
Vabilo k sodelovanju
Spoštovani učenci, učitelji, mentorji in ravnatelji.

Lutkovno gledališče Maribor v sezoni 2012–2013 pripravlja predstavo za mlade z naslovom 
Cyrano, ki bo premierno uprizorjena 9. maja 2013 v Veliki dvorani gledališča. K sodelovanju 
pri ustvarjanju predstave pa želimo povabiti tudi vas.

Avtorska predstava, namenjena mladim, temelji na klasičnem dramskem besedilu Cyrano 
de Bergerac (več o tem v prilogi). Je aktualizirana v vseh pogledih, med drugim scensko 
umeščena v navidezni prostor televizijskega studia, kjer se pred očmi gledalcev odvija 
snemanje kontaktne oddaje, v kateri trojica nadarjenih mladih voditeljev med petjem, 
plesom in pomenkovanjem komunicira z mladimi gledalci. V obliki lutkovnih vložkov 
(t. i. 'role play') odgovarja na njihova vprašanja, posredovana preko spletnih portalov, 
elektronske pošte, pametnih telefonov in podobne sodobne tehnologije. Mednje zaide 
tudi pravo staromodno pismo iz 19. stoletja (tako dolgo pač potuje počasna 'fizična' 
pošta), v katerem tudi Roxana prosi za nasvet. 

Televizijska oddaja v predstavi še nima naslova. Trenutno delovno ime se neizvirno glasi 
Cyrano Show. Zato vljudno prosi za spremembo. Tukaj je izziv za vas:

Vljudno prosimo za pomoč pri iznajdbi imena oddaje, ki se 
bo projiciralo med potekom predstave, hkrati krasilo oblačila 
'voditeljev', stalo na ostalih scenskih elementih ter v gledališkem 
listu in na spletni strani gledališča. Ime naj bo sodobno, izvirno, 
duhovito, zaželeno povezano s tematiko predstave, ki jo natančneje 
predstavljamo v prilogi tega dopisa.

 

Ime / naslov televizijske oddaje v predstavi Cyrano bo med pravočasno prispelimi 
predlogi izbrala umetniška ekipa v sestavi: režiser, dramaturg, skladatelj in igralci. Avtor 
zmagovalnega imena bo ob premieri prejel darilo - prenosni telefon LG T385 s sim kartico 
in dobroimetjem (ki ga poklanja partner pri uprizoritvi predstave Telekom Slovenije), šola, s 
katere prihaja avtor izbranega imena, pa prejme možnost brezplačnega ogleda predstave 
Cyrano v Lutkovnem gledališču Maribor, seveda za učence, starejše od 12 let. Predstava 
Cyrano bo na sporedu med 9. in 16. majem 2013. 

Vsem na natečaju sodelujočim šolam ob naročilu ogleda predstave zagotavljamo dodatni 
20-% popust pri nakupu vstopnic (končna cena vstopnice potem znaša 3 evre).  

Predloge, prosim, pošljite v zaprti ovojnici, čitljivo zapisane in opremljene z imenom avtorja, 
učitelja / mentorja ter šole, da se bomo lahko po izboru ustrezno odzvali, in sicer na naslov: 
Lutkovno gledališče Maribor, Vojašniški trg 2 A, 2000 Maribor s pripisom Cyrano. Posamezna 
ovojnica lahko vsebuje več predlogov, a vsak avtor naj jih posreduje največ pet.

Rok za oddajo predlogov je 10. april 2013. 

Želimo vam veliko ustvarjalnega navdiha, mnogo veselja pri iskanju pravega imena ter 
hvaležno pozdravljamo v pričakovanju pomladi.

Ekipa Lutkovnega gledališča Maribor

Maribor, 26. 3. 2013 



SpLošno
Leta 1897 je Edmond Rostand napisal svojo najbolj znano dramo Cyrano de Bergerac. V 115 letih življenja je ta zgodba o zvesti, a neizpolnjeni 

ljubezni dosegla gledališko nesmrtnost in se vedno znova rojeva na različnih odrih sveta.
Trije mladi ljudje v čudnem trikotniku. On ljubi njo. On tudi ljubi njo. Koga ljubi ona? Poznamo: In beseda je meso postala. A čigava je tokrat 

beseda? In meso? Kaj je pomembneje: odpreti srce ali pokazati obraz? 
Multižanrska variacija francoske in svetovne klasike v divjem ritmu in sunkovitem tempu govori o tem, kaj vse se lahko skriva za besedo.

UpRizoRiTveni koncepT v konTekSTU LGM
Repertoar LGM zajema znane pravljice, izvirne otroške in mladinske zgodbe, avtorska besedila, dramatizacije priljubljene proze in poezije, 

a v sedanjem naboru predstav ni klasične dramatike. 
Na pri pogled je to precej naravno in samoumevno zaradi narave lutkovnega gledališča, ki se usmerja pretežno k mlajši publiki in s svojim 

vizualnim značajem  v osnovi ne prenese velikih količin dramskega teksta. 
Stališče avtorjev uprizoritvene predloge in celotnega koncepta pa je, da je tudi lutkovno gledališče vendarle zgolj gledališče, ki ne more 

ignorirati velikih dramskih besedil. Prepričana sta, da je s pomočjo jezika lutkovnega in alternativnega gledališča mogoče znova povedati 
zgodbo ali obravnavati temo prav tako močno in prepričljivo, kot to običajno počno klasično dramsko gledališče, opera ali balet. 

Drugačna gledališka perspektiva po njunem mnenju vzpostavlja dodatne možnosti v uprizarjanju in razumevanju znanih zgodb. Za gledalce 
naj bi to bilo presenetljivo in v njih prebujalo tudi drugačno razumevanje lutkovnega medija. 

SkRiTi poMeni
Uprizoritveni namen ni celovita interpretacija Rostandovega dramskega besedila, temveč gradnja novih kontekstualnih prostorov okoli 

izbranih prizorov z najmočnejšim dramskih nabojem. 
Tema je preprosta: Dva mladca se zaljubita v isto dekle. Cyrano je inteligenten, plemenit in duhovno bogat, Christian je lep. Njuni darovi 

ju povežejo v boju za Roxanino ljubezen – vsak posebej je ne more osvojiti popolnoma. Kaj je pomembneje - zunanjost ali notranja lepota?
A ni samo tako preprosto. Tukaj je še nasprotje med zamislijo in ravnanjem. Med pogumom in strahopetnostjo. Kaj je pogumneje – odpreti 

srce ali pokazati obraz? Koliko mladih Cyranojev se dnevno dobiva na virtualnih internetnih zmenkih ali dekletom pošilja zaljubljena sms 
sporočila? Pa sodobne Roxane? Kako se počutijo ob tem? Kako ravnajo, ko odnos (ljubezenski, prijateljski, družinski) postane resničen? 
Zakaj je tako težko živeti med vsemi temi različnimi odnosi, življenje pa je še vedno mnogo več kot samo mreža med seboj prepletenih in 
kontradiktornih razmerij?

Takšna vprašanja bi se želeli spraševati skoti našo uprizoritev Cyranoja.

ciLjna pUbLika
Predstava bo komunicirala z vsakomer, ki razume krhkost medosebnih odnosov (in krepila to razumevanje pri drugih) ter zna uživati v 

opazovanju komičnosti in tragičnosti ljubezni in prijateljstva. Praktično to pomeni gledalce nad 12 let starosti.

MULTižanRSka vaRiacija
NE-konceptualna ideja sloni na izboru zasedbe. Ekipa zajema tri mlade igralce LGM, ki so vešči dramske igre, animacije, plesa in 

fizičnega izraza, osnove akrobatike in klovnovstva, petja, igranja na inštrument idr. V posameznih prizorih bomo izbirali najustreznejši 
izraz, kot podporo simbolov polne in dinamične uprizoritve – pogosto bodo to lutke in predmeti, a obenem tudi fizični/telesni izraz in 
zvoki. Igralci naj bi se gibali skozi mozaik raznovrstnih žanrov – skozi mozaik čustveno razgibanih prizorov predstave. 

Da nas ne zanese v vrtincu ustvarjalnega vrenja, je tukaj starejši igralec, ki s svojo bogato življenjsko izkušnjo, zasidrano v modri 
preudarnosti, stabilizira odrski (v zgodbi čustveni) vihar. 

Uprizoritev torej bazira na zasedbi, ki zagotavlja dinamičen preplet viharnih odrskih prizorov, s pomočjo modrosti povezanih v 
uravnoteženo celoto. 

Rostand-Jarkovský-Vašíček

cyRano
Tomaš jarkovský in jakub vašíček 
(po motivih drame Edmonda Rostanda Cyrano de Bergerac)
jakub vašíček 
Tomáš jarkovský
elena volpi za športnike
Metka Damjan 
kamil bělohlávek 
Tereza venclová
Tereza venclová 
ondřej Müller
šimon koči
Marko jakopanec
Lucijan jošt, primož Mihevc, branko caserman, Darka erdelji 
 
elena volpi
Miha bezeljak
Maksimiljan Dajčman
anže zevnik

velika dvorana LGM, 9. maj 2013

Avtorja predloge

Režiser
Dramaturg
Prevajalka
Lektorica

Scenograf
Kostumografka 

Oblikovalka lutk
Skladatelj

Oblikovalec svetlobe
Oblikovalec zvoka

Izvajalci opreme
 

Igralci

Premiera


