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Tjaša Kmetec in Lukaz Zuschlag - Doktor Živago; foto: Darja Štravs Tisu



Moški z nožem
&

Kompozicija
premiera baletnega večera v SNG Opera in balet Ljubljana
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Premiera:  8. november 2018     



MOŠKI Z NOŽEM
Moški z nožem, baletna glasba za orkester v treh delih po motivih 
Riharda Jakopiča

4Prizor iz baletne predstave Moški z nožem; foto: Darja Štravs Tisu 5

       KOMPOZICIJA
           Kompozicija, baletna glasba za orkester

Glasba Milko Lazar
Koreograf Matjaž Farič
Dramaturginja Staša Prah
Baletna mojstrica Mojca Kalar Simić

Izgubljen Owen Lane
Ni kot druge Mateja Železnik
Vsiljiv Lukas Zuschlag
Črnogleda Rita Pollacchi
Tista Ana Klašnja
Jeklena Tjaša Kmetec
Obseden Fillipo Jorio
Ostra Elli Purkunen
Tisti Petar Đorčevski
Skoraj drugačen Kenta Yamamoto
Klavec Yuki Seki
Divji Hugo Mbeng
Moški Filip Viljušić, 

Lorenzo Silingardi, 
Matteo Moretto, 
Yujin Muraishi

Padla Tasja Šarler

Glasba Drago Ivanuša
Koreografinja Sanja Nešković Peršin
Baletni mojster Stefan Capraroiu

Solo moški Hugo Mbeng
Solo ženska Marin Ino
Dueti Kenta Yamamoto in Petar Đorčevski

Mateja Železnik in Lukas Zuschlag
Chie Kato in Marin Ino

Japonska skupina Chie Kato, Kenta Yamamoto, 
Yujin Muraishi, Yuki Seki, Marin Ino

Dekleta Marin Ino, Chie Kato, 
Mateja Železnik, Tasja Šarler, 
Elli Purkunen, Nina Noč,  
Mariša Nač, Yaman Kelemet

Fantje Hugo Mbeng, Lukas Zuschlag, 
Kenta Yamamoto, Yujin 
Muraishi,  Petar Đorčevski, 
Owen Lane, Filippo Jorio, 
Filip Viljušić, Yuki Seki
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Po spomladanski rekonstrukciji treh del, ki je ponudila vpogled v nekatere 
zgodovinske pristope domačih koreografov, je ljubljanski baletni ansambel 
letošnji stoti obletnici slovenskega baleta posvetil tudi jesensko premiero, 
tokrat z dvema krstnima deloma sodobnih domačih ustvarjalcev Matjaža 
Fariča in Sanje Nešković Peršin.
Matjaž Farič, avtor prvega dela Moški z nožem, je navdih za novo plesno 
stvaritev črpal iz slik in skic impresionističnega slikarja Riharda Jakopiča, 
v katerih je zaznal živost, mesenost, ki sta mu razpirala robove impresije 
slik in mu omogočila miselni material za koreografijo. Idejno zanimiv, 
a zahteven material za plesno naracijo računa na zaznavno in miselno

angažiranost gledalca. Čeprav je dobrodošlo predhodno informiranje o
temi, se miselni svet Jakopičevih slik ves čas ruši in ponovno vzpostavlja
s fragmentarno logiko. Posledično nastajajo svojevrstni pomeni, ki 
jim lahko gledalec sledi tudi zgolj z lastno investicijo. Farič torej ne 
»slika« Jakopičevih del dobesedno – v predstavi skoraj ni izrazitih aluzij 
na določeno sliko, razen na Moškega z nožem. Tudi v to sliko poseže širše, 
na novo izumi njeno vsebino, nanjo lepi nove pomene, predzgodbe. 
Kljub izpostavitvi naslovne vloge Moškega z nožem in njegove domišljijsko 
zastavljene »zgodbe« se okoli njega ne zvrtinči logična pripoved, ki bi pri-
nesla zaporedje dogodkov in logičen konec. Farič namreč bolj izpostavlja 
iracionalni svet, ki učinkuje kot nekakšen sanjski svet, v katerem ima razum 
drugačne zakonitosti kot v realnem. Gre za niz dogodkov, ki imajo vsak svoje 
avtonomno življenje. Tako pred nami nastaja nekakšen čuden, neopri-
jemljiv, večplastno označen svet z ogromnima premikajočima zidovoma, 
ki odpirata in zapirata odrski prostor, v katerem lahko prepoznamo pojme, 
kot so bojevitost, nasilnost, pojem žrtve, strah, torej tiste, ki se jih drama-
turško (dramaturginja je bila Staša Prah) lahko izlušči in naveže na 

Moškega z nožem. Nenazadnje so tudi vloge v predstavi označene z 
imeni kot Ostra, Klavec, Vsiljiv, Skoraj drugačen in podobno. Gledalca 
pritegne ravno nenavadnost pred njim naslikanega sveta, v katerem ni 
pravzaprav nič prijetnega ali prijaznega. V koreografski pisavi Matjaža 
Fariča, ki je tako kot vsebina predstave našla oprijemljivo osišče okoli 
osnovnega motiva Moškega z nožem (v gibih zaznamo ostrino, hitrost, 
dinamiko) in ki prvič koreografira za ljubljanski baletni ansambel, je 
moč prepoznati poglobljen premislek izbrane teme, z novimi gibalnimi 
odvodi zaznamovan plesni izraz, čistost in preciznost, pri čemer so mu 
v pomoč izvrstni plesalci, med katerimi je z mnoštvom ostrih gibov rok

in presenetljivo hitrostjo nog še posebej izstopajoča Elli Purkunen.
Drugi del Kompozicija Sanje Nešković Peršin ne izhaja iz konkretne teme, 
kot je to značilno za prvi del, pač pa stavi na univerzalnost in človeškost. 
Kompozicija skozi unisono delujoč mehanizem nakazuje neprestano 
enakost delovanja, ki ga razbijajo kratki poskusi posameznikov izstopa
iz te množice. Iz nepregledne množice končno izstopi posameznik, skozi 
katerega je najmočneje projicirana želja po odmiku, po samoopazovanju 
in samorefleksiji ter ponovnem, a drugačnem stiku z množico. Sanja 
Nešković Peršin, kljub občutljivi temi, ki jo poskuša izpostaviti slika svet, 
odet v pastelne barve kostumov, veliko pozitivneje. To doseže s čisto 
vizualno podobo, z dvema svetlima zavesama, ki se odmikata, premikata, 
dvigujeta, skratka sta živ scenski element, saj nikoli nemirujeta  Ranljivost 
posameznika, njegova odprtost in sodelovanje z množico so v Kompoziciji 
izpostavljeni kot tisto nekaj, kar bi moralo v življenju biti samoumevno. 
Zanimivo zastavljen koncept pa v realizaciji nekoliko izgubi ostrino izbrane 
teme. Določena stanja suvereno in z občutkom nakaže, ne izpelje pa jih do 
konca oziroma jim odmeri prekratek čas, da bi izkazala svoj potencial in 

Moški z nožem; foto: Darja Štravs Tisu

Izpostavljanje človekovega notranjega sveta
Piše Nataša Berce
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Katarina Meneses: Mojca in Ionut Dinita: Kekec; foto: Tiberiu Marta
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Matjaž Farič

tematsko usmeritev. Pomensko najmočnejši del predstave je pravzaprav 
njen minimalističen del, ko se dekle (Marin Ino) ob voluminoznosti plapo-
lajočih zaves zgolj ustavi, preobleče in razplete lase. S subtilno gesto 
izpostavi bistvo Kompozicije, kontrapunkt med posameznikom in svetom. 
Odličen je tudi Hugo Mbeng, ki v solu izkoristi vse svoje fizične kapacitete.
Oba dela predstave Moški z nožem in Kompozicija posegata v človekovo 
notranjost in izpostavljata nek nemir, ki je pri Fariču zaradi tematskega 
izhodišča bolj dinamičen in mračnejši, pri S. Nešković Peršin pa bolj po-
etično naravnan. Obe deli tudi izpostavita ranljivega posameznika, skozi 
katerega projicirata bistvo, ki zaživi šele v odnosu s skupnostjo. Izbor Mete 
Grgurevič za scenografinjo in Uroša Balantiča za kostumografa zaokroži 
vizualno estetiko tega baletnega diptiha. Avtorsko je v tesni navezavi s 
koreografoma nastala tudi glasbena matrica obeh delov (Milko Lazar za 
Moškega z nožem in Drago Ivanuša za Kompozicijo), ki je izvajana v živi 
orkestralni zasedbi. Za intenzivno izvedbo so seveda zaslužni odlični ple-

salci ljubljanskega baletnega ansambla.
Avtorska dela domačih ustvarjalcev niso prav pogosto na ljubljanskem 
operno-baletnem odru in so zato toliko bolj dobrodošla za seznanjanje 
z uprizoritvenimi naboji in kreativnimi tendencami slovenskih sodob-
nih avtorjev. Avtorski pristopi razpirajo baletni kod in dokazujejo, da ga 
lahko kljub zanj značilnemu principu poustvarjanja razprejo tudi širše 
in premaknejo njegove meje. Baletna umetnost, ki vedno nosi arhaičen 
predznak, lahko tako kot vse druge gledališke forme tematsko in izved-
beno korespondira s časom, v katerem živimo, ima do njega stališče in 
prepoznava aktualno stvarnost kot relevantno temo za uprizarjanje.
Morda še en bolj prozaičen komentar: Treba je samo še iznajti formulo, ki 
bi premaknila gledalce, da bi razumeli, da balet nista samo Labodje jezero 
ali Hrestač, predstavi, ki sta v nasprotju z obravnavanima razprodani ved-
no, kadar sta na razporedu.

Sanja Nešković Peršin

Kompozicija; foto: Darja Štravs Tisu
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SMRT V    
Premiera novega baletnega dela Valentine Turcu v SNG Maribor
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BENETKAH
Glasba: Gustav Mahler
Koreografija, režija, dramaturgija: Valentina Turcu
Asistent koreografinje: Anton Bogov
Scenografija: Marko Japelj
Kostumografija: Alan Hranitelj
Asistentka kostumografa: Petra Dančevič
Oblikovanje luči: Aleksandar Čavlek
Avtor video filma: Matjaž Mrak - ZFS

Gustav von Aschenbach - Takuyo Sumitomo, Anton Bogov
Angel Smrti - Sytze Jan Luske
Tadzio - Jan Trninič
Aschenbachova soproga - Jelena Lečić
Ljubimca - Catarina de Meneses, Ionut Dinita
Tadziova mati - Monja Obrul
Tadziove sestre - Vanja Vitman, Satomi Netsu, Ema Perič
Tadziove sestre - Ines Uroševič
Rus - Filip Jurič
Rusinja - Branka Popovici
Bella - Olesja Hartmann Marin
Japonec - Yuya Omaki
Japonka - Asami Nakashima
Nemec - Sergiu Moga
Nemka - Tanja Baronik
Američan - Matjaž Marin
Francoz - Alexandru Pilca
Francozinja - Ines Petek
Direktor Hotela - Mircea Golescu

Fotografija spodaj: Tiberiu Marta
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Osamljenost v času kolere
Piše Nataša Berce

Da je osamljenost občutek, ki tudi v sedanjosti pušča močne odtise kljub hiperrealnemu mreženju, objavljanju vseh vrst 
komentarjev in brezhibnih selfijev, ali morda ravno zato, je ključno sporočilo novega koreografskega dela Smrt v Benetkah 
Valentine Turcu (premierno uprizorjenega 9. 11. 2018 v Mariboru, zapis je nastal 22. 1. 2019 po ogledu v Ljubljani). Nastalo je 
po kultnem istoimenskem romanu Thomasa Manna. Skozi lik ostarelega književnika Aschenbacha, ki ga odigra in odpleše 
Anton Bogov, trpečega zaradi neznosnega občutka izgube pisateljskega navdiha in, kot v zgodbi odkrijemo mnogo pozneje, 
tudi zaradi homoerotičnih nagnjenj, ki ga preganjajo in potiskajo v še večjo stisko, se razpre svet umetnika, ki počasi kloni pod 
težo vsakdanjosti. Zdi se, kot da Aschenbachu navidezni paralelni svet, v katerem deluje, še edini omogoča čustveno zatočišče. 
Okoli njega se ves čas vrtinči nekakšen drugi jaz, ki ga preganja, opominja, včasih tudi usmerja in pomaga, utelešen v liku Angela 
Smrti (Sytze Jan Luske). Vzvišena izumetničenost in odmaknjenost od pisatelja je skozi Angela Smrti prignana do viška, isti 
postopek distance od v sebe potegnjenega Aschenbacha prezentirajo tudi ostali nastopajoči. 

Prostor zamejujejo ogromne premične stene (zadnje čase pogost ele-
ment baletnih, opernih in gledaliških uprizoritev), ki se kot potujitveni 
element premikajo s pomočjo plesalcev, ki to pogosto izvedejo še s 
pretirano gesto in potujitvi pristrižejo krila in namen. Uprizoritev izpisuje 
značilne zamahe koreografskega podpisa Valentine Turcu: prepletanje 
elementov klasičnega in neoklasičnega baleta z melodramatično gesto 
kot gledališkim znakom. V njeni koreografski maniri z umeščanjem v 
prostor ali ustvarjanjem plesnih kompozicij prepoznavamo tri nivoje: 
tipične gledališke situacije, kjer je v ospredju igra, dele, kjer je ples v 
funkciji užitka nad lastnim telesom, in klasične baletne principe, npr. 
vdor domišljijskih bitij. Vse skupaj v formi funkcionira odprto in sveže 
ter prav gotovo predstavlja možnost zanimivega spoja, vendar na-
petost med temi elementi vseeno ostaja nekoliko neizkoriščena, tudi 
ko pridružimo glasbo Gustava Mahlerja. Prav zato je tudi vsebina v 

Gustav von Aschenbach - Takuyo Sumitomo; foto: Tiberiu Marta

Valentina Turcu
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uprizoritvi zastavljena nekoliko preveč arbitrarno, razbiranje pomenov pa brez vnaprejšnjega poznavanja vsebine Mannove 
novele postane nekoliko težavno. V estetsko dovršeni in v podobi filmsko zasnovani predstavi, med drugim tudi z izborom 
glasbe (kultni film Luchina Viscontija poleg drugih skladateljev uporablja Mahlerja), med večinoma črno-belo likovno podobo 
razbiramo vsakdanjo splošnost (srečevanja ljudi, ljubimce, otroško igro, kopalce) in uživaštvo, ki ga umeščenost v obmorsko 
mesto Benetke še potencira in ga epidemija kolere zaustavi. Atmosfersko deluje Smrt v Benetkah ležerno svetovljansko – z 
nenehno prihajajočimi in odhajajočimi gosti hotela, njihovim posedanjem v hotelskem baru, z obiskovanjem plaže in sproščen-
im sprehajanjem vzdolž obale. V tem užitkarskem svetu sodeluje Aschenbach le kot nekakšna vseh čustev in moči izpraznjena 
silhueta. Njegovo posedanje je posedanje človeka, ki ga nihče več ne opazi. Zdi se, kot da se je objekt poželenja, deček Tadzio, 
pojavil še pravi čas, da je lahko njegovi neopazni silhueti vdahnil nekaj življenja. Potem to zaustavi književnikova smrt. Z Izbiro 
kostumov (Alan Hranitelj) uprizoritev napeljuje na čas novele, to je pred več kot sto leti, kar pa spodnese raba prenosnih tele-
fonov za ustvarjanje fotografskih posnetkov. S tem se poskuša ustvariti vtis sodobne ujetosti v pasti moderne tehnologije in 
temo predstave narediti nadčasovno, jo približati današnjemu času in gledalcu.
Valentino Turcu privlačijo grandiozne teme, s katerimi dobi zalet njena ustvarjalna domišljija. Kar je čisto v redu. Vprašanje je 
le, kako vse elemente baletne uprizoritve sopostaviti, da ne dihajo le vsak zase, temveč kot en sam kompakten mehanizem.

Catarina de Meneses in Ionuc Dinita v baletu Smrt v Benetkah

foto: Tiberiu Marta
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Gustav von Aschenbach - Anton Bogov; foto: Tiberiu Marta
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Kako upodobiti sedanjost in stoletno zgodovino v 
izjemno majhni “sliki”, na kateri mora biti vse na 
pravem mestu?

Stoletnica slovenskega baleta je zaznamovana 
tudi s svečano poštno znamko. Letos jeseni je 
minilo sto let od ustanovitve prvega baletnega 
ansambla v Ljubljani, ki je nastal prej kot poklicni 
baletni zbor v tedanji prestolnici Beogradu in 
vseh nekdanjih bivših jugoslovanskih republikah 
razen v Zagrebu, pa tudi prej kot v večini evrop-
skih držav. Ob jubileju, ki je vreden posebne 
pozornosti, je Pošta Slovenije novembra izdala 
znamko s klasičnim baletnim motivom in nom-
inalno vrednostjo 1,17 evra. Priložnostna poštna 
znamka je tiskana v omejeni nakladi in je v prvi 
vrsti namenjena zbirateljem poštnih znamk. 
Znamke pa so tudi v prosti prodaji v poštnih 
poslovalnicah.

Suženj, vojna in Maister
Pošta Slovenije je letos natisnila še nekaj poseb-
nih znamk. V spomin na stoto obletnico izida 
prvih slovenskih poštnih znamk, ki so nastale 
v času povojnega pomanjkanja, so v obtoku 
Verigarji. Gre za serijo znamk z motivom sužnja. 
Pozornost so namenili tudi stoti obletnici prve 
svetovne vojne in bojem Maistrovih borcev za 
severno mejo.

“Na špicah”, v pravilni poziciji
“Temen oder, čarobno vzdušje, v ospredju 
osvetljena, elegantna primabalerina in zadaj 
mogočen, eteričen in skladen zbor plesalk,” 
izhodišče in navdih pri oblikovanju znamke 
predstavi Maja Tomažič, grafična in tekstilna 
oblikovalka, ki je narisala že kar nekaj znamk, 
širši javnosti pa so najbrž znani tudi njeni 
vzorci za posteljnino Odeje iz Škofje Loke. 

POŠTA SLOVENIJE IZDALA ZNAMKO
POSVEČENO 100-LETNICI SLOVENSKEGA BALETA
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“Osrednji motiv baletne znamke je s pasteli 
narisana ilustracija spodnjega dela nog plesalke 
v baletnih copatih in v tipični pozi - “na špicah”. 
Vtis odra je dosežen z barvnimi ter svetlobnimi 
kontrasti in predvsem z delno zrcalno sliko nog, 
ki se spodaj potegne v živ rob znamke. V ozadju 
zaslutimo skladen in številen ženski baletni 
zbor in baletno predstavo.”
Maja Tomažič je velika ljubiteljica baleta, 
zlasti klasičnega. Spremlja slovenske baletne 
predstave. “Vendar se odločim za ogled samo 
izbranih,” pravi, “pri katerih vem, da me bo 
pritegnila kombinacija umetnosti giba in glasbe. 
Ljubim romantične balete, kot so Giselle, 
Labodje jezero, Hrestač, Trnuljčica.”
Pri oblikovanju poštnih znamk je treba upošte-
vati zahteve naročnika, slediti intuiciji oziroma 
idejni zasnovi, za zmagovalno kombinacijo pa 
je potrebna še dobra izvedba, pojasnjuje. “Veči-
na nas oblikovalcev obvlada ročno ilustracijo, 
vektorsko in tudi digitalno ilustracijo. Znamka 
je izjemno majhna ‘slika’, kjer mora biti vse na 
pravem mestu. Pomembni so jasno sporočilo, 
razpoznavnost motiva in odlična kompozicija 
vseh elementov. Da je plesalka tudi tehnično 
v pravilni poziciji, je bilo potrebno precej 
sodelovanja in usklajevanja s strokovnjakom, 
gospodom Rodetom.”

Sprva le vložki v operi, danes vrhunski balet
Tomaž Rode, baletnik in predsednik Društva 
baletnih umetnikov Slovenije, je izjemen pozna-
valec te umetniške zvrsti in njene zgodovine. V 
Sloveniji je bila vselej mednarodnih razsežnos-
ti z različnih vidikov. Vaclav Vlček, češki baletni 
mojster, je vodil prvo baletno šolo vzporedno 
s poklicnim ansamblom v okviru Slovenskega 
deželnega gledališča v Ljubljani, na to mesto 
ga je imenoval Fran Govekar. Ta “prvi intendant 

Slovenskega deželnega gledališča je ob ponovni 
oživitvi opernega ansambla prepoznal tudi 
potrebo po nujnosti baletnega ansambla, in 
sicer prvotno zaradi baletnih vložkov v opernih 
uprizoritvah”, o začetkih profesionalnega baleta 
v gledališki sezoni 1918/19 govori Rode. Prve 
plesalke so bile Čehinje. Kmalu so se jim pridru-
žile slovenske umetnice.

V Ljubljano sta prišla tudi Pia in Pino Mlakar
V ansamblu je kot gost od leta 1924 sodeloval 
tudi Peter Gresserov z umetniškim imenom 
Golovin, ki je emigriral iz Rusije in je v Ljubljani 
študiral elektrotehniko. Pet let kasneje je 
Golovin prevzel vodenje baletnega ansambla 
in pod njegovim koreografskim in peda-
goško-vzgojnim delom se je ljubljanski balet 
okrepil in začel žeti priznanja. Po koncu druge 
svetovne vojne sta iz Nemčije v Ljubljano prišla 
Pia in Pino Mlakar, delovati je začel tudi mari-
borski profesionalni baletni zbor. Pod prvo pred-
stavo v Mariboru leta 1947 se je podpisala koreo-
grafinja Marta Remškar.
Na poklicni razvoj baleta je pomembno vpliva-
la ustanovitev državne baletne šole leta 1948 s 
pedagoginjo in balerino Lidijo Wisiak na čelu. 
Leta 1958 je šef baleta postal Henrik Neubau-
er, eden prvih diplomantov srednje baletne 
šole, na sporedu so bili veliki baleti (Trnuljčica, 
Giselle, Romeo in Julija, Bahčarsijska fontana, 
Othello, Navihanka, Spartak itd.). V Ljubljano 
so prihajali svetovno znani koreografi, sloves je 
pljusknil daleč čez meje, takrat nov medij - tele-
vizija - je množično predvajal baletna dela. V 
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja se je raven dvigovala in slovenski balet 
se je do danes razvil v vrhunsko umetniško vejo, 
s plesalci in koreografi iz različnih držav.

Nina Ambrož v časniku Večer



Čas in gib
Stoletnica slovenskega baleta v Ljubljani skozi pretekla in današnja 
koreografska dela
Piše Alena Medič

V gledališki sezoni 1918/1919 so v kranjskem Deželnem gledališču zbrali majhno skupino, vsega 13 plesalk in baletnega mojstra, ki je bil 
hkrati tudi koreograf in aktivni plesalec, ter z njimi ustanovili prvi slovenski poklicni baletni ansambel. Plesalci so bili večinoma češkega 
rodu, saj domačih tedaj še ni bilo, sta pa baletni mojster in prva solistka že v prvi sezoni ustanovila studio, da bi vzgajala mlade plesalce. 
V slovenskem prostoru se je balet pojavil kot ena zadnjih klasičnih umetniških zvrsti, vendar je kljub poznemu prihodu v dokaj kratkem 
času, nekaj desetletjih, doživel hiter razvoj. Prva kratka baletna predstava Ugrabljena Evelina je bila uprizorjena že aprila 1919 s podnaslo-
vom baletna pantomima. Balet se je, kot je razvidno iz podnaslova uprizoritve, še precej navezoval na pantomimo, mogoče je bil takšen 
podnaslov tudi razumljivejši domačim gledalcem, vajenih plesno-pantomimskih vložkov v dramskem in glasbenem gledališču, ki pa so 
jih do ustanovitve profesionalnega ansambla izvajali igralci in pevci sami.
SNG Opera in balet Ljubljana je 12. 4. 2018 v čast stoletnici baletnega ansambla pripravilo slavnostno predstavo Balet 100 z deli slovenskih 
koreografov. Vanjo so vključili plesno suito Lok Pie in Pina Mlakarja, balet v treh slikah Žica koreografa Vlasta Dedovića in Pastoralno sim-
fonijo Milka Šparembleka.

ESEJI ... 

Le Sacre du Printemps, foto: Tiberiu 
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Pia in Pino Mlakar sta bila sodobna plesalca, šolana v slogu 
nemškega ekspresionističnega plesa, vendar je bila njuna plesna 
pot vsestranska, tako sta ustvarjala tudi predstave s folklornim 
plesom, ne samo baletne predstave. V Loku sta raziskovala svojo, 
obenem pa univerzalno zgodbo o mladosti, ljubezni in zorenju 
le-te. Danes je Lok ponovno oživljen na odru SNG Opere in bale-
ta Ljubljana, in sicer kot plesna pesnitev brez glasbene podlage, 
dvajsetminutni plesni duet v tišini oziroma z zvoki, ki jih ustvar-
jata plesalca sama. Izvirno sta Mlakarja Lok postavila zase kot 
celovečerno plesno predstavo za dva plesalca na glasbo hrvaš-
kega skladatelja Frana Lhotke, premierno sta ga uprizorila leta 
1939. Lok, ki ga lahko vidimo danes, je bil obnovljen za petdeseto 
obletnico slovenskega baleta leta 1970, Mlakarja sta skrajšala in 
zgostila vsebino, ki sta jo večinoma zajela iz prvega in drugega 
dela originalne postavitve z naslovoma Mladost in Ljubezen, 
zadnji del z naslovom Zorenje pa sta izpustila. Tudi plesala nista 
več sama, ampak sta svoj duet zaupala mladim plesalcem. Nas-
tala pa je težava z glasbo, saj se po Lhotkovi smrti nista uspela 
dogovoriti z dediči njegove zapuščine glede uporabe partiture 
za Lok, zato sta ubrala precej radikalen pristop in postavila Lok 
brez glasbe. Plesalca sta ustvarjala ritem s ploskanjem dlani, z 
udarjanjem stopal ob tla in s preprostimi zvoki, ki nastanejo pri 
plesnih korakih in jih običajnov predstavah preglasi glasba. Tudi 
plesni slog sta nekoliko spremenila in vanj dodala več elemen-
tov klasičnega baleta. Od svojega nastanka vse do danes se je Lok 
precej spremenil, spremenili so se tudi plesalci in velik del plesne 
paradigme, tudi klasični balet je kljub varovanju tradicije doživel 
svojevrstno evolucijo. Mlakarja svojega Loka nista nikoli posnela 
na filmski trak, posneta pa je bila obnovljena različica, po kateri 

Pia in Pino Mlakar v Loku



so tudi postavili Lok za Balet 100. 
Vsaka plesna oblika se razvija in spreminja s časom, na ta način bi lahko vsako zvrst opredelili kot sodobno v času njenega nastanka, nav-
sezadnje tudi balet, ki je od svojih začetkov prehodil precejšnjo pot razvoja in sprememb. Kaj je tisto, kar naredi neko koreografijo brezčas-
no oziroma nadčasno? Pri obnovljenem Loku to ni gibalna poetika, ampak tema, ki jo pripoveduje gib. Tema razvoja osebnosti in srečanja 
z ljubeznijo je večna, je nadčasovna, saj se z njo srečuje vsaka nova generacija, vsaka po svoje, a bistvo občutka ostaja.
Vlasto Dedović je slovenski plesalec in koreograf črnogorskega rodu, ki je ustvaril vrsto koreografij za SNG Opero in balet Ljubljana. Kratki 
balet Žica je bil njegovo prvo delo za ljubljanski ansambel, postavljen leta 1976 na glasbo Janeza Gregorca. Tako glasba kot koreografija 
sta podajali alegorijo na vojno skozi ritem džeza v povezavi s klasično glasbeno strukturo. Takšen pristop je bil novost na baletni sceni. 
Dedović je izbral tematiko življenja v miru in življenja med vojno skozi stiliziran in formalističen koreografski pristop. Izbral je podobe 
ljudstva in posameznikov v obdobju miru in harmonije ter v soočenju s sovražnikom, ki s svojim prihodom predstavlja okupacijo in zaseje 
strah. Dedovićev gib je slogovno opredeljen na tedanje novejše uprizoritvene zvrsti, spominja namreč na gibe z Broadwaya, gibe iz tokov 
sodobnega plesa v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, vendar je pristop, ki ga je ubral v Žici, v naslednjih koreografijah razširil in nadgradil 
z lastnim izrazom ter tako razvil samosvoj slog.
Milko Šparemblek je eden izmed najbolj znanih jugoslovanskih koreografov, po rodu iz Slovenije. Pastoralna simfonija na glasbo Ludwiga 
van Beethovna je, kot namiguje že naslov, abstraktna simfonična koreografija. Lahko jo gledamo kot čisti gib, obenem pa je tesno poveza-
na z glasbo, ki narekuje atmosfero in maniro gibanja. Pastoralna simfonija nima konkretne zgodbe, odslikava pa razpoloženje glasbe in 
njeno vsebino v koreografskem branju. Beethovnova simfonija nosi v sebi veder značaj, pastoralnost kot veselje ob stiku z idilično naravo. 
Plesalci se gibljejo v sodobnejšem plesnem slogu z elementi klasičnega baleta in nekoliko izraznimi elementi. Šparemblekova koreografi-
ja je najmlajša po nastanku, premierno je bila izvedena leta 1986 in je edina od treh koreografij, pri obnovi katere je prisostvoval koreograf 
sam.
Vsako obdobje zgodovine nosi svoj pečat tudi v baletu, v slogu izvajanja, vsebini ali abstrakciji. Klasični balet ohranja tradicijo in jo prenaša 
na nove generacije plesalcev, sodobni balet pa se zelo hitro spreminja. Balet 100 je bila svojevrstna, posebna predstava, saj smo lahko vi-
deli gibe iz nekega drugega časa, ki ga ni več. Kako gledati takšen, lahko bi skoraj rekli historični sodobni balet? Vsaka od treh koreografij 
je bila ob svojem nastanku sodobna, svojevrstna novost na takšen ali drugačen način, danes pa je šel razvoj že naprej. Sodobni balet je 
sodoben v pomenu le ob svojem nastanku, ko pa gledamo sodobni balet prejšnjih generacij, lahko zaznavamo poleg vsebine, teme ali 
atmosfere tudi dimenzijo časovnosti. Ples je umetnost danega trenutka, umetnost tukaj in sedaj, mogoče celo bolj kot glasbeno ali dram-
sko uprizarjanje. Tisti tu in zdaj pa se že jutri spremeni v tam in takrat. Vendar gledati baletno delo, ki je nastalo v drugem času, ne pomeni 
le ogleda oživljene zgodovine, pomeni lahko tudi spoznavanje in vrednotenje prehojene poti od nastanka do sedanjega trenutka. Vsak 
od štirih omenjenih koreografov je deloval v svojem obdobju, vsak od njih je v dano obdobje vnašal novosti in svojstven pogled na tedanji 
čas, nenazadnje je vsak od njih tudi tlakoval pot za razvoj naslednjih generacij in s tem prispeval svoj kamenček v mozaik razvoja baleta 
v Sloveniji.

Po baletnih uprizoritvah starejših generacij smo bili 8. 11. 2018 priča baletnemu večeru dveh del domačih sodobnih koreografov. 
Prvi je bil predstavljen Moški z nožem Matjaža Fariča na glasbo Milka Lazarja. Izhodišče za koreografijo so skice Riharda Jakopiča, razisk-
ovanje kinestetike in motivacije likov z Jakopičevih skic. Gre za interakcijo arhetipskih likov, morilca in žrtve, ter simbola noža kot motiva 
potujitve. Faričev gib je pogosto preprost, vendar performativno napet, geste plesalcev služijo kot potujitev samih sebe. Težko je opredeliti 
njegov gib glede na sodobnost, saj v koreografiji prepleta elemente več obdobij, uporablja mimiko telesa in obraza plesalcev, vendar na 
drugačen način, kot sta to počela Mlakarja in njuni sodobniki, uporablja gib kot abstrakcijo, ampak drugače kot koreografi na začetku 20. 
stoletja. V njegovi koreografiji zaznamo tudi odnosnost, prepletanje teles v duetih kot element današnje koreografske paradigme.
Sanja Nešković Peršin je v svoji  Kompoziciji na glasbo Draga Ivanuše izbrala temo posameznika v množici (posameznikov), intuicije proti 
racionalnemu mišljenju ter kolesja življenja, v katerega povleče njene individuume. Njen gib izhaja iz plesalcev samih in lastnega kinest-
etičnega spomina, odtisov odplesanih koreografij. Ta gib je atmosferičen, ne podaja določene vsebine, ampak zgolj nastavke zanjo, ti 
pa dobijo pomen v interpretaciji gledalca. Ta gib ne nosi inovativnosti, nosi pa duh časa, substanco današnjih sodobnih baletnih koreo-
grafij. Gib sam ne podaja sporočila, ne išče interpretacij skozi mimiko, išče odnos prek telesa do sveta, od mikrokozmosa posameznika do 
njegove opredelitve v skupini. Je v skladu z današnjo gibalno poetiko, delom koreografske paradigme, ki skozi abstrakcijo čustev vzpostav-
lja ozračje sveta v interakciji z gibi posameznikov, duetov in skupin. 
V današnjem sodobnem baletu je zanimivo vračanje k minimalističnim izčiščenim gibom v velikih skupinah plesalcev, grajenje forme 
skozi repeticijo in geometrijo plesnega telesa, k stvarem, ki jih je odkrival nemški plesni ekspresionizem. Koreografi se nekoliko nezav-
edno vračajo h gibom iz preteklosti, vendar gre sedaj za abstrahirane in na novo osmišljene sekvence. V sodobni balet so začele pronicati 
tudi elementi gledališkega performansa ter fascinacija nad telesom in telesnostjo plesalca, ki se kaže skozi minimalizem koreografskega 
jezika in odprto formo predstave. Tako sodobni balet danes v nenehnem iskanju lastnega giba in interpretacije razširja pogled in vnaša v 
predstave tako abstrahirane elemente iz preteklosti kot sodobnejše uprizoritvene prakse. 
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Na naših odrih v januarju in februarju 2019

Četrtek
3. januar 2019
19:30

Peter Ilič Čajkovski  / Youry Vamosh
HRESTAČ - BOŽIČNA ZGODBA SNG Opera in balet Ljubljana

Petek
4. januar 2019
18:00

Peter Ilič Čajkovski  / Youry Vamosh
HRESTAČ - BOŽIČNA ZGODBA

SNG Maribor
Velika dvorana

Sobota
5. januar 2019
18:00

Peter Ilič Čajkovski  / Youry Vamosh
HRESTAČ - BOŽIČNA ZGODBA SNG Opera in balet Ljubljana

Nedelja
6. januar 2019
17:00

Peter Ilič Čajkovski  / Youry Vamosh
HRESTAČ - BOŽIČNA ZGODBA SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota
19.januar 2019
17:00

Edward Clug / Katalena
KEKEC

Cankarjev dom Ljubljana
Linhartova dvorana

Sobota
19.januar 2019
19:30

Edward Clug / Edward Greeg
PEER GYNT

Cankarjev dom Ljubljana
Gallusova dvorana

Nedelja
20.januar 2019
17:00

Edward Clug / Katalena
KEKEC

Cankarjev dom Ljubljana
Linhartova dvorana

Ponedeljek
21.januar 2019
9:00

Edward Clug / Katalena
KEKEC

Cankarjev dom Ljubljana
Linhartova dvorana

Ponedeljek
21.januar 2019
11:00

Edward Clug / Katalena
KEKEC

Cankarjev dom Ljubljana
Linhartova dvorana

Torek
22.januar 2019
19:30

Valentina Turcu
SMRT V BENETKAH

Cankarjev dom Ljubljana
Gallusova dvorana

Torek
29.januar 2019
11:00

.Sergej Prokofiev
PETER IN VOLK SNG Opera in balet Ljubljana

Torek
29.januar 2019
18:00

Sergej Prokofiev
PETER IN VOLK SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek
31.januar 2019
18:00

Okrogla miza o balet - 100-let slovenskega baleta
KAKO PRAZNUJE LJUBLJANA? Slovenski gledališki inštitut

Petek
1. februar 2019
11:00

Edward Clug / Edward Greeg
PEER GYNT

SNG Maribor 
Velika dvorana

Sobota
1. februar 2019
19:30

Edward Clug / Edward Greeg
PEER GYNT

SNG Maribor
Velika dvorana

Sreda
6. februar 2019
19:30

Jeroen Verbruggen
ORFIČNA HIMNA SNG Opera in balet Ljubljana
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Četrtek
7. februar 2019
19:30

Jeroen Verbruggen
ORFIČNA HIMNA SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek
7. februar 2019
20:00

BALETNI KONCERT OB SLOVENSKEM 
KULTURNEM PRAZNIKU

SNG Opera in balet Ljubljana

Petek
22. februar 2019
19:30

Jiří in Otto Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota
22. februar 2019
10:30 

Peter Ludwig Hertel / Maruša Vidmar
NAVIHANKA Avditorij Portorož

Sobota
22. februar 2019
19:30

Jiří in Otto Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO SNG Opera in balet Ljubljana

Nedelja
23. februar 2019
17:00

Jiří in Otto Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO SNG Opera in balet Ljubljana

Ponedeljek
24. februar 2019
12:00

BALETNI KONCERT ZA ŠOLO Kulturni center Janeza Trdine
Novo mesto

Ponedeljek
24. februar 2019
19:30

GALA BALETNI KONCERT 
OB 100 LETNICI SLOVENSKEGA BALETA

Kulturni center Janeza Trdine
Novo mesto

Torek
25. februar 2019
12:00

BALETNI KONCERT ZA ŠOLO Kulturni center Janeza Trdine
Novo mesto
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Miloš Isailović k. g., Peer Gynt, Balet SNG Maribor
foto: Tiberiu Marta
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Tjaša Kmetec in Petar Đorčevski, Doktor Živago, Balet SNG Opera in balet Ljubljana                            
foto: Darja Štravs Tisu




