OTROCI IN KULTURA

nila ljubljanska Velana. ee bo 5lo
pripravili tudi

vse po nadrtih, bodo

Dvesto predstav z Vidkom
Mladi gledalci se ne naveliiajo predstave o Vidku, ki je dobil novo srajiico - Kaj pripravlja Lutkovno gledaliSie Joieta Pengova v Dravljah?
Mnogo slovenskih otrok, ki hodijo v Lutkovno gledaliSie JoZeta Pengova,
ie ve, kako dobi Videk srajiico, ie je v druiini sedem otrok in tako
malo denarja, da mora zadnji, Videk, poiakati, da rnu jo, vso tanko in
prosojno, zapusti bratec, ko temu postane premajhna.To pa zdaj vedo tudi
slovenski otroci v nem5kem Essnu in belgiiskem Genku, kjerje gledaliSie
na povabilo Slovenske izseljenske matice gostovalo pred kratkim.
Levstikovega Vidka so pred itiiti- , prelepe lutke zanjo je izdelala Lirimi
ri leti primerno uprizorili na VoVo- | diia Osterc, glasbo je zloZil Urban
dnikovi domadiji v Ljubljani. Pred Kode6 igrala pa sta VioletaTomii in
dvema letoma je bila predstava na- Sreio Spik. Od takrat so jo odigrali
grajena na Mednarodnem lutkov- Ze dvestokrat in dvorane. v katerih
nem festivalu v Zagrebu. Na oder nastopajo, so bile vedno polne do
jo je postavila Helena Sobar-Zajc, zadnjega kotidka.

Gre za eno najuspe5nej5ih predstav tega gledaliSda, ki ga je tik pred
svojo smrtjo (leta 1969) ustanovil
JoZe Pengov. znani lutkovni reZiser in

dlan predsedstva mednarodne zveze
Iutkarjev Unima. V Lutkovnem gle-

dalisdu Dravlje, ki od leta 1970 s
ponosom nosi njegovo ime, je JoZe
Pengov reZiral od 22 predstav tudi
svojo zadnjo - Tldoglavlka (J. Wilkowskega). Pri tem sta mu pomagala
igralka Majda PodvrSideva ter upravnik in tehnolog Zdenko Majaron,ki je
zvest draveljskemu gledali5du skoraj
trideset let.
Ze tretje leto deluje v okviru tega
gledali3da tudi otro5ki studio. Tienutno pripravljajo Jazbedarja Tobijo, katerega premiero nadrtujejo
za konec aprila. Otro(ka skupina
vadi dvakrat ta teden s ooudarkom
na kultuti giba, govoru in upravljanju z lptko.
Od leta 1975 umetniSko vodi Lutkovno gledaliSde JoZeta Pengova
reZiserka in igralka Helena Soba-

r.Zajc. Do konca letoinje sezone

PRIIJUBI-IENA PREDSTAVA - Kdo je Vidku naprauil srajCico
je predstava draveljskega lutkovnega gledalilCa, ki jo je po Franu
Levstiku pipravila Helena Zajc.

pripravljajo dve predstavi za odrasle. Ze marca je predvidena premiera po pravljici Hansa Christiana
Anderssena Cesarieva nova obladila. Lutke bo izd'elala Eva Ttiar,
dipke in tkanine zanje pa bo poklo-

Zgodbe s panjskih kondnic Lojzeta
Kovadida. Lutke zanie bodo delo
Danijela Dembarja, reZiral pa bo

Jovanovii.
>Nid ne toZimo nad pomanjkanjem denarja. Ce nam ga zmanjka,
znamo postoriti kaj tudi sami. res
pa je, da bi morali bolje spodbujati sponzorje, ki pomagajo zlasti
pri predstavah za otroke. Za vsako
igrico sproti odkrivamo vsebini primerno tehnologijo. Tako je DeseSaSo

tnica v senCnih lutkah. Izgubljeni sin

v rustikalnih, skoraj lesenih lutkah,
v Cesarjevih novih obladilih bodo
lutke kot kipi, v Pravljici o nezadovoljni smredici pa vsi otroci pridakujejo dudeZ. ki se mora n-a koncu pad
zgoditi." pravi Helena Sobar-Zajc.

DANICAVELKAVRH

