
V Mestnem gledališču ljubljan-
skem so izdali knjigo priložno-
stnih in slavnostnih zapisov
Zlatkarije igralca Zlatka Šu-
gmana (1932-2008), ki je bil
skoraj tri desetletja član gleda-
liškega ansambla MGL.

V spomin na odličnega člove-
ka so prejšnji petek na velikem
odru igralci ansambla ob spre-
mljavi Katarina Mala kvarteta
interpretirali besedila iz knjige.
Nastopili so: Iva Krajnc, Jaka
Lah, Lotos Vincenc Šparovec,
Gašper Tič in Jana Zupančič, na
velikem odru pa se jim bo pri-
družil Katarina Mala kvartet. Do-
godek nosi ime po verzu iz knjige
Tega še je svet ne videl!

0 knjigi ... Zlatkarije vsebu-
jejo izbor raznovrstnih igral-
čevih besedil: ljubeznivih vo-
ščil, s katerimi je kolegom in
prijateljem čestital ob njihovih
poklicnih in življenjskih jubile-
jih, šaljivih pozdravov, ki jim jih
je pošiljal s potovanj po svetu,
zabavnih skečev, s katerimi je
razveseljeval svoje zvesto občin-
stvo, in tehtnih govorov, v kate-
rih je ob slovesnih priložnostih
razmišljal o igralskem pokli-
cu. Po besedah urednice Petre
Pogorevc so Zlatkarije osebna
knjiga s smešnimi in tudi subli-
mno erotičnimi pasusi, kar pa
vendarle ne krši mej zasebnosti.
Poleg Pogorevčeve sta jo uredila
Maja Šugman, igralčeva vdova,
in njegov brat Rajko Šugman,

Pokojnemu igralcu Zlatku Šugmanu
so posvetili knjigo Zlatkarije.

ki je prispeval tudi spremno
besedo. Kot sta na novinarski
konferenci ob predstavitvi knji-
ge dejala Lea in Jernej Šugman,
igralčeva otroka, sta se ob pri-
pravi knjige spraševala, katera
besedila so primerna za izdajo
in kaj bi na ta vpogled v svoje
osebno življenje porekel oče.
Vendar je oče, kot sta se spo-
mnila, pisal zbrana voščila le
kolegom in prijateljem zunaj
družinskega kroga in ob tem
zelo užival. Meni ni nikoli vo-
ščil, je pa voščil psu za njegov
rojstni dan, se je namuznil Jer-
nej Šugman. B. P.
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