
Živa Voga je Šentjurčanka, ki 
skupaj s svojim prijateljem Sašom 
Rojakom živi v Gradcu. Njun poklic 
je prevajanje in s tem si služita 
kruh. Pred nekaj leti pa je Živa za 
rojstni dan svoji mami napisala 
knjigo in s Sašem sta se odločila, 
da knjigi priložita še ročno izdelano 
punčko. Nastala je Dorimu, v gozdu 
mavričnih sanj živeča punčka, ki so 
ji sledili novi junaki prelepe zgodbe  
o sanjah in o ljudeh, ki iščejo lepoto 
in radost in jim skuštrane punčke  
nikakor ne pomenijo samo lutkice 
iz cunj. 

Tako zdaj punčke živijo svoja 
življenja po mnogih domovih 
širnega sveta in novim staršem, 
bratom in sestram  prinašajo 
domišljijski svet male Dorimu.  
Živijo pa tudi v naši galeriji na ogled 
prav vsem nam, kjer se zibajo  na 
svojih malih  gugalnicah in nam 
kukajo iz kokonov spletenih iz 
šibja in vej mavričnega gozda. In 
nas vabijo, da jim pridemo delat 
družbo, ker ljudje potrebujemo 
družbo pravljičnih bitij, zato da ne 
bomo izgubili upanja nad vsemi  
resničnostmi tega sveta.

Zgodbo o mali Dorimu sem napisala za 
mamo. Za sanje, zaradi katerih se je med 
nama vzpostavila posebna vez. Nekega 
jutra me je iz sanj zbudila mala Dorimu 
in mi v zaporedju mavričnih barv začela 
pripovedovati o Mavričnem gozdu,  
začela sem pisati, živeti s to posebno 
punčko in spoznavati njene prijatelje…. 
Zgodba je preplet maminih in mojih sanj, 
domišljijskega Mavričnega gozda in 
prikupnih mavričnih bitij pa tudi resničnega 
sveta –dogodkov, ki so zaznamovali moje 
razmišljanje, moje življenje in vplivali na to, 
da je nastal čaroben svet sanj.

                                                      Živa Voga

Dorimu je punčka. 
Z zagorelo poltjo, prijaznimi, 
modro zelenimi očmi, 
skodranimi lasmi. S širokimi 
lanenimi hlačami, ki so že 
večkrat pokrpane, majčko, na 
kateri je gumb za srečo. 
Njen pogled je skrivnosten a 
iskren in prijazen. Je preprosta. 
In skuštrana.
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Živa Voga (1982) je po končani celjski gimnaziji 

nadaljevala študij prevajalstva v Gradcu. Študent 

prevajalstva je bil tudi Mariborčan Sašo Rojek 
(1980). Po končanem študiju sta ustanovila 

prevajalsko agencijo in samostojna poklicna pot 

jima je  omogočila, da sta se lahko posvečala 

tudi  drugim dejavnostim. Tako sta leta 2009, po 

sedmih letih skupne poti, Živa in Sašo ustanovila 

znamko Dorimu, katere začetki so zapisani v 

Zgodbi o mali Dorimu – pravljici za odrasle, ki 

je že dvakrat zmagala na literarnem natečaju. 

Lansko leto je bila knjiga prvič ponatisnjena, v 

kratkem pa bo izšla tudi v nemškem in angleškem 

jeziku.

Anita Koleša
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Galerija Zgornji trg, Ul. skl. Ipavcev 17, 3230 Šentjur, je odprta  vsak delavnik od 
9.00 do 16.00, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa po vnaprejšnjem dogovoru.
(info: TIC, T: 03 749 25 23, JSKD OI Šentjur, T: 041 507 770, E: oi.sentjur@jskd.si).

Program galerije finančno podpira Občina Šentjur

PUNČKA-VEČ KOT IGRAČA 

ZGODBA O MALI DORIMU
 

 Živa Voga in Sašo Rojak

 Živa Voga

RAZSTAVA ROČNO IZDELANIH PUNČK

1. 2. – 14.3.2013

RAZSTAVE PUNČKA-VEČ KOT IGRAČA:

2012 
Gledališče Celje, Mini teater Križevniška, Mini teater Ljubljanski grad in 
Prešernovo gledališče Kranj

2013
Galerija Zgornji trg, Šentjur


