Glasilo
Druøtva
baletnih
umetnikov
Slovenije
Piœlih pet mesecev, predno bi doæivel
svojo stoletnico, se je 30. septembra 2006
poslovil
PINO MLAKAR, nestor slovenskega baleta,
plesalec, koreograf, pedagog, filozof, œastni meøœan mest Ljubljane in Novega mesta, trikratni prejemnik Preøernove nagrade, dobitnik srebrnega œastnega znaka
svobode Republike Slovenije in prejemnik plesne nagrade mesta Münchna, œastni predsednik Druøtva baletnih umetnikov Slovenije, tesni osebni prijatelj Edvarda Kocbeka ...
Druøtvo baletnih umetnikov Slovenije, v
sodelovanju s SNG Opero in baletom iz
Ljubljane in Maribora, Cankarjevim
domom, Radiotelevizijo Slovenija, Slovenskim gledaliøkim muzejem, Arhivom
republike Slovenije in Slovensko akademijo zananosti in umetnosti ter ob podpori Ministrstva za kulturo, Mestne obœine Ljubljana in Novo mesto, Krke d.d.,
Mercatorja d. d., Istrabenza d. d., Nove
ljubljanske banke d. d. in Ministrstva za
obrambo, je pripravilo projekt NEKDANJE SVEŒANOSTI, v poœastitev stoletnice
rojstva in v poklon izjemnosti æivljenjskega in umetniøkega opusa umetniøkega para Pie in Pina Mlakarja.
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Namesto

uvodnika

Oæarjeni impulz
Nekdanjih sveœanosti
»... Prihaja zares novo obliœje zemlje ...
raste neka nova epoha œloveøke kulture,
ki si je bistveno v nasprotju s tendenco
polpretekle. Ta nova epoha je originalna
in œudovita afirmacija racionalistiœnega
principa tehnike in nedoumljivega bogoteæenja. Pribliæujemo se ravnoteæju med
tostranstvom in onostranstvom. Zemlja
je mati in nebo je luœ.« Ta ekstatiœna
vera dvaindvajsetletnega Pina Mlakarja
se po dolgi in sijajni umetniøki in pedagoøki poti genija, dolga desetletja v
koraku v dvoje s kongenialno umetnico
Pio Mlakar, ni izkazala za mladostni idealizem, ampak za vseskozi razodet uvid,
da se œloveøtvu le v tem ravnoteæju odpira »povzdignjenje æivljenja, gledanje
boæjega obraza, blagoslov energij, bliæanje veœnostnega smisla in odreøenje
narave«.
Druøtvo baletnih umetnikov Slovenije,
poosebljeno v predsedniku Vojku Vidmarju, Janezu Mejaœu in Katarini Lavø in
øe nekaterih drugih sodelavcih, je ob
smrti, ki je umetnika odtegnila zemeljskemu slavju stoletnice, sodelovalo pri
vseh poslovilnih slovesnostih, organiziranih v Ljubljani in Novem mestu,
potem pa 11., 12. in 13. decembra øe
trojno poœastitev tega praznika: z bogatim zbornikom prispevkov za monografijo umetniøkega tandema Mlakar, dvodnevnim simpozijem, ki ga je vodila
Katarina Lavø, in veœmedijsko oblikovanim baletno-plesnim koncertom, sestavljenim iz 21 odlomkov enajstih koreografsko-plesnih stvaritev obeh umetnikov, po enem od njunih baletov poimenovanem Nekdanje sveœanosti.
Vse tri poœastitve so zaœetek uresniœevanja umetnikove oporoke, ki ga kratko
povzema tole naroœilo: Novomeøko usta-

novo za plesno umetnost »je potrebno
materialno uresniœiti. Nekaj je æe bilo
storjeno v ta namen, ko je Mestna obœina Novo mesto z odlokom razglasila baletno domaœijo Pas des deux za zavarovano kulturno dediøœino. Za ustanovo je
æe zbran pomemben knjiæni, rokopisni,
publicistiœni, slikovni fond, podlaga za
raziskovalno delo in za muzejske predstavitve, ki jih bo ustanova ob svoji dejavnosti potrebovala. /.../ Mestna obœina
in tovarna zdravil Krka sta usodno krojili najino baletno domaœijo in œe bi
zdruæeni sedaj pomagali, da se udejanji
Ustanova plesne umetnosti, bi zgodovinski potek baletne domaœije dobil spravno, praviœno, kulturi koristno vsebino.
/.../ Verjamem v slovensko kulturno javnost in njeno pomoœ.«
Okrogla miza z naslovom Kako naprej?
drugi dan simpozija, na kateri so sodelovali umetnikov sin Tomo Mlakar, njegova vnukinja Vesna Mlakar, Mojca Grabnar in Marta Rau, ki urejata zapuøœino
umetnikov v Arhivu Slovenije, vodja
pravne sluæbe v tovarni Krka Duøan
Jenko in za kulturo zavzeta svetovalka
na oddelku za kulturo Mestne obœine
Novo mesto Sandra Borøiœ, slovenski
javnosti æal ni prinesla jasno opredeljenih naœrtov o nadaljevanju dela, œeprav
so snovalci Nekdanjih sveœanosti k sodelovanju in v œastni odbor pritegnili
vse najveœje slovenske ustanove umetnosti, kulture in znanosti in njihove najodliœnejøe predstavnike.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti je v Preøernovi dvorani dala prostor simpoziju, na katerem je njen predsednik, akademik dr. Boøtjan Æekø izrecno obæaloval, da je ta najviøja nacionalna ustanova zagreøila nesreœno opustitev, ko umetnika ni izvolila v svoje
vrste. Cankarjev dom je v Linhartovi
dvorani gostil plesno predstavo, ljubljanska in mariborska Opera pa sta sodelovali s 63 plesalkami in plesalci, pevcem in kitaristom, ki so se z æarom
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Foto Arhiv SAZU

Otvoritev simpozija: voditeljica simpozija prof. psih. ped. Katarina Lavø in akademik prof.
dr. Boøtjan Æekø, predsednik SAZU, ki se je med drugim v imenu SAZU opra-viœil za preteklost,
v kateri izjemna kulturno-umetniøka veliœina z imenom Pino Mlakar, ni naøla mesto na seznamu œlanov
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Foto Arhiv RS / Tomo Mlakar

uresniœitve tega centra, a zamisel je del veliko øirøega nevidnega naœrta, kot se lahko zdi ob tej zaœasni oviri. Veœna baletna
domaœija je namreœ æe vœlenjena v verigo planetarnih duhovnih oaz: v zvezi z njo øe malo ne gre samo za ples take ali drugaœne smeri in izvora, koreografijo, plesopisno izobrazbo, gledaliøœe, gledaliøko kritiko in zgodovino, muzej, knjiænico,
arhiv, marveœ prek vsega naøtetega – predvsem za tisto, kar je
bilo razodeto sozvoœju dveh radoæivo v nebo zazrtih duø in po
œemer sega œloveøtvo vso svojo zgodovino.
Ko Druøtvo z Nekdanjimi sveœanostmi slavi stoletnico Pina
Mlakarja – poœastitve namreœ øe trajajo, saj bo 2. marca, na
umetnikov stoti rojstni dan, plesna predstava obnovljena v
Novem mestu –, gre v bistvu predvsem za trkanje na duhovna vrata Veœne plesne domaœije, ki se bodo odprla tudi stvarno, ko bodo temu orjaøkemu impulzu sledili øe vsi nadaljnji.
Novo poklicno gledaliøœe v Novem mestu je zagotovo tudi
nevidni sad plesnogledaliøkega laboratorija-observatorija Pas
de deux in ga bo ta novorojeni prostor morda celo prepoznal
v duhu umetnikove oporoke. Tak prostor kontemplacije potrebuje gledaliøœe kot duhovni pojav in kot jadrom vetra
predana druæina cirkusantov, v kateri lahko genija v ekstazo
umetniøkega poslanstva vzdrami æe poskakovanje cirkuøke
opice na trgu ...
Slovenska stanovska in najøirøa kulturna javnost je z Nekdanjimi sveœanostmi dobila impulz, zajet s tako øirokim zamahom in tako æivo preæarjen z duhom slavljenœevega genija in
njegovega æenskega drugega jaza, da ima vsakdo, ki se ga je
dotaknil, po svojem navdihu in meri moænost najti naœin, da
se tej misiji pridruæi, kajti »vsak duhovni potres je boæja zadeva ... Potres obiøœe duøo in nikdo ne ve ne ure ne dneva ... Ob
naøe duøe udarjajo valovi iz onostranosti in zvenijo v njihovi
globini kakor v srebrni økoljki ... Tam notri, v zadnji globini
nas samih, je pretajni proæilec naøega poleta, naøe brezkonœne
prostosti in radostne borbe,« je bilo pesniøko oznanjeno na
zaœetku veliœastnega potovanja Pina Mlakarja in njegovih velikih sodobnikov v krogu kriæarjev na Slovenskem konec dvajsetih let prejønjega stoletja. Na slavju Nekdanjih sveœanosti
pa je zazvenelo v dvignjeni desnici preroka na filmskem platnu, za katero pade zastor, da se lahko nadaljuje »radostna
borba« za »zares novo obliœje zemlje«.

predali koreografskemu vodenju Ika Otrina, Christine Eckerle,
Andreje Hriberøek, Bojane Nenadoviå Otrin, Maruøe Vidmar,
Vlasta Dedoviœa, Janez Mejaœa in Vojka Vidmarja, reæijski roki
odrske upodobitve Igorja Koøirja, umetniøkemu vodenju Janeza Mejaœa po scenariju Danice Dolinar, Katarine Lavø, Igorja
Koøirja in Vojka Vidmarja; zaplesali so v kostumih Svetlane
Vizintin in Lea Kulaøa na sceni Urøke Loboda.
»Njegova vest ima najfinejøa merila. Hrabrost je takøna, da
stoji celo œisto sam proti vsem. Praviœnost je takøna, da gre
preko zakonov, ki so pisani. Modrost je takøna, da æivi æivljenje sredi morja,« se je Mlakar na zaœetku svoje poti zavedal
svojega poslanstva. Na svoji dolgi plovbi v dvoje »z belo jadrnico v daljo« je vselej molil Ubrano pesem lokostrelca, ki jo
je zasliøal v sebi prav tako æe na zaœetku poti: »O, Gospod,/ v
telo si me postavil,/ da sem./ Kot proæno jeklo si mi usloœil
hrbtenico/ in ramena kot bronast lok./ Z veseljem si napolnil
moje skakanje./ Rokam si zaukazal, da Te hvalijo,/ in v dlani
si mi poloæil tiho govorico./ Z dragocenim sokom si me pobarval/ in srce obdaril s praritmom./ Iz zemlje si me zaklical/ in
zemlja mi je mati./ Silen in strasten je njen klic. / Silnejøi in
straønejøi pa je Tvoj protiklic./ O klic Luœi!/ O Gospod,/ ki si
morje in nebo in si vendar nad vsem./ O Nerazumljivi,/ œlovekovo telo si si izbral kot prebivaliøœe/ in poveliœal si ga po svojem vstajenju.«
Gledaliøœe kot podoba sveta je brez posveœenosti svojih protagonistov, kot jo upesnjuje Mlakar, produkcija za preæivetje,
sluæba namesto sluæenja. Pravda okoli lastniøtva domaœije in
skrbniøtva nad zapuøœino, nad katero po umetnikovi smrti bdi
sin Tomo Mlakar, morda lahko na zunaj upoœasni korak do

Nada Øumi

Foto Vojko Vidmar

Nagrade

priznanja

NAGRADA PREØERNOVEGA SKLADA
baletnemu plesalcu-solistu Antonu Bogovu
Letoønji kulturni praznik je prav poseben za vso slovensko
baletno umetnost, saj je ena od nagrad Preøernovega sklada
»priplesala« v roke trenutno »najzaposlenejøemu« slovenskemu baletnemu umetniku Antonu Bogovu, dobrodoølemu na
odrih doma in v tujini. Nagrado je prejel za umetniøke doseæke v preteklih dveh letih s poudarkom na vlogah Johna v Grku
Zorbi in Princa Siegfrieda v Labodjem jezeru.

Anton Bogov, nesporno najbolj ælahten ambasador slovenskega baleta, vnaøa v naø prostor ugodje evropske in svetovne
baletne scene nemara tudi zato, ker je daleœ od kriœavosti, da
je klasiœni balet preæivel. Bogov pooseblja trditev, da je klasiœni balet v svojem bistvu vzgoja telesa, tega edinega plesalœevega instrumenta in da plesalec z ustrezno in vztrajno negovanim gibom lahko pleøe tudi v sodobnih koreografijah, medtem ko sodobni plesalci v klasiœnih baletih ne morejo. Tudi po
zaslugi zavezanosti klasiœnemu izroœilu Bogov v minulih dveh
sezonah ustvari dve izjemni plesni kreaciji, ki s svojo raznolikostjo ter kontrastnimi znaœaji in plesnimi zahtevami samo
øe potrjujeta øirok razpon njegove umetniøke moœi. V uspeønici sodobnega baleta Mikisa Theodorakisa/Lorce Massina Grk
Zorba, Bogov liku Johna vdahne potreben øirok razpon œustev
in prepriœljivo prikaæe znaœajsko zorenje in preobrazbo naivnega mladeniœa. Tudi v klasiœnem baletu Petra Iljiœa Œajkovskega/Mariusa Petipaja, Leva Ivanova Labodje jezero Bogov v
vlogi princa Siegfrieda dokazuje svojo naravnanost v poglobljeno in æivo obœutenje koreografije, hkrati pa se potrdi kot
kreativen in ambiciozen plesalec, ki si æeli optimalno izvesti
zaupano mu nalogo. Obe vlogi, kakor koli raznovrstni in celo
neprimerljivi, druæi vrhunska, tehniœno brezhibna in umetniøko dovrøena izvedba, ki jo zaznamujejo mehki loki gibov,

Foto Ivan Vinovrøki

Anton Bogov

Labodje jezero – Alenka Ribiœ Laufer, Anton Bogov in baletni zbor

osupljiva moœ, toœnost in obenem gracioznost pri visokih skokih ter poglobljen obœutek za karakterizacijo oseb.
Anton Bogov je z obema vlogama dosegel svojo umetniøko
zrelost, ki jo zmorejo vzpostaviti samo najbolj predani in nadarjeni plesalci. Naøo nergavo stvarnost je napolnil z novim
upanjem in zaupanjem v vrednost in smiselnost plesnega izpovedovanja. Tudi zaradi prepoznavne umetniøke in œloveøke
karizme Antona Bogova upanje za balet postaja svetlejøe.
Janez Mejaœ

NAGRADE LYDIE WISIAKOVE

Nagrado sta prejeli:
Ana Vovk Pezdir za izjemne zasluge za popularizacijo baletne umetnosti med mladimi na podroœju neodvisne baletne
dejavnosti in
Bojana Nenadoviå Otrin za vrhunsko izvedbo vloge Julije v
baletu Edwarda Cluga Radio and Juliet.

Ana Vovk Pezdir
Koreografinja in pedagoginja Ana Vovk Pezdir je ena tistih
zelo redkih ljudi, ki jo krasi vrelec idej, neusahljiva energija,
neupogljiva volja in odloœnost, velika skromnost in ob tem –
neusahljiva ljubezen do plesa in mladih. Od leta 1984 dalje, s
krajøim predahom, spoznava sladkosti in bedo samozaposlenosti v kulturi.

Foto Vojko Vidmar

Druøtvo baletnih umetnikov Slovenije je maja 2006 podelilo
svoje letne strokovne nagrade Lydie Wisiakove in ob tej priloænosti na odru SNG Opere in baleta Ljubljana v sveœanem programu zdruæilo 15 najvidnejøih solistov slovenskega baleta.

Ana Vovk Pezdir

Njena pestra in nadvse barvita plesna in koreografska pot se
zaœenja s sreœanjem z baletom v osnovni øoli v Øoøtanju, kjer
bistra uœiteljica Ana Dominik iz Velenja v Aninih stvaritvah
prepozna talent in ji dovoli, da poleg njenih del na odru predstavi tudi svoja. Plesno-umetniøki »strup« je priœel svoj zmagoviti pohod. Sledijo kasnejøa sreœanja s tujimi uœitelji in leto
odkrivanja plesnega Londona.
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Leta 1975 zapisuje kot leto svoje prve resnejøe koreografije,
kateri sledi izjemno dolga vrsta plesnih stvaritev, ki sega do
danaønjih dni. Njena plesna oblikovanja moœno preseneœajo
z zelo øirokim izvorom idejnih zasnov, ki ne izkljuœujejo
znanosti, tehnike, prirode, vsakodnevnega æivljenja, ljudskih
odnosov ...
V œasu materinstva, ko je ples potisnjen nekoliko v ozadje,
odkrije svojo ljubezen do filma, snema, montira in svoje izdelke vkljuœuje v odrsko dogajanje, œemur danes pravimo multimedijsko ustvarjanje.
V osemdesetih letih ustvarjalnost Ane Vovk Pezdir priœne
odkrivati tudi Ljubljana skozi njene øtevilne koreografije na
Dnevih plesa v Cankarjevem domu, kjer s srednjeøolsko skupino za sodobni ples z imenom AKT izjemno uspeøno predstavlja svoj bogati miselni svet, preoblikovan v plesno govorico.
Nadaljevanje predstavlja Otroøko plesno gledaliøœe Harlekin s
øtevilnimi predstavami.
Leta 1988 se trdno odloœi, da v orkestrski jami, tj. med Ljubljano in Mariborom, ki nosi ime Celje, tamkajønji otroci paœ ne
bodo prikrajøani za pravico do bliænjega sreœanja z baletom.
Na njeno pobudo in proønjo koreograf in pedagog Henrik
Neubauer naslednja øtiri leta prenaøa in sadi svoje baletno
znanje na gredice tamkajønjih otrok. Anina æelja, da bi tamkaj
vzcvetela niæja baletna øola ostane neuresniœena. Za Anino
inventivnost in trmo pa je to enostavno nesprejemljivo dejstvo, ki nikakor ne sme prizadeti otrok. Izoblikuje si svojo privatno pot in ustanovi firmo »Harlekin, plesno gledaliøka dejavnost d. o. o.«, v okviru katere je na plesnem podroœju poœela
vse, v kar je verjela, æal hkrati tudi spoznavala robove zmog-

ljivosti. Iskrena ljubezen in vztrajnost sta se obrestovali. Danes s ponosom ugotavlja, da je bila v sezoni 2005/06 na Srednjo baletno øolo v Ljubljani ali Mariboru sprejeta æe deseta
uœenka baleta øole Harlekin in æe peta generacija tamkajønjih
uœenk konœuje program niæje baletne øole.
A misli Ane Vovk Pezdir ne poznajo mirovanja. Vzgojni smoter baletnega pouka je ne zadovoljuje v celoti. Manjka druæenje in primerljivost z drugimi øolami, kar izkusijo na Mednarodni reviji øol in studijev klasiœnega baleta v Karlovcu, kjer
uplenijo tretjo nagrado.
Ideja je izoblikovana. Ano muœijo samo pomisleki v zvezi s
tekmovalnostjo, ki je v sferah umetniøkih dejavnosti vedno
lahko vpraøljiva.
Leto 2005. Na pobudo in z ogromno mero vloæene volje in
energije Ane Vovk Pezdir se v Celju zgodi 1. Revija klasiœnih
baletnih øol v Sloveniji, ki jo na pot pospremijo Anine besede:
»Neodtujljiva pravica vsakega otroka je, da svoje sanje in æelje,
povezane z baletom, tudi uresniœuje.« 180 uœenk in uœencev iz
raznih krajev Slovenije ima prviœ priloænost predstaviti svoje
delo in ga hkrati primerjati. Led je bil prebit. V letoønjem letu
se je v Seæani dogodila 2. Revija, s øe veœjim øtevilom øol in øe
veœjim øtevilom otrok.
Sreœno pot æelimo novoustanovljenemu druøtvu Ane Vovk Pezdir, ki nosi ime »Harlekin, druøtvo za umetnost plesa«, Ani pa øe
zelo dolgo obdobje, izpolnjeno z voljo, energijo in ljubeznijo.
Od srca si æelimo, da bi dolgoletna »Harlekinova« borba za
lastne prostore doæivela svoj epilog!
Vojko Vidmar

Bojana Nenadoviå Otrin in Jaø Otrin

Foto Ivan Vinovrøki

Odhajajoœi na ogled premiere Radio and Juliet, z vedenji o
Clugovih predhodnih predstavah, smo priœakovali uspeøno in
atraktivno predstavo in ob tem doœakali preseneœenje – plesalko, balerino vrhunskih kvalitet, Bojano Nenadoviå Otrin. V
naøih baletnih gledaliøœih dotlej relativno nepoznana je s svojimi izjemnimi kvalitetami enostavno in suvereno lansirala
predstavo, ki v veliki meri odstopa od uteœenih standardov,
na pot njene oœitne uspeønosti. Ob øestih moøkih, izjemnih
baletnih umetnikih, ki ji v predstavi stojijo nasproti kot njen
antipod, je s svojim navduøujoœim talentom, briljantno baletno tehniko in umetniøkostjo, prepleteno z inteligenco, prikovala nase poglede gledalcev in, lahko bi rekli, »ukradla
show«. Bojana Nenadoviå Otrin, ki je svojo umetniøko pot
priœela v Nemœiji, oœitno z velikim uspehom v svoj ples in
umetniøki izraz vkljuœuje vedenja, s katerimi se bogati na
øtudiju teatrologije in kulturnega managementa v Nemœiji.
Po izjemni kreaciji in izvedbi Julije si æelimo øe dolgo vrsto
vlog, ki ji bodo sledile, in se veselimo, da je slovenska baletna scena obogatena z umetnico tolikønega umetniøkega formata.
Vojko Vidmar

Foto Ivan Vinovrøki

Bojana Nenadoviå Otrin

Labodje jezero – Bojana Nenadoviå Otrin in Jaø Otrin
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Premiere
Arhitektura tiøine

25. junija 2006 smo v okviru Festivala Ljubljana v Kriæankah
doæiveli krstno predstavitev plesno-glasbenega spektakla Arhitektura tiøine v reæiji in koreografiji Edwarda Cluga. Projekt je
prviœ v zgodovini zdruæil okrepljene umetniøke moœi obeh
nacionalnih operno-baletnih gledaliøœ. Jeseni je bila predstava
premierno izvedena na odru Opere in baleta SNG Maribor,
kasneje øe v Cankarjevem domu v Ljubljani. Sodelovalo je 90
pevcev, 80 glasbenikov in 40 plesalcev. Glasba je bila izbor iz
dveh rekviemov obeh skladateljev. Koreograf Edward Clug je
predstavo pospremil z besedami:
»Odhajamo in ostajamo hkrati. Ostajamo v spominih tistih, ki
ostajajo, ostajamo v svojih delih, ostajamo in æivimo v svojih
sledeh, takønih in drugaœnih. Rekviem lahko doæivljamo kot odo
æivljenju, kot odo naøi »zapuøœini«, sledem, ki jih puøœamo v tem
œasu in prostoru tistim, ki ostajajo, in tistim, ki prihajajo.«

Foto Ivan Vinovrøki

Plesno-glasbeni projekt Edwarda Cluga
Glasba: Wolfgang Amadeus Mozart, Zbigniew Preisner
Koprodukcija SNG Opera in balet Maribor in Ljubljana ter
Festival Ljubljana

Arhitektura tiøine

Zanimiva so bila sreœevanja z vtisi in kritiøkimi miøljenji po
predstavah; sliøali smo kompletno paleto doæivljajskih moænosti. Nekako bi jih lahko zaokroæili z ugotovitvijo, da so najmoœnejøe obœutili tisti, ki so projekt sprejeli kot zakljuœeno umetniøko celoto in se niso »obremenjevali« z analiziranjem posameznih segmentov predstave.

Diplomantke Baletne øole iz Ljubljane med nastopom

Foto Vojko Vidmar

23. in 24. aprila 2006 se je tri tedne za mariborsko »na ogled
postavila« tudi ljubljanska baletna øola.
Poleg Etud, s katerimi so svoje doseæke predstavili posamezni
oddelki in njihovi pedagogi, so bili na sporedu øe stilni in
karakterni plesi, ki sta jih pripravili Darja Sebastian in Tanja
Pavliœ, sodobno koreografijo pa je pripravil Damaas Mithras
Thijs. Za sklep veœera so dijakinje Srednje øole odplesale Paquito
Ludwiga Minkusa, v kateri se je v solistiœnih variacijah predstavilo vseh sedem diplomantk (Dominika Buœar, Mariøa Naœ,
Tamara Polanc, Maøa Robiœ, Alena Medich, Maja Verœko in Liza
Volk), ki hkrati predstavljajo zadnjo od dolge vrste baletnih
generacij, ki jih je pedagoginja Maruøa Vidmar spremila do
praga profesionalnega æivljenja. Æal trenutna situacija v naøi
druæbi ne obeta mladim baletnim plesalkam niœ dobrega. Delovnih mest v baletnih ansamblih Ljubljane in Maribora enostavno ni, delno tudi zaradi kleøœenja pravic beneficiranega
staæa za baletne plesalce in sploønega daljøanja delovne dobe.
Podatek, da je ogroæena celo nastavitev Alene Medich, ki je
ena najboljøih uœenk v vsej zgodovini øole, hkrati prvonagrajenka z dræavnega baletnega tekmovanja leta 2005 (istega leta
je zastopala Slovenijo na Evrovizijskem tekmovanju mladih
plesalcev v Varøavi), je dovolj in preveœ zgovoren! S staliøœa
umetnosti in v zaøœito tistega resniœno kvalitetnega, kar uspemo »pridelati« doma, bi nujno morali najti naœin, da to po
øolanju tudi negujemo in podpiramo in ne nazadnje tudi izkoristimo, saj so sredstva, vloæena v njihovo øolanje, znatna.
Druga resnica pa je, da je Evropa preplavljena z izjemno kvalitetnimi baletnimi plesalci, a priœakovati, da bodo priøli k nam
za plaœo v znesku 700 € , od katere bi polovico morali dati za
najem bivaliøœa, bi bilo preoptimistiœno. Poslediœno je jasno,
kaj prihaja k nam iz tujine ...

Foto Robert Balen

Letna predstava Baletne in Srednje baletne øole
v Ljubljani 2006

Diplomantke Liza Volk, Maja Verœko, Dominika Buœar, Mariøa Naœ, pedagoginja Maruøa Vidmar, Maøa Robiœ, Tamara Polanc in Alena Medich
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Leto 2006 je bilo za baletni ansambel Slovenskega narodnega
gledaliøœa Maribor posebej intenzivno z gostovanji. Poleti so
se vrstila eno za drugim in baletnike popeljala na odre med
Ohridom v Makedoniji ter Biarritzom v Franciji. Sledilo je øe
dvoje gostovanj v Izraelu in na Nizozemskem. Poleg buœnih
aplavzov in ovacij obœinstva so prinesla tudi dve nagradi.
Balet SNG Maribor je serijo gostovanj zaœel æe konec junija na
Festivalu Ljubljana v Kriæankah. Premierno je izvedel plesnoglasbeni projekt Edwarda Cluga Arhitektura tiøine. Z baletom
Grk Zorba M. Theodorakisa pa je 7. julija gostoval v Oderzu v
Italiji.
S predstavo E. Cluga Tango je 10. julija gostoval v Umagu na
sedmem mednarodnem festivalu komornega gledaliøœa Zlati
lev. Tam je strokovna æirija ovenœala predstavo z enim od øtirih enakovrednih grand prijev, ob tem ko jo je za najboljøo
predstavo razglasila tudi publika.
Sledilo je gostovanje na festivalu Histria v Pulju, kjer je balet
13. avgusta na Brionih izvedel Radio & Juliet Edwarda Cluga.
Z isto predstavo je bil 16. avgusta v gosteh v Makedoniji na
festivalu Ohridsko ljeto, 22. avgusta na Festivalu Ljubljana pa
v Kriæankah. V okviru slednjega festivala je v Cankarjevem
domu 24. avgusta izvedel øe balet Labodje jezero. S Clugovo
uspeønico Lacrimas je 2. septembra gostoval v Portoroæu.

6. gala veœer novih baletnih koreografij
na slovensko glasbo
Kot æe vse od leta 2000 je tudi letos druøtvo organiziralo Gala
veœer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo. Letoønji
veœer je zaradi rekonstrukcije in dogradnje operne stavbe
prviœ doæivel premiero v Linhartovi dvorani Cankarjevega
doma v Ljubljani, 1. oktobra 2006, veœer smo ponovili v Øeøkovem domu v Koœevju 14. oktobra in 5. novembra v Veliki
dvorani SNG Opere in baleta Maribor. 25. februarja 2007 ga
bomo ponudili v uæivanje tudi ljubiteljem baletno-plesne umetnosti v Gledaliøœu v Kopru.
Povsod smo nastopili pred prijetno polno dvorano. Publika
nas je kljub nekoliko daljøemu programu, ki je potekal brez
premora, zelo lepo sprejela. Letos se je predstavilo rekordnih
12 koreografov, z enajstimi kompozicijami. Razveseljuje dejstvo, da je bilo od dvanajstih koreografov kar sedem takønih,
ki jih v naøih programih prejønjih let øe nismo videli. Veliko
zanimanje za sodelovanje na veœeru nas zelo razveseljuje, saj
se zdi, da se veœer razvija in se bo verjetno ohranjal v takøni
ali podobni obliki tudi naprej.
Veseli nas, da sta se na letoønjem veœeru pojavila tudi dva
koreografa iz vrst slovenskih plesalcev, ki sicer delujejo v tujini. Kot zanimivost lahko zapiøemo, da so v eni od toœk slovenske ljudske pesmi izvajale glasbenice v æivo, kar je veœer øe
dodatno obogatilo. V posebno œast nam je bilo, da je kar nekaj
skladb doæivelo na veœeru krstno izvedbo (Mario Marolt – Relativne princeske, slovenske ponarodele pesmi posveœene Slovenkam, v priredbi Øpele Benœina (flavta), Barbare Æoræ (œelo)
in Andreje Sonc (vokal), drugi del skladbe Poslednji vitez, v
avtorski izvedbi skupine Space trippers, Marko Urbanek – Økoda
œustev in œasa, ter skupina Katalena – Pastirœek).
Zelo smo hvaleæni tudi avtorjem glasbe, ki so nam ljubeznivo
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Foto Arhiv SNG Opera in balet Maribor

Od Ohrida do Biarritza – gostovanj polno leto
za balet SNG Maribor

Julija z Romei v Biarritzu: Sergiu Moga, Christian Guerematchi, Tiberiu
Marta, Eugen Dobrescu, Mojca Kalar Simiœ, Edward Clug in Matjaæ Marin

12. septembra je baletni ansambel SNG Maribor gostoval na
prestiænem plesnem festivalu Le temps d'aimer, ki tradicionalno gosti najboljøe plesne zasedbe z vsega sveta v francoskem
obmorskem mestecu Biarritzu. Zbranemu obœinstvu se je predstavil z Radio & Juliet.
Z Radio & Juliet so umetniki oktobra gostovali na vodilnem
plesnem festivalu Eurodance v nacionalni operi v Tel Avivu v
Izraelu in zatem prav tako uspeøno øe na Nizozemskem.
Alan Kavœiœ
dovolili uporabo njihovih del. Tako je nastal veœer raznolikosti, ki ga je besedilo scenarista Tomaæa Letnarja, v interpretaciji igralke Violete Tomiœ, s pomoœjo baletne plesalke Ane
Hrastelj, povezalo v zakljuœeno in smiselno celoto.
Najlepøe se zahvaljujemo Uredniøtvu za resno glasbo in balet TV
Slovenija, ki je tudi letos omogoœilo snemanje veœera in na ta
naœin pripeljalo naøo lepo umetnost v øtevilne domove televizijskih gledalcev. Veœer so predvajali na prvem programu TV Slovenija 21. 12. 2006, in smo v priœakovanju ponovitve oddaje.
Za pomoœ pri realizaciji veœera se zahvaljujemo Ministrstvu za
kulturo RS, Mestni obœini Maribor in operno-baletnima gledaliøœema Ljubljane in Maribora, Cankarjevemu domu, Veleposlaniøtvu Zdruæenih dræav Amerike, Uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, Milwaukee Dance Theatru ter øtevilnim posameznikom.
Upamo, da se ob letu osorej ponovno sreœamo v prav tako
velikem øtevilu in skupaj uæivamo v novih, prav tako dobrih
koreografskih stvaritvah.
Sonja Kerin

Plakat prireditve

KLIØE
Koreografija: Tamara Divjak
Glasba: Boris Benko
Ples: Tamara Divjak, Ines Uroøeviœ,
Lucija Divjak

Dana Petretiœ

Tamara Divjak, Ines Uroøeviœ

Kristina Pojbiœ Chapaigne, Kjara Stariœ

Tjaøa Kmetec, Rita Pollacchi

Foto Robert Balen

NAZAJ JAZ POJDEM ...
Koreografija: Isabelle Kralj
Glasba: Vlado Kreslin & Zuf de Zur
(M. Punteri / trad.)
Ples: Nena Vrhovec Stevens

Vita Osojnik, Marko Urbanek

Nena Vrhovec Stevens

Foto Ivan Vinovrøki

JUH’CA ZA DVA (Welcome home)
Koreografija: Siniøa Bukinac
Glasba: Igor Lumpert
Ples: Dana Petretiœ, Siniøa Bukinac

Foto Robert Balen

PASTIRŒEK
Koreografija: Valentina Turcu
Glasba: skupina Katalena
Ples: Matjaæ Marin, Jevgenija Koøkina
ter œlani baletnega ansambla
SNG Opera in balet Maribor in œlani
Druge scene prvega odra Maribor

Jevgenija Koøkina in zbor

Sonja Kerin in glasbenice

ØKODA ŒUSTEV IN ŒASA
Koreografija in ples:
Vita Osojnik, Marko Urbanek
Glasba: Marko Urbanek

Foto Ivan Vinovrøki

POSLEDNJI VITEZ
Koreografija: Æiga Jereb
Glasba: Blaæ Arniœ in skupina Space
trippers
Ples: Tjaøa Kmetec, Rita Pollacchi,
Barbu Aleksandru Ioan, Cosmin
Agavriloaei

Foto Ivan Vinovrøki

Foto Robert Balen

Tamara Polanc

SLOVENKE
Koreografija: Gregor Guøtin
Glasba: slovenske ponarodele pesmi
Ples: Branka Dukariœ, Sonja Kerin,
Barbara Kriæaj, Regina Kriæaj Babaœiœ,
Urøa Vidmar

Foto Robert Balen

NO PARTICULAR PLACE
Koreografija: Martina – Tina Dobaj Eder
Glasba: Nino Mureøkiœ
Pleøeta: Kristina Pojbiœ Chapaigne,
Kjara Stariœ

CIGANKA
Koreografija in ples: Tamara Polanc
Glasba: Danijel Œerne – Mystica

Foto Robert Balen

»Princeske« na konicah prstov

Foto Robert Balen

Foto Robert Balen

IZMIØLJENA (Imaginable)
Koreografija in ples: Dana Petretiœ
Glasba: Josip Ipavec

Foto Robert Balen

RELATIVNE PRINCESKE
Koreografija: Urøula Teræan
Glasba: Mario Marolt
Ples: Sonja Kerin, Ksenija Kovaœ,
Barbara Kriæaj, Manca Krnel,
Urøa Vidmar

Dana Petretiœ, Siniøa Bukinac
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Dejavnosti

druøtva

Z namenom, z naøe baletne umetnosti odstirati tanœice, ki jo
pri mnogih ljudeh delajo »misteriozno«, nekako »odmaknjeno«
od realnosti, morda celo »vzviøeno« in namenjeno izkljuœno
poznavalcem in sladokuscem, si Druøtvo baletnih umetnikov
Slovenije øe naprej prizadeva pribliæati baletno umetnost œim
øirøemu krogu ljudi. Veselimo se, da vsepovsod sreœujemo veliko zanimanja in navduøenja. Pri »zastrupljanju« z baletom pa
smo najuspeønejøi pri naøih najmlajøih.
Uœne ure o baletu oz. Pogled v baletni svet smo preteklo leto
2006 zaœeli v daljni Vinici, nadaljevali marca s tremi izvedbami v Laøkem, sklenili pa najbolj mnoæiœno v prednovoletnem
œasu v mariborski regiji.
Navduøevali smo otroke v OØ Sveœina v Zg. Kungoti, v OØ Ludvika Pliberøka, v OØ Rada Robiœa in v OØ Gustava Øiliha v Mariboru, vsem pa se je najglobje in najiskreneje v srce vtisnilo
sreœanje z otroki psihiatriœnega oddelka Sploøne bolnice v
Mariboru, ki bi nas »najraje vzeli za svoje«.
Svoje delo v letu 2006 smo zaokroæili 26. decembra s sooblikovanjem boæiœno-novoletnega koncerta v Prevaljah, kjer nas
je ponovno gostilo kulturno druøtvo Mohorjan.

Foto Vojko Vidmar

Pogled v baletni svet (Uœne ure)

Prevalje – Tamara Polanc je navduøila s svojim »lebdenjem«

Nikakor nam ne gre iz spomina navduøeno sodelovanje otrok
v nabito polni veliki dvorani SNG Maribor ob lanski predstavi otroøkega baleta Tinko Polovinko. Nastal je v sodelovanju Druøtva slovenskih skladateljev in DBUS na glasbo Janija Goloba, Tomaæa Habeta, Petra Kopaœa, Andreja Missona
in Petra Øavlija in v koreografiji Vlasta Dedoviœa. Posveœen
je bil 80-letnici skladatelja Janeza Bitenca. Æal zaradi pomanjkanja sredstev in zahtevnosti projekta do ponovitev
ni priølo.

Spoøtovani,
œeprav smo v polnem zamahu zaœeli z delom v novem letu, se
v spominih øe kar vraœamo v preteklo leto. Tudi zaradi Vas.
December je poln dogodkov in obdarovanj. Krasno darilo ste
naøim uœencem pripravili tudi Vi z izvedbo uœne ure baleta. Z
Vami je bilo zelo lepo, uœenci so uæivali in po Vaøi predstavitvi so narisali risbice, ki Vam jih v zahvalo in spomin na naøe
druæenje poøiljamo. Hvala Vam za odliœno predstavitev baletne umetnosti.
Vsem sodelujoœim æelimo v prihodnosti øe veliko baletnih korakov, veliko uæitka, veliko ustvarjalnega nemira pri delu in øe
podobnih druæenj z mladimi gledalci.
Lepo vas pozdravljajo uœenci in uœitelji OØ Ludvika Pliberøka,
Maribor.
Podpis: mentorica kulturniøke dejavnosti Sonja Antoliœ in
ravnatelj Sreœko Pungartnik

Prejeli

smo

10. konferenca daCi v Haagu
Ples na globalni ravni
Ana Vovk Pezdir
Letoønje konference z naslovom Barvanje œutov, sta se prviœ
udeleæili predstavnici Slovenije – Razprave na temo, kakøen
naj bo uœitelj plesa
DaCi (Dance and the Child International) je neprofitna mednarodna organizacija, ki promovira in razvija ples za otroke in
mladostnike na globalni ravni. Ideja za daCi je vzniknila leta
1978 na univerzi Alberta (Kanada), sama organizacija pa je
bila ustanovljena leta 1982. Œlanstvo v daCi-ju se poveœuje, na
letoønji konferenci v Haagu je sodelovalo preko tisoœ udele-
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Foto Arhiv OØ Ludvika Pliberøka

Kmalu po novem letu smo prejeli tole pismo:

Uœna ura o baletu na OØ Ludvika Pliberøka, uœenci z gosti

æencev iz 23 dræav z vseh kontinentov, med njimi prviœ tudi iz
Slovenije.
Cilji daCi-ja so razvijati moænosti za mlade po vsem svetu, da
bi izkusili ples kot ustvarjalci, izvajalci in gledalci, podpirati
zavedanje o socialni in kulturni razliœnosti v plesu, opogumljati in omogoœati raziskave v vseh pogledih plesa za mlade, zagovarjati in vkljuœevati ples v vzgojo in druge druæbene programe, spodbujati izmenjavo in sodelovanje med œlani na nacionalni, regionalni in internacionalni ravni.
Letoønja konferenca z naslovom Barvanje œutov je bila 10. po
vrsti in prviœ sva se je udeleæili tudi Slovenki. Vstop skozi
vrata daCi-ja ni preprost in brez pomoœi starejøih œlanov ne bi
bil mogoœ. Zahvala za prvi vstop udeleæencev iz Slovenije v
daCi gre prof. Ivanœici Jankoviå iz zagrebøke »Økole za suvremeni ples Ane Maletiå«, ki ima svetovno veljavo.

Baletne aktivnosti v gorenjskem koncu
s Kulturnim druøtvom Feniksbalet
(Nena Vrhovec Stevens)

Baletni 4. poletni seminar v Naklem
Veliko mladih baletnic, uœenk razliœnih øol, se je udeleæilo
naøega æe œetrtega Gorenjskega poletnega baletnega seminarja. Letoønji gost seminarja je bil Jocelyn Alizart – priznani mednarodni pedagog, koreograf in uœitelj. Pouœeval je klasiœni
balet – vsakodnevni »baletni dril«, in to za obe skupini. Duet
– pas de deux, je pouœeval Andrew Stevens s pomoœjo Gaja Rudolfa in Igorja Œupkoviœa.

Foto Ana Vovk Pezdir

Z naøo dvanajstletno uœenko – plesalko Æivo Vreœko sva pripotovali v Haag s poznavanjem nekaterih obetavnih informacij in
veliko priœakovanji in dobili sva veœ od priœakovanega. V osrednjih petih dneh intenzivnega dela je bilo na programu 220
dogodkov, povezanih s plesom: praktikum je bil namenjen otrokom in mladini (velika pestrost plesnih tehnik in delavnic) ali
odraslim (masterclass), nekatere delavnice so bile namenjene
otrokom, druge odraslim (strokovnjakom z razliœnih podroœij
plesa), tretje otrokom in odraslim skupaj. Zanimive in mnogokrat s preseæki so bile predstave v izvedbi otrok in mladih ter
predstave za mlade v izvedbi vrhunskih profesionalcev. Øtevilna predavanja in predstavitve raziskav s podroœja plesa pa so
razkrivala aktualno in pri nas øe neraziskano tematiko.
Øestdnevno druæenje je pokazalo kvaliteto plesa na razliœnih
koncih sveta, problematiko, s katero se sooœamo plesni pedagogi, koreografi in sorodni ustvarjalci, raziskovalci in znanstveniki ter probleme in goreœnost mladih, bodoœih ali æe uveljavljenih plesalk in plesalcev. Naj iz mnoæice doæivetij izpostavim nekatera.
Tistim, s katerimi smo pisali nacionalni program za sodobni
ples (za raven osnovne øole), bo gotovo razumljiva moja vznemirjenost, da sem lahko posluøala predavanje Jacqueline
Smith - Autard, avtorice knjig o umetnosti plesa v vzgoji, avtorice uspeønice Dance Composition in øe vedno aktivne raziskovalke plesne pedagogike. Praktiœno delo v njeni delavnici je
bilo zgoøœeno in intenzivno, vse pa nas je presenetila s predstavitvijo svojih raœunalniøkih programov za pouœevanje plesne kompozicije.
V delu programa, ki je bil namenjen otrokom in odraslim, so
bile nepozabne plesne predstave. Nizozemski sodobni ples se
je razkril v vsej svoji prepoznavni kvaliteti, presenetila je
morda le øe øirina te kvalitete. Eden od vrhov sta bila prav
gotovo dva programa: Gala of Dutch Dance in v okviru Mladinske kulture predstavitev øtirih mladih (vrhunskih) nizozemskih plesalcev razliœnih plesnih stilov in iz razliœnih socialnih okolij. Po svoji plesni predstavi so na odru pred mikrofonom razkrili svoje motive za plesanje in ovire ter teæave, ki so
jih premagovali na poti k uspehu. Vsaj eno ime iz œetverice je
poznano tudi naøim bralcem, to je Milou Nuijens, ki je zmagala na evrovizijskem plesnem tekmovanju s plesom Snake. Dogodek je pokazal zrelost mladih, njihovo odgovornost do plesa
in hude preizkuønje na plesni poti. Nekatere trditve, ki so jih
izrekli za mikrofonom, so postale iztoœnice za dogodek naslednjega dne, ko so ostali mladi plesalci tekmovali v debatiranju
o posameznih trditvah (ena od trditev je npr. bila: plesalca
nima smisla potiskati naprej, sam mora imeti motivacijo, druga: plesalec mora sam najti mejo, do katere je zanj smiselno,

Zakljuœna sveœanost s plesom v coklah Hansa van Manena. To je bil doslej
najbolj mnoæiœen ples s coklami, zato so na zakljuœku preøteli vse nastopajoœe in dogodek prijavili za Guinessovo knjigo rekordov. Med 950 pleøoœimi holandskimi coklami na ploøœadi pred Lucent Danstheater sta bili dve
cokli tudi na nogah Celjanke Æive.

da se æene; tretja: brez podpore starøev ne gre itd.). Med mladimi govorci je bilo zaznati preudarne mislece s tehtno odbrano artikulacijo misli in tudi »maratonce«, ki so s pogostim oglaøanjem nadomeøœali tehtnost svojih izjav. Na koncu je øopek
roæ kot nagrada res odøel v roke plesalca z najbolj argumentiranimi govornimi nastopi in prepriœljivo predanostjo plesu.
Øokirali so Finci s petdesetimi fanti v dinamiœnem plesu z izrazito moœjo, hitrostjo, spretnostjo in zelo izdelano plesno tehniko, kar priœa o uspeønem finskem programu za plesno vzgojo moøke populacije.
V plenarnih referatih smo lahko sliøali veliko tem, ki okupirajo
tudi nas: kako pripraviti mladostnika na sprejemanje predstave
sodobnega plesa; kako oblikovati program in metodo za pouœevanje plesa vzgojno problematiœnih mladostnikov; kdaj probleme v skupini reøevati in kdaj se raje uœiti æiveti s problemi; œigavo gibanje naj uœimo otroke; kako zbalansirati tradicionalni ples
z novimi plesnimi pojavi, da ljudski ples ne bi izginjal tako kot
izginjajo jeziki; kakøno vlogo ima lahko ples v premagovanju
teæav, ki nastajajo v multikulturalnih druæbah; kako aplicirati
holistiœni pristop v pouœevanju baleta; kako z aktivnim æivljenjem in plesom prepreœevati otroøko debelost; kakøen naj bo
bodoœi uœitelj plesa (odprt naj bo za nove ideje in sposoben
spremeniti dovolj argumentirana dejstva, znati mora opredeliti
tisto, kar dela dobro, vedeti mora, zakaj in kako naj se te prakse nadaljujejo, znati mora identificirati prakse, ki niso dobre,
ter z analizo »zakaj« in »kako« te prakse popraviti – J. Smith Autard). V sodobnem pojmovanju je uœitelj plesa umetnik, ki se
uœi vse æivljenje, biti mora tudi dræavljan (ne izoliran od
»posvetnega« sveta), vzgojen v sprejemanju razliœnosti.
Vaje na konicah prstov pa sem pouœevala sama, tako mlajøo
kot starejøo skupino ... slednja je ob zakljuœku – dan odprtih
vrat, ki je bil 26. 8. 2006, pokazala dve klasiœni variaciji, mlajøa skupina pa skupinski ples, v katerem so deklice pokazale
korake, ki so jih osvojile v œasu seminarja.
Dan odprtih vrat je potekal od 9.–14. ure, obakrat je bila
dvorana nadvse obiskana, in lahko zatrdim, da se zanimanje
za kulturo, kot je balet, samo øiri! Zadnji dan nas je priøel »prekotrolirat« tudi predsednik DBUS-a – Vojko Vidmar, in podelil
priznanja udeleæencem seminarja.
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Baletna predstava

Priznanje Andrewu Stevensu

Glasbena øola Jesenice ima baletni oddelek, ki ga vodi Andrew
Stevens. Gojenci zelo veliko nastopajo, in prav 27. 10. 2006 so
nam ponovno zaplesali v Gledaliøœu Toneta Œufarja na Jesenicah.
Predstava se je zaœela z baletom »KARNEVAL ÆIVALI« C. SaintSaënsa, v koreografiji Andrewa Stevensa. Predstavili so se nam
najmlajøi uœenci baletnega oddelka in v kostumih vseh tropskih æivali navduøili publiko.
Drugi del pa so odplesle uœenke viøjih razredov – na konicah
prstov in z gostom Cristianom Popovicem. Balet: »USODA«, na
glasbo E. Griega (Holberg suite), je nastal v koreografiji Andrewa
Stevensa, pod vtisom tragiœne smrti bratranca. V æivljenju se premnogokrat igramo z usodo in se je sploh ne zavedamo ...

Na Jesenicah, v gledaliøœu Toneta Œufarja, je predsednik KS
Sora v soboto, 30. 9. 2006, podelil priznanje baletnemu solistu, pedagogu in koreografu Andrewu Stevensu. Priznanje mu
je bilo dodeljeno za vse doseæke na podroœju baleta na Jesenicah. Balet je Andrew zaœel pouœevati »iz niœ«, v zelo skromnih
prostorih, in dosegel, da se je razvil v øtevilœno zelo velik in
zelo uspeøen baletni oddelek na Glasbeni øoli Jesenice.
Mladi baletniki in balerine z Jesenic so redno vabljeni k nastopom v gledaliøœu, vadijo pa æe nekaj œasa v prostorih, ki so
ponos øole, samega bivøega æupana in na koncu koncev tudi
pedagoga in koreografa Andrewa, ki je s svojo voljo in delom
pripomogel k izgraditvi te nove dvorane.
Mi mu iskreno œestitamo, obenem pa si æelimo, da bi balet
postal kulturna dejavnost v vsakem mestu naøe dræave Slovenije.

Vrnitev feniksa
Baletno pravljico smo ustvarili na glasbo Mussorgskega, v dramaturgiji Andewa Stevensa. Koreografsko smo princese prepustili Gaju Rudolfu, muhe je »namuhala« Æiva Droljc; kokoøke,
peteline, ovœke, kaœe in zapeljive Arabke pa je krotila Nena
Vrhovec Stevens. Vojaki, podgane, kralj (Boøtjan Luøtrek),
podganji kralj in princ (Gaj Rudolf) in Feniks (Æiva Droljc)
niso imeli lahkega dela, saj je ølo za borbo z meœi, boj je potekal med dobrim in zlim ... œarovnice so bile neizprosne in so
vse æivali pometale v kotel. Ampak spoznanje baletne pravljice
je: dobro vedno premaga zlo!

Foto Vojko Vidmar

Baletni triptih
Predstava Baletni triptih je bila v KUD-u Medvode 2. 12. 2006
ob 19.30 uri. Œlani kulturnega druøtva Feniksbalet so ponudili baletni veœer v koreografiji Nene Vrhovec Stevens na W. A.
Mozarta Allegro Vivace; Jocelyna Alizarta na Arama Haœaturiana Samson in Dalila in Andrewa Stevensa na glasbo The
Shadowsov Dreamer Freddie (Freddie the Dreamer, the Ventures, the Tornados).

Andrew Stevens kot Dreamer Freddie z Ireno Senœar in Lucijo Bizant

Foto Boris Primoæiœ

Slovenke na svetovnem plesnem prvenstvu
v Bostonu
Naøa œlanica Nastja Bremec, plesalka, ki smo jo pobliæe spoznali in gostili na 5. Gala veœeru novih baletnih koreografij leta
2005 in je zelo aktivna v Plesnem centru Terpsihora v Øempetru pri Novi Gorici, zagrizeno in oœitno uspeøno nadaljuje s
svojim plesnim izobraæevanjem in ustvarjanjem.
20. in 21. julija 2006 se je v Bostonu odvijalo svetovno plesno prvenstvo, in to v organizaciji Mednarodne plesne zveze
(IDO – International Dance Organisation). Razdeljeno je bilo
na tekmovanje s podroœja razliœnih plesnih zvrsti, kot so: jazz
balet, modern in klasiœni balet. Gre za precej odmevno tekmovanje, ki v ZDA poteka vsako leto in velja za eno najveœjih.

Allegro vivace – mlade »Mozartovke«
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Foto Vojko Vidmar

Foto Boris Primoæiœ

Samson in Dalila – Æiva Droljc in Gaj Rudolf

Nastja Bremec

Nastja Bremec ob prejemu nagrade

Na njem se z njihove strani predstavljajo najuspeønejøi plesalci s t. i. nacionalnih in regionalnih tekmovanj.
Poudariti velja, da je bil to prvi nastop predstavnikov slovenskih plesalcev v okviru plesne zvrsti modern, saj so se do
sedaj slovenski plesalci na tovrstnih tekmovanjih v ZDA predstavljali le z jazz tehniko. Zato si tudi to øtejemo kot izjemen
uspeh in priznanje za kvaliteten razvoj modernih plesnih tehnik v okviru vadbe v naøem plesnem centru Terpsihora.
Uspeh naøih predstavnic je bil izjemen:
Sara Mlakar (Terpsihora, Øempeter – Vrtojba), dijakinja Umetniøke gimnazije – baletna smer v Ljubljani – 1. mesto v mladinski starostni kategoriji (od 12 do 15 let) – moderna plesna
tehnika – koreografija: Nastja Bremec
Nastja Bremec (Terpsihora, Øempeter – Vrtojba) – 2. mesto v
œlanski starostni kategoriji (od 16 do 40 let) – moderna plesna tehnika, koreografija: Erika Silgoner

Nove

Maja Sonc (MIKI Domæale) – 3. mesto v œlanski starostni kategoriji v jazz baletu
Nastja Bremec:
»Æelim si, da bi ples ostal moj tesni æivljenjski sopotnik tudi v
prihodnje, zato so moji cilji v tem trenutku usmerjeni v nadaljevanje plesnega izobraæevanja v tujini. To sezono sem v Rotterdamu. Zaradi visoke tehniœne izpopolnjenosti (tudi znanja
baleta) sem bila sprejeta kar v 3. letnik akademije. Sicer pa
sem bila od januarja do maja v Rimu, kjer sem se izobraæevala pri slovitem italijanskem koreografu Mauru Astolfiju, ki mi
je tudi podelil øtipendijo za œas polletnega izobraæevanja.
Obenem sem ta œas intenzivno delala tudi s plesalko in koreografinjo Eriko Silgoner, ki je name naredila poseben vtis
zaradi svoje izjemne tehniœne izpopolnjenosti in odliœne interpretracije ter stila, ki mi je prav posebej prirasel k srcu.«

knjige

Nekdanje sveœanosti
Prispevki za monografijo Pie in Pina Mlakarja
V okviru projekta Nekdanje sveœanosti v poœastitev 100-letnice rojstva plesalca, koreografa in pedagoga Pina Mlakarja je v
decembru 2006 izøla obseæna knjiga z naslovom Nekdanje sveœanosti v zaloæbi Druøtva baletnih umetnikov Slovenije in v
uredniøtvu prof. psih. ped. in publicistke Katarine Lavø. Knjiga
predstavlja dosedaj najbolj obøirno zbrano gradivo o izjemnosti æivljenjske in umetniøke poti Pie in Pina Mlakarja.
Knjiga v prvem delu predstavlja ponatis teksta z naslovom Pia
in Pino Mlakar avtorice Milice Jovanoviå, ki je izøel pri Slovenskem gledaliøkem muzeju leta 1985. V nadaljevanju se nizajo
razprave in eseji z dvodnevnega simpozija na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani v dneh 12. in 13. decembra 2006, avtorjev Andreja Inkreta, Vesne in Toma Mlakarja, Milice Jovanoviå, Milka Øparembleka, Irene Avsenik Nabergoj, Milœka Komelja, Henrika Neubauerja in Milka Ramovøa.
Sledijo spominski zapisi Marka Marina, Joæeta Humerja in Ika
Otrina, ki jih dopolnjuje dokumentarno gradivo Pina Mlakarja
z naslovoma Memorandum in Kako naprej, ki predstavljata
apel avtorja o ohranitvi Veœne baletne domaœije v Loœni pri
Novem mestu, v sluæbi baletne znanosti in umetnosti. Knjiga
se nadaljuje z velikim intervjujem Katarine Lavø s sedaj æe
pokojnim patriarhom slovenskega baleta in dokumenti o razglasitvi Veœne baletne domaœije za kulturni spomenik. Odlom-

Nekdanje sveœanosti – naslovnica,
oblikovanje Neva Øtembergar

ki iz ladijskega dnevnika, ki ga je Pia Mlakar vzorno vodila
vseh 50 let njunega »jadralnega« æivljenja pa preidejo v zakljuœek knjige, v katerem Danica Dolinar objavlja dopolnjeno
Bibliografijo koreografskih stvaritev in Œasovnico skozi æivljenje umetniøkega para Mlakar. Knjigo bogati fotografsko gradivo Slovenskega gledaliøkega muzeja, Arhiva RS, ter privatnih arhivov doma in v tujini. Za izjemno oblikovno podobo
knjige je poskrbela oblikovalka Neva Øtembergar.
Knjiga je na voljo v Mladinski knjigi (Knjigarna Konzorcij)
na Slovenski 29 v Ljubljani, po ceni 41,18 € (9.870 SIT),
ali na sedeæu Druøtva baletnih umetnikov Slovenije, Æupanœiœeva 1, Ljubljana (e-mail: dbus@email.si, tel: 040 465 161 ali
040 465 160).

Krutosti pozabe umetniøkega in æivljenjskega opusa, sta v zadnjem letu uspeli iztrgati knjigi o balerini Lidiji Sotlar ter plasalcu, koreografu in pedagogu Iku Otrinu:

Spomini balerine
Slovensko komorno glasbeno gledaliøœe je izdalo knjigo spominov balerine Lidije Sotlar v uredniøtvu Henrika Neubauerja.
Predstavitve v ljubljanskem opernem gledaliøœu se je udeleæilo veliko øtevilo njenih kolegov, prijateljev in znancev. Avtorica v svojih spominih najprej oæivi svoje otroøtvo, nadaljuje s
sreœanjem z baletnimi koraki, profesionalnim odrom in æivlje-

Foto Vojko Vidmar

Lidija Sotlar

Lidija Sotlar in Œrt Økodlar
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Iko Otrin
Legenda mariborskega baleta
Zaloæba Debora in Slovensko narodno gledaliøœe Maribor sta
izdala monografijo Ika Otrina z naslovom Iko Otrin, legenda
mariborskega baleta. Obseæen umetniøki opus je zajet v tekstovnem delu in podprt z obseænim fotografskim gradivom.
Uvodne besede so zapisali œastni predsednik DBUS in patriarh
slovenskega baleta Pino Mlakar, nekdanji æupan Maribora
Boris Soviœ, direktor SNG Opera in balet Maribor Danilo Roøker in predsednik DBUS Vojko Vidmar. Po Ikovem avtorskem
tekstu, ki ga je poimenoval Moje æivljenje z baletom in prepletel s øtevilnimi fotografijami, so pogled na umetnika in njegovo delo predstavili øe Andreja Tauber, dr. Ivenka Saviå, Olivera – Olja Iliå, Æarko Milenkoviå, Majda Jecelj, Edi Deæman in
Ljiljana Keœa Roøker. Poleg odlomkov iz kritiøkih zapisov je
tudi celotna bibliografija vezana na umetniøki in æivljenjski
opus. Predstavitev knjige v Kazinski dvorani SNG Maribor je
zaokroæila veœerna predstava Labodjega jezera, v katerem sta

Informacije o knjigi: Lidija Sotlar, Podroæniøka 7, 1000 Ljubljana, tel: 01/251 39 03 ali Slovensko komorno glasbeno
gledaliøœe (predsednik), Henrik Neubauer, Omejœeva 7, 1210
Ljubljana, tel.: 01/510 65 80,
e-mail: henrik.neubauer@guest.arnes.si

Foto Ivan Vinovrøki

njem na njem. Oris dela in ljudi, s katerimi se je sreœevala,
nadaljuje z zasebnim æivljenjem, ki ga je usodno oznaœil dramski igralec Bert Sotlar. Svoja priœevanja o Lidiji Sotlar predstavljajo: Peter Golovin, Lovrenc Arniœ, Polde Bibiœ in Milica
Jovanoviå. Statistiœno je obdelan tudi njen celotni opus, vezan
na baletno umetnost. Prijetno in zanimivo branje s fotografijami bo nedvomno oæivilo marsikatero podobo ljudi in njihovega nekdanjega æivljenja z gledaliøœem.

Iko Otrin z svojo monografijo

se, svojemu oœetu oz. tastu v naslovnih vlogah poklonila Jaø
Otrin in Bojana Nenadoviå Otrin.
Informacije o knjigi so dostopne na naslovih: SNG Opera in
balet, Slovenska 27, Maribor, tel: 02/250 61 00 in Iko Otrin,
Gosposvetska 19 B, Maribor, tel.: 02 241 45 48, e-mail:
iko.otrin@kksonline.com).

Umetnost koreografije
Henrik Neubauer
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) je izdal knjigo z
naslovom Umetnost koreografije, avtorja Henrika Neubauerja.
Knjiga prvenstveno razkriva tanœice s poti, ki na koncu pripelje do baletno-plesne predstave, predstavlja nam idejna in vsebinska izhodiøœa, naœine pristopov in dela, vse, kar pomembno vpliva na uspeønost ustvarjalnosti, obenem pa osnovne
zakonitosti, ki vladajo v svetu prepleta giba in gledaliøœa.
... Knjiga Umetnost koreografije tako ni samo priroœnik za
delo s plesalci, za ustvarjanje plesne predstave, temveœ skuøa
pri bralcu in uporabniku vzbuditi poseben, celo spoøtljiv
odnos do plesne umetnosti. Uvodni pogled v zgodovino upraviœeno opozarja, da je bil ples »verjetno prvi umetniøki izraz,
ki je zdruæeval gibanje in zvok, kretnjo in pesem, in je najbræ
starejøi kot œloveøtvo, saj ga je œlovek povzel po naravi …«
(Citat iz Predgovora direktorja JSKD Igorja Terøarja)

Evropska glasbena in plesna dediøœina
Urednica Lidija Podlesnik
Oddelek za muzikologijo in Center za pedagoøko izobraæevanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izdal Priroœnik
in zgoøœenko Evropska glasbena in plesna umetnost. Priroœnik
je prvenstveno namenjen uœiteljem izbirnega predmeta Plesne
dejavnosti, glasbene in telesne vzgoje, plesnim, baletnim in
drugim pedagogom, vzgojiteljem in terapevtom, profesorjem
glasbe ter muzikologom, ki so se v preteklih letih udeleæili
praktiœnega izobraæevanja Program iz plesa oziroma profesionalnega usposabljanja za zaposlene na podroœju vzgoje in
izobraæevanja v organizaciji Ministrstva za øolstvo in øport.
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Podatki o knjigi so dostopni na JSKD, Øtefanova 5, Ljubljana,
ali pri avtorju: Henrik Neubauer, Omejœeva 7, 1210 Ljubljana,
tel.: 01/510 65 80, e-mail: henrik.neubauer@guest.arnes.si
Na zgoøœenki, ki jo je izdala Zaloæba kaset in ploøœ RTV Slovenija, je øiroka paleta renesanœnih glasbenih in plesnih stilov
razliœnih deæel (Francije, Italije, Øpanije, Nemœije, Nizozemske,
Velike Britanije in Slovenije).
Program je nastal v izvedbi Ansambla za renesanœno glasbo in
ples Cortesia, ki ga po plesni plati vodi Lidija Podlesnik.
Informacije: Oddelek za muzikologijo in Center za pedagoøko
izobraæevanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (Lidija
Podlesnik), Aøkerœeva 2, Ljubljana, tel.: 01/241 14 40,
e-mail: lidija.podlesnik@ff.uni-lj.si

Mladi Slovenski glasbeniki v Evropi 1982–2006
Lovro Sodja
Kulturna agencija LANE je izdala knjigo Lovra Sodje, v kateri
je avtor popisal øtevilne uspehe in sodelovanja naøih mladih
glasbenikov doma in na tujem, kot jih je zbral v œasu svojega
delovanja v okviru TEMSIG-a (Komisija za tekmovanje mladih
slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev v sklopu Sveta za
glasbeno izobraæevanje RS).
V knjigi so opisi, programi in fotografije evropskih koncertov
mladih glasbenikov iz Slovenije in øtrevilnih drugih dræav (1988
do 2005) – skupno 44 koncertov, opisi tekmovanj za evropsko
glasbeno nagrado in opisi generalnih zasedanj EMCY iz Antwerpna, Dublina, Dubrovnika, Hamburga, Linza, Ljubljane, Lux-

Vabila

emburga, Lizbone, Osla, Züricha (1988–2004), opisi øestih evropskih orgelskih tekmovanj v Ljubljani (1989–2004) in treh
»orgelskih poti«, z ogledom orgel v cerkvah na Øtajerskem, Primorskem in po Dolenjski, opisi tekmovanja za evropsko glasbeno nagrado, spomini in naœrti evropskih nagrajencev, seznam
Slovencev v æirijah EMCY in opis mednarodnega seminarja
Irene Grafenauer v Portoroæu. V knjigi najdemo tudi bibliografijo 160 objavljenih œlankov v raznih evropskih jezikih od leta
1982–2006.
Cena knjige je 29,19 € (6.995,00 SIT) in je na razpolago na
naslovu Kulturna agencija LANE d.o.o., C. dolomitskega odreda 35, 1358 Log pri Brezovici, ali na naslovu avtorja, e-mail:
lovro.sodja@guest.arnes.si

Razpisi

■ Nekdanje sveœanosti
Ponovitev veœmedijske baletno-plesne predstave v poœastitev
100-letnice rojstva Pina Mlakarja
Prav na dan stoletnice rojstva patriarha slovenskega baleta
Pina Mlakarja se bomo spominu na izjemnost umetniøkega in
æivljenjskega opusa Pie in Pina poklonili tudi v njegovem
rojstnem Novem mestu. Ponovitev sveœane veœmedijske baletne predstave Nekdanje sveœanosti, ki je bila premierno izvedena decembra lani v Cankarjevem domu, bo v petek, 2. marca
2007, ob 19.30 uri v Kulturnem centru Janeza Trdine.

6. gala veœer novih baletnih koreografij v Gledaliøœu Koper
Vabimo ljubitelje baletne umetnosti, naøe znance in prijatelje
in vse tiste, ki bi si veœer radi ogledali, pa jim to dosedaj ni
uspelo, da si pridejo ogledat 6. gala veœera novih baletnih
koreografij v nedeljo, 25. februarja, ob 19. uri v Gledaliøœu
Koper. Prisrœno vabljeni!

■

Balet Don Kihot
Prijazno vabimo na ogled nove baletne premiere Don Kihot, v
reæiji in koreografiji Dinka Bogdaniœa, ki bo v œetrtek, 22. februarja 2007, ob 20.uri na Gospodarskem razstaviøœu, kjer se
bo naøim baletnikom pridruæilo nekaj gostov.

■

7. gala veœer novih baletnih koreografij
na slovensko glasbo

IO DBUS objavlja rok za prijave za oblikovanje novih baletnih
koreografij za 7. gala veœer novih koreografij na slovensko
glasbo, ki bo organiziran v jesenskem delu leta 2007 v skladu
s terminskimi in prostorskimi moænostmi. Premiera je predvidena 7. oktobra 2007.

Pogoji:
Koreografija mora biti oblikovana na slovensko glasbo poljubnega sloga in œasovnega razdobja v trajanju od øtiri do 12
minut (z moænostjo manjøe tolerance). Izvajalci so lahko profesionalni baletni plesalci, praviloma œlani DBUS.
Prijave morajo vsebovati natanœen izbor glasbe s podatki zaloænika nosilca zvoœnega zapisa, dolæino koreografije, øtevilo plesalcev in okvirni koncept nove koreografije. Rok za prijavo se
izteœe 1. maja 2007. O predlogih bo odloœal IO DBUS.

■

11. Mednarodni festival koreografskih miniatur –
Beograd 2007
Druøtvo baletnih umetnikov Srbije (UBUS) objavlja razpis za
sodelovanje na 11. Mednarodnem festivalu koreografskih
miniatur, ki se bo odvijal v mesecu maju v Narodnem pozoriøtu v Beogradu. Rok za prijave je 30. marec 2007. Vse informacije o festivalu in prijavi so dosegljive na spletni strani:
www.koreografskeminijature.com in na elektronskem naslovu: info@koreografskeminijature.com.

■

Strokovne nagrade DBUS za leto 2006
Izvrøni odbor DBUS objavlja razpis za prijavo kandidatur za
strokovne nagrade Lydie Wisiakove za leto 2006. Predlagatelji
so lahko fiziœne in pravne osebe. Kandidati za nagrade so œlani
DBUS, ki so v letu 2006 dosegli pomembne umetniøke doseæke
na podroœju baletne umetnosti. Prijave s podatki o kandidaturi
in potrebno utemeljitvijo izjemnosti predlaganega doseæka poøljite na naslov: Druøtvo baletnih umetnikov Slovenije, Æupanœiœeva 1, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. marca 2007.

■

■

Letni redni obœni zbor Druøtva baletnih umetnikov
Slovenije – nedelja, 4. marca 2007, ob 11. uri
na Ministrstvu za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

Vabimo œlane Druøtva baletnih umetnikov Slovenije, da se
udeleæijo rednega volilnega obœnega zbora, ki bo v nedeljo,
4. marca 2007, ob 11. uri na Ministrstvu za kulturo, Maistrova
10, Ljubljana. Pozivamo vse, ki so zainteresirani za aktivnejøe
delo v druøtvu, da na naslov druøtva ali osebno œlanom Izvrønega odbora sporoœijo svojo kandidaturo za naslednje funkcije: izvrøni odbor (devet œlanov: predsednik, podpredsednik,
tajnik, blagajnik in øe pet rednih œlanov), nadzorni odbor
(trije œlani) in disciplinsko komisijo (trije œlani).
Po zboru bo organizirano kosilo s prijateljskim druæenjem,
zato pozivamo naøe upokojene œlane, da se udeleæijo sreœanja,
ki ga zaradi œasovne stiske nismo uspeli organizirati v prednovoletnem œasu.
Zaradi organiziranja prevoza œlanov iz mariborske regije in
rezervacije prostora za obed prosimo vse, da potrdijo svojo
udeleæbo na Obœnem zboru najkasneje do vkljuœno 28. februarja 2007 na telefonske øtevilke: 040 465 161 (Sonja) ali
040 465 162 (Bojana, Maribor) ali
po elektronski poøti: dbus@email.si
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V zadnji øtevilki glasila Balet nam je v naøem poroœanju o
premieri Labodjega jezera v SNG Opera in balet Maribor
pomotoma »pobegnil« podatek, da sta vodilni vlogi Belega in
Œrnega laboda ter Princa Siegfrieda poleg drugih plesala tudi
solista Galina Œajka in Eugen Dobrescu. Za pomanjkljivo
informacijo se opraviœujemo in z veseljem objavljamo fotografijo tega izvrstnega baletnega para.

Foto Ivan Vinovrøki

Dopolnilo oziroma opraviœilo:

Labodje jezero – Galina Œajka in
Eugen Dobrescu

Pet mesecev pred dosego svoje stote obletnice rojstva so poøle
æivljenjske moœi patriarhu slovenskega baleta Pinu Mlakarju. Po
øestih letih samevanja se je s tem ponovno zdruæil v kozmiœno
dvoedinost s svojo drago Pio, ki se je poslovila v letu 2000.
Plesalec, koreograf, pedagog, filozof, œastni meøœan mest Ljubljane in Novega mesta, trikratni prejemnik Preøernove nagrade, dobitnik srebrnega œastnega znaka svobode Republike Slovenije, prejemnik plesne nagrade mesta München in œastni
predsednik Druøtva baletnih umetnikov Slovenije je v æivljenjskem in umetniøkem zdruæenju s soprogo Pio Mlakar usodno
zaznamoval in spreminjal poleg slovenskega in nekdanjega
jugoslovanskega tudi evropski kulturni prostor. Veœ o tem na
prvi strani Baleta.

Pino Mlakar

Foto Arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Pino Mlakar 1907–2006

Foto Arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Poslovili so se …

Pino Mlakar
na ljubljanskem baletnem odru s kolegi,
junij 2006

Heidrun Schwaarz
Pretresla nas je popolnoma nepriœakovana izguba balerine,
koreografinje in dolgoletne vodje baleta v Nemœiji Heidrun
Schwaarz, soproge naøega baletnega plesalca in pedagoga Igorja Koøaka. Øe v prvih poletnih dneh smo se druæili ob njunem
obisku Ljubljane, ki sta ga izkoristila tudi za to, da sta obiskala vajo za novo koreografijo 6. Gala veœera DBUS, ki jo je pripravljal Æiga Jereb, œlan njune baletne skupine v Nemœiji. Nikomur pa se ni niti sanjalo, da jeseni ne bo doœakala.
Rodila se je v Münchnu 1943. leta, kjer je tudi konœala øtudij na
Dræavni baletni operni øoli (Bayrischen Staatsoper ballettschule). Prvi angaæma je imela v Münchnu (Bayerischen Staatsoper), nato je bila kot prva solistka angaæirana v gledaliøœu v
Strasburgu in leta 1965 v mestnem gedaliøœu v Frankfurtu pod
vodstvom Tatjane Gsovsky, Todda Bolenderja in Johna Neumeierja. Leta 1970 je bila angaæirana kot primabalerina v nemøki
dræavni operi Berlin, kjer je ostala vse do leta 1981, ko je pre-
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Heidrun Schwaarz

vzela mesto baletnega direktorja v Aalto – gledaliøœu Essen in
ostala tam do leta 1995. Naslednje leto je prevzela baletno vodstvo v Zdruæenih mestnih gledaliøœih Krefeld/Mönchengladbach
(Vereinigten Städtischen Bühnen Krefeld und Mönchengladbach). V øtiriindvajsetih letih je kot baletna direktorica koreografirala øtevilne baletne predstave, kot so: Hrestaœ (Œajkovski), Niæinski – Bog plesa/Genij in norost (Stravinski, Weber, ...),
Peer Gynt (Gorecki, Grieg), Remixed (Steve Reich), Orbits (Phillip Glass), Pepelka, Coppelia, Romeo in Julia ... in njeno zadnje
delo Die Windsbraut (Gustav Mahler).

Foto Vojko Vidmar

Matilda Lukøa
V 71. letu starosti nas je nepriœakovano zapustila mariborska
balerina Matilda Lukøa. V mariborskem baletu je bila angaæirana leta 1953, kjer je plesala vse do upokojitve leta 1976. Gledalcem se je najbolj vtisnila v spomin v vlogi Pike Nogaviœke,
ki je doæivela krstno uprizoritev v sezoni 1960/61 v koreografiji Ika Otrina in na glasbo Kruna Cipcija.
Nam kolegom bo ostala v ljubem spominu tudi s sreœanja upokojencev mariborske regije v organizaciji DBUS, ko smo jo po
dolgih letih »odsotnosti« uspeli privabiti nazaj v naøa druæenja.

Matilda Lukøa

Zoran Velevski

Irina Visoœinenko

Poslovil se je tudi makedonski baletni solist in nekdanji vodja
baleta v gledaliøœu v Skopju Zoran Velevski. V poznih osemdesetih letih je bil œlan baletnega ansambla v Ljubljani. S soprogo Zoico Purovsko sta bila redna gosta v Ljubljani na Sreœanjih baletnih umetnikov naøe nekdanje skupne dræave.

Poslovila se je Irina Visoœinenko, baletna plesalka, ki je bila v
devetdesetih letih s soprogom Sergejem Semenjukom redna
œlanica baleta SNG Ljubljana. Kasneje sta se preselila na primorski konec Slovenije, kjer sta v razliœnih mestih pouœevala
balet.

Drobne

novice

13. maja 2006 smo bili povabljeni na sveœani Baletni veœer v Festivalno dvorano na Bledu, ki je bil posveœen 15-letnici ustanovitve tamkajønje baletne øole. Pokojna Dana Renœelj je v letu 1991 na Bledu
osnovala Internacionalno baletno øolo in s tem usodno posegla v æivljenje blejskih otrok. Njeno bogato dediøœino, ki jo prvenstveno nosijo
v sebi otroci sami, po njeni smrti leta 2003 ohranja in bogati skupinica prav tako entuziastiœnih ljudi z Aleksandrom Kravanjo na œelu, in
ne moremo mimo ugotovitve, da so v svojih namenih uspeøni.

Se gledalci baletnih predstav v Ljubljani zavedajo privilegija, da
obœasno med »baletkami« lahko vidijo tudi akademsko slikarko?
Meseca septembra je baletna plesalka in likovna umetnica Æiva Æitnik doæivela svoj »sreœni trenutek« in »preæivela« svojo prvo samostojno razstavo. Na otvoritvi v Tobaœni tovarni je vladala prav posebna atmosfera, saj so se med seboj pomeøali pripadniki dveh razliœnih umetniøkih zvrsti, kar poslediœno praviloma rezultira v zelo pozitivnih vibracijah.

■

Foto Vojko Vidmar

Foto Vojko Vidmar

■

Æiva Æitnik

Aleksander Kravanja s pedagogi, koreografinjami in uœenkami

17. junija smo obiskali Drugo baletno revijo na Krasu, ki je predstavila øtevilne mlade baletne nadebudneæe iz Ajdovøœine, Nove Gorice, Komna, Postojne, Seæane in Povirja, z gosti iz ljubljanske baletne
øole. Prireditev je organiziralo Druøtvo ljubiteljev baletne umetnosti iz
Divaœe in njihov glavni »pogonski motor« Dobrivoj Subiœ.

Ob 60. jubileju mariborskega baleta so v okviru Univerzitetne
knjiænice v Mariboru in Slovenskega narodnega gledaliøœa Maribor
pripravili razstavo Od Moæiœka do Arhitekture tiøine. Avtorici sta bili
bibliotekarka Karmen Salmiœ Kovaœiœ in Kristina Ørot. Razstava je
bila odprta od junija do septembra 2006.

Foto Ivan Vinovrøki

■

Foto Vojko Vidmar

■

Baletno veselje uœenk Druøtva ljubiteljev baletne umetnosti iz Divaœe

Direktorja SNG Maribor Danilo Roøker in mag. Stane Jurgec med ogledom
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SIGIC, slovenski glasbeno-informacijski center, je 23. junija 2006
postal polnopravni œlan IAMIC (International Association of Music
Information Centres) v Göteborgu na Øvedskem. Zainteresirani za
mnoæico podatkov, ki jih SIGIC poveœuje ves œas, lahko najdejo stik
na: http://www.sigic.si/ ali info@sigic.si

■

Gabriela Teglaøi Velimiroviå, plesalka, koreografinja, publicistka,
ki jo sreœamo tudi v politiœnih krogih, sestra naøe mariborske baletne plesalke Ruæe Teglaøi Hirschenhauser, je izdala knjigo Balet, da
li se to jede? Namen knjige je seveda podoben, kot je pri delovanju
DBUS, v ozaveøœanju ljudi, da je balet paœ samo ena od mnogih
umetniøkih vej in da »mistifikacija« v povezavi z njim nima svojega
opraviœila. Informacije: gambby@neobee.net

■

Miodrag Tabaœki, scenograf, kostumograf in profesor na øtevilnih
univerzah v tujini, ki je sodeloval z ljubljanskim baletom v letih
1988 in 1997 v baletih Peer Gynt in George Gershwin, je za svojo
monografsko knjigo od ameriøkega inøtituta za gledaliøko tehnologijo (USITT) prejel nagrado Golden Pen Award.

Vredno

ogleda

Kulturni in umetniøki programi TVS
Uredniøtvo za resno glasbo in balet
PROGRAM
Nedelja 18. 2. 2007, ob pr. 23.00, TVS2
UMETNOST GLASBE IN PLESA
– Kirov predstavlja Niæinskega (Polovski plesi in Øeherezada), pr. 52’
Nedelja 25. 2. 2007, ob pr. 23.00, TVS2
UMETNOST GLASBE IN PLESA
– Plesna skupina DV8: Cena æivljenja, plesni TV film, pr. 35’

■

■

9. junija 2006 je bilo ustanovljeno Baletno druøtvo Postojna.

Druøtvo baletnih umetnikov Srbije je svojo prestiæno nagrado,
imenovano po koreografu Dimitriju Parliåu, v letu 2006 med drugimi dodelilo za æivljenjsko delo prvakinji in direktorici baleta Eriki
Marijaø, ki jo poznamo iz obdobja sedemdesetih let, ko je Iko Otrin
za televizijska snemanja v Ljubljani zbral ugledne baletne soliste iz
vse tedanje Jugoslavije.

■

26. maja 2006 je zaœelo z delom Udruæenje baletskih umetnika
Vojvodine (UBUV), ki ima svoj sedeæ v Srpskem narodnem pozoriøtu, Pozoriøni trg 1, 21000 Novi sad. Predsednik je tamkajønji prvak
baleta Milan Laziå (lazmilan@yahoo.com), generalna sekretarka pa
Dæana Åurœiå (lama@neobee.net, tel.: +381 21 371 560 in +381
64 28 7 29 70)

■

K uspehu zmagovite popevke na letoønjem evrovizijskem tekmovanju Ema 2007, ki jo poje operna pevka Alenka Gotar, je svoj deleæ
prispeval tudi naø œlan, baletni plesalec in koreograf Gregor Guøtin,
ki ga poznamo z Gala veœerov novih koreografij DBUS, in je (tudi z
lastno prisotnostjo) »razgibal« spremljevalne pevce.

■

Danica Dolinar
Urednica Uredniøtva za resno glasbo in balet

Zaradi naøe prezasedenosti v projektu Nekdanjih sveœanosti, in
vpetosti v dogajanja okoli tega, kar se je praktiœno dogajalo skozi
vse leto 2006 (zaradi œesar je tudi naøe uredniøtvo »delovalo v
temi«), enostavno nismo utegnili vsem vam, naøim bralcem, prijateljem, znancem in ljubiteljem baletne umetnosti zaæeleti sreœe na prehodu v leto 2007.
Œeprav smo æe krepko zakoraœili vanj, smo mnenja, da ga je øe »toliko ostalo«, da kakøna prijazna in lepa »baletna« æelja, za sreœno in
uspeøno preplesanje leta 2007 ne more biti odveœ.
Torej: Borite se za svoje osreœujoœe trenutke, prijazno poskrbite, da
bodo z njimi obdarovani tudi tisti, ki vas obkroæajo, in ne dajte se
za vsako ceno pretentati terorju kapitala, temveœ kakøne trenutke
miru posvetite svojim duøam ... Sreœno!
Za baletno umetnost naj vas ne skrbi. Priœujoœa sliœica malœkov, ki
so na tak ali drugaœen naœin »plod« (slovenske!) baletne umetnosti
(pardon, ljudi, ki se z njo ukvarjajo, hihihi ...) nam govori, da za
bodoœnost ne bomo prikrajøani ...
Za DBUS, predsednik Vojko Vidmar

Dne 2. februarja 2007 smo v enem od vidnejøih œasnikov prebrali øokantno novico, da v osnutku odloka o proraœunu mestne obœine
Ljubljana za leto 2007, v postavki prestiænih tradicionalnih nagrad
za izjemne stvaritve s podroœja kulture mesta Ljubljane, ki se tradicionalno podeljujejo od leta 1965, poimenovanih Æupanœiœeve
nagrade, sredstva – niso predvidena ... KOMENTAR VSEKAKOR NI
POTREBEN!
Foto Vojko Vidmar

■

Baletni malœki

Glasilo izdaja DBUS
Æupanœiœeva 1, 1000 Ljubljana
040 465 161 (Sonja Kerin),
040 465 160 in
040 465 162 (Bojana Hinteregger)
E-mail: dbus@email.si
http://www.dbus.si

16

Uredniøtvo: Vojko Vidmar in Sonja Kerin
Oblikovanje: Neva Øtembergar
Lektorstvo: Rudenka Nabergoj
Priprava za tisk: DELO Repro d. o. o.
Tisk: Tiskarna Lotos, Postojna

Zaradi obnove in dogradnje operne hiøe, v kateri smo imeli do sedaj svojo pisarnico, bomo prisiljeni najti nadomestno lokacijo. To je razlog,
da bo z naøimi »uradnimi urami« zaenkrat bolj
teæko, zato prosimo, da nas kontaktirate po elektronski poøti in po telefonih. Seveda ostajamo z
vami in za vas ...

