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Izdaja Slovensko ljudsko gledališče Celje. 
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Naklada 3.000 izvodov
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Glavni m
edijski pokrovitelj 

Roman Pikica in Tonček (1931) je Erich 
Kästner napisal dve leti po svojem prvem in 
najbolj znanem mladinskem romanu, veliki 
uspešnici Emil in detektivi. O Pikici in Tončku 
je izjavil, da je zgodba na vso moč nenavadna, 
in sicer prvič zato, ker je nenavadna, drugič pa 
zato, ker se je resnično zgodila. 

Glavna junaka sta Pikica in Tonček. Pikičin oče  
je bogat direktor tovarne, pred družinskimi 
težavami beži v delo, njena mama se posveča 
zapravljanju denarja, kadar naleti na problem, 
dobi napad migrene. Za Pikico skrbi varuška 
Roženkrančeva, ki rada pregloboko pogleda  
v kozarec in se pusti ustrahovati svojemu 
zaročencu, vražjemu Robertu. 

Tonček je edinec bolne samohranilke, med 
materino boleznijo skrbi za družinski proračun  
in zato popusti v šoli.

Ona ima vsega preveč, premalo pa ljubezni in pozornosti staršev, on prehitro odraste, saj mora skrbeti za bolno 
mamo in služiti denar, njegov dom pa je kljub materialnemu pomanjkanju poln ljubezni in topline. Pikica in Tonček 
se srečata med nočno prodajo vezalk in vžigalic na Ribiškem mostu, kjer Tonček pristane zaradi eksistencialne 
stiske, Pikico pa v prodajo vžigalic prisili zapita varuška, ki z denarjem od prodanih vžigalic zalaga sleparskega 
zaročenca Roberta. Pikica se ob prodaji neskončno zabava, Tončku, ki mu prodaja gumbov pomeni vir preživetja, 
pa nočno beračenje ne gre ravno najbolje od rok. Robert ima zlobne načrte, vendar mu jih na srečo prekriža 
pogumni Tonček. 

Pikica in Tonček, kljub velikim socialnim razlikam, postaneta nerazdružljiva prijatelja. Požvižgata se na 
nepremostljive socialne razlike in dobro vesta, da je v dvoje življenje bolj zabavno in enostavno. 

Roman Pikica in Tonček je zgodba o ljubezni in iskrenem prijateljstvu, o tem, kako ti denar ne more prinesti 
sreče in ljubezni, po drugi strani pa ti lahko nepredstavljivo olajša življenje in odžene skrbi. Kästnerjev roman 
osemdeset let po svojem nastanku deluje popolnoma sveže in aktualno: danes starši nimajo časa za svoje 
otroke ali pa se jim z njimi ne ljubi ukvarjati; otroci so prepuščeni sami sebi, neodgovornim in neusposobljenim 
varuškam; hudobneži bi na nepošten način radi prišli do denarja in zato izkoriščajo naivne otroke; številni otroci 
morajo danes zaradi finančne stiske svojih staršev prehitro odrasti in niso več deležni brezskrbnega otroštva.

Erich Kästner je nekoč izjavil: Večina ljudi odloži svoje otroštvo kot ponošen klobuk. Pozabijo ga kot telefonsko 
številko, ki ni več veljavna. Nekoč so bili otroci, potem so odrasli – a kaj pravzaprav so? Človek je le tisti, ki je 
odrasel, a ostane otrok.  

Nemški pisatelj, pesnik, scenarist in satirik Erich Kästner 
(1899–1974) je avtor številnih mladinskih uspešnic in eden 
najslavnejših nemških avtorjev za mladino v dvajsetem stoletju. 
Čeprav se je uveljavil predvsem kot mladinski avtor, je z romani 
in s svojo poezijo priljubljen tudi pri odraslih. Pisal je tudi eseje, 
gledališke kritike, kolumne in dramska besedila.

Že od otroštva je bila njegova velika strast branje. Ob prebiranju 
mnogih pravljic in zgodb za otroke in mladino je spoznal, da si 
otroci želijo drugačnih pravljic – da si želijo zgodb, v katerih 
imajo otroci in odrasli enakovredno vlogo, še več, otroci v 
njegovih zgodbah postanejo pravi junaki, ki vplivajo na 
dogajanje okoli sebe. 

Leta 1919 je na Univerzi v Leipzigu začel študirati zgodovino, 
filozofijo, nemščino in teatrologijo. Zaradi velike inflacije in slabega 
finančnega položaja je Kästner opravljal najrazličnejša dela, da si je 
lahko plačeval študij. Med drugim je celo prodajal parfume in zbiral 
borzne tečaje za nekega vlagatelja, kasneje pa delal kot novinar in 
gledališki kritik za prestižni časopis Neue Leipziger Zeitung. Leta 
1925 je doktoriral z disertacijo Friderik Veliki in nemška literatura 
(Friedrich der Große und die deutsche Literatur). 

Kästner je v svojem pisanju postajal vedno bolj kritičen, zato so 
ga leta 1927 odpustili. Preselil se je v Berlin in še vedno pod 
psevdonimom Berthold Bürger kot svobodni novinar pisal za 
Neue Leipziger Zeitung. Kasneje je uporabljal še psevdonime 
Melchior Kurtz, Peter Flint in Robert Neuner. 

Kästnerjeva najbolj produktivna leta so bila v Berlinu od leta 
1927 do vzpona nacizma 1933. Leta 1928, ko je bil že ugleden 
časnikar ter priznan pesnik in pisatelj, ki je slovel predvsem po 
svojih duhovitih satirah, je na prigovarjanje Edith Jacobsen, 
lastnice založbe Weltbühnen-Verlag, napisal detektivko za 
mlade. Z romanom Emil in detektivi je nemudoma postal eden 
najbolj znanih mladinskih avtorjev. Roman so samo v Nemčiji 
prodali v 2 milijona izvodih in ga prevedli v 59 jezikov. Za razliko 
od tedanje mladinske literature je dogajanje romana realistično 
postavljeno v takratni Berlin in ne v fantazijski svet. Mladinski 
roman Emil in detektivi je imel tudi pomembno vlogo pri razvoju 
žanra mladinskih detektivk. 

Po romanu Emil in detektivi je bil leta 1931 posnet tudi film v 
režiji Gerharda Lamprechta. Film je bil zelo uspešen, vendar 
Kästner ni bil zadovoljen s scenarijem, zato je začel delati kot 
scenarist za filmske studie v Babelsbergu.

Uspešnici Emil in detektivi so sledili še mladinski romani Pikica in Tonček 
(Pünktchen und Anton, 1931), 35. maj (Der 35. Mai oder Konrad reitet in 
die Südsee, 1931), Leteča učilnica (Das fliegende Klassenzimmer, 1933), 
Emil in trije dvojčki (Emil und die Drei Zwillinge, 1933), Živalska konferenca 
(Die Konferenz der Tiere, 1949), Dvojčici (Das doppelte Lottchen, 1949) in 
mnogi drugi. Dogajanje njegovih otroških in mladinskih romanov je 
večinoma postavljeno v realen prostor in čas.

Tudi ko je pisal za otroke in mladino, je ostajal politični avtor. V Kästnerjevih 
mladinskih zgodbah se zrcali njegov socialni optimizem, ki izhaja iz 
prepričanja, da lahko vsaka nova mlada generacija spremeni svet. V času 
nacizma je z drugimi nemškimi avtorji s humorjem in pacifističnimi ideali 
napadel Hitlerjev totalitarizem in zatiranje svobode. Bil je velik nasprotnik 
nacističnega režima v Nemčiji in zato so v času nacizma njegove knjige 
sežigali ter ga izključili iz združenja pisateljev.

Po vojni se je preselil v München. Vse manj je objavljal, predvsem zaradi 
vedno hujših težav z alkoholom. Ni se vključil v nobeno literarno gibanje 
povojne Zahodne Nemčije, dojemali so ga predvsem kot otroškega in 
mladinskega avtorja. Kljub temu je bil Erich Kästner uspešen avtor. Prejel 
je številne nagrade, njegovi romani so bili prevedeni v številne jezike in bili 
večkrat preneseni na film in gledališki oder. Leta 1960 je prejel nagrado 
Hans Christian Andersen za dosežke na področju mladinske literature. 
Leta 1961 je bil celo med kandidati za Nobelovo nagrado za književnost. 

V svojih zgodbah je otroke postavil v enakovreden položaj z odraslimi, še 
več, otroci v njegovih romanih so pravi junaki, ki znajo, želijo in zmorejo 
vplivati na dogodke okrog sebe.
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(Pünktchen und Anton)

Erich Kästner

PIKICA IN 
TONČEK
Predstava za otroke

Avtor dramatizacije in režiser Jaka Andrej Vojevec
Dramaturginja Tatjana Doma
Scenograf Branko Hojnik
Kostumografinja Jelena Proković
Avtor glasbe Rok Golob
Avtor video animacije Zoran Arizanović
Avtorica ilustracij Mojca Žorž
Lektor Jože Volk

IGRALCI
Pikica Nina Rakovec
Tonček Blaž Setnikar
Gospod Kramar Rastko Krošl
Gospa Kramar Manca Ogorevc
Gospodična Roženkrančeva Minca Lorenci
Debela Berta Igor Žužek
Tončkova mama Anica Kumer k. g. 
Krevlov Bine David Čeh
Vražji Robert Igor Sancin
Natakar Zvone Agrež
Stražnik Mario Šelih
Učitelj Sfiligoj Bojan Umek

Vodja predstave Zvezdana Štrakl Kroflič • Šepetalka Breda Dekleva • Lučna mojstra Mitja Ščuka, Dušan Žnidar • 
Tonski mojster Uroš Zimšek • Projekcija Drago Radaković • Rekviziter Emil Panič • Dežurni tehnike Metod Kroflič 
• Šivilji Marija Žibret, Ivica Vodovnik • Frizerki Maja Zavec Bekirov, Marjana Sumrak • Garderoberke Melita Trojar, 
Mojca Panič, Zdenka Anderlič • Odrski mojster Gregor Prah • Tehnični vodja Miran Pilko • Upravnica mag. Tina Kosi
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Pikica in Tonček
Prvič v SLG Celje

Nina Rakovec
Nagrada  vesna  FSF  2011  in  Stopova  nagrada

Na 14. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je igralka Nina 
Rakovec za polnokrvno in senzibilno igro prejela nagrado vesna  
za najboljšo glavno žensko vlogo v filmu Izlet Nejca Gazvode. 

Stopovo nagrado za igralske dosežke leta 2011 pa je prejela 
igralska trojica iz filma Izlet –Nina Rakovec, Jure Henigman 
in Luka Cimprič. Stopova žirija je sklenila opozoriti na pojav 
novega vala mladih slovenskih filmskih igralcev, ker  
prepoznavno napoveduje drugačen slovenski film.

Jaka Andrej Vojevec, režiser
Režiser Jaka Andrej Vojevec (1978, Slovenj Gradec) se je po končani gimnaziji vpisal 
na FF v Ljubljani, kjer je bil leta 1999 med ustanovitelji študentske gledališke skupine 
Hiperclorhidria. Po diplomi  iz angleščine in primerjalne književnosti se je vpisal na 
AGRFT, na Oddelek za gledališko in radijsko režijo. V času študija je zrežiral Jesihove 
Grenke sadeže pravice, Shakespearov Sen kresne noči in Zajčevo Medejo (diplomska 
predstava). Ob študiju režije je nastopil tudi v plesni predstavi Tanje Skok Objem 
(2005), plesno-gledališki predstavi Golem III v režiji in koreografiji Stefana Marba 
(Ljubljanski poletni festival, 2006) in v uprizoritvi Mraz, mraz, voda vsepovsod v režiji poljskega režiserja Leszka Mądzika 
(Festival Kratochvílení na Češkem, 2007). Režijske izkušnje je pridobival kot asistent režije pri različnih režiserjih – 
Schimmelpfenningova Ženska od prej v režiji Martina Čičvaka (SNG Drama Ljubljana, 2006), Labichev Šparovček v režiji 
Martina Kušeja (SNG Drama Ljubljana, 2007), Büchnerjev Woyzeck v režiji Martina Kušeja (Residenztheater München, 
2008), Kleistova Katica iz Heilbrona v režiji François-Michela Pesentija (SNG Drama Ljubljana, 2008).

Leta 2007 je s KD Janez Jalen uprizoril Jesihovo Stevardeso (2007). V sezoni 2007/08 je z režijo Jovanovićeve igre 
Življenje podeželskih plejbojev po drugi svetovni vojni ali Tuje hočemo – svojega ne damo (SNG Drama Ljubljana) zelo 
uspešno začel samostojno pot gledališkega ustvarjalca. Uprizoritev je na Dnevih komedije 2008 prejela nagrado žirije 
za žlahtno komedijo. V sezoni 2008/09 je na Mali sceni MGL-ja režiral dramo Punce in pol avtorice Caryl Churchill. 
Nastopil je v gledališkem dogodku Žlahtna plesen Pupilije Ferkverk, rekonstrukcija (Maska in AGRFT, 2009), zrežiral 
monodramo Skok iz kože Petra Rezmana (Gledališče Glej in MGL, 2009), avtorski projekt V. E. M. (Gledališče Glej, 2010). 

V lanski sezoni je režiral Antigono Dominika Smoleta (Drama SNG Maribor), monodramo Dese Muck Končno srečna, 
besedilo Sobica na vrhu stopnišča Carole Fréchette (SNG Nova Gorica), zmagovalno komedijo natečaja žlahtno 
komedijsko pero Nežka se moži Vinka Möderndorferja (SNG Drama Ljubljana), kot režiser in koreograf pa se je 
podpisal pod avtorski projekt Kozmogonija (PTL, junij 2011). 

Zoran Arizanović, avtor video animacije
Zoran Arizanović se je po letih študija na ljubljanski likovni 
akademiji odločil za potepanje in delo po Evropi. Poleg 
spoznavanja tujih vrst piva se je ukvarjal z animacijo vizualnih 
efektov za filme na britanskem otočju. Zaradi želje po lastnem 
ustvarjanju se je vrnil pod Alpe, kjer sedaj ustvarja na področju 
slikarstva, animacije in filma. Deluje na več področjih 
računalniškega oblikovanja in filmske postprodukcije. Film Zlati 
kompas (The Golden Compass, 2007) režiserja Chrisa Weitza, pri 
katerem je sodeloval kot 'texture artist', je leta 2007 prejel 
oskarja za vizualne učinke.

Mojca Žorž, avtorica ilustracij
Mojca Žorž  (alias Miss Rosette Brune) se ukvarja s plesnim gledališčem in likovno umetnostjo. Pred kratkim je 
ustvarila avtorski projekt Netopir in Nevesta (Stitches), ki je spoj giba, animacije, kostumov in maske, kar je  nastalo 
na podlagi njenih ilustracij. Njenim dogodivščinam lahko sledite na http://missrosettebrune.blogspot.com/. 

Erich Kästner
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Foto Zoran in Mojca

Foto Marko Brdar

Blaž Setnikar, Nina Rakovec

Nina Rakovec, Blaž Setnikar, Manca Ogorevc, David Čeh, Zvone Agrež, Bojan Umek,  
Anica Kumer, Minca Lorenci, Igor Sancin, Mario Šelih, Igor Žužek, Rastko Krošl

Erich Kästner

Nina Rakovec, Blaž Setnikar, Minca Lorenci, Igor Sancin

David Čeh, Nina Rakovec, Blaž Setnikar, Manca Ogorevc, Zvone Agrež, Rastko Krošl,  
Igor Žužek, Bojan Umek, Mario Šelih, Minca Lorenci, Anica Kumer, Igor Sancin
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