






























































Petak, 31. svibnja 2019.
9,30 Dječje kazalište Branka Mihaljevića

Ljudmila Fedorova: MALI RAKUN

U izvedbi Gradskog kazališta lutaka Split

Dramaturgija: Marijan Josipović / Režija: Ljudim-
ila Fedorova / Likovno oblikovanje: Aleksandra
Kovalskaya / Glazba: Tomislav Pehar / Oblikovan-
je svjetla: Lucijan Roki

Ukratko o predstavi: Hrabri mali Rakun kreće u 
potragu za rakovima za večeru, no na putu će ga
mnoge životinje upozoriti na Onoga Koji Sjedi u 
Jezercu. Tko je Onaj? Je li prijatelj ili neprijatelj?
Je li ratoboran ili miroljubiv? I, u konačnici, je li 
odgovor na prethodna pitanja u Njemu ili u nama?
Bajkovito putovanje malog Rakuna, usmjereno 
putokazima redateljice Ljudmile Fedorove, nije
samo podsjetnik na činjenicu da ponekad najveći 
strah imamo od nas samih; nije ni samo poruka
da su tuđa djela odraz naših – i obrnuto, nego je 
svojom formom i svjedok univerzalne ljepote
jednostavnosti. Što je potrebno da bismo se u to 
uvjerili? Samo prijeći preko vode – bez straha od
onoga što ćemo u njoj vidjeti.
3+



Petak, 31. svibnja 2019.
9,30 Dječje kazalište Branka Mihaljevića

Ljudmila Fedorova: MALI RAKUN

U izvedbi Gradskog kazališta lutaka Split

Dramaturgija: Marijan Josipović / Režija: Ljudim-
ila Fedorova / Likovno oblikovanje: Aleksandra
Kovalskaya / Glazba: Tomislav Pehar / Oblikovan-
je svjetla: Lucijan Roki

Ukratko o predstavi: Hrabri mali Rakun kreće u 
potragu za rakovima za večeru, no na putu će ga
mnoge životinje upozoriti na Onoga Koji Sjedi u 
Jezercu. Tko je Onaj? Je li prijatelj ili neprijatelj?
Je li ratoboran ili miroljubiv? I, u konačnici, je li 
odgovor na prethodna pitanja u Njemu ili u nama?
Bajkovito putovanje malog Rakuna, usmjereno 
putokazima redateljice Ljudmile Fedorove, nije
samo podsjetnik na činjenicu da ponekad najveći 
strah imamo od nas samih; nije ni samo poruka
da su tuđa djela odraz naših – i obrnuto, nego je 
svojom formom i svjedok univerzalne ljepote
jednostavnosti. Što je potrebno da bismo se u to 
uvjerili? Samo prijeći preko vode – bez straha od
onoga što ćemo u njoj vidjeti.
3+
































