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Strokovne nagrade Lydie Wisiakove in
priznanja
s področja baletne umetnosti 2018
V Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana je bil 18. aprila 2018 na sporedu letošnji vseslovenski baletni
praznik, Svečani baletni koncert, na katerem je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim
narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in Slovenskim narodnim gledališčem Maribor podelilo letošnje najvišje
strokovne nagrade in priznanja s področja baletne umetnosti v Sloveniji.
Nagrade Lydie Wisiakove, ki jih Društvo baletnih umetnikov Slovenije kot krovna organizacija s področja slovenske baletne
umetnosti vsakoletno podeljuje od leta 1997, predstavljajo najvišje strokovno priznanje za plesne dosežke s področja baletne
umetnosti v Sloveniji.
Društvo baletnih umetnikov Slovenije lahko vsako leto podeli eno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo in največ tri
nagrade za posebne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let. Poleg nagrad lahko podeli
tudi posebna priznanja Društva baletnih umetnikov Slovenije poustvarjalcem in ustvarjalcem, ki so s svojimi baletnimi dejanji
opozorili nase.
Strokovno komisijo za podeljevanje nagrad Lydie Wisiakove sestavlja sedem članov, od katerih jih Društvo baletnih umetnikov
Slovenije imenjuje pet, od leta 2013 dalje pa po enega člana imenjujeta še Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana
ter Slovensko narodno gledališče Maribor. Komisijo sestavljajo Matjaž Marin – predsednik, Valentina Turcu, Alenka Ribič, Sanja
Nešković Peršin, Janez Mejač, Edvard Dežman in Tomaž Rode.
Številne nagrade za umetniške dosežke s področja slovenske baletne umetnosti, podeljene od leta 1997 do danes, dokazujejo,
da slovenski balet s svojimi interpreti tako ljubiteljem kot poznavalcem baletne umetnosti ter strokovni javnosti ponuja visoko
bero umetniških dosežkov, zadovoljstev in raznolikosti, s katerimi baletni umetniki v Sloveniji bogatijo državno zakladnico
umetnosti.

Nagrada Lydie Wisiakove za življenjsko
delo na področju baletne umetnosti v letu
2018
LANE STRANIČ

za njen vseživljenjski doprinos slovenski baletni
umetnosti.
Lane Stranić je svojo plesno kariero začela s 7 leti, ko je
v Ljubljanski operi debitirala v baletni predstavi Vrag na vasi.
Po končani baletni šoli je dve sezoni plesala v baletnem zboru
ljubljanskega baleta, ko je leta 1963 prejela francosko štipendijo in odšla na izpopolnjevanje v Pariz, kjer je po izteku
štipendije plesala v »Grand Ballet Classique de France«, v
skupini Tessa Beaumenta. Leta 1966 je bila redno angažirana
v hamburškem baletnem zboru, kjer je plesala v predstavah
koreografa Georgea Balanchina. Nato je tri sezone kot solistka
v baletnih predstavah Giselle, Labodje jezero, Agon, Don Kihot
in drugih, plesala v sofijskem baletu v Bolgariji.
Njena prva večja vloga, ki jo je poustvarila na domačem odru
je bila leta 1962 »Dekle v sinjem«, v baletni predstavi Iluzije
skladatelja Slavka Osterca in koreografa Henrika Neubauerja.
Od tedaj dalje je kot članica Baleta Slovenskega narodnega
gledališča Opera in balet Ljubljana, sprva kot solistka in kasneje
kot primabalerina, odplesala več kot 70 različnih vlog baletnega
repertoarja v baletnih predstavah Papesa Ioana, Agon, Labodje
jezero, Spartak, Opojno poletje, Hirošima, Undine, Taras
Buljba, Nina, Povratnika, Giselle, Notredamski zvonar, Hrestač,
Lepotica in zver, Čudežni mandarin, Pepelka, Rosalinda,
Romeo in Julija, Pulcinella, Zgodba o vojaku, Pasacaglia,
Siegriedova idila, Miss Julie in drugih.
Lane Stranič, ki se je še posebej odlikovala z izjemno, za tisti
čas celo nadpovprečno vrhunsko tehnično pripravljenostjo,
se je v sedemdesetih letih preteklega stoletja uvrščala v sam
vrh jugoslovanskega baleta, hkrati pa predstavljala generacijo
najvidnejših baletnih umetnic tedanjega slovenskega kulturnega prostora. Še posebej nepozabni sta njeni kreaciji vlog
Odette in Odile v Labodjem jezeru, s katerima se je v srca
občinstva zapisala kot tehnično dovršena, virtuozna, tempera4

Lane Stranič

mentna in graciozna balerina.
Lane Stranič je od leta 1971 kot članica Baleta Slovenskega
narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana ponesla ime
slovenskega baleta v Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Srbijo. Za svoje umetniško delovanje je leta 1984 prejela nagrado
Prešernovega sklada, bila leta 1987 predlagana za življenjsko
Prešernovo nagrado. Za vlogo Odile v baletu Labodje jezero
je leta 1972 prejela nagrado Zlata ptica, zatem pa še nagrado Zveze socialistične mladine Slovenije leta1974 za Labodje jezero in leta 1976 za Kitajsko zgodbo. Leta 1986 je prejela
priznanje slovenske Plesno-baletne kritike.
Za vse dosežke, ki jih je Lane Stranič podarila slovenski baletni umetnosti ter s tem slovenskemu umetniškemu prostoru,
ji slovenska baletna umetnost izreka zahvalo, v znak katere
ji s ponosom podeljuje najvišje priznanje s področja baletne
umetnosti v Sloveniji, nagrado Lydije Wisiakove za življenjsko
delo.

Nagrada Lydie Wisiakove za izjemne
dosežke na področju baletne umetnosti v
Sloveniji v obdobju zadnjih treh let
GIORGIA VAILATI

in strastna, s svojo mehko linijo rok in vratu ter svojo svojsko
zadržano emotivnostjo pa prepriča gledalca. Z njeno interpretacijo slednji podoživlja brezčasnost enigmatične zgodbe.
Za izjemne poustvaritve vlog v baletih Simfonija otožnih pesmi,
Odette v Labodjem jezeru, Klare v Hrestaču – Božični zgodbi
in Julije v Romeu in Juliji, vseh v produkciji Baleta Slovenskega
narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, prejme Giorgia
Vailati v letu 2018 nagrado Lidie Wisiakove za izjemne dosežke
na področju baletne umetnosti v Sloveniji.

za glavno žensko vlogo v baletu Simfonija otožnih
pesmi, za vloge Odette v baletu Labodje jezero,
Klare v baletu Hrestač – Božična zgodba in Julije
v baletu Romeo in Julija, v produkciji Baleta SNG
Opera in balet Ljubljana
Nagrada Lydie Wisiakove za izjemne
Giorgia Vailati je že takoj ob prihodu v ljubljanski baletni
ansambel, leta 2015, pričela plesati glavne vloge v baletnih
predstavah Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet
Ljubljana.
Kot suverena in prepoznavna umetniška osebnost, je do leta
2017 prevzela pretežni del solističnega repertoarja in postala
ena od najvidnješih balerin ljubljanskega baleta.
Ob spremljanju njene umetniške poti, se gledalec zazre v
raznovrstnost njenih kreacij, ki segajo vse od Odette v Labodjem jezeru, Julije v Romeu in Juliju, Klare v Hrestaču – Božična
zgodba in osrednje ženske vloge v Pandurjevem baletu
Simfonija otožnih pesmi. S svojim poglobljenim pristopom
k oblikovanju posamezne vloge premišljeno oblikuje njen
vsebinski karakter in ga nadgradi z zanj značilno stilno tehnično
virtuoznostjo.

dosežke na področju baletne umetnosti v
Sloveniji v obdobju zadnjih treh let
NINA NOČ

za vlogi Odete in Odile v Labodjem Jezeru ter za
vlogo Klare v baletu Hrestač – Božična zgodba,
v produkciji Baleta SNG Opera in balet Ljubljana
Vse od svoje pridružitve ansamblu leta 2013 pa do danes, je
Nina Noč že v zgodnjem obdobju svoje baletne kariere poustvarila več velikih vlog klasičnega baletnega repertoarja, med
katerimi še posebej izstopata Klara v baletu Hrestač – Božična
zgodba ter Odette in Odile v baletu Labodje jezero, v katerih
je tako po umetniški kot tehnični plati presegla ustaljene

Girgia Vailati; foto Darja Štravs Tisu

Nina Noč (skupaj s Kentom Yamamoto; foto Darja Štravs Tisu

Baletna kritika je ob njeni kreaciji Julije v baletu Romeo in
Julija zapisala, da je »Ljubka mlada debitantka Giorgia Vailati
dekliško naivna Julija, ki se pred gledalčevim pogledom čustveno prebuja od naklonjenosti Romeu do strastne ljubezni, v
navdušujoči odrski igri in plesalkinih čudovito izraznih očeh pa
se zrcalijo junakinjina občutja.«.
Ob premieri Pandurjevega baleta Simfonija otožnih pesmi so
Giorgio Vailati opisali kot posebno dragoceno pridobitev za
ljubljanski baletni ansambel, ki je med vsemi izrazno dovršenimi in očarljivimi plesalkami še posebej izstopala.
Je plesalka, ki enakomerno razporeja svojo fizično in interpretacijsko krhkost in tehnično zanesljivost izvedbe. V svojih
vlogah je ranljiva in izrazna, dinamična in strastna. Tako kot
v ostalih njenih vlogah, lahko tudi v vlogi Odette v baletu
Labodje jezero s svojo svojsko zadržano emoitvnostjo poustvarja širok razpon interpretacije. Kot Odette je ranljiva, izrazna

miselne vzorce obeh vlog in dokazala, da v sebi nosi izjemen
baletni potencial.
Že kot Klara v Hrestaču koreografa Yourija Vamosha je Nina
Noč na rosnem pričetku svoje baletne kariere s tehnično,
predvsem pa umetniško interpretacijo zahtevne vloge dokazala, da je na slovenskih baletnih odrih zažarela nova zvezda,
ki predstavlja nadaljevanje bogate, 100-letne domače baletne
tradicije. Občudovanja vredno pri Nini Noč pa je tudi njeno
nenehno iskanje dodatne vrednosti, saj se ne zadovolji z zgolj
enim uspehom, ampak strmi h nenehnemu napredku in iz
predstave v predstavo dokazuje svojo kontinuirano umetniško
in tehnično rast.
Ko je prvič nastopila v vlogi Princese v Labodjem jezeru,
je baletna kritika zapisala, da v Nini Noč že lahko zaslutimo
spečo belo labodjo kraljico. Zato ni čudno, da je še posebej
presenetila z vlogama Odette in Odile v Labodjem jezeru, ki
5

v karieri sleherne balerine predstavljata eno največjih preizkušenj klasičnega baletnega repertoarja.
V popolnem nasprotju s krhko Odette, je v Odile do potankosti
oblikovala vsebinski umetniški trikotnik, v katerem se prepletajo zapeljevanje, ljubezenska čutnost kot odsev Odete in tisti
značilni vražji karakter Odile, ki predstavlja največjo razlika
nežnemu in ljubečemu Belemu labodu, je s širokim razponom
umetniške interpretacije dokazala svojo umetniško zrelost.
Na gostovanju ljubljanskega Baleta z Labodjim jezerom v
Celovcu v začetku leta 2018, je Nina Noč, skupaj s soplesalcem
Kento Yamamotom zasluženo požela stoječe ovacije. Ocene
avstrijskih medijev so zapisale, da je bila izmed vseh plesalcev
izjemnega ansambla še posebej izstopajoča Nina Noč kot
občutljiva Odete in hkrai ostra, a graciozna in zapeljiva Odile.
Nina Noč, ki živi in predaja svoje življenje baletnemu odru, se
je v svoji dosedanji, dokaj kratki plesni karieri izoblikovala v
prepoznavno umetniško osebnost slovenskega baletnega
prostora, ki s svojo predanostjo poklicu balerine predstavlja
prepoznavno identiteto Baleta Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana. Zato za svoje izjemne poustvaritve vlog Klare v baletu Hrestač – Božična zgodba ter
Odette in Odile ali Belega in Črnega laboda v baletu Labodje
jezero, prejme Nina Noč v letu 2018 nagrado Lidie Wisiakove
za izjemne dosežke na področju baletne umetnosti v Sloveniji.

Nagrada Lydie Wisiakove za izjemne
dosežke na področju baletne umetnosti v
Sloveniji v obdobju zadnjih treh let
ANTON BOGOV
za vlogo Jevgenija Onjegina v baletu Jevgenij
Onjegin v produkciji Baleta SNG Maribor
Mogočna dolgoletna in edinstvena umetniška prezenca
Antona Bogova na slovenskem in mednarodnem baletnem
odru je brez dvoma prežeta s številnimi vrhunskimi kreacijami, ki jim je baletni prvak doslej integriral polnokrven značaj,
emocijo in dušo do skrajnosti. Bogov je vselej plemenitil
odre z svojimi najzahtevnjejšimi glavnimi vlogami klasičnega
baletnega repertoarja ter ostajal zvest v najžlahtnejšem
pomenu besede - umetnik. Najzrelejša in v psihološkem smislu tudi najkompleksnejša stvaritev Antona Bogova doslej
pa je upodobitev notranje konfliktnega, razrvanega, senzi-

bilnega in nadvse inteligentnega Jevgenija Onjegina v koreografiji Valentine Turcu in v produkciji Baleta Slovenskega
narodnega gledališča Maribor, za katero je kritika Dance
Europe Magazine, januarja 2017 med drugim zapisala - »…
Anton Bogov je plesalec svetovnega kalibra, kar se ne osredotoča zgolj v njegovi brezhibni plesni tehniki. Njegov ekspresiven izraz, kako nosi svoje telo, kako gleda Tatjano - je
doživetje na večplastnih nivojih. Je pravi poklon Puškinu …«
Nepomirljiv, a vendarle notranje inhibiran erotizem Onjegina,
ki se kaže v strastni, mogočno virtuozni baletni impostaciji
Bogova, še posebej v ekspresivnih pas de deuxih s Tatjano,
pozornega gledalca vedno znova opomni na neznosno lahkotnost »Bogovskega« plesnega stila in mojstrstva. Onjeginovo eksistenčno praznino po Tatjanini ljubezenski zavrnitvi
in vso agonijo, a zapoznelo strast do edine ženske, ki jo je
zares ljubil, uspe Antonu Bogovu prepričljivo upodobiti s
celotnim izraznim registrom koreografskega fizisa, začenši
z melanholičnim magnetizmom pogleda, s popolno, tako
rekoč ekstatično predanostjo trenutku in ne nazadnje tudi
z iskanjem popolnega ravnovesja vrhunske baletne tehnike
z natančno odmerjeno intenzivnostjo plesne dramatičnosti.
Za svojo edinstveno poustvaritev naslovnega lika iz dramskega
baleta Jevgenij Onjegin, koreografinje Valentine Turcu in v
produkciji Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor,
prejme Anton Bogov v letu 2018 nagrado Lidie Wisiak za
izjemne dosežke na področju baletne umetnosti v Sloveniji.

Strokovno priznanje 2018 za izjemne
dosežke na področju baletne umetnosti v
Sloveniji
TANJA BARONIK
za izjemno interpretacijo vloge Madge v baletu
La Silphyde v produkciji Baleta SNG Maribor
Tanja Baronik je s svojo nezamenljivo odrsko prezenco v
baletu La Sylphide, v produkciji Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor, prepričljivo in do potankosti upodobila karakterno vlogo čarovnice Madge, ki v vlogi usmerjevalke in razsodnice Jamesove usode predstavlja senčno
plat Jamesove naivne fascinacije z gozdno vilo Silfido. Tanja
Baronik je v vlogo vaške čarovnice Madge vdihnila novo,
na slovenskih plesnih odrih še nikoli prej videno zloveščo

dimenzijo tega ambivalentno negativnega lika. Ta se razteza
od navidezno dobronamerne vedeževalke pa vse do neizprosne čarovnice, ki je v vizualnem smislu okarakterizirana
kot druidska vešča. Baronikova je pri tem uporabila celotno izrazno paleto svojega telesa, od obrazne in telesne
pantomime, pa vse do subtilne umetniške ekspresije rok,
ter vlogo Madge brezhibno, intuitivno in z zračno lahkotnostjo prepletla z virtuoznimi koreografskimi elementi.
Zato Tanja Baronik prejme v letu 2018 posebno strokovno
priznanje Društva baletnih umetnikov Slovenije, za njen vrhunski poustvarjalni dosežek, ki ga predstavlja edinstvena kreacija
čarovnice Madge v baletu La sylphide Augusta Bournonvilla, v
produkciji Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
Anton Bogov; foto Tiberiu Marta
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Tanja Baronik (skupaj z Yuyom Omakijem), foto Tiberiu Marta

dimenzijo tega ambivalentno negativnega lika. Ta se razteza
od navidezno dobronamerne vedeževalke pa vse do neizprosne čarovnice, ki je v vizualnem smislu okarakterizirana
kot druidska vešča. Baronikova je pri tem uporabila celotno izrazno paleto svojega telesa, od obrazne in telesne
pantomime, pa vse do subtilne umetniške ekspresije rok,
ter vlogo Madge brezhibno, intuitivno in z zračno lahkotnostjo prepletla z virtuoznimi koreografskimi elementi.
Zato Tanja Baronik prejme v letu 2018 posebno strokovno
priznanje Društva baletnih umetnikov Slovenije, za njen vrhunski poustvarjalni dosežek, ki ga predstavlja edinstvena kreacija
čarovnice Madge v baletu La sylphide Augusta Bournonvilla, v
produkciji Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Strokovno priznanje 2018 za izjemne
dosežke na področju baletne umetnosti v
Sloveniji

iz zakladnice klasičnega baletnega repertoarja. Od leta 1989
do danes je dirigiral številnim baletnim predstavam, med
njimi Beli košuti, Don Kihotovim sanjam, Giselle, Drugi slovenski baletni simfoniji, Coppeliji na Montmartru, Trionfu di
Afrodite, Navihanki, Hrestaču, Pokrajini misli, baletu za otroke
Kdo je najmočnejši na svetu?, pa spet Hrestaču – Božični zgodbi,
Dawsonovi Giselle, Baletnemu večeru Stravinski, Trnuljčici,
Labodjemu jezeru, Doktor Živagu in drugim.
Marko Gašperšič, ki je z glasbenim vodstvom baletnih predstav v vseh svojih letih delovanja pomembno zaznamoval
Balet Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet
Ljubljana, bo v letošnjem letu s predstavo BALET 100 po
mnogih aktivnih letih umetniškega ustvarjanja odšel v
zaslužen pokoj.
Za njegov celovit umetniški prispevek h glasbenemu vodenju
baletnih predstav Baleta Slovenskega narodnega gledališča
Opera in balet Ljubljana, Marka Gašperšiča slovenska baletna
stroka nagrajuje z visokim strokovnim priznanjem.

dirigent MARKO GAŠPERŠIČ
za njegov obširni opus glasbenega vodstva baletnih predstav
v SNG Opera in balet Ljubljana vse od leta 1989 do danes
Dirigent Marko Gašperšič je s svojim obširnim opusom glasbenega vodstva baletnih predstav, ki sega vse do leta
1989, pomembno zaznamoval slovensko baletno dogajanje.
Marko Gašperšič se je rodil v Ljubljani, kjer je študiral klavir pri
profesorici Zorki Bradač, nato pa muzikologijo na Filozofski
fakulteti in dirigiranje pri profesorju Antonu Nanutu na
Akademiji za glasbo. Za izvedbo Dvořakove Simfonije št. 8
je že za časa študija prejel študentsko Prešernovo nagrado.
V ljubljanski Operi je debitiral kot dirigent operne predstave
La bohème, nato pa je vodil mnoge operne in baletne predstave, operete in koncerte. Baletnemu ansamblu in simfoničnemu orkestru Slovenskega narodnega gledališča Opera
in balet Ljubljana se je priljubil ne le z najvišjo mero glasbene
strokovnosti in za dirigenta baletnih predstav nujnega poznavanja strokovnih pravil baletne umetnosti, temveč tudi s profesionalnim in človeškim odnosom, ki ju je do umetnikov gojil
skozi vso svojo kariero. Marko Gašperšič je umetnik in človek
širokega pogleda in misli, ki jih namenja in deli ne zgolj z glasbeniki v orkestru, pač pa tudi s koreografi in baletnimi
plesalci. Je tako rekoč zaščitni znak mnogih uprizoritev
baletnih predstav ljubljanskega baleta, med katere sodi še
posebej baletna uspešnica Hrestač – Božična zgodba, ki je do
danes doživela več kot 100 ponovitev. Je zavzet sodelavec pri
nastajanju novitet, sodobnih baletov in baletnih predstav

Marko Gašperšič; foto Darja Štravs Tisu

Strokovne nagrade Lydie Wisiakove
in posebna priznanja s podrocjaa baletne
umetnosti v Sloveniji
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
podeljuje od leta 1997
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Mednarodni dan plesa 2018
29. april 2018

Mednarodni plesni komite, ki deluje pod okriljem Mednarodnega gledališkega inštituta ITI Unesco, je leta 1982 ustanovil Mednarodni
dan plesa. Praznujemo ga 29. aprila, na rojstni dan Jeana-Georgesa Noverra (1727−1810), stvaritelja novodobnega baleta. Vsako
leto na ta dan obkroži svet poslanica ene od znamenitih osebnosti s področja plesa. Namen praznovanja in vsakoletne poslanice je
povezati vse zvrsti plesa, da bi častili to obliko umetnosti in vedno znova odkrivali njeno univerzalnost, da bi premagali vse politične,
kulturne in etnične ovire ter povezali ljudi skozi mir in prijateljstvo v jeziku, ki mu pravimo PLES.
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je slovensko plesno poslanico, ki jo slovenskemu plesnemu krogu sporoča slovenski baletni
umetnik, uvedlo po vzoru drugih držav leta 2009.
Prva, leta 2009, je bila zaupana koreografu, baletnemu plesalcu in Umetniškemu direktorju baleta SNG Maribor, Edwardu Clugu,
druga, leta 2010, baletnemu plesalcu, koreografu, pedagogu in dobitniku strokovne nagrade Pia in Pino Mlakar 2010 za vseživljenjsko
delo na področju baletne koreografije, Vlastu Dedoviču, leta 2011 baletnemu plesalcu, koreografu, pedagogu in dobitniku strokovne
nagrade Lydie Wisiakove 2011 za vseživljenjsko delo na področju baletne umetnosti, Janezu Mejaču, leta 2012 baletnemu umetniku
in častnemu predsedniku DBUS, dr. Henriku Neubauerju, leta 2013 solistki baleta SNG Maribor in koreografinji Valentini Turcu,
leta 2014 Vojko Vidmar, nagrajenec s prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 2015 plesalec Gregor Luštek, prejemnik nagrade
Prešernovega sklada 2015, leta 2016 Ana Vovk Pezdir, pobudnica revija klasično baletnih šol in društev RS, leta 2017 predsednik
Društva baletnih umetnikov Slovenije, Tomaž Rode ter leta 2018 Ljiljana Keča, prejemnica nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko
delo leta 2017.

Ljiljana Keča
Slovenska poslanica ob Mednarodnem dnevu plesa 2018

“Ples je umetnost v času, ki seže onkraj časa.
Gib izgine.
Korak odide.
Občutek življenja ostane.
Plesalec zato ustavlja čas.
Kdor odpleše življenje, ostaja večno mlad.”.

V letu 2018 je Mednarodno plesni poslanico zapisalo kar pet plesnih umetnikov iz različnih koncev sveta.
V Društvu baletnih umetnikov Slovenije smo v slovenski jezik prevedli dve.
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Marianela Boán, Kuba / koreografinja, plesalka in učiteljica
Mednarodna plesna poslanica 2018

Tvoje telo je spočeto pred tabo in je prostor za vse
rituale, ki ti pripadajo.
Ko prisluhneš svojemu telesu skozi ples, slišiš tudi mnoga
telesa in ples zapeljevanj – skušnjav in praznovanj,
ki so last tvojih prednikov in last tvojevrste – last
človeštva.
V svojem telesu hraniš plese, ki te bodo rešili.
Kdor pleše, se dotakne drugega prav izpod kože; ples se
dotakne teže in vonja tvojega telesa, premaga snovne
pregrade in izbriše meje med telesi in narodi.
Živela sem na obeh straneh zgodovine. Videla sem
revščino in bogastvo, pokrajine in telesa, nahranjena
z močjo in zlorabljena od moči. Moje delo izkopava,
iščoč prava telesa med telesi, ki so javno razstavljena,
v javnosti vidna.
Biti koreografinja na Kubi in v Dominikanski republiki – na čarobnih otokih, kjer živim, otokih, obdanimi s
Karibskim morjem in ljudmi, ki plešejo že pred rojstvom – je že samo po sebi privilegij.
Ples je čudovit protistrup, je zdravilo, ki preprečuje razmah človeške norosti.
Vsem razseljenim osebam, beguncem in izgnancem širom po svetu pravim: imate deželo, ki je ves čas z vami
in ki vam je nič in nihče ne more vzeti; deželo lastnega telesa.
Prevedla: Dubravka Celinšek

Ohad Naharin, Izrael / koreograf, umetniški vodja plesnega ansambla “Batseva Dance Company”,
kreator gibalnega jezika GAGA
Mednarodna plesna poslanica 2018

Ples, ples je bivanje v trenutku. Je poslušanje razsežnosti
občutkov. Ples pomeni dovoliti, da postane to poslušanje
vir za vsa čustva, vse oblike in vsebine. Ne smemo pa
pozabiti, od kod prihajamo.
Ko so me prvič vprašali, o čem govorijo moja dela,
sem odvrnil, da govorijo sama zase. Govorijo o tem,
kako se vsi njihovi delci ujamejo in strnejo v zgodbo
– v plesno pripoved notranjosti prostora, krhkosti in
eksplozivne moči; v raziskovanje giba, organizacije in
strukture. Moje delo pomeni smejati se nam samim. Je
dinamičnost, poveličevanje – pretiravanje in omalovaževanje, spojitev užitka in napora, je “pretvorba”
norosti vsakega plesalca, njegovih strasti in fantazije v
čisto obliko.
V svoji najboljši obliki je lahko ples dostojanstven,
čeprav še daleč od popolnosti. Upreti pa se moramo nazadnjaškemu in nespremenljivemu razmišljanju, ki je
zakoreninjeno v marsikaterem plesnem izobraževanju. Zamenjajmo stare ideje za nove, boljše. In nikoli ne
smemo pozabiti vsak dan malo zaplesati.
In nikoli ne smemo pozabiti vsak dan malo zaplesati … nikoli pa pred ogledalom.Živela sem na obeh straneh
zgodovine. Videla sem revščino in bogastvo, pokrajine in telesa, nahranjena z močjo in zlorabljena od moči.
Moje delo izkopava, iščoč prava telesa med telesi, ki so javno razstavljena, v javnosti vidna.
Biti koreografinja na Kubi in v Dominikanski republiki – na čarobnih otokih, kjer živim, otokih, obdanimi s
Karibskim morjem in ljudmi, ki plešejo že pred rojstvom – je že samo po sebi privilegij.
Ples je čudovit protistrup, je zdravilo, ki preprečuje razmah človeške norosti.
Vsem razseljenim osebam, beguncem in izgnancem širom po svetu pravim: imate deželo, ki je ves čas z vami
in ki vam je nič in nihče ne more vzeti; deželo lastnega telesa.
Prevedla: Dubravka Celinšek
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Svečani baletni koncert 2018
V Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana je bil 18. aprila 2018 na sporedu letošnji vseslovenski baletni praznik, Svečani baletni koncert, ki ga vse od
leta 2012 dalje z združenimi močmi vsako leto uprizorijo
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Balet Slovenskega
narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana in Balet
Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Pri izvedbi sta
se jim pridružila tudi Baletna šola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Umetniška gimnazija - smer Balet
Konservatorija za glasbo in balet Maribor.
Koncert v letu 2018 je ponudil na ogled dobršno mero
klasičnih in sodobnih baletnih točk. Poudarek je bil na
aktualnih nagrajencih, katerim so se pridružili tako lanskoletni nagrajenci kot tudi nekateri drugi solisti obeh
slovenskih baletnih ansamblov, svečanost pa so pokrepili
še bodoči upi slovenskega baleta, ki se šolajo na enem in
drugem slovenskem baletnem Konservatoriju.

Anton Bogov in Jelena Lečić v Jvgeniju Onjeginu; foto Tiberiu Marta

Nina Noč kot Odette v Labodjem jezeru; foto Darja Štravs Tisu

Večer so odprli učenci Baletne šole Konservatorija za
glasbo in balet Ljubljana s koreografijo Vesne Cestnik Tehovnik, Pizzicatto polka, na glasbo Johanna Straussa mlajšega in v izvedbi Lane Šifrar, Neže Ane Goričar in Vida
Vidica, sledila pa jim je Gita Šaravanja, dijakinja Umetniške gimnazije Konservatorija za glasbo in balet Maribor
z variacijo iz baleta Paquita v koreografiji Mariusa Petipaja
in na glasbo Ludwiga Minkusa.Pas de deux iz drugega dejanja baleta Giselle v koreografiji Jeana Corallija in Julesa
Perrota sta suvereno zaplesala solista Baleta SNG Maribor, Catarina de Meneses in Ionut Dinita, v duetu Lare
in Komarovskega iz baleta Doktor Živago v koreografiji
Jiříja Bubeníčeka in na glasbo Dmitrija Šostakoviča pa
sta se predstavila lanskoletni nagrajenec z nagrado Lydie
Wisiakove za posebne dosežke na področju baletne umetnosti, Petar Đorčevski in Tjaša Kmetec, oba solista Baleta
SNG Opera in balet Ljubljana. Gaj Žmavc je predstavil
svojo sodobno koreografsko miniaturo z naslovom Moment musicaux na glasbo Domenica Scarlattija, v kateri
je zaplesal skupaj s Tetiano Svetlično - oba člana Baleta
SNG Maribor, prvi del pa sta zaključila letošnja nagrajenka Nina Noč in Kenta Yamoto, solista Baleta SNG Opera
in balet Ljubljana, s pas de deuxom Elegija iz četrtega
dejanja Labodjega jezera v koreografiji Lynne Charles in
na glasbo Petra Iliča Čajkovskega.
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Najava Svečane podelitve strokovnih nagrad s področja
baletne umetnosti v Sloveniji je pripadala Baletu SNG
Opera in balet Ljubljana z Valčkom iz baleta Doktor Živago,
predstave, ki je bila leta 2017 nagrajena z nagrado Lydie
Wisiakove.
Po dodelitvi nagrad so sledile še štiri baletne poslastice,
ki so večer zaokrožile v celoto. Sodobno koreografsko
stvaritev turškega koreografa Rutkaya Özpinarja, Viral
load, sta na glasbo Maxa Richterja zaplesala člana Baleta
SNG Opera in balet Ljubljana Marin Ino in Richèl Wieles,
solista mariborskega baleta Asami Nakashima in Yuya
Omaki pa sta se predstavila v pas de deuxu Diana in
Acteon na glasbo Cesara Pugnija in v koreografiji Mariusa
Petipaja. Letošnja nagrajenka Giorgia Vailati je nato s
Kentom Yamamoto zaplesala duet iz baleta Simfonija
otožnih pesmi, ki ga je Balet SNG Opera in balet Ljubljana
posvetil prezgodaj preminulemu slovenskemu režiserju
Tomažu Pandurju, večer pa sta s sklepnim pas de deuxom
Tatjane in Onjegina iz uspešnice mariborskega baleta
Jevgenij Onjegin, v koreografiji Valentine Turcu in na
glasbo Sergeia Rachmanninova, sklenila Jelena Lečić in
prvak mariborskega baleta ter letošnji nagrajenec Anton
Bogov.

Girgia Vailati in Kenta Yamoto v Simfoniji otožnih pesmi; foto Darja Štravs Tisu

Res velika leta slovenskega baleta še
zdaleč niso za nami!
Govor predsednika Društva baletnih umetnikov
Slovenije v čast Svečanega baletnega koncerta 2018
Vsem, ki beseda balet razveseli srce!
“Res velika leta slovenskega baleta so za nami” je nosil naslov
članek v časopisu Delo, ki smo ga lahko prebrali januarja letos.
V njem starosta slovenskega baleta navaja: »K nam so nekoč
prihajali koreografi svetovnega slovesa, Anton Dolin, Serge
Lifar, prima balerina moskovskega Boljšoj teatra Aleksandra
Mihajlovna Balašova, Dimitrije Parlić, izjemno so prispevali
k razvoju slovenskega baleta, hkrati je bila njihova prisotnost
dokaz, da naši ansambli nekaj znajo. Danes velika imena ne
zaidejo v Ljubljano, oba baleta, tako ljubljanski kot mariborski
pa se zgledujeta po sodobnih vzorih, ki jih je veliko. Težko je
konkurirati velikim svetovnim ansamblom, hkrati pa poskrbeti, da občinstvo lahko vidi vsaj eno klasično postavitev v
sezoni.”. Kar smo pravkar slišali je vsesplošna žaljitev slovenskega baleta in njega umetnic in umetnikov!
Tisti, ki imamo radi slovenski balet, če govorimo o tistem, ki letos
praznuje častitljivo stoto obletnico svojega obstoja, vemo, da je
ta do danes preživel skozi leta, v katerih je od prvega dne pa vse
do danes neprestano rojeval velika imena slovenske baletne
umetnosti: Mlakarja, Wisiakovo, Volpijevo, Hafnerja, Neubauerja, Remškarjevo, Sotlarjevo, Mejača, Lasana, Straničevo,
Vrhovčevo, Vidmarjeva, Stevens Vrhovčevo, Križajevo, Nočevo,
Ribičevo, Marina …, so le nekatera imena v baletni družini več stotih, ki so s strastjo, predanostjo in srcem prispevali in prispevajo
ne le v solističnih, temveč tudi manjših in zborovskih vlogah v dosje zgodovine našega ljubega Slovenskega Baleta.
Balet je ena od tistih svetovljanskih umetnosti, v upodabljanju katere ni tistih večjih ali solističnih in tistih manjših ali umetnikov v
baletnem zboru. Balet je enostavno umetnost, ki ne prenese blefiranja, ne pri solistih, ne pri zadnji vrsti baletnega zbora. Vse premalokrat se namreč spomnimo tudi tistih, ki na odru niso stali sami. A brez njih slovenskega baleta nebi bilo - nikoli. Ne v preteklosti,
ne danes!
Če baletni umetniki sami blatimo Slovensko baletno umetnost danes – Slovensko zapisano z veliko začetnico - še posebej v času, v
katerem za umetnost ni posluha ne pri politiki, ne pri nacionalnem televizijskem mediju, kako lahko potem z dvignjeno glavo predstavljamo vse dosežke, ki so nas bogatili skozi sto letno zgodovino in nas bogatijo tudi danes, ko tako ljubljanski kot mariborski balet
gostita številne svetovno znane koreografe, ki sicer ustvarjajo na največjih baletnih odrih, z največjimi baletnimi ansambli sveta, med
katere se zagotovo uvršča tudi Slovenski balet.
Slovenska baletna ansambla se odpravljala v prestolnico baleta, v Sankt Petersburg, v Moskovski Kremelj, gostujeta v Mehiki, ZDA,
Kolumbiji in še in še bi lahko našteval! Zato je stavek, zapisan januarja v časopisu delo popolen nesmisel!
Tako kot vsaka umetnost, tudi baletna razkriva nove razsežnosti, ki gredo v sodobnejše smeri, svetovnim razvojnim trendom pa sledi
tudi Slovenski balet!
Kako lahko pričakujemo, da bo občinstvo polnilo dvorane baletnih predstav, zahtevamo od slovenske nacionalne televizije, da v svoje
programe postavi več baletnih oddaj ali od politike več nujno potrebnega baletnega denarja, predvsem pa dvig spoštovanja baletnega
umetnika, če v javnosti vzbujamo lažno sliko, da je slovenski balet danes nekaj, kar je nosilo svojo veličino le v preteklosti? Ker nekaterim ego ne dovoli, da bi priznali, da se Slovenski balet tudi danes ponaša s prav takšno, ali zaradi vseh, ki ste po baletnih odrskih
deskah plesali nekoč, s celo večjo veličino, Slovenskemu baletu ne privoščijo živeti zaslužene veličine.
Zamere,vsiljevanja svojih prepričanj, omaloževanja pravkar rojenih baletnih zvezd ovirajo prepoznavnost, predvsem pa zaslužnost
slovenskih baletnih umetnikov in Slovenskega baleta nekoč in danes.
Spoštovane baletne umetnice in baletni umetniki Slovenskega baleta nekoč in danes. Ni večje časti, kot biti v vaši družbi! Ni večjega
razloga za kapljo sreče v očesu kot se spomniti na vse, ki ste s svojim pridonosom na baletnih deskah slovenskih in tujih odrov pisali
in še danes pišete zgodovino slovenskega baleta! Kaj je za vse nas, ki ljubimo balet, lepšega od “biti v družbi lastne baletne umetnosti”,
v družbi vseh vas, zares pomembnih ljudi!
Slovenska kultura je identiteta slovenskega naroda. Slovenski Balet je del Slovenske kulture in Slovenska baletna umetnost je zato
prav tako, kot vse ostale umetnosti v Sloveniji, identiteta slovenskega naroda!
Naj se na koncu še enkrat zahvalim vsem, ki ste v stoletni slovenski baletni zgodovini kakorkoli prispevali slovenski baletni umetnosti
in vsem, ki slovensko baletno umetnost s čustvi, predanostjo in njej posvečanjem življenja, bogatite na preteklih izkušnjah, da ta zares
živi tudi danes. Zato “Res velika leta slovenskega baleta nikakor niso za nami”!
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SLOVENSKI BALET
SLAVI 100 LET

Z vročitvijo listine o častnem pokroviteljstvu predsednika Republike
Slovenije, Boruta Pahorja nad 100-letnico slovenskega baleta, se je
uradno pričelo več kot leto dni trajajoče slavje

Slovenski Balet v predsedniški palači
PREDSEDNIK RS, BORUT PAHOR, SLOVENSKEMU BALETU SVEČANO VROČIL LISTINO NAD ČASTNIM POKROVITELJSTVOM PRAZNOVANJA
100-LETNICE PROFESIONALNEGA BALETA V SLOVENIJI
V počastitev visokega jubileja baletnega ustvarjanja v Sloveniji je 12. aprila 2018 predsednik Republike Slovenije Borut
Pahor vročil listino o častnem pokroviteljstvu nad obeleževanjem 100. obletnice slovenskega baleta.
V imenu slovenskega baleta je listino o častnem pokroviteljstvu predsednika republike prevzel Tomaž Rode, predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki sta se mu ob slovesni predaji pridružila predstavnika vodilnih institucij
s področja baletne umetnosti v Sloveniji, umetniška vodja Baleta Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet
Ljubljana Sanja Nešković Peršin in Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
Predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije se je v nagovoru zahvalil baletnim umetnikom, da s svojo energijo,
dano od boga umetnosti, kreirajo in pišejo dosje slovenske baletne umetnosti. “Nocoj je poseben dan slovenskega
baleta. Z nocojšnjo premiero predstave Balet 100 v stavbi Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana,
kjer se je pred sto leti zgodil prvi profesionalni slovenski baletni ansambel, pričenjamo več kot leto dni trajajoče slavje
slovenskega baleta,” je dejal Tomaž Rode in se iskreno zahvalil predsedniku Pahorju za izkazano čast.
V Predsedniški palači so ob tej priložnosti zaplesali baletni solisti Baleta Slovenskega narodnega gledališča Opera in
balet Ljubljana, Baleta SNG Maribor ter učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor in Baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.
Po svečanem vstopu predsednika Pahorja so najprej nastopili učenki in učenec 6. razreda Baletne šole Konservatorija
za glasbo in balet Ljubljana, Lana Šifrar, Neža Ana Goričar in Svit Pestotnik Stres s koreografijo Vesne Cestnik,
Pizzicatto polka, na glasbo Johanna Straussa mlajšega, sledila pa sta jim solista Baleta SNG Maribor, Tetiana Svetlična
in Yuya Omaki s Kmečkim pas de deuxom iz baleta Giselle v koreografiji Mariusa Petipaja in na glasbo Adolpha Adama.
Dijaka Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Assija Sultanova in Jan Trninič, ki sta se pravkar vrnila z mednarodnega baletnega tekmovanja “Vibe” na Dunaju, na katerem je Jan Trninič zasedel odlično drugo mesto, sta se predstavila
z duetom iz baleta Edwarda Cluga Radio & Juliet na glasbo Radioheada. V duetu Lare in Komarovskega iz baleta Doktor
Živago, v koreografiji Jirija Bubeničeka in na glasbo Dmitrija Šostakoviča sta nato zablestela Tjaša Kmetec in Petar
Đorčevski - solista Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, sledila pa je izvedba koreografije Moment musicaux mladega
slovenskega koreografa Gaja Žmavca, v kateri je na glasbo Domenica Scarlattija zaplesal skupaj s Tetiano Svetlično
- oba sta člana Baleta SNG Maribor. Za konec sta se predstavila še Nina Noč in Kenta Yamamoto, solista Baleta SNG
Opera in balet Ljubljana z romantično Elegijo iz Labodjega jezera, na glasbo Petra Iliča Čajkovskega in v koreografiji
Lynne Charles.
S svečano vročitvijo listine se je tako tudi uradno pričelo obdobje slavja 100-letnice slovenskega baleta, ob kateri
bodo potekale številne slovesnosti, ki jih s skupnimi močmi pripravljajo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Balet
Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Maribor, Cankarjev dom,
Slovenski gledališki inštitut in Televizija Slovenija.
Skupna fotografija predsednika RS, Boruta Pahorja z nastopajočimi ter predstavniki najpomembnejših inštitucij s področja baletne umetnosti
v Sloveniji, Sanjo Nešković Peršin, umetniško vodjo Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Danilom Roškerjem, direktorjem SNG Maribor in
Tomažem Rodetom, predsednikom Društva baletnih umetnikov Slovenije. Fotografija: Tamino Petelinšek / STA
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Balet 100 - Pastoralna simfonija; foto Darja Štravs Tisu

Premiera Baleta SNG Opera in balet Ljubljana

BALET 100

Ljubljanski Balet svečano uprizoril premiero treh kultnih baletnih del slovenskih koreografov
Balet Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet
Ljubljana je svojo prvo premiero v jubilejnem, 100-letu slovenskega baleta, ki jo je uprizoril 12. Aprila 2018, naslovil Balet 100.
Večer je sestavljen iz treh zgodovinskih stvaritev treh slovenskih koreografov, ki so poleg bogatega ustvarjanja doma, ime
slovenskega baleta s svojim delovanjem v tujini ponesli tudi v
mednarodni prostor.

bil leta 1971 posnet tudi za Televizijo Slovenija, posnetek pa si
lahko občasno ogledamo še danes.
O plesni suiti Lok je Pino Mlakar zapisal, da je bil in ostaja en
sam veliki pas de deux, sporočilo o ustvarjalnih močeh, izraz
čiste ljubezni in čistega plesa. Lok je v okviru baletnega večera
Balet 100 obnovljen po izvirni koreografiji Pie in Pina Mlakarja
Ko vodstvu ljubljanskega Baleta navkljub velikim naporom

Girgia Vailati in Kenta Yamoto v Loku; foto Darja Štravs Tisu

Marin Ino in Filippo Jorio v Loku; foto Darja Štravs Tisu

Prvi balet na sporedu je plesna suita Lok v koreografiji nestorjev
slovenskega Baleta, plesnega in koreografskega para Pie in
Pina Mlakarja, plesna suita Lok. Pino (1907–2006) in Pia
(1908–2000) Mlakar, sta se šolala in spoznala v šoli nemškega
plesnega ekspresionizma Rudolfa von Labana. Poleg plesnih
in koreografskih mednarodnih uspehov sta bila v času med
obema vojnama vodje baletnih ansamblov znanih evropskih
gledališč, baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana pa
sta vodila v letih 1946–1952 in 1955–1960.
Balet Lok, ki je bil sprva celovečerni balet treh dejanjih, deloma
na glasbo Frana Lhotke ter deloma brez glasbene podlage, je
praizvedbo doživel novembra 1939 v Münchenu, kasneje, leta
1940, pa je bil uprizorjen še v ljubljanski operi, ko sta Pia in
Pino Mlakar v njem tudi zaplesala.
Premiera plesne suite Lok, ki je približno 20-minutni povzetek
celovečernega baleta in se izvaja brez glasbe, je bila novembra leta 1970 v čast petdesetletnici slovenskega baleta. V njej
sta zaplesala Maruša in Vojko Vidmar, ki še danes ostajata edini
živeči baletni par, ki je z Mlakarjema tudi dejansko deloval in
zato kot edina plesalca suito Lok tudi dejansko poznata. Lok je

za prenos koreografije ni uspelo doseči dogovora z Marušo in
Vojkom Vidmarjem, njunima odločitvama sta namreč nasprotovala sin Pie in Pina Mlakarja, Tomo Mlakar, ter njegova soproga,
Dušanka Berce Mlakar, je zahtevno delo z vso odgovornostjo
prevzela baletna mojstrica ljubljanskega Baleta, Olga Andreeva, in ob pomoči Dušanke Berce Mlakar in Toma Mlakar baletno
suito Lok s pomočjo filmskega posnetka ponovno oživela.
Na premieri sta duet Lok odplesala Giorgia Vailati in Kenta
Yamamoto, v drugi zasedbi pa sta se predstavila Marin Ino in
Filippo Jorio.
Baletna kritičarka Daliborka Podboj novo ljubljansko izvedbo
Loka opisuje takole: “Plesna scena baletne suite Lok predstavlja
neobremenjen, prazen oder, ko se v odsevu odrske luči oder kar
odpira vabilu na ples, ko najprej vstopi on, fant, vitez ostrine
natančnih gibov, ko prostor zaobjame s svojim plesom in odide.
Potem vstopi ona, dekle, ki zapleše svoj mladostni spev prisrčnih
lahkotno igrivih gibov in poskokov, se zavrti in pusti svojo sled,
tanek diagonalni trak, ki prostor razdeli na dve površini. In se znajdeta vsak na svoji strani začrtane diagonale, ko se začne njun
duet srečanja ter spoznavanja, ki hitro preskoči razmejitveno
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črto, in steče slikoviti plesni duet srečnih trenutkov mladosti,
konča pa v objemu večnosti. Njune roke se mehko in počasi, v
čutnih okroglinah giba za gibom sklenejo v objemu osmice, ovite
okoli dveh teles, dueta, v skulpturo pričakovanja; je vznemirljivi
trenutek, je življenjska prerokba, posvečena njej in njemu, ki
ustvarjata življenje. Suita Lok ni le čisti plesni pas de deux
ljubezni, je tudi plesni lok zgodovinskega pričevanja, je poetika
življenjskega ritma, ko umetnika v svoj plesni krogotok sadita
ljudske korake in spletata življenjsko impresijo mladosti, spoznanj
ter odgovornosti zrelosti, je živa koreografska impresija barvitih
plesnih poslikav. Kenta Yamamoto in Giorgia Vailati sta predstavnika nove baletne dobe, ko plesna in športna telesa posegajo
po višavah atraktivnih sfer, tudi novih telesnih moči ter dognanj.
Po svoji plesni estetiki sta izvrstna plesalca, manj pa blizu plesni
ekspresiji Mlakarjevih, ko mojstra plesa tistih dni nista mogla
posegati po današnjih izvedbenih klicajih, imela pa sta ekspresivne čutne globine in doživeta miselna obzorja; ko vsak gib
zaživi v impresiji izraza in v plesu vzvalovijo čutna krila življenja.
Kenta je lažje zavel resnost časa, ki se je kazala v moških ostrinah
korakov in gibalnih izrisov ter pokončne drže plesalčeve vloge,
Giorgia pa predvsem zaplesala lahkotnost ter lepoto mladosti
vseh dob in časov, je srečna in srčna v svojih mladostnih plesnih
vrtincih. Srečanje s suito Lok še vedno odseva genialni ustvarjalni
duh Pie in Pina Mlakarja, ki sta kot velika ustvarjalca gradila
evropska plesna obzorja pred in po drugi svetovni vojni.”.
Balet Žica je svojo praizvedbo doživel 17. maja 1976 na odru
SNG Opere in baleta Ljubljana. Po zasnovi dramaturga Smiljana Rozmana je scenarij in koreografijo ustvaril Vlasto Dedović,
pod avtorsko glasbo se je podpisal Janez Gregorc, scenografija pa je bila delo Jožeta Spacala.
Plesalec in koreograf Vlasto Dedović je potem, ko je v Cetinju
v Črni gori končal baletni šolo prispel Ljubljano in se sprva
priključil ljubljanski baletni šoli, kmalu pa tudi ljubljanskemu
baletnemu ansamblu in še pred končanim šolanjem postal
njegov solist. V začetku šestdesetih let preteklega stoletja je
odšel na Švedsko, kjer je plesal in koreografiral v Stora teatru
v Göteborgu in bil dve leti je član slavnega Cullberg baleta v
Balet SNG Opera in balet Ljubljana v Dedovičevi Žici; foto Darja Štravs Tisu
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Stockholmu. V Ljubljano se je vrnil na začetku sedemdesetih in
ji ostal zvest do konca svojega življenja. Deloval pa kot solist,
pedagog in baletni asistent, dokler se ni pretežno posvetil
koreografiji.
Balet Žica je pol urna koreografska stvaritev, v kateri koreograf
Dedovič izpostavlja življenjske trenutke iz obdobja, ko je Ljubljano v času druge svetovne vojne obdajala bodeča žica. Balet Žica je leta 1976 težko dočakal svojo premiero, saj takratne
oblasti vsebini niso bile naklonjene, čeprav koncept zariše v
težave prebivalcev Ljubljane pred okupatorsko žico, tudi brutalnost okupatorja. Žica je nazadnje le ugledala odrske luči,
bila posneta za televizijo in se nato leta predvajala na nekdanji
praznik Dan republike, 29. Novembra. Ponovna koreografska
postavitev Žice je bila zaupana Mateji Rebolj, asistent predstave pa je Stefan Capraroiu.
Ustvarjalci aktualne postavitve Žice so sledili predvsem vsemu
tistemu, kar je Dedoviču, ki je v sedemdesetih letih raziskoval
in se poigraval s tedanjimi tehničnimi novitetami televizijskega studijskega snemanja, predstavljalo vizijo o tem, kako
naj bi Žica v svoji televizijski različici dejansko izgledala. Zato
danes v novi scenski postavitvi Ateja Tutte dobiva po eni strani
povsem nov, sodobnejši odrski izgled, čeprav gledalcu zariše
občutek, da s pomočjo napredne gledališke tehnične opreme
gleda Dedovičevo Žico na televizijskem zaslonu v obliki, ki je
najbližja tisti, kakršno si je Dedovič v sedemdesetih letih zamislil. Hkrati je bila postavitev baleta Žica v okviru baletnega
večera Balet 100 prvič uprizorjena na živo glasbo, saj se je v
preteklosti izvajala le na glasbeni posnetek.
Edino korektno in strokovno ljubljansko kritiško pero izpod
roke Daliborke Podboj je ob letošnji izvedbi Žice zapisalo:
“Plesne podrobnosti premikajoče se množice plesalcev so precizno
in skladno razvejane po odru v duhu in ritmu glasbene skladbe, ob zamrznitvah skupine se zaznajo tudi telesne napetosti,
telesa pa delujejo kot žive skulpture, ki zračijo moč mase, moč
življenja. Plesni slog predstave sledi melodičnim jazzovskim
tonom skladatelja Gregorca, je tudi lahkotno zgrajen na plesni
jazz obliki, najbolj se je gibalnemu jazz izrazu približal glasnik
Hugo Mbeng, v tej plesni formi sta impresivno zadihala še Urša

Nina Noč in Hugo Mbeng v Pastoralni simfoniji Milka Šparembleka; foto Darja

Vidmar in Filip Viljušić (nasprotje: ženska in moški). Zanimivo
koreografsko strukturiran, že kar filmsko izoblikovan in izveden
je boj dveh moških (nasprotje: dva moška) v izvedbi Yujina
Muraishija in Yukija Sekija. V vlogi tujca je zablestel Petar Đorčevski v atrakcijah svojih plesnih moči, s katerimi je zavladal prostoru. Ni bil tisti hladni okupator, sovražnik, prej vladar, ki se
postavlja nad druge, praktično nepremagljiv. Koreografski
koncept se torej gradi na množici in posameznih trenutkih
ob pogledu onstran žice ali pod okroglino drobnogleda, kar v
scenski manipulaciji dobi še dodaten vizualni učinek. Posebno
vlogo je koreograf namenil mladosti, dekletu in mladeniču, duetu,
ki je del množice, vendar med seboj tudi življenjsko povezan
v idili mladosti ter ljubezni, ki premore dovolj poguma ter
moči, da se upre tujcu, na koncu mladost tudi zmaga oziroma
ona prispeva k uničenju tujca; navdihnjeno in prepričljivo sta svoj
duetni spev zavela Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag.”.
Sklepni del baletnega večera Balet 100 se svečano končuje s
šesto - Pastoralno simfonijo Ludwika van Beethovna v koreografiji Milka Šparembleka. Šparemblekovo Pastoralno simfonijo lahko označimo kot častitev in slavje življenja ali kot
častitev in slavje bogate, 100 letne zgodovine ljubljanskega
in hkrati prvega slovenskega poklicnega baletnega ansambla.
Koreograf in režiser svetovnega slovesa, Milko Šparemblek, se
je rodil na Prevaljah na Koroškem, se zatem preselil v Zagreb,
kjer se šolal in doštudiral na filozofski fakulteti. Hkrati se je pri
hrvaških baletnih pedagogih učil klasičnega baleta. Sprva je
deloval kot plesalec - solist in prvak zagrebškega baleta, dokler se leta 1953 ni odpravil v Pariz na baletno izpopolnjevanje.
Kasneje je postal član raznih mednarodnih baletnih ansamblov in deloval z Mauriceom Béjartom, Martho Graham, Joséjem Limonom in z drugimi slovečimi imeni tedanje baletne
družine. Bil je direktor baleta Metropolitanske opera v New
Yorku, Gulbenkian baleta v Lizboni in baleta v Lyonu, v letih

od 1992 do 1994 pa vodil Balet HNK Zagreb. Koreografiji se je
začel posvečati leta 1955, od tedaj pa je na oder postavil več
kot 150 baletnih, opernih in dramskih predstav, televizijskih
baletov, oddaj in umetniških filmov.
Milko Šparemblek je redno deloval tudi v rodni Sloveniji in za
Balet SNG Opera in balet Ljubljana posrtavil več baletov, med
katerimi še danes odmevajo Pesmi ljubezni in smrti, Zgodba
o vojaku, Pilcinella in drugi. Pastoralno simfonijo je v Ljubljani
prvič postavil leta 1986. Šparemblek danes velja za koreografa
z izjemnim in unikatnim koreografskim jezikom.
Ob letošnji premieri Šparemblekove Pastoralne simfonije, kateri je odlično igral simfonični orkester ljubljanske opre pod
taktirko Marka Gašperšiča, je Daliborka Podboj zapisala:
“Ljubljanski balet je povsem navdušil s svojo letečo pastirsko
izvedbo, ko so koraki kar leteli po glasbenih tonih, z njimi pa
vihrali beli kostumi v novi mojstrski obnovi koreografske izvirne
postavitve Milka Šparembleka in ob asistenci Spomenke Šparemblek; solistične vloge so zaplesali: Nina Noč, Owen Lane, Eli
Purkunen, Filippo Jorio, Marin Ino, Richel Wieles. Prav je, da se
pohvali poleg izvrstnih solistov tudi celotni baletni ansambel,
ki usklajeno vihra po odru na krilih glasbe in plesa v Šparemblekovi zahtevni plesni liriki, poetiki, ki slavi življenje in gibanje,
ki se odpira gibalnemu umetniškemu navdihu, ki je odpiral in
odpira nova scenska ter plesna obzorja časa; saj je njegova
plesna simfonija brezčasna, večna. Prav tako se mojstrsko veje
plesna dinamika Pastoralne simfonije po prostoru in se vznemirljivo iskrijo zanimive poslikave posameznih skupin, še posebej
pa solistični spevi, ki opojno zarišejo v kompozicijsko celoto.
Obnova Pastoralne simfonije Milka Šparembleka v času 100letnice slovenskega baleta se lahko šteje tudi kot slovenski
baletni doprinos k slavju koreografovih 90 življenjskih let, ki jih
bo praznoval letošnjega 1. decembra. In je Pastoralna simfonija znova segla v srca gledalcev tako kot takrat pred tridesetimi leti, ko je navdihnila in vznemirila ljubljansko plesno sceno.”.
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Matjaž Marin, Branka Popovici in Sytze Jan Luske - Hill Harper´s Dream; foto Tiberiu Marta

Premiera Baleta SNG Maribor

Leva desna, leva desna
Mariborski Balet je uprizoril premiero treh sodobnih baletnih del
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Balet SNG Maribor je 2. marca 2018 na odru Velike dvorane Slovenskega narodnega gledališča Maribor uprizorili baletno premiero z
naslovom Leva desna leva desna – triptih sodobnih koreografij, ki
ga sestavljajo tri koreografska dela koreografov Gaja Žmavca, Edwarda Cluga in Aleksandra Ekmana.
Prva v programu je bila premiera baleta Maestro v koreografiji
Gaja Žmavca, koreografa, ki izhaja iz vrst plesalcev Baleta SNG
Maribor. Žmavc se je v preteklosti že izkazal v oblikovanju koreografskih miniatur, se dvakrat uvrstil v finale beograjskega Festivala koreografskih miniatur, zasedel prvo mesto na Tretjem slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur leta 2017, z Baletom

SNG Maribor leta 2013 postavil koreografijo Home v okviru
Večera sodobnih koreografij, leta 2014 pa je oblikoval koreografijo
za Mladi slovenski balet z naslovom Poslednje štiri pesmi na glasbo
Richarda Straussa.
Drugi v večeru, koreograf Edward Clug, je prispeval svoje koreografsko delo Hill Harper´s Dream, ki ga je leta 2013 krsto predstavil v
Zürichu z baletom tamkajšnje operne hiše. Koreografsko “kristalno čisto” delo je zasnoval na glasbo Milka Lazarja z duetom dveh
harf v glasbeni izvedbi Natalije Ristić Puzigače in Anje Kožuh.
V tretjem, zaključnem delu baletni triptih v celoto zaokroži sila

Gaj Žmavc - Maestro; foto Tiberiu Marta

Balet SNG Maribor - Maestro; foto Tiberiu Marta

zanimivo delo enega najuspešnejših sodobno baletnih koreografov
današnje generacije, Alexandra Ekmana, ki se je v Sloveniji
prvič predstavil že leta 2015, ko je ljubljanski Balet postavil svojo
koreografsko uspešnico Kaktusi. Ekman se je izobraževal na baletni šoli Švedskega kraljevega baleta, nato postal član baletnega
ansambla Švedske kraljeve opere, že po enem letu pa se je pridružil
Nizozemskemu plesnemu gledališču NDT II.
Baletna kritičarka Daliborka Podboj je na portal Parada plesa o
predstavi zapisala: “Gaj Žmavc svojim novim koreografskim pristopom in delom Maestro v vlogi koreografa prav prijetno preseneti,
izkaže se še za preciznega opazovalca gibov glasbenikov, orkestra
ter dirigentov, zatopljenih v svoje misli, spomine ali v trenutke
poustvarjanja partitur, v tem kontekstu je zasnoval svojo letošnjo
premiero Maestro. Koreografski koncept njegove nove stvaritve sloni
prav na dirigiranju in dirigentskih vzgibih koncertnega maestra,
ki ga sam upodobi dovolj razmišljajoče, zastrtega v spomine ali
iskanja novih navdihov. Njegov koreografski pristop je realen,
naraven, tako kot se lahko sledi dirigentom na koncertnih izvedbah in njihovim skoraj plesnim vzgibom s taktirko v roki, ko znajo

kot koncertni dekoraciji. Scena Marka Japlja je estetsko izčiščena,
prepuščena tonom glasbe in plesu, tudi omenjenemu notnemu
scenskemu izpisu, ko pa nastopi orkester plesalcev in se zalesketajo
luči, so po sredi bleščeče scene postavljeni koncertni stoli rezervirani za baletno koncentriranje, na čelu teh pa, on, Maestro. Sugestivno se sledi skupinski sceni (orkestralnih) gibalnih izrisov, ki
se ne spuščajo v preprosto kopiranje instrumentalne igre, ampak
domiselno v abstraktnih formah ter plesnih izzivih dinamično
zarišejo v koncertno atmosfero, v prispodobo virtuozne igre ter
vzgibov glasbenikov, ko se zaiskri še kaka osebna izpoved ali sledi
duet, izstopi manjša skupina, prav tako ne manjka osmišljenih ter
humorno zasnovanih trenutkov.
Predstava bi lahko še kompaktneje zavibrirala, če se ne bi kar vrstili odmori in zatemnitve ter bi glavni junak svoja iskanja v času
in po prostoru nekoliko bolj razgibali, z manj praznega prostora.
Zaplesal je baletni orkester 24 plesalcev: Ženske – Asami Nakashima, Branka Popovici, Ines Petek, Vanja Vitman, Metka Masten,
Hristina Stojčeva, Jelena Lečić, Lara Maher, Neja Hrastar, Ema
Perič, Satomi Netsu, Liza Podjavoršek, Monja Obral; Moški – Yuya

Ines Petek v Hill Harper´s Dream; foto Tiberiu Marta

Asami Nakashima in Matjaž Marin v Hill Harper´s Dream; foto Tiberiu Marta

ob dirigiranju celo ritmično poskakovati, nastopajoče vmesne odmore pa še velikokrat prijetno motivirati. Asistentka koreografije
in solistka v vlogi Muze, Tetiana Svetlična, se tokrat predstavi še
kot kostumografinja, pozlačenih in rdečih kostumov, ki koncertno
uprizoritev obarvajo ob izbrani glasbi Antonina Dvořáka: 1. Simfonija št. 9 v e-molu, Iz novega sveta, op. 92; 2. Slovanski plesi za
klavir štiriročno, op. 72. št. 2: Dumka in v izvedbi baletnih solistov
ter ansambla Baleta SNG Maribor, kjer se da zaslediti tudi mlade
baletne talente, nedavno še učence KGBM.
Korakoma v sceno velikega praznega koncertnega odra vstopi najprej on, Maestro, primerno odet s koncertno eleganco, ko pridejo
do izraza njegovi mali vzgibi, filigranske strukture ročnih oblik,
nato se že zasledi premikajoče se gibanje dirigenta, vpetega v lastni
ustvarjalni svet. Kmalu se mu pridruži njegova Muza v belem kostumu, spredaj z orisom violinskega ključa, zadaj na hrbtu pa basovski ključ, ki ob svojem črnem zaključku kar zastavi vprašanje o
repnem nastavku. Muza je vitka, gibčna, njun odnos na trenutke
proseč, tudi ljubeč in hvaležen, ki ga tako ali drugače realizirata ob
svojih srečanjih, rekla bi, da je Muza predvsem njegova iščoča ustvarjalna Nota, vrhunec, ki ga skuša uloviti, tudi izpisati v notnem
sistemu na razprostrti projekciji po stranicah odra. ki se ji sledi

Omaki, Sytze Jan Luske, Filip Jurič, Alexandru Pilca, Ionut Dinita,
Jan Trninič, Tiberiu Marta, Mircea Golescu, Cristian Popovici,
Vasilij Kuzkin, Vadim Kurgajev, Jakob Korošec, Aleks Šišernik.
Balet Edwarda Cluga, Hill Harper´s Dream, izvirno izpostavi dva
vrhova, ki se bočita na sceni: bela tla z rahlim dvigom ter končnim
trikotnim zavihkom, ki se v predstavi izpostavi kot sanjski snežni
vrh, ter trikotna postavitev dveh harf, ki v prostor fokusirata izvirni kompozicijski vrh. Tudi v tej koreografiji je scena minimalistična, čista in preprosta po svoji postavitvi, ko belina pridobi v siju
hladne rezke svetlobe še fantazijski odsev. V ta scenski, likovno zaokrožen prostor vstopa razigrana skupina moških in žensk, sodeč
po športno zasnovanih kostumih kostumografa Lea Kulaša je to
skupina mladih na belem snežnem oddihu, ki predstavljajo: Ženske – Asami Nakashima, Catarina de Meneses, Ines Petek, Branka
Popovici, Jelena Lečić, Tetiana Svetlična; in Moške – Matjaž Marin,
tudi asistent koreografa, Ionut Dinita, Sytze Jan Luske, Yuya Omaki, Aleksandru Pilca, Filip Jurič … Razigrana skupina duetov se
v njegovi značilni gibalno zasnovani poetiki sugestivno prepleta,
med seboj srečuje ter usmerja k beli vzpetini, ko kdo tudi utrujeno
obleži tik pod vrhom, za katerega koreograf pravi, da ni višji od
212 centimetrov. Vrh je torej realno izmerjen, sanjske želje, ki teži19

jo k njegovi vzpetini, pa se nadrealistično snujejo v duhu Clugove
slikovito zaokrožene ter skladno zasnovane plesne izpovedi. Ob
vznožju te rahle bele vzpetine vstopi v plesni kader še smučar, tudi
drseče prečka belo površino in si ‘prismuča’ sanjsko lepotico na
baletnih špicah, ki lovi ravnotežje na njegovih smučkah, tudi na
špicah odkoraka ob podpori smučarskih palic. Koreograf Edward
Clug je hudomušno zarisal v sanjski svet posvetnih želja, tudi ga
dovolj jasno in berljivo izpisal na belem pobočju, ki ga na koncu preleti še sedežnica s smučarko. Predstava Hill Harper´s Hill je
celovito zaokrožena umetniška impresija, ki virtuozno oscilira na
ozki mejni rezini med realnim in sanjskim.
Na Velikem odru SNG Maribor je bila premierno uprizorjena koreografija Alexandra Ekmana, Left Right, Left Right, praizvedba iz
leta 2012 za Lucent, Dancetheater Den Haag, na glasbo Mikaela
Karlssona. Tudi v tej koreografiji zaplešejo: Ženske – Catarina de
Meneses, Asami Nakashima, Tetiana Svetlična, Jelena Lečić, Vanja
Vitman, Branka Popovici, Ines Petek, Hristina Stojčeva, in ženska
v rdečem Klavdija Stanešič; Moški – Matjaž Marin, Yuya Omaki, Sytze Jan Luske, Filip Jurič, Alexandru Pilca, Ionut Dinita, Jan
Trninič, Mircea Golescu, Aleks Šišernik.
Delovno kostumsko sivino nastopajočih preseka vzvišen mimohod
ženske v rdeči svečani eleganci (kostumografija A. Ekman). Scena
je tudi primerno odprta za ples, polkrožno pa razdeljena z mejniki,
ki se pozneje aktivirajo kot športni rekviziti, svetlobno oblikovanje (Tom Visser) efektno razgiba scensko dogajanje, poleg seveda
koreografske vsebine, ki jo je tako kot ljubljanskemu tudi mariborskemu baletu odlično posredoval asistent koreografije Fernando
Troya.

Balet SNG Maribor - Leva desna, leva desna; foto Tiberiu Marta
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Koreografske značilnosti Alexandra Ekmana so razpoznavne tudi
v tej koreografiji množičnega korakanja, ko sledijo hitre menjave
plesnih sekvenc, tudi prostorska umestitve priročnih rekvizitov,
predmetov, ki večpomensko zaznamujejo sedanjik. V koreografiji Left Right, Left Right so to manjši elevatorji, športni ogrevalni
pripomočki za hitro hojo. Tudi vsak nastopajoči stopi na svoj hitrostni rekvizit, torej je na sceni položenih 16 tekaških trakov, na
njih pa šestnajst hitečih plesalcev, ki v skupinskih oblikah docela
atraktivno izpostavijo hitrosti današnjih množic, v skupni usmerjenosti in mimohodih. Tako jasno izkazano skupinsko usmerjenost
koreograf zabavno ter oprijemljivo preseka s kakim duetom, manjšo skupino oziroma osebnostno obarvanimi trenutki.
Predstavljena koreografska struktura je slikovito razgibana in niansirana, je kar filmsko kadrirana. V času tehničnega preoblikovanja
odrske scene se ta zapolni z video inscenacijo (koncept Aleksander Ekman, oblikovanje Tiberiu Marta), ko se domiselno izogne
vmesnemu odmoru, ne da bi se rušila konceptualna struktura,
dogajanje pa premesti v realno mestno središče. Na videoposnetku
se sledi razigrani plesni skupini, ki pohajkuje sredi širokih cestišč,
se gibalno razvršča po zebri ob zeleni semaforski luči, se vozi s
premičnimi stopnicami, skratka vedri mariborsko mestno središče
(kar me spomni na tista 80., ko se je po Ljubljani vila razposajena plesna množica od Kongresnega trga do Čevljarskega mostu in
naprej). Koreograf Alexander Ekman je s svojo sodobno predstavo
Left Right, Left Right v tolikšni meri realno zarezal v obstoječi čas,
da se ta njegov projekt povsem lahko izpostavi kot enkratni prispevek k zgodovinskemu izpisu sedanjega življenjskega ritma, čeprav
merjenega v korakih plesne skupine, navidezne množice.”.

TUTU
slovensko baletno tekmovanje
in

Četrto slovensko tekmovanje koreografskih
miniatur

20. - 23. junij 2018
SNG Maribor
www.tutubaletnotekmovanje.si

Vse informacije na
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LETNI PRODUKCIJI
SLOVENSKIH BALETNIH KONSERVATORIJEV
Letna predstava Baletne in Srednje baletne šole
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
Letna predstava Baletne in Srednje baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana je 22. aprila 2018 na svoj način podala poklon
100. obletnici rojstva baleta na Slovenskem.
Rdeča nit predstave so bile izbrane variacije iz zakladnice svetovnih baletov v izvedbi maturantov Srednje baletne šole. Pred vsako variacijo so se v razrednih koreografijah na glasbo, vzeto iz istega baleta kot je bila variacija, predstavili učenci posameznih razredov, od najmlajših pa do najstarejših plesalcev. Tako sta praviloma dve razredni koreografiji z variacijo na čelu zaokrožili sklop enega od osmih
izbranih baletov. Gledalec je pred pričetkom posameznega baletnega sklopa slišal še posneti napovednik, ki ga je podučil o prvi uprizoritvi
dotičnega baleta na Slovenskem.
Dijaki zaključnega letnika Srednje baletne šole so se predstavili z variacijami iz baletov, ki so bili premierno postavljeni na slovenske odre
v preteklem stoletju. Slovenska publika je doživela uprizoritve baletov Coppélia (1919), Gozdne vile (1920)/ Les Sylphides oz. Chopiniana
(1942) in Labodje jezero (1921) v 1. polovici 20. stoletja. V 2. polovici prejšnjega stoletja so odrsko uprizoritev doživeli Romeo in Julija (1968),
Navihanka (1969), Don Kihot (1974) in Carmen (1976), Bajadera pa je na Slovenskem prvič zaživela šele v tem tisočletju, leta 2003.
Variacije baletov so pod mentorstvom profesorice Marinke Ribič plesali naslednji maturanti: Nadja Černe/ Variacija Swanilde iz Coppélie,
Lara Matea Ivančič/ Preludij iz Les Sylphides, David Krisper/ Variacija Siegfrieda iz Labodjega jezera, Larisa Počič/ Variacija Julije iz Romea
in Julije, Nina Slabe/ Variacija Lize iz Navihanke, Mateja Mlakar/ Variacija Kraljice nimf iz Don Kihota, Margareta Grujić/ Variacija Carmen
iz Carmen ter Neža Banovec/ Variacija Gamzatti iz Bajadere.
V drugem delu predstave je sledilo avtorsko delo z naslovom Polje čutil pod koreografskim vodstvom gostujoče koreografinje, plesalke in
plesne pedagoginje Kaje Lin Jagodič Avguštin, na posebej za to priložnost ustvarjeno glasbo profesorja Marjana Peternela.
Besedilo napisala: Valentina Tehovnik

PRIHAJA NA TV SLOVENIJA
Četrtek, 7.6. TVS2 ob 22:55
Plesni večer
Ob 100 -letnici rojstva I.Bergmana
Ingmar Bergman - v očeh koreografa, 51’03’’ premiera
Ponedeljek, 18.6. TVS1 ob 23:15
-Iz baletnega arhiva
B. Bartok-M. Jeras
Čudežni mandarin
balet SNG opera in balet Ljubljana, 32’17’’
Četrtek, 21.6. TVS2 ob 23:15
Iz baletnega arhiva
J.Gregorc-V.Dedovič
Preludij poletju
balet s solisti in ansamblom SNG Opera in balet Ljubljana , 23’22’’
Četrtek, 28.6. TVS2 ob 23:05
Iz baletnega arhiva
B.ARNIČ- I.KOSI: ZAPELJIVEC
balet SNG opera in balet Ljubljana
IMX B 015542/90-1.P. 32.39
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Konservatorij za glasbo in balet Maribor je stoletje slovenskega baleta
praznoval z nastopom v SNG Maribor
Pred natančno stoletjem je bil v Ljubljani uprizorjen prvi balet na slovenskih
tleh - in od takrat so se v baletni umetnosti začeli uveljavljati prvi slovenski profesionalni plesalci, koreografi in baletni pedagogi. Praznovanje stote obletnice
se obeležuje z mnogoterimi dogodki, kot so retrospektivne prireditve, razstave
in srečanja ter premierne izvedbe novih baletov.
K večdesetletnim prizadevanjem, da bi balet dosegel in obdržal visok profesionalni nivo, so zagotovo prispevale številne baletne šole po Sloveniji, z elitnima
predstavnikoma obeh konservatorijev, v Ljubljani in Mariboru. Njihovi ravnatelji, vodje oddelkov in pedagogi si vrsto let prizadevajo ne samo za kakovostni
nivo šole, pač pa predvsem za njihov status v slovenskem izobraževalnem sistemu.
Prejšnji teden je mariborski konservatorij za glasbo in balet z letnim nastopom
svojih učencev baletne šole in dijakov umetniške gimnazije, smer balet, na
Velikem odru SNG Maribor obeležil obletnico baleta in s tem prispeval k še večji
prepoznavnosti tega umetniškega področja. Nastopajoče, bilo jih je več kot
sto, so pripravili baletni pedagogi Nikolai Chilnikov, Galina Čajka Kuhar, Galina
Dmitrieva, Martina Kramer, Marina Krasnova Surina, Helena Valerija Krieger,
Vasilij Kuzkin, Monja Obrul, Blanka Polič, Cleopatra Maria Purice, Tjaša Stergulec Repac in Mojca Ussar.
Več kot deset fantov, od pripravnic do šestega razreda baletne šole, je dokazalo, da balet ni izključno ženska umetnost
Gita Šaravanja v variaciji Esmeralde; foto: Tiberiu Marta

KONSERVATORIJ
ZA GLASBO IN BALET
MARIBOR

Koncert je bil razdeljen na tri zaključene celote, plesno dogajanje pa so povezovali naslovi posameznih sklopov: Ritem časa, Navdih smo iskali v poeziji …
in iz klasičnega baletnega repertoarja. V Ritmu časa so se dijaki spoprijeli
s sodobno plesno tehniko in z znanjem klasične tehnike obogatili sodobno koreografijo. Glavna značilnost izvedbe sta bila naboj energije in njihova
suverenost v nastopu. Zagotovo gre za to zasluga koreografinji Mojci Ussar
in baletni šoli, ki pri poučevanju ne zanemarja vidika sodobnega plesa.
Sklop Navdih smo našli v poeziji … nam je predstavil vse razrede baletne šole.
Z občutkom izbrani verzi so bili navdih pedagogom, da ustvarijo koreografije
metuljem, mavricam, cvetlicam, vrtiljaku … in tako povežejo poezijo besede
in poezijo giba. Rojevali so se prvi baletni koraki, nizale so se prostorske linije
kroga, vijuge, ravne vrste in kolone, ki so pomembna osnova za kasnejše obvladovanje klasičnega repertoarja. Urejenost nastopov, v večini primerov tudi natančna izvedba prvih baletnih korakov in istočasna sproščenost v plesu, so bili
nazorni kazalec strokovnega pristopa k poučevanju plesa. Več kot deset fantov,
od pripravnic do šestega razreda baletne šole, je dokazalo, da balet ni izključno
ženska umetnost. Tehnično in v čistosti giba je izstopal Aleksandar Trenevski.
V zadnjem sklopu so se dijaki predstavili s klasičnim repertoarjem ter nakazali
svojo prihodnjo poklicno pot. Izpostavili bi obetavnega Jana Trniniča, ki je pod
mentorstvom Galine Dmitrieve odplesal variacijo iz baleta Gusar. Mladega plesalca ljubitelji baleta spremljamo že od njegovih prvih nastopov in z veseljem
ugotavljamo, da skozi baletno šolanje napreduje v plesni tehniki in obenem ne
pozablja na značaj lika, ki ga predstavlja. Gita Šaravanja pa nas je z variacijo Esmeralde in pod pedagoškim vodstvom Nikolaia Chilnikova pritegnila s plesnim
šarmom in samozavestnim nastopom. Galina Dmitrieva je pripravila variacijo Guadalquivir s Tinko Kovačič. Mlada plesalka je igrivo in živahno podala
lik faraonove hčerke. Svečan baletni večer sta z duetom iz baleta Gusar sklenila
Nina Kramberger in Filip Jurič kot gost. S svojim ekspresivnim plesom sta pripeljala večer do točke, kjer se začenja profesionalizem. Tudi njun nastop je pripravila Galina Dmitrieva.
Po tem svečanem baletnem večeru učence in dijake čaka naporno obdobje
priprav na letne izpite. Sodeč po dobrem vtisu, ki so ga pustili, jih bodo uspešno
opravili.
Tekst: Olja Ilič / članek v časopisu Večer / fotgrafije: Tiberiu Marta

Foto: Tiberiu Marta
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Ljubljanski Balet s Pandurjevo Simfonijo otožnih pesmi
v Latinski Ameriki in Bonnu
Baletni ansambel Slovenskega narodnega gledališča Opera in
balet Ljubljana je med 13. in 29. marcem 2018 s predstavo Simfonija otožnih pesmi preminulega režiserja Tomaža Pandurja in
koreografa Ronalda Savkovića gostoval v Mehiki, Kolumbiji in
Nemčiji. Na odru nacionalnega gledališča je premiero doživela
aprila lani kot poklon Pandurju.

smrt ter prestavljanje v druge dimenzije, v nepojasnjene in neodkrite svetove.
V baletu je nastopilo 14 plesalcev ljubljanskega Baleta. Glasbena
podlaga je eno najbolj znanih del Henryka Mikolaja Goreckega
Simfonija št. 3, op. 35, za sopran solo in orkester - Simfonija
otožnih pesmi. Govori o materi, ki je izgubila sina, in o otroku,

Ljubljanski Balet v Simfoniji otožnih pesmi, foto: Darja Štravs Tisu

Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto, foto: Darja Štravs Tisu

S predstavo je ljubljanski Balet v Mehiki najprej gostoval 14. in
15. marca v Ciudadu de Mexico ter nato še v Guadalajari 17. in
18. marca. Iz Mehike se je preselil v Kolumbijo, kjer je v Bogoti,
kolumbijski prestolnici, nastopil med 21. in 24. marcem. Gostovanje so sklenili 28. marca 2018 v nemškem Bonnu.
Balet Simfonija otožnih pesmi je krstno izvedbo doživel leta 2010
v berlinskem Državnem baletu. Na predvečer prve obletnice
režiserjeve smrti pa ga je enaka ekipa z nekaj novimi sodelavci
postavila tudi na ljubljanski oder, da bi “z njo začutili potovanje
po miselnih pokrajinah vsega tistega, kar nas osmišlja”. Dramaturginja Livija Pandur pravi, da so to rojstvo, življenje, ljubezen,

ki je ostal sam in izgubil vse.
Ta dobro uro trajajoča simfonija, zgrajena iz preprostih harmonij,
se je dotaknila široke množice kot že dolgo nobena obsežna simfonična skladba. “Na vprašanja, v čem leži skrivnost uspeha, bi
bilo težko govoriti zgolj z racionalno razlago. Simfonijo je treba
le začutiti, čutiti s telesom, kot je pogosto poudarjal skladatelj,”
je ob ljubljanski premieri zapisala muzikologinja Veronika Brvar.
Za likovno podobo predstave so poskrbeli scenograf Numen,
kostumografinja Angelina Atlagić ter oblikovalca svetlobe Jaša
Koceli in Juan Gomez Cornejo.

Balet SNG Maribor s Clugovima Stabat Mater in Le Sacre du Printemps
gostoval v Kolumbiji na 16. Ibero-ameriškem gledališkem festivalu v Bogoti
Na odru gledališča Teatro Colón v Bogoti je Balet SNG Maribor
v okviru 16. Ibero-ameriškega gledališkega festivala uprizoril
serijo šestih baletov Stabat Mater in Le Sacre du Printemps v
koreografiji Edwarda Cluga. Nastopili so Asami Nakashima,
Catarina de Meneses, Jelena Lečić, Branka Popovici, Tetiana
Svetlična, Ines Petek, Satomi Netsu, Vanja Vitman, Hristina Stojčeva, Matjaž Marin, Gaj Žmavc, Jan Sitze Luske, Tiberiu Marta,
Yuya Omaki, Christian Popovici, Mircea Golescu, Alexandru
Pilca, Filp Jurič in Ionut Dinita.
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá sta leta 1988
zasnovala igralka Fanny Mikey in Ramiro Osorio ob praznovanju 450-letnice ustanovitve Bogote. Bienalna prireditev je
najpomembnejši kulturni dogodek v Kolumbiji, na katerem nastopajo umetniki z vseh petih kontinentov. Ob tridesetletnici je
bilo mogoče videti strast in ustvarjalni talent v več kot 40 predstavah iz 15 držav na več kot 25 prizoriščih po Bogoti.
Levo: utrinek s predstave Posvetitev pomladi, koreografa Edwarda Cluga
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Gostovanje Baleta SNG Maribor v Sankt Peterburgu v Rusiji
na 17. festivalu Dance Open
Večer sodobnih baletov Johana Ingerja, Edwarda Cluga in Aleksandra Ekmana v znamenitem Aleksandrinskem gledališču
Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je na 17. festivalu
Dance Open v Sankt Peterburgu v znamenitem Aleksandrinskem
gledališču uprizoril baletni večer sodobnih baletov z deli Walking
Mad v koreografiji Johana Ingerja, Hill Harper's Dream v koreografiji Edwarda Cluga ter Left Right Left Right v koreografiji
Aleksandra Ekmana.
Festival Dance Open je potekal od 6. do 17. aprila 2018. Program
festivala so sestavljale sodobne koreografske pravljice Hansa
van Manena, Jean-Christopha Maillota, Alexandra Ekmana, Edwarda Cluga, Johana Ingerja, Krzysztofa Pastorja, Alexeija Ratmanskega, Davida Dawsona, Christopherja Wheeldona, Sergeya
Vikhareva, Jeroena Verbruggna in Joseja Antonia Ruiza. Ob mojstrih sodobnega baleta pa so proslavili tudi 200-letnico rojstva
legendarnega Mariusa Petipaja.

Leva, desna, leva, desna ..., foto: Tiberiu Marta

Mariborski Balet se je 15. aprila 2018 predstavil z večerom sodobnih baletov. V njem koreograf Alexander Ekman v Left Right Left
Right ostaja zvest svoji ironični in sarkastični muzi, ki skozi koreografijo in na tekaških stezah prikazuje realni 'time management'
na robu absurda. Johan Inger postavlja svoje plesalce v Walking
Mad na vertikalen prostor dolge lesne ograje, izven območja
zakonov gravitacije, gledalce pa popelje iz njihovega območja
ugodja, saj jih prisili, da presežejo svoje strahove, stereotipe in
navade. Umetniški direktor mariborskega Baleta Edward Clug
pa v Hill Harper’s Dream ponuja surrealistično pravljico z vsemi
atributi vpogleda: svetle podobe, zbadajoča čustva in globoka
razkritja. Dekleta v špicah na smučeh v objemu snežne meglice.
Ker je ples ena izmed najhitreje razvijajočih in dinamičnih umetnosti, kjer se znanje prenaša iz učitelja na učenca, na festivalu
posvečajo posebno pozornost izobraževanju mladih generacij
plesalcev. Svoj master-class je 14. aprila izvedel tudi Edward Clug.

Walking mad, foto: Tiberiu Marta

Festival Dance Open tradicionalno poteka v znamenitem Aleksandrinskem gledališču. Njegova bogata zgodovina sega v čas
carice Elizabete, ki je 30. avgusta 1756 z dekretom naročila ustanovitev prvega profesionalnega gledališkega ansambla. Čeprav je
bilo gledališče dom dramskega gledališča, so na njegovem odru
velikokrat nastopale zvezde opera in baleta. Za vse umetnike je
nastop na teh odrskih deskah velika čast.
Veličastna osrednja zgradba gledališča z razkošnimi interjerji
v klasičnem ruskem stilu izhaja iz leta 1832 in je mojstrovina
svetovne gledališke arhitekture, ki jo je zasnoval arhitekt Carlo
Rossi v čast carici Aleksandri Feodorovni. Danes je dom multikulturnim programom, kjer repertoar sestavljajo dramsko
gledališče in druge sodobne upodabljajoče umetnosti, od avgusta
2014 pa se ponašajo z uradnim nazivom narodni zaklad.

Hill Harper’s Dream, foto: Tiberiu Marta
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Prihaja na spored ...
v SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA
S. Prokofiev / Y. Vámosh

ROMEO IN JULIJA

Najlepša ljubezenska zgodba vseh časov
Predstave: 14., 15., 16. junij 2018 ob 19.30 in 18. junij 2018 ob 11.00
SNG Opera in balet Ljubljana
Znamenito ljubezensko zgodbo po Shakespearjevi dramski
predlogi o ljubimcih iz Verone je pred osemdesetimi leti na baletni
oder prenesel eden največjih skladateljev 20. stoletja Sergej
Sergejevič Prokofjev. Z delom Romeo in Julija je ustvaril najbolj
vznemirljive in pretresljive partiture v svojem večplastnem
ustvarjanju, ki predstavljajo velik izziv za koreografe. Svojo vizijo
znanega baleta Youri Vámos postavlja v italijansko mestece v
trideseta leta prejšnjega stoletja, v čas nastanka tega baleta.
Koreograf je združil klasični balet s sodobnimi trendi, ustvaril
balet globokih čustev in prestižnega plesnega prelivanja, ki ga
podčrtujejo čista vizualizacija, dinamično kadriranje prizorov
in učinkovita režija. Balet Romeo in Julija je po svoji glasbeni
popolnosti kot po pomembnosti za zgodovino plesa in ne nazadnje po veliki priljubljenosti pri občinstvu enakovreden Labodjemu
jezeru in podobnim baletom železnega repertoarja.

se zaljubi v mlado vdovo, ki je že obljubljena vaškemu mladeniču Yorgosu. Starejša umetnica Madame Hortense se naveže
na Zorbo in si obeta uresničitev svojih ljubezenskih sanj. Zorba
preveč ljubi svobodo, zato ne razmišlja o resnem razmerju.
2. DEJANJE: Ljubezen med Johnom in vdovo se poglablja; vaščani
tej zvezi močno nasprotujejo. Madame Hortense sanjari o poroki
z Zorbo, ki bi ji prisostvovali vsi vaščani in bi ponovno vzpostavila sožitje v vasi. Toda jeza vaščanov se stopnjuje, dokler vdove ne
ubijejo. Zorba v zadnjem trenutku reši Johna, ki omaga od žalosti
zaradi izgubljene ljubezni. Madame Hortense spozna, da je njena
ljubezen do Zorbe brezupna, zato zboli in umre. Zorba žaluje in
John ga spomni življenjskih naukov, ki mu jih je posredoval. Skupaj zaplešeta veličastni sirtaki, kateremu se pridružijo tudi vaščani.
Solisti in baletni ansambel Baleta SNG Maribor

Solisti in baletni ansambel Baleta SNG Opera in balet Ljubljana

Anton Bogov in Sergiu Moga kot John in Zorba

DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE
Gostovanje

BALETNI KONCERT
MADŽARSKE PLESNE AKADEMIJE
Ena najboljših baletnih akademij v svetu
Ana Klašnja in Lukas Zuschlag kot Julija in Romeo

v SNG MARIBOR
M. Theodorakis / L. Massine

GRK ZORBA

Nabolj znana grška zgodba
Predstavi: 15. in 16. junij 2018 ob 19.30
SNG Maribor - Velika dvorana
Američan John pride v vas na Kreti. Poskuša navezati stike s prebivalci, a ga zavračajo. Spoprijatelji se le z Zorbo, energičnim in
svojeglavim Krečanom srednjih let, ki ga uči svoje življenjske
filozofije, po kateri je najpomembnejše živeti in uživati. John
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Predstavi: 12. maj 2018 ob 20.00 - Avditorij Portorož
14. maj 2018 ob 19.00 - Gledališče Park Murska Sobota
Sodelovanje med Društvom baletnih umetnikov Slovenije in
Madžarsko baletno akademijo, ki poteka od leta 2010, je simbioza
pretoka baletne umetnosti na nivoju ustanov, ki se dopolnjujeta,
žal pa ne med ustanovami kot so konservatorji in druge baletne
šole. Omogoča vpogled v izjemno znanje, disciplino, raznolikost
in umetniško vrednost diplomantov, ki na tekmovanjih prejemajo
številne nagrade in nosijo sloves šole po svetu, na kar je dekan prof.
Győrgy Szakály nedvomno zelo ponosen.
Društvo baletnih umetnikov Slovenije gostovanje, tako kot v
preteklih letih, organizira z namenom, da si domači baletni
strokovnjaki lahko ogledajo delo ene najboljših evropskih baletno
izobraževalnih inštitucij.
Program v letu 2018 bo ponovno postregel z enim celovitim baletnim delom, Concertom in E major na glasbo Johanna Sebastiana
Bacha in v koreografiji Antala Fodorja, v drugem delu večera pa se

bo zvrstil ”divertsman”, ki ga sestavljajo Pas de trois “La Ventana”
na glasbo Hansa Christiana Lumbyea in v koreografiji Augusta
Bournonvilla, duet Clair de lune na glasbo Clauda Debussyja in v
koreografiji Johna Bliekendaala, Entrée in pas de deux iz baleta
Satanella na glasbo Cesara Pugnija in v koreografiji Mariusa
Patipaja ter divertisman iz balet Sen kresne noči na glasbo Felixa
Bartholdija Mendelssohna in v koreografiji Lászlóa Seregija.

nejših glasbenih zvrsti? Nastane Firebird, prvi skupini projekt ustvarjalnega 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.
Produkcija: Ana Pandur, Pkd Flamenko
Koprodukcija: Cankarjev dom
Projekt je finančno podprla Mestna Občina Ljubljana
Mourad Merzouki

COMPAGNIE KÄFIG: PIKSEL

Digitalno 3-D prizorišče, ki dopolnjuje (in ovira) plesne gibe
Predstava: 22. maj 2018 ob 19.30
Cankarjev dom - Gallusova dvorana
»Predstava je absolutno osupljiva. Česa takega na odru še ni bilo.
Plesalci nastopajo v digitalnem 3D-prizorišču, ki sledi njihovim
gibom, in izvajajo drzne akrobacije na premičnem podu ali pred
velikim zaslonom. Dogajanje soustvarjajo tako hiphop plesalci kot
cirkuški artisti. Solistične točke so preprosto hipnotične. V Créteilu je bilo občinstvo ob koncu dobesedno ekstatično!« France Inter,
Stéphane Capron
Umetniško vodenje in koreografija: Mourad Merzouki
Glasba: Armand Amar
Produkcija: Centre Chorégraphique National de Créteil et du Valde-Marne / Compagnie Käfig

v CANKARJEV DOM
Ana Pandur

FIREBIRD

Mednarodni bienalni festival flamenka Bi flamenko
Predstava: 12. maj 2018 ob 20.00
Cankarjev dom - Dvorana Duše Počkaj
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-

Režiser in koreograf Mourad Merzouki, ki je bil v devetdesetih
ena ključnih osebnosti francoskega in mednarodnega plesnega
hiphoperskega dogajanja, danes deluje na križišču različnih ustvarjalnih področij. Praviloma njegova dela bogatijo elementi sodobnega cirkusa, borilnih veščin, plesa, upodabljajočih umetnosti,
predvsem pa sodobne tehnološke rešitve. Večdisciplinarni pristop
mu omogoča raziskovanje obzorij tako plesne kot drugih ustvarjalnosti.
Compagnie Käfig je z željo po razširitvi svojega umetniškega polja delovanja ustanovil leta 1996. Beseda Käfig v arabskem jeziku
pomeni kletka, kar jasno nakazuje, da ne pristaja na žanrske omejitve in išče stične točke različnih zvrsti. Leta 2009 je postal vodja
Narodnega koreografskega centra iz Créteila in Val-de-Marna, v
katerem poleg plesne produkcije skrbi za izobraževanje mlajših
plesnih generacij ter zagotavlja tehnično in izobrazbeno pomoč
neodvisnim ustvarjalcem.
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NOVICE ...
Jan Trninič odlični drugi na
Mednarodnem baletnem tekmovanju
Vibe na Dunaju
Jan Trninič, divjak Konservatorija za glasbo in balet Maribor, se je
udeležil mednarodnega baletnega tekmovanja Vibe na Dunaju, ki je
potekalo od 26. – 29. marca 2018. V kategoriji Profesionalci “Junior II”
je nastopil skupaj z Assijo Sultanovo, prav tako dijakinjo Konservatorija
za glasbo in balet Maribor.
Potem, ko sta v prvem krogu tekmovanja plesala variaciji, Jan je plesal
Ocean and Pearls (koreografija Gorsky), Assija pa Kitri iz baleta Don
Kihot (koreografija Petipa) ter dan za tem sodobno koreografijo, duet iz
Radio and Juliet koreografa Edwarda Cluga, sta se uvrstila v finale, kjer
sta še enkrat zaplesala variaciji. Na zaključnem Gala baletnem večeru
sta nastopila s Clugovim duetom Radio and Juliet.
Jan Trninič je v končnem seštevku zasedel odlično drugo mesto, poleg
tega pa je prejel še dve štipendiji, in sicer udeležbo na poletnih baletnih
šolah v nemškem Muenchenu ter v Italiji.
Z Assijo sta bila povabljena tudi na Gala baletni koncert v Muenchen,
kjer sta s Clugovo Radio and Juliet nastopila v krogu mednarodno
priznanih plesalcev.

PREJELI SMO ...

V Kamniku se pridružujejo praznovanju stoletnice slovenskega baleta.
Poklon so zaupali najmlajšim plesalcem, učenkam in učencem Glasbene šole Kamnik, ki bodo v Domu kulture Kamnik premierno izvedli
baletno pravljico slovenskega skladatelja Blaža Puciharja Glej Larsa
z Marsa!

igrišču najde piščal. Želi se vpisati na Šolo za umetnost, vendar pa mu
njegov stric Frenk, ki je največji izumitelj na planetu, pove, da na Marsu
ni takih šol, zato Larsu ponudi svojo raketo, ki ga popelje na Zemljo. Tukaj Lars spozna veliko prijateljev, ki pa mu pokažejo razpadajoči Grad
umetnosti.
Pravljica obravnava pereče teme današnje družbe, ki so domiselno
predstavljene otrokom, vendar v poduk tudi odraslim - zakaj potrebujemo umetnost, kakšno mesto v njej zaseda glasba, zakaj sta potrebni
glasbena in plesna vzgoja ter še mnoge druge.
Pianist, skladatelj in aranžer Blaž Pucihar je diplomiral na ljubljanski
Akademiji za glasbo pri prof. Dubravki Tomšič Srebotnjak. Kot solist
je igral z Orkestrom slovenske filharmonije, Orkestrom Camerata Labacensis in Pihalnim orkestrom Slovenske policije. Od leta 2003 se

Koreografijo novega slovenskega baleta, namenjenega otrokom, podpisuje Ana Trojnar. Zgodba predstave se odvija na Marsu, pripoveduje
pa o mladem zvedavem Marsovšku Larsu, ki nekega dne na šolskem

intenzivno posveča skladanju in aranžiranju.
Z Ano Trojnar, učiteljico baleta na Glasbeni šoli Kamnik in članico Kraljeve akademije za ples iz Londona, sta sodelovala že pri koreografiji

Uprizoritev nove plesno-baletne pravljice slovenskega skladatelja
Blaža Puciharja

Balet o Marsovčku Larsu, ki se na
Zemljo odpravi, da bi našel umetnost
Kamnik, 13. april 2018
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plesne pravljice Lunina čarobna flavtica, ki je doživela uspeh pri nas in
na tujem. Ustvarila je vrsto koreografij za učence baleta, za katere je
bila večkrat nagrajena. Je vodja študijske skupine za balet pri Zavodu
za šolstvo.
Glasove v baletni pravljici Glej Larsa z Marsa! sta glavnim vlogam posodila Jurij Souček in Ivanka Mežan. V vlogi Larsa nastopa obetavni
mladi plesalec Grega Golob, ki že zdaj posega po najvišjih uvrstitvah
na državnih in mednarodnih tekmovanjih.
Baletno društvo Postojna

Mojca Pokrajculja obuje baletne copate
Postojna, 23. april 2018
Baletno društvo Postojna je skoraj gotovo prvi ansambel, ki je priljubljeno koroško narodno pripovedko Mojca Pokrajculja postavil na
baletni oder. 130 plesalk je 21. aprila predstavilo zanimivo zgodbo,
domiselne koreografije in dodelane kostume ter scenografijo, ki skupaj z žarom nastopajočih sestavljajo privlačno produkcijo. Predstava je
v enem dnevu dvakrat napolnila dvorano Kulturnega doma Postojna,
torej si jo je ogledalo skoraj 600 ljubiteljev baleta.
Plesalci so se na predstavo pod vodstvom koreografinj in baletnih
učiteljic Nataše Berce, Tine Leder, Mire Marič in Ane Vogrin pripravljali skoraj šest mesecev, v Cerknici, Logatcu in Postojni, kjer v okviru društva vadijo baletne korake. »Iskali smo gibe, s katerimi smo
poskušali izraziti Mojčino razigranost in prikazati različne karakterje
živali - volka, lisice, zajca, srnjaka in medveda, ki jih bodo zaplesali tako starejši solisti kot skupine manjših otrok. Poleg že poznanih
vlog so se na odru predstavili tudi poskočni krajcarji, Mojčini piskrčki,
grozeča nevihta ter laži. Nastopajoči so prikazali tudi razne poklice,
ki jih povezujemo z določenimi živalmi. Novi inovativni liki v pripovedko vnašajo svež pristop, hkrati pa bolj številčen nabor likov omogoča nastop prav vsem 17-im baletnim skupinam, ki vadijo pod okriljem
našega društva,« je pojasnila Ana Vogrin, ki je tudi režiserka predstave.
Pravljico so za baletno uprizoritev izbrali zato, ker ima Mojca Pokrajculja s svojo motivno izvirnostjo in priljubljenostjo med mladimi posebno
mesto v slovenskem ljudskem pripovednem izročilu. Pripovedka prepleta
motive, ki so značilni za slovensko pripovedništvo: dobroto, prijateljstvo,
pohlep, laž, maščevanje, osamljenost. Izročilo kulturne dediščine so
ohranili tudi v domiselni scenografiji (gozdna jasa, tipično slovensko
cvetje, piskrček, rdeči lončki z belimi pikami…) in kostumografiji.
Predstava je v celoti avtorsko delo društva, saj je prispevalo zasnovo,
koreografije, kostumografijo ter organizacijo in izvedbo projekta (v
sodelovanju z zunanjimi izvajalci na področju scenografije ter oblikovanja luči in tona). Kostumi so nastali v baletni šiviljski delavnici
Sare in Alenke Požar, pod slikovito scenografijo pa sta se podpisala
oblikovalka Anja Brelih in Silvo Čuk (Media M). Da je predstava požela
bučen aplavz, so zaslužni tudi številni prostovoljci v zaodrju.

Plesalke v solističnih vlogah imajo kljub svoji mladosti za seboj že veliko let baletnega šolanja v okviru Baletnega društva Postojna, zato
ne preseneča, da so svoje vloge odplesale odlično. Mojca Pokrajculja
je bila Eva Kobal, lisica Zoja Petrovčič Renčof in Kaja Nikolić, volk
Ernestina Lea Kos, medved Zarja Telič Kovač, srnjak Zarja Podboj,
kovanec Maja Doljak in zajec Sara Vince. Solo plesi starejših članic so
se v zanimivem zaporedju prepletali s plesnimi točkami mlajših otrok,
ki so se prelevili v kovančke, lončke, lisičke, volkce, zajčke, srnjačke,
kuharje, vrtnarje, medvedke, čevlje, drevesa... Bolj izkušene balerine
pa so uprizorile vihar in noč s svojimi skušnjavami. Med nastopajočimi
je bilo skoraj 50 predšolskih otrok. Številni med njimi imajo šele štiri leta
in to je bil zanje prvi baletni nastop.
»Z uprizoritvijo ene najbolj znanih slovenskih pripovedk spodbujamo
razmišljanje o dveh pregovorno tipičnih slovenskih lastnostih, ki so
pomembno zaznamovale slovenski narod: delavnost (Mojca v svoj
piskrček spusti samo pridne in delovne živali, ki imajo koristen poklic)
in velika želja po lastnem domu, v katerem je Slovenec svoj gospodar.
Prav zato je Mojca Pokrajculja na baletnem odru danes bolj aktualna
kot kdajkoli, saj nas v času begunske krize jasno nagovarja s sporočilom o gostoljubnosti in solidarnosti s tistimi, ki potrkajo na naša vrata.
Gostoljubje do drugačnih, ki nimajo (več) svojega »piskrčka«, je bilo
in je še vedno del slovenske narodne identitete – hkrati pa v sodobni zgodovini zelo odlikuje prav Postojnčane,« je predstavo zaokrožila
Mateja Kocman, predsednica Baletnega društva Postojna.

DANCS-PIRAN
Mednarodni poletni baletni seminar 2018
Piran, 23.7.2018 - 4.8.2018

www.dancs-piran.com

Na naših odrih v maju in juniju
Sobota

Ana Pandur Predin

12. maj 2018

FIREBIRD

20.00

Sobota

12. maj 2018
20.00

Poedeljek

14. maj 2018
19.00

Poedeljek

22. maj 2018
Sreda

BALETNI KONCERT MADŽARSKE
PLESNE AKADEMIJE IZ BUDIMPEŠTE

Gledališče Park Murska Sobota

Abonma Veličastnih 7 in za izven

Cankarjev dom
Gallusova dvorana

A. Piazzolla / H. van Mannen

Gostovanje Baleta
SNG Opera in balet Ljubljana:
Sežana
Kosovelov dom

F. Schubert, J. Haydn, L. van Beethoven A. Ekman

19.30

KAKTUSI

Sreda

6. junij 2018

D. Šostakovič, S. Rahmaninov, A. Šnitke, P. Vasks,
N. Mjaskovski / J. Bubeníček

Gostovanje Baleta
SNG Opera in balet Ljubljana:
Brno - Češka

P.I.Čajkovski / Valerij Kovtun / M. Petipa / L. Ivanov

Gostovanje Baleta SNG Maribor:
Festival Junij v Ljubljani
Kongresni trg Ljubljana

DOKTOR ŽIVAGO

Petek

8. junij 2018

LABODJE JEZERO

21.00

Četrtek

S. Prokofiev / Y. Vámosh

14. junij 2018

ROMEO IN JULIJA

17.00

Petek

S. Prokofiev / Y. Vámosh

15. junij 2018
11.00

Petek

15. junij 2018
Sobota

SNG Opera in balet Ljubljana

M. Theodorakis / L. Massine

SNG Maribor
Velika dvorana

S. Prokofiev / Y. Vámosh

16. junij 2018
19.30

Sobota

16. junij 2018

ROMEO IN JULIJA

SNG Opera in balet Ljubljana

M. Theodorakis / L. Massine

SNG Maribor
Velika dvorana

GRK ZORBA

19.30

Ponedeljek

S. Prokofiev / Y. Vámosh

18. junij 2018
11.00

Torek

19. junij 2018
21.00

Torek

20. junij 2018
TUTU

SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

SNG Opera in balet Ljubljana

ROMEO IN JULIJA
GRK ZORBA

11.00

30

Avditorij Portorož

PET TANGOV

30. maj 2018

15.00

BALETNI KONCERT MADŽARSKE
PLESNE AKADEMIJE IZ BUDIMPEŠTE

COMPAGNIE KÄFIG: PIKSEL

19.30

Cankarjev dom
Dvorana Duše Počkaj

ROMEO IN JULIJA

SNG Opera in balet Ljubljana

Balet SNG Opera in balet Ljubljana

BALETNI KONCERT

Balet SNG Opera in balet Ljubljana
Festival Junij v Ljubljani
Kongresni trg Ljubljana

TUTU
SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

SNG Maribor
Stara dvorana

1. krog tekmovanja za kategorije I. - V. in VIII. - XI.

TUTU
SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

Torek

21. junij 2018
13.00

1. krog tekmovanja za kategorije VI. - VII., Koreografija
Finale tekmovanja za kategorije I. - V. in VIII. - XI.

TUTU

SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

TUTU
SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

Torek

22. junij 2018
12.00 - 15.00

Finale tekmovanja za kategoriji VI. in VII.

TUTU

SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

Torek

P.I.Čajkovski / V. Kovtun / M. Petipa / L. Ivanov

22. junij 2018
21.00

LABODJE JEZERO

Torek

SVEČANI BALETNI KONCERT “TUTU”

23. junij 2018
19.30

Svečana podelitev nagrad in Gala baletni koncert
nagrajencev

TUTU

SNG Maribor
Velika dvorana

SNG Maribor
Velika dvorana

Letni oder Lent, Maribor

SNG Maribor
Velika dvorana

SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

La Fura dels Baus & Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek

SFERA MUNDI
POTOVANJE OKROG SVETA

28. junij 2018
21.00

Otvoritev 66. Festivala Ljubljana
Kongresni trg Ljubljana

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

v

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

v
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