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Ana Klašnja in Kenta Yamamoto v Orfični himni
Foto: Darja Štravs Tisu
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DVA PREŠERNOVA NAGRAJENCA
Janez Mejač
Valentina Turcu
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Giorgia Vailati na baletnem koncertu DBUS ob slovenskem kulturnem prazniku 
v Avditoriju Portorož
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Dva Prešernova baletna nagrajenca
Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, je bil v letu 2018 za 
slovenski balet še posebej veličasten, saj sta bila na praznikov 
predvečer kar dva slovenska baletna umetnika okronana s 
Prešernovo nagrado. Za življenjsko delo jo je prejel baletni umet-
nik Janez Mejač, nagrado Prešernovega sklada pa je prejela kore-
ografinja Valentina Turcu.
Čeprav Prešernove nagrade v rokah baletnikov ne pristane-
jo prav pogosto, pa se je v zgodovini nagrad letos zgodi-
lo prvič, da sta bila med nagrajenci kar dva iz vrst balet-
nih umetnikov. Vsekakor je stota obletnica slovenskega 
poklicnega baleta, ki jo praznujemo letos, prav zato še toliko 
bolj svečana. 

Baletni umetnik, solist, koreograf, vodja ljubljanskega 
baleta, pedagog in režiser 

JANEZ MEJAČ
Prešernova nagrada za življenjsko delo

PREŠERNOVA NAGRADA mojstru baleta, Janezu Mejaču, za 
življenjsko delo, umetniku, ustvarjalcu in prvemu solistu lju-
bljanskega baleta, ki je s svojim neizmerljivimi plesnim opu-
som in umetniškimi izraznimi globinami zaznamoval slovensko 
baletno umetnost 20. stoletja vse do današnjih dni, ko mu njego-
va umetniška žilica še danes ne da miru, ko zna svoje znanje del-
iti, ko zna poučevati in mladim odkrivati svet baletne umetnosti. 
Janez Mejač se je rodil 30. maja 1936 v Mokronogu na Dolen-
jskem in to pred samim pragom druge svetovne vojne. V nar-
avnem okolju rojstnega kraja se je kalil v igrah z razmetanim 
bojnim železjem, trepetal v strahu, tudi smrti zrl v oči in že zara-
na odkrival svoje čustvene globeli, pa čeprav le v otroški igri in 
fantovski fantaziji. Že v osnovni šoli je bil zaželen na odrih šol-
skih prireditev, ko pa se je družina preselila v Ljubljano, je kaj 
hitro odkril pot do ljubljanske Opere, kjer se je srečal z baletno 
umetnostjo, njene čare pa mu odkrivala izredna profesorica rus-
kega rodu Nadežda Marušova. Razmeroma kmalu se sreča tudi 
z umetniškim parom Mlakarjevih, ko sta obračala novi list v po-
jmovanju moških baletnih plesalcev in  zbirala ter pripravljala 
mlade nadarjene fante za baletne vloge v prihodnosti.
Janez Mejač je prvič nastopil v baletu Danina (1951), nato so 
sledili nastopi še v drugih baletih, preden je uspešno zaključil 

baletno šolanje (1957). Leto kasneje pa že bil nominiran za ple-
salca v baletih Triptihon, Naše ljubljeno mesto, kot aspirant pa 
od leta 1959 v baletih: Pepelka, Othello, Dvoboj, Trnuljčica idr. Z 
letom 1967 postane priznani soloplesalec v omenjenih in drugih 
znanih delih železnega in modernega baletnega repertoarja, tri 
leta kasneje pa pridobi tudi prestižni umetniški naziv prvega 
solista ljubljanskega baleta. 
Ministrstvo za kulturo mu leta 1973 podeli naziv vrhunski umet-
nik, čez dve leti pa prejme nagrado Prešernovega sklada za vlogo 
Razuzdanca v baletu Razuzdančeva usoda. Svoj umetniški ju-
bilej, 25 let plesnih uspehov, obeleži v sezoni 1975/1976 z vlo-
go Notredamskega zvonarja. Balet Giselle v duetu s tenkočut-
no balerino Tatjano Remškar  je po mnenju njegovih kolegov 
in takratne kritike eno najlepših razodetij njegove umetniške 
duše, tudi eno najbogatejših kreacij slovenske baletne umetnosti 
nasploh. Mladi plesalci, ki jim je nesebično stal ob strani in znal 
deliti potrebne nasvete, občudujejo njegov profesionalni pristop 
k vsaki vlogi in ob vsakem nastopu posebej.
Tako kot domača ga hvali tudi takratna tuja kritika, ki mu deli 
odlične ocene za njegove plesne stvaritve: Gazzetta Nuova di 
Reggio ga za njegovo izvedbo vloge v baletu Dvoboj prišteva k 
najboljšim evropskim plesalcem; Marija Vogelnik ga hvali kot 
visokosuverenega plesalca, ki iz svojega lika izdela celovito st-
varitev; Maja Levstik izpostavi njegovo žametno baletno tehniko; 
Andreja Tauber se razpiše o njegovi svojstveni izrazni moči, ki 
odseva v vlogi Notredamskega zvonarja. Z vlogo Razudanca 
navduši Marijo Vogelnik, ki zapiše, da ustvarja izredno suges-
tivno doživetje in razkriva svoj nesporni dar za dramsko in kar-
akterno baletno stilnost. Nestor slovenskega baleta Pino Mlakar 
ga poimenuje: Danseur noble fantovskega kova. Kaj so bile te-
meljne značilnosti njegovega plesnega izražanja, da je kar dve de-
setletji kot vrhunski umetnik vladal slovenski baletni umetnosti, 
ji daroval svojih izrednih 84 solističnih vlog, ki jih je oblikoval s 
26 domačimi in tujimi koreografi? 
Lepota gibalne substance prihaja in raste iz čutnih globin duše, 
zahteva nesebično razdajanje, trdo delo, disciplino in strast, da 
se lahko izraža v prefinjenemu slovarju plesne abstrakcije, v sfer-
ah subtilne metafizike baletne umetnosti. In vse to je posedoval 
»Danseur noble« Janez Mejač, ki je s svojo moško postavnostjo 
in srčno plemenitostjo nudil svojim soplesalkam plesno roko, 
jih vodil in z njimi skupaj gradil ter niansiral čustveni svet 
baletnih vlog, ki realno orišejo človeški karakter ter posegajo v 
neznane sfere onstranstva, v duhovno belino belega baleta. Imel 
je pravšnjo moč, talent, tudi dovolj strasti, da je lahko vzdržal 
v tej zahtevni umetnosti, vse dokler je obvladal svoje telo. in se 
ji lahko nesebično predajal. Mejač  se je baletu z dušo in srcem 
brezpogojno razdajal, tudi z vso energijo, ki jo je glede na svoj 
obsežni opus pač imel v izobilju, ko ga nikakor ni mogla zaustav-
iti zasedenost v gledališču, da ne bi baletne umetnosti širil po od-
rih in krajih zunaj Ljubljane. Ob rednem delu v gledališču osnuje 
in organizira med letoma 1971 in 1973 kar 73 baletnih koncertov 

4



po Sloveniji in zamejstvu. Kot plesalec in koreograf je tudi zelo 
zaželen v televizijskem mediju, kjer zapleše v 80 TV oddajah in 
koreografira v 18 TV projektih, Od leta 1974 deluje kot koreo-
graf v dramskih gledališčih in jih obogati z 62 koreografijami. 
Aktivno sodeluje z ljubiteljskimi gledališči in skupinami, ko 67 
predstav nosi njegov unikatni koreografski podpis. 
Vse gladko in samo po sebi pa le ni šlo. Ko ni mogel dobiti stano-
vanja za svojo povečano družino, se je odločno napotil v tujino, v 
Gőteborg na Švedsko, kjer so ga poznali in sprejeli brez avdicije. 
In je znova blestel tudi na tujem v koreografijah velikega ruskega 
koreografa Sergeja Lifarja, v baletu Romeo in Julija, v naslovni 
vlogi s soplesalko Magdo Vrhovec, tudi v baletu Ikarus in Suiti 
v belem (1965/66). Balet Romeo in Julijo v koreografski izvedbi 
Lifarja je še enkrat podoživljal z Lidijo Sotlarjevo z ljubljanskim 
baletnim ansamblom, tudi Suito v belem s soplesalko Vido Vol-
pi, ko je bil Lifar povabljen v Ljubljano v sezoni 1970/71. Ko se 
ljubljanski balet pripravlja na veliko obletnico svojih 50 let, že 
v sezoni 1966/67 prispe v Ljubljano tudi znani koreograf An-
ton Dolin in postavi balet Giselle z Remškarjevo in Mejačem v 
glavnih vlogah, V sezoni 1969/70 prispe tudi koreografinja Al-
eksandra Balašova, postavi pa balet Navihanka z Lidijo Sotlar 
in Janezom Mejačem. Poleti 1968 se Mejač napoti v Cannes na 
dodatno baletno izpopolnjevanja v Centre de danse clasique in 
se sreča z koreografom Dolinom, ki nikakor ni mogel pozabiti 
pas de deux-a Giselle in Albrechta, ki sta ga takrat v Ljubljani 
zaplesala z Remškarjevo, s svojo izvedbo pa ga nadvse navdušila. 
In to v tolikšni meri, da je Mejača celo zaprosil za možno, delno 
izvedbo tega veličastnega dueta na njegovi baletni uri; izkazana 
izjemna čast koreografa, navdušenega nad izvedbo lastne ko-
reografije, je namreč prej velika izjema kot stalnica, ki jo lahko 
doživijo le izjemni plesalci.  
Uradno se je Janez Mejač upokojil leta 1987, vendar nikakor ni

obmiroval. V okviru Slovenskega stalnega gledališča v Trstu kar 
20 let vodi baletno izobraževanje za mlade. Vedno je pripravljen 
sodelovati in se spoprijeti z raznovrstnimi nalogami v okvirih 
gledališča, tudi dva mandata v sezonah (1981–84 in 1995–98) de-
luje kot vodja ljubljanskega baleta, ki skrbi za kakovost in medn-
arodni sloves slovenske baletne umetnosti. V študijskem letu 
2001/2002 predava odrski gib in zgodovinske plese na Akadem-
iji za glasbo. Je član komisij Ministrstva za kulturo, kakor tudi 
drugje, je aktivni sodelavec v okviru Društva baletnih umetnikov 
Slovenije. Tudi je odigral izjemno pomembno vlogo pri sno-
vanju in realizaciji projekta Nekdanje svečanosti, posvečenega 
100-obletnici rojstva Pina Mlakarja. Slovenski gledališki muzej je 
leta 2005 njegovo bogato umetniško in življenjsko pot predstavil 
z razstavo in izdajo nove knjige v zbirki Opus z naslovom Janez 
Mejač, Danseur noble. 
Društvo baletnih umetnosti Slovenije mu v znak zahvale in 
priznanja za njegov neprecenljiv vseobsežni opus dodeli leta 2011 
strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo. Istega 
leta prejme odlikovanje predsednika države, Red za zasluge, za

 njegov vsestranski prispevek k slovenski baletni in gledališki 
umetnosti. Ob svoji 80. obletnici, ki jo je praznoval leta 2016, 
mu Občina Mokronog-Trebelno podeli naziv častnega občana. 
Takrat je s plesalci slovenskega baleta ponovno kreiral baletno 
pravljico Mokronožci, Vidov ples, ki jo je prvič postavil leta 1989 
po literarni predlogi Staneta Pečka in z glasbo Lada Jakše. 
Minulo je 66 let, odkar je Janez Mejač stopil na baletni oder 
Ljubljanske Opere. Že več kot pol stoletja ustvarja in oblikuje 
junake baletnih del, tako zgodovinske baletne romantike kot 
moderne v novejših baletnih delih, ki jih krasi njegova vrhunska 
virtuoznost, moč igre in subtilno niansiranje značajev. Mejačev 
umetniški opus zajema skoraj dve tretjini zgodovinske spevnos-
ti prihajajoče 100. obletnice slovenskega baleta, ki jo obhajamo 
v sezoni 2018/19, za katero je tudi nedvomno zaslužen. Zato 
Prešernova nagrada za življenjsko delo predstavlja mojstru bale-
ta Janezu Mejaču vrhunsko nagrado za njegov vseobsegajoči 
umetniški opus, s katerim je nadvse uspešno bogatil zgodovino 
prvega stoletja slovenske baletne umetnosti.
Zapisala Daliborka Podboj  
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Koreografinja in baletna solistka 

VALENTINA TURCU
nagrada Prešernovega sklada za vrhunske dosežke v zad-
njih dveh letih, še posebej za dramsko zasnovo baletne 
mojstrovine Evgenij Onjegin

Valentina Turcu je svojo globoko strast in pronicljiv čut 
do gledališča odkrila že v zgodnjih otroških letih. Balet-
no znanje je usvajala najprej pod skrbnim mentorstvom 
svojih staršev, prav tako priznanih baletnih umetnikov, 
Marina Turcuja in Maje Srbljenović Turcu. Pot nadaljnje-
ga izpopolnjevanja ter intenzivnega umetniškega razvoja 
jo je vodila do akademije Rudra Béjart v Lozani, kjer je od-
krila svoj edinstven plesni slog in rokopis pod vodstvom 
legendarnega koreografa in baletnega mojstra Mauricea Béjarta.
Če bi izhajali iz trendov, ki po postmodernem odmiku od »ve-
likih pripovedi« še vedno prevladujejo v vseh sferah umetnosti 
in kulture, bi se lahko naključnemu opazovalcu na prvi (p)ogled 
zazdelo, da koreografske stvaritve Valen-
tine Turcu ne sodijo v sodobni čas plitkega kulturnega 
potrošništva. Glavni argument za to izhaja že iz dejstva, da
se koreografinja intenzivno posveča oživljanju in reinter-
pretaciji velikih zgodb iz celotnega diapazona modernega
časa od renesanse, romantike, pa vse do sodobnosti. Prav te 
zgodbe, ki na odru na novo zaživijo v Valentinini vizionarski 
ideji in napetem loku njenega nezmotljivega drama-
turškega ritma, nas vedno znova navdihujejo s svojo »večno mla-
dostjo«, aktualnostjo, obenem pa so s svojim globokim uvidom v 
človeško psiho, v pogosto prekrhka družbena ravnovesja in šte-
vilne anomalije obvezno študij-
sko gradivo za slehernika, ki je hočeš nočeš del sodobnega 
sveta in civilizacije. 
V velikih pripovedih modernega časa je Valentina Tur-
cu našla svoj neusahljiv vir koreografske inspiracije, ki jo 
skozi pretanjeno in obenem čustveno močno ekspresi-
jo preoblikuje v koherentno plesno pripoved. Prav zaradi 
perfekcionizma, ki se je jasno pokazal že na začetku njenega 
umetniškega raziskovanja, in s svojim celovitim angažma-
jem kljubuje postmoderni paradigmi »praznega«, jo lahko 
danes občudujemo kot zrelo ustvarjalko v zahtevnem žan-
ru dramskega baleta, in to v najžlahtnejšem pomenu te 
besede, ki spektakla ne dojema kot oblike pritlehne za-
bave in površinskega blišča, ampak (rečeno z Lukácsem) 
kot »ontološko disonanco« v pričakovanju lastne »ugla-
sitve« oziroma kot dogodek celostnega osebnostnega 
dozorevanja, ki v gledalcu prebuja radovednost, voljo do 
spoznavanja ter željo po spremembi in drugačnosti. 
Valentinin nesporni talent za odrsko naracijo skozi gib se 
tako ne nazadnje kaže tudi v še tako majhnih filigranskih de-
tajlih, ki se lahko udejanjijo kot nesluten, a ključni preo-
brat odrskega dogajanja.
Praktične izkušnje med intenzivnim študijem solistične-
ga baletnega repertoarja so avtorici dale jasen uvid v bistvo 
koreografske kreacije, znotraj katere je postavila zelo visoke
estetske standarde že s svojim celovečernim prvencem La 
Callas iz leta 2007. Po več kot 120 zabeleženih uspešnih 
sodelovanjih z mednarodno priznanimi režiserji in gleda-
liškimi ustvarjalci pa se je prva prelomnica umetniške 
potence Valentine Turcu zgodila leta 2012 z visoko esteti-
zirano postavitvijo neoklasi(cisti)čne baletne mojstrovine 
Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva na velikem odru mar-
iborskega baleta. Sveža, stilno inovativna in globoko 
ekspresivna koreografska kreacija je požela odlične 
kritike tako doma kot v tujini, med drugim tudi v ugled-
ni reviji Dance Europe Magazine, ter doživela nadaljnje 
postavitve v Latvijskem narodnem baletu v Rigi in v operni 
hiši Metz Métropole. 
Po prodornih koreografskih kreacijah v naslednjih letih, 
še posebej s postavitvijo Ščedrinove orkestrske suite 

Carmen (po istoimenski Bizetevi operi) ter z baletom 
Nevarna razmerja (po istoimenskem Laclosevem romanu v 
pismih), se je 26. novembra 2016 na velikem odru maribor-
skega Baleta s spektaklom Jevgenij Onjegin zgodil epohal-
ni premik in nov triumf v zvrsti dramskega baleta, ki je v 
izvirni, močno ekspresivni in pretanjeni koreografski gov-
orici Valentine Turcu na novo interpretiral Puškinovo 
ikonično poetično povest o notranje razklanem Onjeginu, 
obenem pa razodel umetničino iskreno afiniteto do diso-
nantnih potez ruskega in slovanskega idejnega sve-
ta nasploh. Celovit univerzum dramskega baleta Jevgenij 
Onjegin, za katerega prejme koreografinja Valentina Tur-
cu nagrado Prešernovega sklada v letu 2018, tako pod 
okriljem avtoričinega umetniškega mojstrstva, neprecen-
ljivega čuta za gledališče, edinstvene senzualne poetike in etične-
ga svetovljanstva z največjo možno prepričljivostjo upodablja 
najgloblja psihološka stanja in večne dileme človeške civilizacije.

Zapisal Benjamin Virc

Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin kot Olga in Lenski 
v baletu Jevgenij Onjegin, Valentine Tutcu.
Foto: Tiberiu Marta
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V sezoni 2018/2019 bomo praznovali 100-letnico zasnove 
poklicnega baletnega ansambla. Septembra 2018 bo minilo na-
tanko 100 let, od kar je bil v Ljubljani v tedanjem Deželnem 
gledališču ustanovljen prvi poklicni baletni ansambel v Sloveniji. 
Ljubljani je kasneje sledil Maribor. Ob visokem jubileju sloven-
skega baleta bodo potekale svečane aktivnosti, ki jih s skupnimi 
močmi pripravljajo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, SNG 
Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor, Cankarjev dom, Sloven-
ski gledališki inštitut in Televizija Slovenija. 
Praznovanje stote obletnice se bo uradno pričelo 12. aprila 2018 
s premiero baleta BALET 100 v produkciji Baleta SNG Opera in 
balet Ljubljana. Za baletni triptih so izbrali dela treh slovenskih 
koreografov, LOK Pie in Pina Mlakarja, ŽICO Vlasta Dedoviča 
in PASTORALNO SIMFONIJO Milka Šparembleka. Čeprav vsa 
tri dela spadajo med najvidnejše slovenske koreografske kreaci-
je, pa ob visokem jubileju ne bomo smeli pozabiti tudi na druga 
sloveča imena domače baletne koreografije: Majne Sevnik, Hen-
rika Neubauerja, Metoda Jerasa in drugih. 
18. aprila 2018 bo prav tako v SNG Opera in balet Ljublja-
na letošnji SVEČANI BALETNI KONCERT S PODELITVIJO 
STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE, ki ga bodo tako 
kot v preteklih letih, tudi v jubilejnem letu s skupnimi močmi 
pripravili Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Balet SNG Opera 
in balet Ljubljana ter Balet SNG Maribor. 
Tudi TUTU - Slovensko baletno tekmovanje in Četrto slovensko 
tekmovanje koreografskih miniatur bosta v letu 2018 posveče-
na praznovanju obletnice. Tekmovanje bo potekalo od 19. - 21. 
junija 2018.
Društvo baletnih umetnikov Slovenije bo v poletnem času, med 
21. julijem in 4. avgustom 2018 praznovanju stote obletnice 
slovenskega baleta posvetilo prav vse baletne dogodke v 
okviru POLETNEGA FESTIVALA PIRAN 2018. 
12. novembra 2018 bo na sporedu osrednji dogodek praznovanja, 
SLAVNOSTNI BALETNI KONCERT SLOVENSKEGA BALETA 
v SNG Opera in balet Ljubljana. Koncert bo obeležila podelitev 
plaket slovenskega baleta za delovanje v slovenskem baletu ter 
plaket za neprecenljiv prispevek slovenski baletni umetnosti.  
Slavnostni baletni koncert se bo pričel predvidoma z uvodnim 
defilejem – mimohodom vseh aktivnih in nekdanjih, še živečih, 
slovenskih in v Sloveniji delujočih baletnih umetnikov, po defile-

ju pa bo na sporedu koncert slovenskih in v Sloveniji delujočih 
baletnih umetnikov. Koncert z enakim programom bo nato na 
sporedu še na Velikem odru Slovenskega narodnega gledališča 
Maribor. 
V sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom (Slogi) 
v Ljubljani in Slovenskim narodnim gledališčem SNG Mari-
bor v Mariboru, bodo od aprila dalje enkrat mesečno potekale 
OKROGLE MIZE O BALETU IN SREČANJA S SLOVENSKIMI 
BALETNIMI UMETNIKI. V Ljubljani bodo srečanja potekala v 
dvorani Slovenskega gledališkega inštituta v Mariboru pa v SNG 
Maribor. Vsa srečanja bodo vsebinsko vezana na delovanje tako 
ljubljanskega kot mariborskega baleta, podrobnejše vsebine pa 
bodo dostopne na spletnih straneh Društva baletnih umetnikov 
Slovenije, Slovenskega gledališkega inštituta ter SNG Maribor. 
Od 13. maja 2019 do 13. junija 2019 bo v 1. preddverju Can-
karjevega doma razstava z naslovom PO SLEDEH SLOVEN-
SKEGA BALETA, katere avtorica bo Danice Dolinar. Razstavo 
bo predvidoma oblikovala Jasna Andrić. Pri realizaciji razstave 
bodo sodelovali Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Cankar-
jev dom, SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor in Sloven-
ski gledališki inštitut. Po zaključku razstave v Ljubljani, bo ta na 
ogled v SNG Maribor.
21. maja 2019 bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na 
sporedu MEDNARODNI GALA BALETNI KONCERT s prizna-
nimi mednarodnimi in domačimi baletnimi umetniki. Dogodek 
je simbolično vezan na dejstvo, da je slovenski balet danes del 
širšega, mednarodnega prostora;
Po ljubljanski uprizoritvi bo MEDNARODNI GALA BALETNI 
KONCERT na sporedu še v SNG Maribor;
Prav tako junija 2019 pa bo na sporedu že dolgo pričakova-
no PRVO SLOVENSKO MEDNARODNO BALETNO TEK-
MOVANJE, ki bo potekalo v SNG Opera in balet Ljubljana. 
V okviru praznovanja 100-letnice slovenskega baleta bosta izšle 
tudi dve knjigi. Prva, katere izid je predviden v letu 2018, bo nosi-
la naslov SLOVENSKI BALETI, avtor pa je Henrik Neubauer. 
Druga knjiga z naslovom PO SLEDEH BALETA, ki bo opisova-
la celotno zgodovino baleta na Slovenskem, bo izšla sočasno z 
razstavo v Cankarjevem domu. Njena avtorica bo Danica Do-
linar, ki je svoje življenjsko raziskovalno delo posvetila prav raz-
voju plesa in baleta.

SLOVENSKI BALET BO PRAZNOVAL 100 LET
Kaj se nam obeta ob 100-letnici slovenskega baleta?

Slovensko deželno gledališče, današnja ljubljanska opera, kot je bilo v času ustanovitve poklicnega baletnega ansambla
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Valentina za valentinovo
Koreografska retrospektiva Valentine Turcu v SNG Maribor ob 25-letnici njenega umetniškega 
ustvarjanja v Slovenskem narodnem gledališču Maribor
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V Slovenskem narodnem gledališču Maribor so se med 14. in 17. februarjem 2018 s tremi baletnimi predstavami koreografinje 
Valentine Turcu, poklonili 25-letnici njenega umetniškega ustvarjanja v SNG Maribor. Vse tri predstave se tematsko oklepajo zgodb 
o ljubezni, zato so za praznovanje izbrali mesec ljubezni. Na valentinovo, 14. februarja 2018 so najprej uprizorili zgodbo o večni 
ljubezni Romea in Julije, 16. februarja 2018 je bila na sporedu Carmen, osrednji dogodek pa je bila izvedba baleta Jevgenij Onjegin, 
17. februarja 2018. 

Benjamin Virc

V odkrivanju koreografskega univerzuma Valentine Turcu
Valentina Turcu je svojo globoko strast in pronicljiv čut do gledališča odkrila že v zgodnjih otroških letih. Baletno znanje je usvajala 
najprej pod skrbnim mentorstvom svojih staršev, prav tako mednarodno priznanih baletnih umetnikov, Marina Turcuja in Maje 
Srbljenović Turcu. Pot nadaljnjega izpopolnjevanja ter intenzivnega umetniškega razvoja jo je vodila do akademije Rudra Béjart v 
Lozani, kjer je odkrila svoj edinstven plesni stil in rokopis pod vodstvom legendarnega koreografa in baletnega mojstra Mauricea 
Béjarta.
Če bi izhajali iz trendov, ki po postmodernem odmiku od »velikih pripovedi« še vedno prevladujejo v vseh sferah umetnosti in kul-
ture, bi se lahko naključnemu opazovalcu na prvi (p)ogled zazdelo, da koreografske stvaritve Valentine Turcu ne sodijo v sodobni 
čas plitkega kulturnega potrošništva. Glavni argument za to izhaja že iz dejstva, da se koreografinja intenzivno posveča oživljanju 
in reinterpretaciji t. i. velikih zgodb iz celotnega diapazona modernega časa od renesanse, romantike, pa vse do sodobnosti. Prav te 
zgodbe, ki na odru na novo zaživijo v Valentinini vizionarski ideji in napetem loku njenega nezmotljivega dramaturškega ritma, nas 
vedno znova navdihujejo s svojo »večno mladostjo«, aktualnostjo, obenem pa so s svojim globokim uvidom v človeško psiho, v po-
gosto prekrhka družbena ravnovesja in številne anomalije obvezno študijsko gradivo za slehernika, ki je hočeš nočeš del sodobnega 
sveta in civilizacije.
V velikih pripovedih modernega časa je Valentina Turcu našla svoj neusahljiv vir koreografske inspiracije, ki jo skozi pretanjeno in 
obenem čustveno močno ekspresijo preoblikuje v koherentno plesno pripoved. Prav zaradi perfekcionizma, ki se je jasno pokazal 
že na začetku njenega umetniškega raziskovanja in s svojim celovitim angažmajem kljubuje postmoderni paradigmi »praznega«, jo 
lahko danes občudujemo kot zrelo ustvarjalko v zahtevnem žanru dramskega baleta, in to v najžlahtnejšem pomenu te besede, ki 
spektakla ne dojema kot oblike pritlehne zabave in površinskega blišča, ampak (rečeno z Lukácsem) kot »ontološko disonanco« v 
pričakovanju lastne »uglasitve« oziroma kot dogodek celostnega osebnostnega dozorevanja, ki v gledalcu prebuja radovednost, voljo 
do spoznavanja ter željo po spremembi in drugačnosti. Valentinin nesporni talent za odrsko naracijo skozi gib se tako ne nazadnje 
kaže tudi v še tako majhnih filigranskih detajlih, ki se lahko udejanjijo kot nesluten, a ključni preobrat odrskega dogajanja.
Praktične izkušnje med intenzivnim študijem solističnega baletnega repertoarja so avtorici dale jasen uvid v bistvo koreografske 
kreacije, znotraj katere je postavila zelo visoke estetske standarde že s svojim celovečernim prvencem La Callas iz leta 2007. Po več kot 
120 zabeleženih uspešnih sodelovanjih z mednarodno priznanimi režiserji in gledališkimi ustvarjalci pa se je prva prelomnica umet-
niške potence Valentine Turcu zgodila leta 2012 z visoko estetizirano postavitvijo neoklasi(cisti)čne baletne mojstrovine Romeo in 
Julija Sergeja Prokofjeva na velikem odru mariborskega Baleta. Sveža, stilno inovativna in globoko ekspresivna koreografska kreacija 
je požela odlične kritike tako doma kot v tujini, med drugim tudi v ugledni reviji Dance Europe Magazine, ter doživela nadaljnje 
postavitve v Latvijskem narodnem baletu v Rigi in v operni hiši Metz Métropole.
Po prodornih koreografskih kreacijah v naslednjih letih, še posebej s postavitvijo Ščedrinove orkestrske suite Carmen (kongenialne 
adaptacije istoimenske Bizeteve opere) ter z baletom Nevarna razmerja (po istoimenskem Laclosevem romanu v pismih), se je 26. 
novembra 2016 na velikem odru mariborskega Baleta s spektaklom Jevgenij Onjegin zgodil epohalni premik in nov triumf v zvrsti 
dramskega baleta, ki je v izvirni, močno ekspresivni in pretanjeni koreografski govorici Valentine Turcu na novo interpretiral Puški-
novo ikonično poetično povest o notranje razklanem Onjeginu, obenem pa razodel umetničino iskreno afiniteto do disonantnih 
potez ruskega in slovanskega idejnega sveta nasploh. Najprestižnejša evropska baletna kritiška revija Dance Europe Magazine je 
imenovala Valentinino mojstrovino Jevgenij Onjegin za eno izmed pet najboljših plesnih produkcij na svetu. Celovit univerzum 
dramskega baleta Jevgenij Onjegin, za katerega je koreografinja Valentina Turcu prejela nagrado Prešernovega sklada v letu 2018, 
tako pod okriljem avtoričinega umetniškega mojstrstva, neprecenljivega čuta za gledališče, edinstvene senzualne poetike in etičnega 
svetovljanstva z največjo možno prepričljivostjo upodablja najgloblja psihološka stanja in večne dileme civilizacije.
 
Za tiste, ki se z Valentino srečujete prvič
Klasično izšolana baletna solistka in koreografinja Valentina Turcu je danes ena izmed najbolj cenjenih in izstopajočih umetnic v 
Sloveniji in sosednjih državah. Njene stvaritve se poleg ustvarjanja koreografij in oblikovanja odrskega giba za opere, drame, kon-
certne dogodke in baletne večere tako v žanrskem kot slogovnem smislu raztezajo od večkrat nagrajenih celovečernih klasičnih 
baletnih koreografij pa vse do sodobnih enodejank in miniatur.
Njen opus s preseženim številom 125 ustvarjenih ali soustvarjenih baletov, dramskih in opernih produkcij ne priča zgolj o umetničini 
epohalni potenci, ampak tudi o njeni vsestranski in izjemno pregibni gledališki intuiciji.
Valentina, ki se je rodila v Zagrebu, je že zelo zgodaj odkrila svojo globoko strast do gledališča in plesne umetnosti, ki sta jo v njenem 
otroštvu usmerjala predvsem njena starša, tudi sáma mednarodno priznana baletna solista, Marin Turcu in Maja Srbljenović Turcu.
Nepomirljiva želja po perfekciji in novih izzivih v smislu razvijanja lastne gibalne virtuoznosti jo je vodila do prestižne institucije 
Béjart Balet v Lozani, kjer je pod budnim mentorstvom legendarnega koreografa in baletnega mojstra Mauricea Béjarta razvila svoj 
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edinstveni koreografski rokopis in plesno ekspresivnost z nastopanjem v številnih Béjartovih koreografijah, kot so Kralj Lear, Ognjeni 
ptič, Čudežni mandarin, Šeherezada, Grška taverna, Koncert Stravinskega, Življenje Patricea Chereauja, L’Amour me dit, L’Art de pas 
de deux, La Porte et un Soupir, Posvetitev pomladi, ter s celovitim treningom pod vodstvom baletnih mojstrov, kot so Michel Gas-
card, Gil Roman, David Howard, Suzanne Farrell, Azari Plisetsky, Carolyn Carlson, Malou Artaud, Gilbert Mayer, Timothy Gordon
don, Wolfgang Stollwitzer idr.
Po svoji vrnitvi v Slovenijo se je naglo uveljavila kot ena izmed tehnično najbolj dovršenih in izraznih plesalk, kar je potrdila najprej 
z nastopom v Clugovem koreografskem prvencu Tango, nato pa tudi v drugih solističnih vlogah klasičnega in neoklasičnega baleta 
ter sodobnega plesa, ki so pustile globok vtis tako na kritike kakor tudi občinstvo v Sloveniji in tujini.
Z uporabo pastišne tehnike je Valentina leta 2007 za mariborski Balet ustvarila svoj koreografski prvenec La Callas, posvečen ikoni 
operne umetnosti, pri tem pa je opozorila na svoj enkratni pristop k združevanju različnih umetniških form s ciljem ustvariti celost-
no koreografsko umetnino s poudarjeno vizualno lepoto oziroma avratičnostjo.
Leto 2011 je minilo v znamenju ustvarjanja s senzualno erotiko prežetega baletnega trilerja Carmen, in sicer za Hrvaško narodno 
gledališče v Splitu. Koreografija na Ščedrinovo kongenialno adaptacijo Bizeteve opere je doživela še večji uspeh v Slovenskem nar-
odnem gledališču Maribor tri leta pozneje, tj. leta 2014. Leta 2011 je za splitski Balet prav tako nastala nova koreografija na Ravelovo 
orkestrsko impresijo Bolero, ki je doživel tudi izvedbe v Istanbulu kot del programa Evropske prestolnice kulture v letu 2010. Med 
vidnejšimi stvaritvami iz tega obdobja velja izpostaviti tudi Brahmsove Madžarske plese in Hačaturjanov Maškaradni valček za 
mariborski Balet, ali denimo koreografske projekte Tarde (na glasbo portugalske skupine Madredeus), Bachovo Partito in Händlovo 
Lascia ch’io pianga za Mednarodni slovenski baletni gala v letih 2011 in 2012.
Julija 2012 je prejela vabilo plesnega ansambla iz Covent Gardna, da zanj ustvari koreografijo, ki je bila nato izvedena v okviru nji-
hovega programa International Stars of Ballet and Dance.
Še v isti sezoni (2011/2012) je Valentina Turcu temeljito poglobila svoje izkušnje v vlogi režiserke naprej pri ustvarjanju avtorskega 
projekta Ženska, ki sem ji bral, ki je nastal po motivih Schlinkovega romana Bralec, nato pa še z intenzivnim sodelovanjem s so-
pranistko Allison Bell pri uprizoritvi projekta Pierrot Lunaire po glasbeni predlogi Arnolda Schönberga. Istočasno je kot koreograf-
inja in oblikovalka odrskega aktivno sodelovala pri mariborskih glasbenogledaliških produkcijah Lakmé, Carmen, La bohème, Ne-
topir, Hoffmannove pripovedke, My Fair Lady in Kronanje Popeje, ki so bile med kritiki označene kot sveže, vznemirljive, slogovno 
unikatne in precizne v relaciji do glasbene predloge.
Oktobra leta 2013 je ustvarjalka prejela prestižno slovensko nagrado Pie in Pina Mlakarja za »izjemne dosežke pri režiji in koreo-
grafiranju neoklasičnega baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva«, ki je bil premierno izveden v Veliki dvorani SNG Maribor. Kot 
je zapisala strokovna žirija Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) je Valentina Turcu »postavila nov mejnik v kvaliteti in 
ekspresiji sodobnega klasičnega baleta«. V naslednjih dveh letih je balet Romeo in Julija doživel velik uspeh v Latvijskem narodnem 
gledališču v Rigi (2014) ter v operi Metz Métropole (2015).
Naslednji projekt »velike pripovedi«, dramski balet Ana Karenina po motivih istoimenskega Tolstojevega romana, je bil prvič upri-
zorjen aprila 2014 v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu. Avgusta še istega leta je avtorica pripravila nov koncept in soustvarila 
koreografijo za neobaročni balet Nevarna razmerja, ki je v koprodukciji tesneje povezal kar tri gledališke hiše – Dubrovniški poletni 
festival, Festival Ljubljana in SNG Maribor.
Leto 2016 je bilo še posebej uspešno, saj je avtorica pripravila nov glasbeni koncept, dramaturgijo in koreografijo dramskega baleta 
Jevgenij Onjegin po znamenitem Puškinovem romanu v verzih. Baletna produkcija je doživela izjemen odziv tako med publiko kot 
strokovni kritiki iz Slovenije in tujine.
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Aprila naslednje leto (2017) je ustvarila novo, še vznemirljivejšo različico baletnega trilerja Carmen za Augsburški balet, jeseni istega 
leta pa je z priznanim koreografom Juliom Arozareno sodelovala pri postavitvi baleta Don Giovanni za Latvijski narodni balet v Rigi, 
in sicer na adaptirano partituro W. A. Mozarta.
V svoji dosedanji umetniški karieri je Valentina bodisi plesala, (so)ustvarila ali sodelovala pri izvedbi več kot 125 baletnih, dram-
skih in opernih produkcij, med katerimi je samo dramskih postavitev več kot 40, vključno z Nevarnimi razmerji v dramatizaciji 
Christopherja Hamptona, s Shakespearovimi klasikami Hamlet, Vihar, Dvanajsta noč ali Kar hočete, Henrik IV., Kakor vam drago, z 
avtorskim projektom Frida Kahlo, z Molièrovim Plemenitim meščanom, s Cervantesovim Don Kihotom ter ostalimi klasičnimi be-
sedili, kot so Drakula Brama Stokerja, Ionescujevi absurdni drami Plešasta pevka in Nosorogi, Andersenova Snežna kraljica, Lorcova 
Krvava svatba, Brechtova Opera za tri groše, Ibsenov Peer Gynt in Bulgakovova Mojster in Margareta.
Trenutno pripravlja praizvedbo dramskega baleta Smrt v Benetkah v koprodukciji med Baletom HNK Zagreb in Baletom SNG Mar-
ibor, in sicer po motivih znamenite novele Thomasa Manna in na glasbeno podlago enega največjih simfonikov modernega časa, 
Gustava Mahlerja.

Za umetniške dosežke je Valentina Turcu prejela številne nagrade
1999  Nagrada Društva baletnih umetnikov Slovenije ansamblu mariborskega Baleta za najboljšo plesno produkcijo – Tango.
2002 Bronasto odličje na Svetovnem plesnem tekmovanju v Nagoji na Japonskem.
2007 Nagrada TEMSIG za najizvirnejšo koreografijo – Rožmarin.
2008 Nagrada Društva baletnih umetnikov Slovenije za koreografsko delo na področju baleta, opera in dramskega gledališča. 
            Žirija je svojo odločitev utemeljila z besedami: »Z mojstrskim obvladovanjem plesnogledališke ekspresije in poglobljeno 
            interpretacijo je dosegla najvišji nivo odrske zrelosti in zavesti. Naše odre bogati s svojo karizmatično osebnostjo, njena    
                telesna ekspresija pa preprosto razpira nove dimenzije razumevanja plesne umetnosti.«
2013 Prestižna nagrada Pie in Pina Mlakarja za izjemne dosežke pri režiji in koreografiji baleta Romeo in Julija. Označena je kot 
                postavljavka »novih mejnikov v ekspresiji sodobnega klasičnega baleta«.
2015 Nominacija za prestižno nagrado Kyoto za izjemne dosežke v umetnosti in humanistiki z utemeljitvijo: »Kot inovatorka 
                     plesnega gledališča, ki povezuje umetnikovi predanost in skromnost v izviren, enkraten ustvarjalni pristop, pri tem pa uspeš-
                  no združuje klasične prvine s sodobnimi, ruši meje med (za)pisano besedo in gibanjem ter nagovarja vse človeštvo s svojimi 
                stališči.«
2015 Balet Romeo in Julija je osvojil latvijsko državno nagrado za najboljšo gledališko produkcijo aktualne sezone.
2016 Nagrada Orlando Dubrovniškega poletnega festivala za vrhunske umetniške dosežke v plesni umetnosti v zadnjih štirih 
                sezonah.
2017 Podelitev Glazerjeve listine za koreografijo nove baletne produkcije Jevgenij Onjegin.
2018 Nagrada Prešernovega sklada za dramski balet Jevgenij Onjegin, in sicer še posebej za vrhunske dosežke v plesni umetnosti,  
                za koreografsko mojstrstvo in umetniško odličnost.

Edward Clug, umetniški direktor Baleta SNG Maribor, Valentini Turcu
Prva misel oziroma čut, iz katerega se rojeva misel ob doživljanju Valentininega dela, je strast, ki se rojeva iz neomajne predanosti, 
hrepeneče po svobodi, ki je kot nemiren plavalec v globokem morju ljubezni njene duše.
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Spoznal sem jo leta 1991, ko sem prišel v Maribor. V tem času se ni nič spremenila, kar se morda sliši čudno, a vendarle je to ostala 
njena vrlina – biti Valentina …
Življenjske izkušnje v njenem edinem pravem domu – gledališču – so jo izzvale in jo zmeraj poganjale korak pred nami, tako da bi 
ji lahko stežka vselej sledili, jo čutili in razumeli – ne nujno kot Valentino, ampak kot nekoga, ki je drugačen in »čuden« preprosto 
zato, ker ne pozna kompromisov in resnično živi za gledališče, pri tem pa trpi, ko gledališča ni ali denimo takrat, ko ga je treba zaradi 
praznikov zapreti.
Najina svetova sta se v skoraj treh desetletjih prepletala, oddaljila in spet ponovno srečala v drugačnih, bolj odraslih podobah, zato 
sem danes ponosen, da sem lahko del njenega hrepenenja, »tečnarjenja« in vere, neomajne gledališke vere, ki me je zmeraj navdiho-
vala, včasih do te mere, da sem ji omogočil vaje tudi med prazniki.
Draga Valentina,
rad te imam, hvaležen sem, da te poznam in da sem te še bolje spoznal skozi tvoje delo, ki plemeniti naše gledališče, naš slovenski in 
širši prostor, še najbolj pa naše vsakdanje luknje, ki včasih potrebujejo kakšno kapljico ali dve iz tvojega globokega morja ljubezni.

In Danilo Roškar, direktor SNG Maribor

V SNG Maribor smo ponosni, da med nami živi in ustvarja Valentina Turcu, ki s svojim umetniškim delom in še posebej s svojimi 
visoko estetiziranimi mojstrovinami in močno ekspresivnimi koreografskimi stvaritvami že 25 let bogati repertoar mariborskega 
Baleta, s tem pa tudi celotni slovenski in širši mednarodni kulturni prostor. Še posebej pa nas veseli, da je Valentinin enkratni umet-
niški potencial, celovit osebnostni angažma in bogato sporočilnost njenih koreografij prepoznala tudi slovenska država s svojimi 
najvidnejšimi kulturno-umetniškimi avtoritetami, saj ji je v letu 2018 podelila nagrado Prešernovega sklada za vrhunske dosežke v 
plesni umetnosti.
Draga Valentina, ob tvojem visokem umetniškem jubileju se ti želim najprej zahvaliti za neštete ure odrekanja in požrtvovalnega 
dela, ki je v mariborskem gledališču že tolikokrat obrodilo sadove v enkratni in nezamenljivi podobi koreografsko dovršenih plesnih 
in baletnih predstav. Prav te so s svojo močno ekspresijo in magično odrsko estetiko vedno znova našle pot do nas, tvojih vnetih 
oboževalcev in budnih spremljevalcev tvoje umetnosti. Ob tej priložnosti ti želim še veliko ustvarjalnega navdiha in uspešnih pred-
stav v našem gledališču in da bi se tvoje nove plesne zgodbe in vrhunske baletne kreacije, ki jih boš od nas odnašala v svet in od tam 
spet nazaj na naš oder, gledalcem in vsem ljubiteljem plesne umetnosti še bolj vtisnile v dušo in srce. Vam, dragi obiskovalci, pa želim 
čim več nepozabnih vtisov in vznemirljivih doživetij ob tem dvojnem prazniku – prazniku zaljubljencev in naše skupne ljubezni do 
plesne umetnosti.
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RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE 
STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE v letu 2018
Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za podajo predlogov za prejemnike 
strokovnih nagrad Lydie Wisiakove s področja baletne umetnosti v Sloveniji, in sicer
- za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let
- za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s 
Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so: 
- baletni umetniki ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije 
- fizične in pravne osebe, katerih delo je tesno vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji hkrati pa delujejo ali  
  živijo na področju Republike Slovenije. 

04
Kandidati za nagrade iz točke 03 tega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo:
• da so se s svojim vseživljenjskim delovanjem in strokovnimi dosežki na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovi-

no slovenske baletne umetnosti. 

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za umetniške in strokovne presežke v obdobju zadnjih treh let:
• da so v letu 2017 dosegli pomembne in vidne umetniške presežke na področju baletne umetnosti;
• da so s svojim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj 

zadnjih treh let.

05
Strokovna komisija za podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove v letu 2018, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja baletne 
umetnosti, predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o 
podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi:
• največ ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
• največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju 2017, oziroma 

za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
• naziv in naslov predlagatelja
• podatke o kandidatu (vključno s kontaktnimi podatki)
• podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na enega od naslednjih načinov: 

• tako, da izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.dbus.si na naslovu:                                                                                                                                         
http://www.dbus.si/obrazec-prijava-kandidata-za-nagrado-lydie-wisakove/

• v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani ovojnice “Predlog za nagrado Lydie Wisiakove 2018” na naslov:

        Društvo baletnih umetnikov Slovenije
        Trg prekomorskih brigad 1 
        1000 Ljubljana
ali 
• kot prilogo v formatu word ali pdf s podpisom in kontaktnimi podatki predlagatelja po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si 
najkasneje do vključno 16. 3. 2018.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 16. marca 2018, do 
24:00 ure. Predlogi oddani 17. marca 2018 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad v letu 2018 odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie 
Wisiakove najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2018, ki bo na sporedu 
18. aprila 2018 v SNG Opera in balet Ljubljana.

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije
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Kaj prinaša Dancs-Piran 2018 ...
Poletni baletni seminar Dance-Piran, ki bo potekal v Piranu od 23. julija do 4. avgusta 2018, z letošnjim letom kot novost uvaja 
nove pogoje, udeležencem pa na izbiro ponuja tečaje in delavnice v štirih različnih zahtevnostnih stopnjah, primernih tako za 
učence in dijake baleta kot za profesionalne baletne plesalce.  
Organizator seminarja, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, nova pravila uvaja z namenom enakopravne vključenosti vseh 
udeležencev Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran. Tako bodo od leta 2018 dalje posamezni tečaji, za 
katera so zahtevana znanja na višjem nivoju klasičnega baleta, razdeljeni na tečaje – SKUPINA in dodatno SOLO.

Zakaj odločitev za nova pravila Dancs-Piran?
Organizator je po zaključku seminarjev v letih 2016 in 2017 med udeleženkami in udeleženci opravilo anketo, ki je pokazala 
na določena nezadovoljstva udeleženk in udeležencev, ki so v okviru posameznih delavnic in na zaključnih nastopih na 
Tartinijevem trgu plesali manj od drugih udeleženk in udeležencev. Prav tako se nekaterim udeleženkam in udeležencem 
ni zdelo pravično, da so v klasično baletnih točkah porazdeljeni na soliste in zboriste. Z namenom, da organizator zagotovi 
enakopravnost dela vseh udeleženecev, ki morajo biti deležni enake pozornosti s strani pedagogov se je odločil, da posamezne 
tečaje, za katere je zahtevan višji nivo znanja baletne tehnike, razdeli na delavnice SKUPINA in SOLO. V delavnicah SKUPINA 
bodo udeleženke in udeleženci od leta 2018 dalje opravljali pouk in zaključna javna nastopa na Tartinijevem trgu izključno 
v okviru skupinskega dela po sistemu “za vse enako”, dočim bodo delavnice SOLO udeležencem omogočale delo na različnih 
solističnih variacijah in duetih z ozirom na tehnično in umetniško preddispozicijo posamezne udeleženke ali udeleženca.
Organizator tako upa na zadovoljstvo vseh udeleženk in udeležencev baletnega seminarja Dancs-Piran v prihodnje.

Tečaji Dancs-Piran 2018
Osnovni BAZIČNI tečaj – SKUPINA
Osnovni bazični tečaj klasičnega baleta je namenjen najmlajšim plesalkam in plesalcem, plesalkam in plesalcem z le osnovnim 
znanjem klasičnega baleta, torej začetnikom. Bazični tečaj se ne deli na tečaj v skupini in na tečaj solo, saj udeleženci v tej skupini 
opravljajo delo izključno v skupini.

Osnovni NAPREDNI tečaj – SKUPINA in Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SKUPINA
V Osnovnem naprednem tečaju – SKUPINA bodo vsi udeleženci deležni enake pozornosti, saj bodo opravljali enako delo tako 
po koreografski kot po zahtevnostni in količinski plati. Osnovni napredni tečaj – SKUPINA tako udeležencev ne bo več delil na 
zbor in solo, temveč bo potekal izključno na način enakopravnega in enakovrednega dela v skupini.

Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SKUPINA
Tako kot v Osnovnem naprednem tečaju – skupina, bodo tudi v Nadaljevalnem / profesionalnem tečaju – SKUPINA vsi udeleženci 
deležni enake pozornosti, saj bo delo po koreografski, zahtevnostni in količinski plati potekalo izključno na način enakopravnega 
in enakovrednega dela v skupini.

Dodatna tečaja: Osnovni NAPREDNI tečaj – SOLO in Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SOLO
V kolikor udeleženka ali udeleženec želi pridobiti dodatna znanja oz. vzdrževati plesno kondicijo tudi v solističnih vlogah, lah-
ko dodatno izbere opcijo Dodatni tečaj – SOLO. Namen takšnega tečaja je delo na solističnih variacijah, pas de deuxu (plesu 
v dvoje – v primeru zadostnega števila moških udeležencev) in drugih solističnih zvrsteh iz železnega repertoarja klasičnega 
baleta. Plesalke in plesalci so poleg tega, da so jim dodeljene solistične vloge (variacija, duet …) lahko razvrščeni tudi v skupine, 
v katerih plešejo takrat, ko nimajo solističnega nastopa. Vsi udeleženci Dodatnega tečaja – SOLO bodo deležni enake pozor-
nosti, vsakemu bo dodeljen solo nastop in vsak bo zaseden tudi v manjših ali večjih skupinah, od dveh do števila prijavljenih 
udeleženk in udeležencev. Delo v tečaju bo po strukturi ekvivalentno delu na kreiranju baletne predstave s solisti in zborom. 
Pedagog bo udeleženkam in udeležencem dodelil posamezne variacije oziroma solistične nastope z ozirom na njihovo kvaliteto 
znanja in kondicijsko ter tehnično pripravljenost.

Opcionalni izbor delavnic v okviru posameznih tečajev
V kolikor se posamezna plesalka ali plesalec ne želi udeležiti enega od tečajev v celoti, lahko izbira med opcionalnimi možnostmi. w

w
w.

da
nc

s-
pi

ra
n.

co
m

14



Novost opcionalnega izbora je v tem, da je mogoče katerikoli tečaj izbrati izključno v kompletu s klasično baletnim treningom, 
ki pa je hkrati tudi edini workshop, za katerega se je mogoče odločiti brez izbire ene od drugih delavnic.
Ob tem pa organizator omogoča Izključno profesionalnim baletnim plesalcem, da se baletnega treninga udeležujejo brez pred-
hodnih prijav. 

Kdo bo poučeval na Dancs-Piran 2018?

Nadaljevalni / profesionalni tečaj klasičnega baleta                                                 
Elena Pankova, ena najeminentnejših balerin 20. stoletja, bo ves čas trajanja seminarja poučevala baletno tehniko za dekleta 
v okviru delavnice Skupina ter solistične variacije za dekleta in pas de deux v okviru delavnice - Solo, ob tem pa bo dvakrat v 
prvem in dvakrat v drugem tednu seminarja poučevala tudi baletni trening;                                                                       
Nikolay Semenov iz Baletne akademije Aggripine Vaganove iz Sankt Peterburga bo ves čas trajanja seminarja poučeval variacije za 
moške plesalce in pas de deux v okviru delavnice - Solo ter baletni trening dvakrat v prvem in dvakrat v drugem tednu seminarja;                    
György Szakály iz Madžarske baletne univerze bo ves čas trajanja seminarja poučeval baletno tehniko za moške plesalce v okviru 
delavnice Skupina ter baletni trening dvakrat v prvem in dvakrat v drugem tednu seminarja;                                                                        
Gaj Žmavc, slovenski koreograf, bo ves čas trajanja seminarja poučeval koreografsko delavnico sodobnih plesnih tehnik.

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta
Tijuana Križman Hudernik bo ves čas trajanja seminarja poučevala baletno tehniko za dekleta v okviru delavnice Skupina ter 
baletni trening trikrat v prvem in trikrat v drugem tednu seminarja;
Tetiana Svetlična bo ves čas trajanja seminarja poučevala solistične variacije za dekleta v okviru delavnice - Solo ter baletni tre-
ning trikrat v prvem in trikrat v drugem tednu seminarja;
Gaj Žmavc bo ves čas trajanja seminarja poučeval koreografsko delavnico sodobnih plesnih tehnik.

Osnovni bazični tečaj klasičnega baleta
Ana Trojnar bo ves čas trajanja seminarja poučevala učne ure klasičnega baleta ter koreografsko delavnico - pripravo na nastop.
Tisti udeleženci osnovnega bazičnega tečaja, ki se bodo odločili še za obisk koreografske delavnice sodobnega plesa, bodo le to 
obiskovali skupaj z udeleženci osnovnega naprednega tečaja. 

Utrinek iz delavnice Nadaljevalnega & profesionalnega tečaja

Utrinek iz zaključne predstave Dancs-Piran na Tartinijevem trgu w
w

w.dancs-piran.com
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Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman

LEVA DESNA, LEVA DESNA
Baletni večer (triptih) sodobnih koreografij

Premiera: 2. marec 2018 ob 19.30

MAESTRO
Koreografija: Gaj Žmavc
Glasba: Antonín Dvořák: Simfonija št. 9 v e-molu, “Iz novega sveta”,       
                    op. 95 (4. stavek), Slovanski plesi za klavir, op. 72 (Dumka)
Praizvedba: 2. marec 2018, Velika dvorana 

Koreografska noviteta mladega slovenskega baletnega plesalca 
in koreografa Gaja Žmavca je po avtorjevih besedah nastala iz 
navduševanja nad velikimi deli klasične glasbe. Osnovni koncept 
sodobne koreografije nastaja za 24 plesalcev, ki bodo skozi gib 
ponazorili orkester, muzo in dirigenta. Avtor se bo ob abstraktni 
scenografski postavitvi (24 stolov, abstraktna orkestrska školjka) 
med ustvarjalnim procesom naslonil na zanimiv in očem širše 
množice skrit proces kreiranja in nastajanja zvoka. Notni zapisi, 
ki so se ohranili skozi stoletja do danes, so po Žmavčevih besedah 
brez veščine in virtuoznega obvladanja glasbenih inštrumentov 
zgolj kos papirja, v katerih pa se skrivajo genialne ideje ustvarjal-
cev, če jih znamo prebrati na prav način. Za impozantnim zvokom, 
ki ga proizvajajo orkestri, se skriva kompleksen proces in popolna 
sinhronizacija mase ustvarjalcev, ki pa je pod popolno kontrolo 
enega človeka – dirigenta. Glavno koreografovo vodilo bo tako pred-
vsem “plesna orkestracija” oziroma prikaz moči in efekt mase, ki jo 
na gibalno virtuozen, včasih komičen in igriv način osmišlja ter skozi 
manipulacijo sestavlja in razstavlja kreator predstave. Sodobni 
balet Maestro sestavljajo trije medsebojno povezani deli: Kreacija 
in Muza, Simfonija, Odmev.

HILL HARPER’S DREAM
Koreografija: Edward Clug
Glasba: Milko Lazar
Praizvedba: 16. februar 2013, Opernhaus Zürich

Mednarodno priznani slovenski koreograf Edward Clug je v začetku 
leta 2013 za operno hišo v Zürichu postavil svojevrstni nov koreo-

grafski mejnik, ki je doživel sijajen odziv v tujini in ga želi predstavi- 
ti tudi slovenskemu občinstvu. Glasbena zasedba (v pisavi sloven-
skega skladatelja Milka Lazarja) s surrealizmom prežetega dela Hill 
Harper’s Dream je prav tako nekoliko nenavadna in teži k transcen-
dentalni eteričnosti, saj jo sestavljata dve harfi. Po Clugovih bese-
dah se iz naslova koreografije sugestivno kaže in duhovito združi 
vizualna in zvočna podoba predstave. Kot pojasnjuje avtor, se Hill 
Harper’s Dream ne dogaja visoko v gorah niti na ravnem polju, 
ampak nekje vmes, tj. na 212 centimetrov visokem hribu. Omenjeni 
vplivi se ne nazadnje odražajo v celovitem estetskem diapazonu in 
prečiščeni koreografski atmosferi, ki s svojo fantazijsko simboliko 
trka neposredno na naše nezavedno in obiskovalcu z bogato paleto 
plesne ekspresije naslika nov sveženj še nedoživetih sanj.

LEFT RIGHT LEFT RIGHT
Koreografija: Alexander Ekman
Glasba: Mikael Karlsson
Praizvedba: 23. februar 2012, Lucent Danstheater, Den Haag

Švedski koreograf Alexander Ekman je nedvomno eden izmed naj-
zanimivejših koreografov sodobnega časa, ki se z globoko medita-
tivnim preizpraševanjem posveča predvsem iluminaciji bivanjskih 
simptomov današnjega človeka. S svojim neobičajnim smislom 
za humor, naglimi plesnodramaturškimi preobrati, številnimi ele-
menti presenečenja in premišljenimi izpeljavami ustvarja koreo-
grafije, s katerimi se lahko marsikdo poistoveti, najde navdih ali 
celo poišče ključ do rešitve navidezno nerešljivega problema. 
Koreografijo Left Right Left Right je Ekman ustvaril za haaški Lucent 
Danstheater v začetku leta 2012, njen osnovni plesni impulz pa se 
osredotoča na koncentracijo, (pravo)čas(ov)nost oziroma timing 
in ritem. Lahko bi rekli, da je Ekmanova koreografija, ki bo po pra-
izvedbi v Haagu doživela svojo prvo postavitev prav na velikem 
odru mariborskega Baleta, nekakšna študija človeškega gibanja, 
ki se zgodi na dokaj nekonvencionalen način, tj. z uporabo 16 
tekalnih trakov, s preprostimi, a zato nič manj prepričljivimi 
odrskimi učinki in z menjavanjem sodobnih zvočnih pejsažev. 
Ekmanov umetniški cilj, ki je vselej usmerjen v transformacijo 
avditorija in premikanje “normirane” percepcije publike, se tudi 
tokrat navezuje na temeljno vprašanje, ki si ga je zastavil pred 
ustvarjalnim procesom: “Zakaj pravzaprav potrebujemo to delo?”

Prihaja v SNG Maribor
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Pia in Pino Mlakar, Vlasto Dedovič, Milko Šparemblek

BALET 100
Baletni večer (triptih) 

Premiera: 12. april 2018 ob 19.30

»V plesu je nekaj religioznega, nekaj, kar te zveže z vsem kozmos-
om.« 
Pino Mlakar

Stoletnico zasnove poklicnega ljubljanskega baletnega ansambla v 
letu 1918 bodo v SNG Opera in balet Ljubljana obeležili s postavit-
vijo baletnega triptiha, sestavljenega iz večera koreografov, ki so 
umetniško obogatili slovensko baletno umetnost v preteklosti. 
Dogodek bo prvi v naboru različnih tematskih in vsebinskih obe-
leževanj tega pomembnega trenutka za slovenski kulturni prostor. 
Občinstvu želimo ponuditi zgodbo, ki bo rekonstrukcijo brala na 
nov, neobremenjen način. Obnovitev treh plesnih stvaritev pa bo 
hkrati odprla možnosti za plesno študijo nekdanjega konteksta, 
skupne plesne dediščine in njenega vpliva na današnjo baletno 
umetnost.

LOK, plesna pesnitev
Koreografija: Pia in Pino Mlakar

Pia (1910–2000) in Pino (1907–2006) Mlakar sta umetniški par ev-
ropskega slovesa, plesalca, koreografa in baletna pedagoga, ki sta 
slovenskemu baletu vtisnila neizbrisen pečat. Njun ikonični plesni 
duet Lok (1940) je stvaritev, ki so jo poimenovali »brezčasje nad 
prizori časa«. Vse v tej najnežnejši stvaritvi Pie in Pina Mlakarja je 
docela prepojeno s čarom silno tankočutne intimnosti.

ŽICA
Koreografija: Vlasto Dedovič
Glasba: Janez Gregorc 

Vlasto Dedović (1934–2013) se je slovenskemu baletu zapisal že s 
prihodom v Ljubljano, kjer je razen nekaj let, ki jih je preživel na 
Švedskem, živel, poustvarjal in ustvarjal podobo slovenske baletne 
umetnosti. Prijateljeval je s številnimi ustvarjalci iz drugih umet-

niških zvrsti, to ga je bogatilo in utrjevalo v prepričanju, da je prav 
dialog med umetniki dobro vodilo za doseganje ustvarjalnih ciljev. 
Njegov prvenec Žica (1976) je rezultat sodelovanja s skladateljem 
Janezom Gregorcem (1934–2012) in likovnim umetnikom Jožetom 
Spacalom (1939).

PASTORALNA SIMFONIJA
Koreografija: Milko Šparemblek
Glasba: Ludwig van Beethoven

Koreograf Milko Šparemblek (1928) je tretji baletni svetovljan v 
vrsti baletnih umetnikov, katerih dela bomo ponovno oživili na 
našem odru. Pastoralno simfonijo na istoimensko skladbo Ludwiga 
van Beethovna (1770–1827) je za naš ansambel postavil leta 1986. 
Njegova prisotnost bo, navkljub častitljivim letom, pomenila tudi 
dragoceno srečanje s še živečimi umetniki slovenskega in evrops-
kega baleta.

ODDAJE O BALETU
Nedelja, 4.3. TVS1 ob 00:20
Za lahko noč  – Mladi slovenski balet: GUSAR, pas de deux,
Plešeta  A. Medič in Y. Muraishi
Sreda, 14.3. TVS2 ob 20:00   
Na utrip srca – JIŘI in OTTO BUBENIČEK, češki portretni film
Nedelja, 1.4. TVS1 ob 23:50 
Televizijska baleta
F.Poulenc, S.Mokranjac – V.Dedovič: KAJN IN ABEL
J.S.Bach – M.Šparemblek: MAGNIFICAT 
Nedelja, 8.4. TVS1 ob 23:50
J.Massenet- V.Dedovič: MEDITACIJA IZ OPERE THAIS 
Nedelja, 15.4. TVS1 ob 23:20
R. Wagner – I. Kosi: TRISTAN IN IZOLDA 
Plešeta: A. Hriberšek in T. Rode
Nedelja, 22.4. TVS1 ob 23:00
R. Wagner - M. Šparemblek: SIEGFRIEDOVA IDILA 
Balet SNG Opera in balet Ljubljana
Nedelja, 29.4. TVS1 ob 23:00
Svetovni dan plesa
Pia in Pino Mlakar: LOK - Izročilo in sporočilo

Prihaja v SNG Opera in balet Ljubljana
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Prihaja v Cankarjev dom
SYDNEY DANCE COMPANY
Cheng Tsung-Lung 

POLNA LUNA/TEMNA SVETLOBA/GNU

Skupino Sydney Dance Company je leta 1969 z imenom Dance 
Company ustanovila Suzanne Musitz. V letih 1975–76 jo je vodil 
nizozemski koreograf Jaap Flieer, do 1979 avstralski koreograf 
Graeme Murphy. Leta 1979 sta Murphy in njegova sodelavka Janet 
Vernon ime skupine spremenila v Sydney Dance Company. Od 
2009 skupina deluje pod umetniškim vodstvom koreografa Rafae-
la Bonachele. V Ljubljano prihaja s triptihom.
Polna luna v koreografiji Cheng Tsung-Lunga se predaja razisko-
vanju tistega, kar najmočneje zaposluje plesalčevo in gledalčevo 
zbranost – nikoli povsem ne pojasnjene meje, na kateri je človek 
izstopil iz živalskega sistema oziroma točke, skozi katero se vanj 
vedno znova (nehote) vrača.
Temna svetloba koreografa Rafaela Bonachele je potovanje po 
svetu svetlobe in teme, iskanje pravega razmerja med skritim in 
vidnim, med fizičnim in zvočnim. Je etuda, ki zavestno krši pravila 
klasičnega baletnega slovarja in zato uspešno prestopa meje med 
različnimi stilnimi obdobji.
Etuda Gnu koreografinje Gabrielle Nankivell se začne s solom ple-
salca, katerega gibi so enako močno človeški kot živalski. Primarni, 
korajda mitski, kot podoba gnuja, ki se počasi izriše na ozadju odra. 
Solu sledijo dueti, trii, kvarteti, znotraj katerih se vzpostavljajo od-
nosi in razvija skupinska dinamika. Vse seveda skozi gibanje in iz-
muzljivo zvočno krajino, ki daje etudi značaj časovne in prostorske 
neulovljivosti.

Ana Pandur

FIREBIRD
Križanec metalskega koncerta, flamenko koreografije, 
začinjen s performativnimi vložki

Koreografija, ples: Ana Pandur
Kitara: Giani Poposki
Kostumografija: Zarja Predin 
Oblikovanje luči: Mitja Novak 

Kaj se zgodi, ko se flamenko spoji z eno najglasnejših in najradikal-

nejših glasbenih zvrsti? Nastane Firebird, prvi skupini projekt ust-
varjalnega tandema plesalke in performerke Ane Predin Pandur ter 
glasbenika Gianija Poposkega, pevca mednarodno najuspešnejše 
metal skupine Noctiferia. Firebird je križanec metalskega koncerta, 
flamenko koreografije, začinjen s performativnimi vložki. Takšen 
Firebird išče krhko ravnovesje med močjo sodobnega flamenka ter 

zakonitostmi metala. Predstava nasprotij, glasne glasbe ter lirične 
telesnosti, neukrotljivega ritma in hipnotičnih kitarskih rifov.

Risima Risimkin

ORLANDINA
Koreografija za Rosano Hribar

Orlandina je predstava posvečena plesalki Rosani Hribar in času. 
Izhaja iz knjižne predloge Virginie Woolf z naslovom Orlando, ki je bil 
prvič objavljen leta 1928. Orlandina, kot jo je poimenovala avtorica, 
je aktualizirana intimna pripoved ženske, ki hkrati izraža simp-
tom širše družbe, ne le v odnosu do žensk, temveč v dojemanju 
esence človeškega bivanja in hrepenenja, ki se skozi stoletja ni prav 
nič spremenilo. Vsebina se prepleta skozi pogled treh močnih žensk 
iz različnega kulturnega, političnega in časovnega obdobja, Virginie 
Woolf, Risime Risimkin in Rosane Hribar.

Prihaja v PTL
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Čas je za več umetnosti na Televiziji Slovenija
     mačehovski odnos slovenske nacionalne televizije do       
      domače umetnosti in umetnikov

ali

Ni več skrivnost in povsem jasno je, da slovenski nacionalni medij, Televizija Slovenija, goji mačehovski odnos do umetnosti, pred-
vsem slovenske. Če kvantitativno primerjamo umetniške oddaje z na primer športnimi, je razmerje nekje 10% ali še manj umetnosti 
proti 90% športa. In podobno je tudi z ostalimi programskimi zvrstmi. Ob takšni trditvi bo kaj lahko mimogrede padel očitek, da to 
ne drži, da je umetniških filmov dovolj.  Toda ne govorim le o filmih, med katerimi se tako ali tako sila redko znajde kakšna domača 
stvaritev, ampak o slovenski umetnosti na sploh. 
Torej, oddaj o slovenski umetnosti in umetnikih je malo, če pa že kakšna prijadra na program, se to večinoma zgodi ob uri, ko slovenska 
delovna populacija, šolarji, dijaki in študenti večinoma že ležejo k počitku. Mimogrede je vmesno vprašanje: Kakšen bo odnos 
današnje mladine do umetnosti, ko bo ta odrasla? Televizijski medij bi moral v največji meri skrbeti za izobraževanje, kajti tudi odd-
aje iz umetnosti, pa naj bodo to baletne, dramske, operne, lutkovne predstave, koncerti klasične in jazz glasbe, dokumentarne oddaje 
kot oddaje o knjigi in njih pisateljih, o pesnikih in drugih slovenskih umetnikih ... izobražujejo, iščejo nove ljubitelje in poznavalce 
posameznih umetniških področij ... 
Slovenci tako radi kritiziramo Hrvate, a moramo jim priznati ponos hrvaškega nacionalnega medija HRT. V njihovih programih se 
umetnost vrsti, na programu jo lahko najdeno zjutraj, dopoldne, popoldne, zvečer. Skratka, HRT skrbi za identiteto in izobraženost 
lastnega naroda!
Govorimo o baletu. Za kaj več bi se morala slovenska umetnost oziroma nje kreatorji zbrati in preprosto zahtevati več umetnosti na 
televiziji. Če ima politika svoj program, ga ima lahko tudi umetnost. Programi na slovenski nacionalni televiziji se ne financirajo le 
iz davkoplačevalskega denarja, zanje vsak mesec, po sila demokratičnem sistemu - hočemo nočemo, plačujemo RTV prispevek. Ali 
zanj vsaj dobimo kar pričakujemo ...? Kot večina ostalih umetniških zvrsti, tudi Balet v programe Televizije Slovenija zaide redko, 
večinoma v nočnih urah. A za to ne smemo kriviti prav vseh! Danica Dolinar, urednica Uredništva za resno glasbo in balet, pa Tina 
Šrot, novinarka umetniškega in kulturnega programa in zagotovo še kdo se trudijo umetnost, tudi baletno, postaviti na mesto, ki ji 
pripada. Uspešno? Nikakor! Odgovornost najdemo pri vodstvu. 
Če so se včasih baleti na Televiziji Slovenija redno snemali, baletne oddaje redno predvajale, baletni umetniki pa za njihovo delo 
prejemali solidna plačila, je danes kaj takega le še spomin na preteklost. Morda Jugoslovansko, ko je država še gojila odnos do umet-
nosti in umetnikov! Zdaj že leta poslušamo, da denarja ni, zato ne morejo snemati baletnih predstav slovenskih nacionalnih baletnih 
ansamblov, baletov slovenskih koreografov, baletnih koncertov ...  Saj bi jih želeli, a le tako, da bi umetniki delali zastojn. Pa se mimo-
grede vprašamo, koliko denarja gre za prenose športnih dogodkov, na primer olimpijade, lige prvakov, svetovnega pokala v alpskem 
smučanju, slovenske nogometne lige ... Zagotovo ne malo! In če se denar najde za šport, se mora najti tudi za umetnost! Vsaj pravilno 
in pravično bi se moral razporediti.
Pred nedavnim je v informativnem programu na prvem programu Televizije Slovenija zazvenela športna novica: “Zasedel je odlično 
38. mesto”.  Spoštovani, če v Poročilih govorite o odličnem 38. mestu slovenskega športnika, zakaj nikoli in nikdar ne poročate o 
zavidljivih dosežkih slovenskih baletnih umetnikov, slovenskih baletnih ansamblov, ki niso uveljavljeni le doma ampak širom sveta. 
Ste kdaj poročali o svetovljanskih gostovanjih mariborskega ali ljubljanskega Baleta? O dosežkih Edwarda Cluga v tujini? O nastopu 
Tjaše Kmetec in Petra Đorčevskega v Miamiju? ... Morda, a tako redko, da spomin umetnost neumetniškim dušam briše. Dejali 
boste: “Saj Tina Šrot poroča v oddaji Osmi dan”. Da, a oddaja, ki je na sporedu enkrat tedensko še ni kontinuirano poročilo kulture 
in umetnosti! In, če si Modrijani zaslužijo najprestižnejše mesto v programu Televizije Slovenija, to je ob 20. uri na prvem programu 
neposredno po televizijskem Dnevniku, bi tja morala najti pot tudi umetnost!
Najbolj obsojanja vreden pa je odnos vodstva javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija. Tomaž Rode, predsednik Društva baletnih 
umetnikov Slovenije se je v začetku januarja s protestnim pismom odzval na prispevek v informativni oddaji Dnevnik, v katerem 
so poročali o okroglih obletnicah v letu 2018. Našteli so jih celo vrsto, na 100 letnico slovenskega poklicnega baletnega ansamb-
la oziroma slovenskega baleta pa so pozabili. Zanimivo je, da se je korektno odzvala sedaj baje že nekdanja odgovorna urednica 
informativnega programa, Jadranka Rebernik, ki je zapisala: “... nimam sicer neposrednega vpliva na to, kar pripravijo kolegi iz kul-
turno-umetniškega programa za informativni program, vendar Vam bom vseeno odgovorila. Popolnoma razumem Vaše nezadovoljstvo, 
vendar žal Špela (op. novinarka Špela Kožar, ki je pripravila prispevek) v dveh minutah najbrž ni mogla našteti  vseh obletnic, gotovo je 
še kaj izpustila. Kot so mi pojasnile kolegice iz uredništva kulture, so sicer to informacijo, ki jo omenjate, objavili  v oddaji Osmi dan,  dne 
28.12. 2017. Dopuščam možnost, da ste to spregledali ali pa se Vam je to zdelo premalo. S kolegico Šavlovo sva se dogovorili, da ob prvi 
priložnosti pripravijo poglobljen prispevek za Dnevnik ali Odmeve, ki bo posvečen slovenskemu baletu.”.  Rebernikova tako v svojem 
korektnem zapisu poudarja še nekaj, in sicer pičli dve minuti, ki ju je Televizija Slovenija v Dnevniku, dne 2. januarja 2018, namenila 
kulturi in umetnosti. Sila malo vizavi odtalim rubrikam! 
Pravi odnos Televizije Slovenija do umetnosti seveda prepoznamo v odgovoru vodilnih. Če se generalni direktor RTVS, Igor Kadunc 
in varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS, Ilinka Todorovski na pismo sploh nista odzvala, pa je njuno “čast” zagotovo oprala  
direktorica TVS, mag. Ljerka Bizilj z zapisom: “Verjemite, da tudi področju baleta namenjamo veliko pozornosti. Če pa smo kaj pre-
skočili, bomo gotovo nadoknadili.”. Iz zapisa lahko sklepamo, da mag. Lijerka Bizelj dejansko nima vpogleda o kvaniteti programskega 
predvajanja posameznih področij ali pa ji za umetnost ni mar. 
Večkrat je bilo slišati tudi očitek, češ, da kulturne in umetnostne oddaje niso tako številčno gledane kot nekatere ostale. Pa se, dragi 
odgovorni zavedate, da je številčnost gledalstva odvisna od kontinuitete in pogostosti posameznih oddaj? 
Prebivalci Republike Slovenije plačujemo mesečni RTV prispevek ne glede ali programe Televizije Slovenija spremljamo ali ne. Če 
država od svojih državljanov zakonsko odreja plačilo prispevka, bi bilo v demokratični družbi razumljivo vsaj, da od plačevanja 
dobijo tudi kakšno korist. Za ljubitelje umetnosti, pa tiste, ki se zavedajo, kako pomembna je umetnost za izobraževanje in razvoj 
prihodnjih generacij, predvsem pa za kulturno in umetniško identiteto naroda, bi lahko uslišali vsaj že tolikokrat izrečeno željo po 
številčnejših umetniških programskih vsebinah, seveda ob primernih urah. Pa se bo kaj takega sploh zgodilo? Dokler se umetniki 
v zahtevi ne združimo, dokler brezkompromisno ne zahtevamo sprememb in pokličemo odgovorne na zagovor, nam ostane le eno: 
Upanje umre zadnje! 
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Na naših odrih v marcu in aprilu 
Petek
2. marec 2018
19.30

Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman
LEVA DESNA, LEVA DESNA                

PREMIERA
SNG Maribor

Velika dvorana

Sobota
3. marec 2018
19.30

Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman
LEVA DESNA, LEVA DESNA

SNG Maribor
Velika dvorana

Torek
6. marec 2018
19.30

Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman
LEVA DESNA, LEVA DESNA

SNG Maribor
Velika dvorana

Sreda
7. marec 2018
18.30

Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman
LEVA DESNA, LEVA DESNA

SNG Maribor
Velika dvorana

Četrtek
8. marec 2018
19.30

Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman
LEVA DESNA, LEVA DESNA

SNG Maribor
Velika dvorana

Sobota
10. marec 2018
18.00

Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman
LEVA DESNA, LEVA DESNA

SNG Maribor
Velika dvorana

Nedelja
11. marec 2018
17.00

Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman
LEVA DESNA, LEVA DESNA

SNG Maribor
Velika dvorana

Torek
13. marec 2018
19.30

Gaj Žmavc, Edward Clug, Alexander Ekman
LEVA DESNA, LEVA DESNA

SNG Maribor
Velika dvorana

Četrtek
15. marec 2018
20.00

Ana Pandur Predin
FIREBIRD

Cankarjev dom
Dvorana Duše Počkaj

Petek
16. marec 2018
20.00

Ana Pandur Predin
FIREBIRD

Cankarjev dom
Dvorana Duše Počkaj

Petek
23. marec 2018
20.00

Risima Risimkin
ORLANDINA

Koreografija za Rosano Hribar

PTL - Plesni teater Ljubljana

Ponedeljek
25. marec 2018
20.00

Risima Risimkin
ORLANDINA

Koreografija za Rosano Hribar

PTL - Plesni teater Ljubljana

Nedelja
26. marec 2018
20.00

Risima Risimkin
ORLANDINA

Koreografija za Rosano Hribar

PTL - Plesni teater Ljubljana

Sobota
7. april 2018
19.30

SYDNEY DANCE COMPANY 
Cheng Tsung-Lung

POLNA LUNA/TEMNA SVETLOBA/GNU

Cankarjev dom
Gallusova dvorana

Četrtek
12. april 2018
19.30

Vlasto Dedovič, Pia in Pino Mlakar, Milko Šparemblek
BALET 100

PREMIERA
SNG Opera in balet Ljubljana

Petek
13. april 2018
18.00

Vlasto Dedovič, Pia in Pino Mlakar, Milko Šparemblek
BALET 100 SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota
14. april 2018
19.30

Vlasto Dedovič, Pia in Pino Mlakar, Milko Šparemblek
BALET 100 SNG Opera in balet Ljubljana
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Torek
17. april 2018
19.30

Vlasto Dedovič, Pia in Pino Mlakar, Milko Šparemblek
BALET 100 SNG Opera in balet Ljubljana

Sreda
18. april 2018
19.30

SVEČANI BALETNI KONCERT 2018
Svečana podelitev nagrad s področja baletne umetnosti 

v Sloveniji
SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek
19. april 2018
19.30

Vlasto Dedovič, Pia in Pino Mlakar, Milko Šparemblek
BALET 100 SNG Opera in balet Ljubljana

Petek
20. april 2018
18.00

Adolph Adam
GISELLE

SNG Maribor
Velika dvorana

Sobota
21. april 2018
19.30

Adolph Adam
GISELLE

SNG Maribor
Velika dvorana

Nedelja
22. april 2018
17.00

Jiří in Otto Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO SNG Opera in balet Ljubljana

Ponedeljek
23. april 2018
11.00

Jiří in Otto Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO SNG Opera in balet Ljubljana

Torek
24. april 2018
19.30

Jiří in Otto Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO SNG Opera in balet Ljubljana

Spletni casopis s podrocja baletne umetnosti v Sloveniji 
od szdaj vsak drugi mesec v letu

Vsak drugi mesec v vas elektronski predal - narocite se na prejemanje:
www.dbus.si

v v

v v
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Revija BALET.SI
Balet za vas

Spletna izdaja

Leto 2018
Številke: januar / februarV

Izdalo:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Oblikovanje:
DBUS

Sofinancer Društva baletnih umetnikov Slovenije je Ministrstvo za kulturo
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TUTU
slovensko baletno tekmovanje

in

Četrto slovensko tekmovanje koreografskih 
miniatur

19. - 21. junij 2018

Kmalu na: www.tutubaletnotekmovanje.si
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