
 

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE 

Zagreb, 12.3.2010. 

 

 

Održana premijera Priče o svjetlu 

 

Ivica Šimić proslavio rođendan i premijeru svoje nove predstave za djecu 

 

Večeras je u kazalištu Mala scena premijerno izvedena najnovija predstava za malu djecu 

Priča o svjetlu, dok je autor predstave, redatelj i glumac Ivica Šimić ujedno proslavio i 57. 

rođendan. Zajedno s autorskim timom – Vedranom Klepicom (dramaturginja), Željkom 

Fabijanić (oblikovateljica svjetla), Dinkom Jeričević (scenografkinja), Hanom Leticom 

(kostimografkinja, oblikovateljica kutija), Anom Šesto (fotografkinjom), Dunjom Nimečić 

(oblikovateljica figura), Petrom Held (oslikavanje) te producenticom Vitomirom Lončar 

razrezao je slavljeničku tortu. 

 

Nakon Priče o oblaku i Priče o kotaču, ovo je treća posebno osmišljena predstava za 

najmlađu publiku, od 1,5 do 5 godina. Ovaj put Ivica Šimić pričao je djeci priču o svjetlosti.  

Svjetlost stvara nebrojene čudesne učinke. Igranje svjetlošću pruža razne mogućnosti  kojom 

se uistinu može zainteresirati i ono najmanje dijete i pružiti mu nezaboravan vizualni užitak 

prave čarolije. No, dualizam svjetlost - mrak pruža i mogućnost razmišljanja o unutarnjim, 

duhovnim svjetlima koja nas prožimaju, o dobru i zlu, o prosvjetljenju i spoznajama koje 

poput zvijezda u nama pokazuju put kojim se svako dijete, a i mi odrasli krećemo. Ta 

ogromna tema, naizgled prevelika za malenu djecu koja još ne poznaju ni osnovne oblike, a 



kamoli metafiziku života, velika je prilika za istraživanje mogućnosti komunikacije s djecom 

putem niza simbola i vizualnih senzacija te različitih unutarnjih poticaja. 

 

Predstava traje 35 minuta i igra se samo za 40 gledatelja, a publika će predstavu moći svaku 

subotu tijekom ožujka u 10 i 11.30 sati i petak 19. ožujka u 17 i 18.30 sati, zatim 9. travnja u 

17 i 18.30 sati. U svibnju će igrati 7. svibnja u 17 i 18.30, 8. svibnja u 10 i 11.30 te u 17 i 18.30 

sati i 15. svibnja također u 10 i 11.30 te u 17 i 18.30 sati. 

 

Ulaznice se mogu rezervirati online na www.mala-scena.hr i telefonski na 468 3352. Cijena 

ulaznice je 35 kuna.  

 

Partner predstave:             


