
VOLCJE SRCE 
glasbeno gledališče v sencah 

Besedilo (po motivih resnične zgodbe): Nana Milčinski, Peter Kus  
Režija in glasba: Peter Kus 

Dramaturgija: Nana Milčinski 
Likovna podoba predstave: Morana Dolenc 

Likovna predloga lutk: Boris Sekulić  
Kostumi: Patrik Dolenc 

Oblikovanje luči: Borut Bučinel 
Odrski gib: Bruno Kontrec 

Nastopajo: Igor Baksa, Davor Dokleja, Karolina Horvat, Bruno Kontrec 

Produkcija: Kazališna družina Pinklec (Čakovec, Hrvaška), Zavod 
Federacija Ljubljana 

Partner: Zavod Bunker 

Projekt so podprli: Ministarstvo za kulturu Republike Hrvatske, 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Grad Čakovec, Mestna 

občina Ljubljana 

Kontakt: 
Zavod Federacija Ljubljana, Peter Kus 

m/ 041 657860 
e/ info@peterkus.net 

Za stroke, starejše od 6 let in odrasle. Predstava traja 45 minut. 

KRITIKE: 

“Odmerjeno in vizualno močno Volčje srce ne prinaša atrakcije v smislu 
močne kratkotrajne impresije, ampak je rezultat premišljenega 
ustvarjalnega procesa, ki ne gre predaleč in ne vsiljuje dokončnih 
odgovorov. Namesto tega gledalcem omogoča razmislek in vizualno 
kvaliteto, ki je posledica dobre uigranosti in spoprijema z različnimi 
gledališkimi tehnikami.” Leon Žganec-Brajša, www.kazalište.hr, 2. 12. 
2015 

“Gre za premišljen, gledalcu dostopen stik znanosti in umetnosti, ki 
druga drugo oplajata in si vzajemno ponudita prostor za navdih in 
interpretacijo… Volčje srce se na popotovanje po sledeh Slavca  poda 
skozi precej raznovrstnih izvedbenih prvin, ki pa med seboj delujejo 
usklajeno in dopolnjujoče, občutek za pravo mero posamičnih izraznih 
elementov (ki v svoji natančnosti nikoli ne pozabijo vsaj na zrno 
dobrodošle samoironije!) pa celoti vgrajuje dramaturško dinamiko in 
dražljivo nepredvidljivost. Uprizoritev zadosti številnim namenom in 
učinkom (in s tem tudi profilom občinstva): je poučna, duhovita, kritična 
in gledališko polnokrvna.” Zala Dobovšek, neobjavljena refleksija, 
januar 2016 

PRETEKLI FESTIVALI: 
• Bobri 2016, Ljubljana 
• 21. vukovarsko lutkarsko prolječe, Vukovar, Vinkovci in Županja 

(Hrvaška), 2016 

mailto:peter@federacija.net


O PREDSTAVI 

Volčje srce (“Vučje srce”) je lutkovno-glasbena predstava, ki 
pripoveduje zgodbo o življenju mladega volka, ki se mora ločiti od 
svojega tropa in podati na trnovo pot samostojnega življenja. Pri tem se 
sooča z izzivi, ki so podobni izzivom mladih v človeških kulturah: 
posloviti se mora od varnega zavetja svoje družine (tropa), zaživeti z 
izkušnjami, ki mu jih je dala, se spopasti z novim okoljem, ki mu je tuje 
in včasih sovražno, premagati strah, biti iznajdljiv, zbrati moč in pogum 
ter začeti novo življenje v svojem tropu. Pripoved o volčjem odraščanju 
je tudi pripoved o nas samih.  

Izvirno besedilo Nane Milčinski in Petra Kusa je nastalo po motivih 
resnične zgodbe volka Slavca, ki so ga biologi Univerze v Ljubljani (v 
okviru projekta Slowolf) zasledovali s telemetrično ovratnico med 
julijem 2011 in avgustom 2012 ter rekonstruirali njegovo potovanje od 
Slavnika na Krasu do pogorja parka Lessinie na severu Italije. 

Pomembno prizadevanje predstave je odstreti mistično podobo volka, 
ki je v zahodni kulturi (posebej pa v otroški literaturi), predstavljen kot 
temačno, zlobno in krvoločno bitje. Skozi zgodbo tako gledalci 
spoznajo osnovno biologijo volka in njegov odnos do človeka, da bi ga 
lahko bolje razumeli. Volk lahko postane, kot so bili prepričani severno-
ameriški Indijanci, naš učitelj. Namesto da uničimo njega in drugo divjo 
naravo, poskusimo v njej odkriti vir inspiracije. Optimizem zgodbe o 
“volčjem srcu” je nasprotje uničevanju narave in nesposobnosti našega 
sobivanja z njo – kataklizmi planeta, ki se kaže na obzorju. 

Predstava je zasnovana kot preplet senčnega gledališča in glasbe. 
Avtorica likovne podobe je hrvaška lutkarica Morano Dolenc, glasbo, ki 
jo v živo izvaja hrvaški igralec in kantavtor Igor Baksa, pa je napisal 
Peter Kus. Projekt je nastal v koprodukciji Kazlišne družine Pinklec iz 
Čakovca na Hrvaškem ter Zavoda Federacija Ljubljana. 

PETER KUS 

je skladatelj, lutkovni režiser, izdelovalec instrumentov in pedagog. 
Ustvarja avtorske predstave v katerih raziskuje območje, kjer se križata 
glasba in lutkovno gledaliče. Rezultat tega so predstave Črna kuhna 
(2004), Glas (2005), Tristan Vox (2006), Kralj prisluškuje (2007), 
Izgubljeni ton (2010), Gozd raja! (2012), Bum, bum, tresk (2014) in 
Zvočna kuhna (2015). Posveča se tudi drugim lutkovnim žanrom, kot sta 
uporaba videa (Pojoči grad, 2011) in senc (Volčje srce, 2015). S 
predstavami je gostoval na številnih mednarodnih festivalih in zanje 
prejel več nagrad za izvirnost in glasbo (glej spodaj). Peter Kus tudi 
oblikuje in izdeluje izvirne glasbene instrumente. Septembra 2008 je v 
Etnografskem muzeju v Ljubljani postavil prvo izmed cikla razstav 
izvirnih glasbenih inštrumentov Evfonija, s katerimi je v letih 2009 – 
2011 gostoval še v Celju in Mariboru. Njegova razstava Zvočni vrt je bila 
postavljenja v Reimsu (Francija), v Welsu (Avstriji), v Šibeniku in Osijeku 
(Hrvaška) ter v Kotorju (Črna gora). Oktobra 2010 je z ilustratorko Kajo 
Avberšek izdal Pojoči grad – priročnik za izdelovanje izvirnih 
inštrumentov v stripu!.

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavc
http://www.volkovi.si/?lang=sl
http://peterkus.net/si/projects/kralj/
http://peterkus.net/si/past-projects/izgubljeni-ton/
http://peterkus.net/si/projects/gozd/
http://peterkus.net/si/projects/%E9%80%A0%E9%9F%B3%E5%B0%8F%E5%AD%90%E5%97%B6%E5%8F%AD%E8%B9%A6/
http://peterkus.net/si/projects/zvocna-kuhna/
http://peterkus.net/si/past-projects/pojoci-grad/
http://peterkus.net/si/past-projects/pojoci-grad/
http://www.euphonia-city.net/
http://peterkus.net/si/projects/vrt/
http://peterkus.net/si/projects/grad-prirocnik/

