsebine, ki dobiva obrise infantilnosti, banalnosti in nasilja. Izčiščene odrske slike 

premeteno sestavlja v niz pomenljivih in igralsko lucidnih prizorov, ki intrigantno 

naslavljajo gledalčev pogled, pričakovanja in način razumevanja ter ostro zastavljajo 

vprašanja našega sveta. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

7. Ivan Cankar: Hlapec Jernej in njegova pravica, Cankarjev dom, UL AGRFT (premiera 2018), 

60 minut, 15-18 let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/ivan-cankar-hlapec-jernej-in-

njegova-pravica/  

V današnji dobi vsesplošnega cinizma, popolne »naturalizacije« prava in ekonomije, ko se 

nemo odpovedujemo nekoč težko priborjenim pravicam, je skoraj nujno pripovedovati to, 

malo da ne biblično zgodbo o hlapcu Jerneju in njegovi pravici. Kdo so sodobni hlapci 

Jerneji? Kakšni poslovni modeli omogočajo novodobno suženjstvo? Ali je življenje iz rok v 

usta še človeka vredno življenje? Generacija mladih ustvarjalcev nam ponuja vpogled zunaj 

meja mentalnega in socialnega geta – v delovna okolja, kjer razmerje hlapec-gospodar še 

zdaleč ni preseženo. Če teh meja ne bomo presegali in prestopali, bomo kot družba težko 

obstali… Mladi režiser Žiga Divjak,  je v okviru svojega magistrskega dela k projektu pristopil 

s pomočjo raziskave, s katero ugotavlja, da prekariat ni zamejen ne na določena delovna 

področja ne generacijsko.  Nastala je močno izpovedna in pretresljiva predstava, ki od 

ustvarjalcev zahteva izjemno fizično in psihično koncentracijo in ki gledalcev zanesljivo ne 

bo pustila ravnodušnih. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev je avtorski projekt ustvarjalne ekipe, ki Cankarjevo 

povest jemlje kot izhodišče za raziskavo in gledališki premislek o pogojih, načinih in 

vrednosti dela danes. V njej ni Cankarjevega Jerneja, so pa glasovi številnih brezpravnih 

delavcev današnjega časa. Dokumentarna uprizoritev jasno izpostavi relevantno 

problematiko prekarnosti ter izkoriščanja v delovnih razmerjih, ki človeške vire na različnih 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/ivan-cankar-hlapec-jernej-in-njegova-pravica/
https://www.zlatapalicica.si/predstava/ivan-cankar-hlapec-jernej-in-njegova-pravica/
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poklicnih področjih neusmiljeno podreja sistemskemu kolesju in interesom kapitala. Tako 

vzpostavlja angažiran odnos do izbrane teme in okolja, v katerem živimo, obenem pa 

situacija repetitivne odrske hoje v krogu gledalce posrka tako v silovitosti fizičnega dejanja 

kot z metaforičnimi podmenami ter z ritmičnim, izčrpavajočim vrtenjem doseže močan 

učinek. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

 

8. Nikita. Rojena 1985., Gledališče Glej (premiera 2016), 60 minut, 15-18 let; 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/nikita-rojena-1985/ 

Nedavno razkritje izpolnjevanja navodil s strani zdravniškega osebja v aferi Radan je pod 

drobnogled postavilo tako njegove nadrejene kolege, kot tudi ravnanje medicinskih 

sester. Nikita. Rojena 1985. je predstava o poslušnosti avtoriteti brez časovne in 

geografske omejitve. Vsaka nacija se s problemom poslušnosti seznani preko svoje 

zgodovinske izkušnje. Struktura avtoritete ni nekaj oddaljenega in nedosegljivega, saj 

vsako povezovanje v družbi oblikuje svojo strukturo. Smo ljudje, ko zavzamemo 

pričakovano vlogo in dobimo moč, še zmožni uporabljati moralni kompas? 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev s pomočjo realnih primerov tematizira razmerje 

med vpetostjo v sistem avtoritete in odločitvijo oz. dejanjem svobodne volje ter osebne 

odgovornosti. Z odločnim etičnim klicajem (a brez moraliziranja) zastavlja vprašanje, kje 

so meje naših ravnanj in kaj ali kdo jih določa, ko smo priča lahkotnosti zla, ki se rojeva v 

navadi in avtomatizmu povsem običajnih ljudi. Kompleksna vprašanja razgrne preko jasnih 

in konkretnih situacij, jih razstavi na posamezne perspektive ter gledalcu omogoča z 

distance ugledati celostno sliko. Gre za vznemirljivo gledališko odpiranje miselnega polja 

etičnih, moralnih, eksistencialnih in družbenih dilem, ki so predstavljene povsem 

življenjsko in intimno, postavljene v neposredno bližino naših vsakdanjih zgodb in iskanja 

pravice, sočutja ter človeškosti. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/nikita-rojena-1985/
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9. Rožnati trikotnik (Bent), ŠKUC gledališče, Cankarjev dom, Zavod Kolaž (premiera 2018), 

100 minut, 15-18 let; https://www.zlatapalicica.si/predstava/roznati-trikotnik-bent/ 

Ganljiva ljubezenska zgodba je postavljena v središče predvojne Nemčije, ko so oblast 

prevzeli nacionalsocialisti. Izpostavljena je zgodovina homokausta, v katerem je bilo tisoče 

LGBT oseb označenih z rožnatim trikotnikom in poslano v taborišča smrti. Rožnati trikotnik 

(Bent) je brezčasna igra o ljubezni, o človečnost, o nemoči in upanju. Pa tudi o tem, da se 

predsodki in nestrpnost iz najtemnejšega časa 20. stoletja lahko kaj hitro 

ponovijo. Predstava nas opominja, da je sprejemanje samega sebe pogoj, za boj proti vsem 

oblikam zatiranja. 

Mnenje strokovne komisije: Uprizoritev vzpostavi pregleden, natančen in pretresljiv lok od 

vsakdanjega življenja LGBT skupnosti v predvojni Nemčiji do preganjanja ob vzponu 

nacionalsocializma, taboriščne groze in popolne degradacije vsega človeškega. Realistično 

igro, kabaretske vložke drag queen performerjev (kraljic preoblek kot likov iz berlinskega 

kluba in sodobnih performerskih osebnosti) in gibalno stilizirano dogajanje v taborišču ob 

sugestivnih video projekcijah združi v kompaktno celoto, ki poleg dokumentarne note s 

subtilnim portretiranjem in osvetljevanjem občih (osebnih in družbenih) mehanizmov 

presega boj za preživetje v specifičnih okoliščinah; izpričuje širok razmislek in odpira 

vprašanja ljubezni, bližine, odgovornosti, kompromisov. Uprizoritev z relevantno tematiko 

in intenzivno gledalsko izkušnjo. (Nika Arhar, Martina Peštaj in Adriana Gaberščik) 

 

 

https://www.zlatapalicica.si/predstava/roznati-trikotnik-bent/

