
Lucie Félix

Režiserka
Mateja Bizjak Petit

Kuku
Izkustvena predstava 

1,5 +

Izdajatelj Lutkovno gledališče Ljubljana 

Zanj Uroš Korenčan, direktor 

Umetniška vodja Ajda Rooss 

Besedilo Mateja Bizjak Petit, Brigitte Bougeard

Prevod besedila Maša Jazbec

Lektorica Alja Cerar Mihajlović 

Oblikovanje Futura DDB

Tisk Tiskarna Grafex 

Naklada 700 

Ljubljana, maj 2019

Partnerji produkcije TJP Strasbourg, Centre culturel numérique Saint-Exupéry, 
Césaré, Le Cellier, Vrtec Berceau d’Arthur - Charleville-Mézières. 

Zahvaljujemo se Gašperju Premožeju, Zen Egg



Koprodukcija Lutkovno gledališče Ljubljana,
Collectif Ma-Théâ (Centre de Creations pour l’Enfance)

in Svetovni festival lutkovnih gledališč Charleville-Mézières, Francija

Režiserka Mateja Bizjak Petit
Avtorica likovne podobe Lucie Félix

Avtor glasbe Damien Félix 
Avtorji poezije Pierre Soletti, Damien Félix, Mateja Bizjak Petit

Koreografinja Barbara Kanc
Oblikovalec luči Gregor Kuhar
Lektorica Alja Cerar Mihajlović

Igrata Maja Kunšič (SLO), Gašper Malnar (SLO) /
Caroline Chaudré (FR), Max Lance (FR)

Producentki Alja Cerar Mihajlović, Dolores Dias
Vodja predstave in oblikovalec zvoka Aleš Erjavec 

Realizator računalniške glasbe Max Lance, Collectif Sonopopée 
Pianist Mathis Bouveret-Akengin

Snemanje in mešanje zvoka Flavien Van Landuyt, Studio Le Zèbre
Izdelava rekvizitov, scene in kostumov Juri Pinter, Jean-Yves Rambaud, Žana Boltin, 

Zoran Srdić, Marjeta Valjavec, Polona Černe, Katarina Tadina
Scenski tehnik Sašo Kitić

Predstavo v imenu Collectif Ma-Théâ podpira 
Ministrstvo za kulturo – DRAC Grand Est, Francija. 

Francoski partnerji produkcije TJP Strasbourg, Centre culturel numérique Saint-Exupéry, 
Césaré, Le Cellier, Vrtec Berceau d’Arthur - Charleville-Mézières

Slovenska premiera 9. maj 2019, Ljubljana
Francoska premiera 25. september 2019, Charleville-Mézières

Sezona 2018/2019

Lutkovno gledališče Ljubljana, Krekov trg 2, Ljubljana, T 01 3000 982 / 080 2004
www.lgl.si, spletna prodaja vstopnic lgl.mojekarte.si

Drage gledalke, dragi gledalci!

Veseli nas, da vas lahko sprejmemo medse.

Med vami vas je veliko, za katere je Kuku prva gledališka izkušnja, in razumemo vas, 
da je težko ostati zbran vso predstavo. Lahko se premikate, a naj to ne zmoti dogajanja 

na odru. Oseba, ki je z vami, bo ves čas v vaši bližini. 

Majhen namig, kako otroku lahko pomagate, da se ponovno zbere in osredotoči 
na predstavo. Ko vas gleda ali vam govori, se mu nežno nasmehnite in se počasi s pogledom 

preusmerite na predstavo, tako da vam sledi. Povsem običajno je, da se otrok odziva na 
dogajanje na odru. Tako izraža svoja čustva. Z njim govorite šepetaje. Predvsem pa ga ne 

vodite v pogovor in mu ne pojasnujte, kaj se dogaja na odru. 

Predstava je prilagojena najmlajšim gledalcem, zato jim zaupajte in dovolite, 
da sami užijejo njen čar.

Prijeten ogled!

Kuku je izkustvena predstava za najmlajše in njihove spremljevalce, v kateri vizualne 
podobe francoske ilustratorke Lucie Félix vzbudijo zanimanje mladega gledalca in ga nežno 

zazibljejo v interaktivno gledališko izkušnjo. Avtorico pri snovanju navdihujejo različne 
ustavarjalne delavnice z malčki, na katerih se ji vedno znova razpira neskončno polje 

njihovega raziskovanja in pristne ustvarjalnosti. 

Za najmlajše je vse, kar se jim dogaja, novo in vznemirljivo, pri čemer so lahko 
zelo občutljivi. Svojih čustev še ne obvladujejo, lahko pa jih presegajo z radovednostjo. 

Zato sta prav spodbujanje njihove radovednosti ter občudovanje razvoja, 
njihovih intuitivnih in domišljijskih procesov vodili ustvarjalce pri snovanju predstave. 

V središču dogajanja je velika barvita knjiga, ki je podlaga za raziskovanje in številna 
presenečenja. Igralka in igralec z odkrivanjem in prekrivanjem preprostih grafičnih 

oblik in predmetov ustvarjata nove vizualne podobe, ki iz dvodimenzionalne izkušnje 
slikanice prehajajo v tridimenzionalni gledališki svet. Bistvo je v igri, domišljiji in 
užitku. Ko knjiga s svojimi stranmi oživi, se razgrne do neskončnosti, vse dokler 
s pomočjo poezije, likovne umetnosti, plesa in glasbe najmlajšemu gledalcu ne 

približa bogate razsežnosti uprizoritvene umetnosti. 

Predstava ponuja več različnih ravni branja, kar omogoča tako najmlajšim kot 
tudi starejšim, da prebudijo čute v svojem lastnem ritmu. 

Srečanje z umetnostjo malčkom omogoča, da na drugačen način eksperimentirajo s svetom 
okoli sebe, katerega edinstveni soigralci so tudi oni sami. Skozi domišljijo, ki jim jo zbuja odrsko 

dogajanje, hitreje razvijajo svojo možgansko aktivnost in, kar je še pomembneje, pri tem 
občutijo radost, ki je osnova za njihov pozitiven čustveni in osebnostni razvoj. 

Otroci so zahtevni, brezkompromisni gledalci, ki še ne poznajo »kodeksa vljudnosti«, zato 
od umetnika intuitivno pričakujejo iskrenost, spoštovanje, empatijo ter seveda tudi bogato 

iznajdljivost in neizmerno ustvarjalnost.  

Kuku, se vidimo na predstavi!


