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Meseca julij in avgust, ki sicer veljata za meseca dopustov, obiskovanja plaž, hribov, mamljivih mednarodnih destinacij 
..., za meseca, ko so odrske luči nacionalnih baletnih odrov večinoma ugasnjene, sta za Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije najbolj delavna meseca v letu. Zadnji teden julija in prvi teden avgusta so obeležili Mednarodni poletni 
baletni seminar Dancs-Piran, številne baletne predstave in baletni koncerti v okviru Poletnega festivala Piran na odru 
Tartinijevega trga, za konec pa še baletni koncert Tja med zvezde na poletnem odru Gledališke in koncertne dvorane 
Lendava.

Mednarodni poletni baletni seminar Dancs-Piran se je odvijal v Piranu in ponujal poletno izpopolnjevanje številnim mla-
dim baletnim plesalkam in plesalcem, ki se bodisi z baletom srečujejo šele v prvih letih šolanja, bodisi si šele utirajo pot 
na baletne odre, profesionalnim baletnim plesalkam in plesalcem pa ponuja možnost, da ohranijo polno plesno formo 
tudi v času počitnic in so potem v začetku nove sezone pripravljeni na najtežje baletne izzive.

Poletni festival Piran, ki je pred leti nastal na pobudo Društva baletnih umetnikov Slovenije, je poleg koncertov klasične 
in zabavne glasbe ter musicla ponudil na ogled številne baletne predstave, baletne koncerte in izobraževalne pro-
grame o baletu. Balet je v letu 2018 tako predstavljal najobširnejše programsko težišče piranskega festivala. Baletne 
predstave so tako kot leto poprej tudi v letošnjem letu v svojih izvedbah  združevale izvrstne profesionalne baletne 
plesalke in plesalce ter mlade, še šolajoče se plesalke in plesalce, z vključevanjem katerih Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije na povsem drugačen način nadaljuje v letu 2014 začetim in konec leta 2015 zaključenim projektom Evropskih 
socialnih skladov, Mladim slovenskim baletom. 

Sila uspešno poletje je zaključil še tradicionalni baletni koncert pod zvezdami, tokrat z naslovom Tja med zvezde na 
poletnem odru arhitekturno izjemne Gledališke in koncertne dvorane Lendava.

DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE V 
MESECIH JULIJU IN AVGUSTU 
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Filip Jurič v baletu Dama s kamelijami, 
foto: Mirjana Šrot
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Mednarodni poletni baletni seminar
DANCS-PIRAN 2018
Letošnji Mednarodni poletni baletni seminar Dancs-Piran je bil peti po vrsti. 

Skoraj sto udeležencev starih od devet do petindvajset let je pod budnimi očesi mednarodno uveljavljenih pedagogov dva tedna 
nadgrajevalo svoje baletno znanje in delilo svoje izkušnje. Mladi plesalci so kljub vztrajnemu delu skozi šolsko leto željni poletnih 
druženj z vrstniki, saj so po evropskih šolah zahteve neizprosne. Konkurenca je huda,  biti dobro pripravljen za šolsko leto, pomeni 
trdo delo tudi v času počitnic. Prav tega so bili deležni plesalci iz Madžarske, Italije, Srbije, Španije, Nemčije in Slovenije.

Seminar Dancs-Piran 2018 je vključeval tri različne tečaje, od tistega za najmlajše do tistega za starejše in profesionalne baletne ple-
salke in plesalce, novost letošnjega seminarju pa je bila ta, da je z namenom enakopravne vključenosti vseh udeležencev Mednarod-
nega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran v višjih tečajih ločeval delo v skupini in delo s solisti. V delavnicah, ki so potekali v 
skupini so bili tako vsi udeleženci deležni enake pozornosti, saj so opravljali enako delo tako po koreografski kot po zahtevnostni in 
količinski plati. V kolikor so se posamezni udeleženci želeli preizkusiti še v solističnih vlogah, pa so lahko izbrali dodatno opcijo – 
solo. Namen takšnega tečaja je bilo delo na solističnih variacijah in pas de deuxu iz železnega repertoarja klasičnega baleta. 

Najmlajše je v Osnovnem bazičnem tečaju seminarja je ob spremljavah korepetitorja Blaža Puciharja poučevala učiteljica baleta Ana 
Trojnar. Poleg vsakodnevne učne ure baleta je udeležence na zaključna nastopa pripravljala v okviru programa “Priprave na nastop”. 
Tisti izmed najmlajših, ki so želeli svoje znanje nadgraditi še iz sodobnih plesnih tehnik, pa so se na delavnicah sodobnega plesa 
pridružili plesalkam in plesalcem Osnovnega naprednega tečaja in koreografu Gaju Žmavcu . 
Osnovni nadaljevalni tečaj klasičnega baleta je odpiral svoja vrata tistim plesalkam in plesalcem, ki sicer obiskujejo višje razrede 
nižjih baletnih šol. Baletne treninge, tehniko klasičnega baleta in klasično baletni repertoar sta jih ob zvokih korepetitorja Gorazda 
Dvanajščaka izmenično poučevali Tetiana Svetlična in Nina Noč, ki je v zadnjem trenutku nadomestila Tijuano Križman Hudernik, 
ki je morala sodelovanje odpovedati zaradi novega naraščaja. Koreografsko delavnico sodobnih plesnih tehnik je poučeval maribor-
ski koreograf Gaj Žmavc. 

Prava poslastica za nastarejše udeleženke in udeležence, plesalke in plesalce srednjih baletnih šol, baletnih akademij in profesionalne 
baletne plesalke in plesalce pa sta bila ruska pedagoga Yelena Pankova in Nikolai Semenov, pedagoga na Baletni akademiji Agrippine 
Vaganove in na pred kratkim novo ustanovljeni Baletni akademiji Borisa Eiffmana, ki sta v Piranu vodila vse delavnice klasičnega 
baleta v okviru Nadaljevalnega & Profesionalnega tečaja klasičnega baleta ob spremljavi izpod prstov pianista Marjana Petrnela. Po-
leg neprecenljivega znanja, ki sta ga predajala, je delo z njima potekalo v sproščenem duhu, zato sta s plesalkami in plesalci pripravila 
kar nekaj baletnih poslastic. Sodobne plesne tehnike je tudi v najbolj zahtevnem tečaju vodil Gaj Žmavc.

Dancs-Piran poteka v piranski osnovni šoli Cirila Kosmača, ki v dveh tednih, kolikor seminar 
poteka, postane prava baletna inštitucija s štirimi baletnimi dvoranami, lastnima internatom
in kuhinjo. Delavnice na šoli potekajo od ponedeljka do sobote, ko udeleležci v večernih urah na 
odru Tartinijevega trga zaplešejo še na Baletnem večeru.  



6

Udeleženci Osnovnega naprednega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Etude Pizziccato; koreografija Nina Noč
foto: Mirjana Šrot

Udeleženci Osnovnega bazičnega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Kavboj iz Idiha; koreografija Ana Trojnar
foto: Mirjana Šrot
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Udeleženci Osnovnega naprednega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Valček 2; koreografija Nina Noč
foto: Mirjana Šrot

Nina Bačani in Jan Trninič na baletnem koncertu Dancs-Piran 2018; Gusar, pas de deux
foto: Mirjana Šrot
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Udeleženci Osnovnega naprednega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Čudivite marjetice; koreografija Tetiana Svetlična
foto: Mirjana Šrot

Udeleženci Osnovnega naprednega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Etude Pizziccato; koreografija Nina Noč
foto: Mirjana Šrot
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Udeleženci Nadaljevalnega & profesionalnega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Improvizacija; 
koreografija Yelena Pankova & Nikolai Semenov; foto: Mirjana Šrot

Udeleženci Nadaljevalnega & profesionalnega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Pavlova in Checchetti; 
koreografija Yelena Pankova & Nikolai Semenov; foto: Mirjana Šrot
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Peti Poletni festival Piran 2018
V Piranu je od 22. julija do 5. avgusta 2018 že peto leto zapored potekal Poletni festival Piran, ki se je leta 2014 rodil na pobudo 
Društva baletnih umetnikov Slovenije in njegovega predsednika Tomaža Rodeta. Ko je po štirih letih od sodelovanja pri organizaciji 
odstopila Zveza kulturnih društev Piran, se je organizatorjema letošnjega festivala, Društvu baletnih umetnikov Slovenije in Občini 
Piran pridružil Avditorij Portorož. Medtem, ko je neprecenljivo pomoč vseskozi nesebično podajala nekdanja podžupanja Občine 
Piran, Meira Hot, častna pokroviteljica festivala 2018 in najzaslužnejša, da se je ta “zgodil” tudi letos, sta program s skupnimi močmi 
oblikovala direktorica Avditorija Portorož, Dragica Petrovič in predsednik DBUS, Tomaž Rode.

V petnajstih dneh, kolikor je potekla festival, se je na odru čarobnega piranskega Tartinijevega trga zvrstila vrsta baletnih in glasbenih 
dogodkov.    

V letu 2018, ko slovenski balet praznuje svojo stoletnico ustanovitve prvega profesionalnega baletnega ansambla pri nas, so v progra-
mu festivala prevladovali baletni dogodki: celovečeni baleti Romeo in Julija, Dama s kamelijami, Ratatouille - balet za otroke, Slika 
na razstavi in Carmen, dva večera Dancs-Piran, Svečani baletni koncert ob 100-letnici slovenskega baleta ter številni izobraževalni 
programi o baletu ter nekaj okroglih miz, vezanih na slovenske baletne umetnosti.  

V predstavah so nastopali nekateri izmed najvidnejših slovenskih baletnih umetnikov tako iz Ljubljane kot Maribora, v kulturi 
samozaposleni slovenski baletni plesalci ter dijakinje in dijaki obeh slovenskih srednjih baletnih šol oziroma umetniških gimnazij 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Z vključevanjem mladih baletnih plesalk in 
plesalcev, ki bodo v kratkem stopili na pot profesionalne baletne umetnosti, želi Društvo baletnih umetnikov nadaljevati tradicijo 
Mladega slovenskega baleta in mladim ob boku profesionalnih baletnih umetnikov omogočiti pridobivanje odrskih in drugih balet-
nih izkušenj.

Baletne predstave na Tartinijevem trgu so odlično obiskane, z ozirom da piranski festival ponuja vse svoje dogodke na ogled 
brezplačno, pa na predstave slovenskih nacionalnih baletnih ansamblov zagotovo privabijo tudi marsikaterega novega obiskovalca.
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Romeo in Julija



Želja, da Društvo baletnih umetnikov Slovenije na Poletnem fes-
tivalu Piran v letu 2018 uprizori balet Romeo in Julija je botro-
vala nastanku različice znamenite ljubezenske zgodbe v klasični 
baletni verziji. Predstava v slabi uri in pol zajame zgolj vse na-
jpomembnejše segmente Shakespearove drame in jih združi v 
celoto. 

Najslavnejša ljubezenska zgodba vseh časov je tako v še eni različ-
ici zaživela na odru Tartinijevega trga, pod zvezdnatim nebom in 
v čarobnem ambientu, ki se s vojo podobo v celoti zlije z zgodbo. 
Romeo in Julija dajeta ime ljubezni sami. Mar ni res, da se skoraj 
vsak moški, ki doživi opojnost tistega sladkega čustva, imeno-
vanega ljubezen, vsaj za trenutek prepozna kot Romeo? Ali pa ga s 
tem latinsko zvenečim imenom označijo drugi. Ni Julija tista po-
doba, v kateri bi se hotela najti vsaka ženska, ko začuti, da bo svoje 

življenje našla v drugem?
Vendar pa se vizija Romea in Julije ne izpolnjuje samo v milini, 
kajti poleg ljubezni je tudi zgodba o mržnji, prevzetosti, nestrp-
nosti in vzvišenosti, je zgodba poezije in nasilja. Zgodba o svetu 
sovraštva, v katerem se ljubezen izpolni v smrti. Tragedija iz rene-
sančnega sveta, ki govori za vse čase in o vseh časih, tudi našem.

Dogajanje v baletni verziji izpod koreografskega peresa Tomaža 
Rodeta se preliva iz slike v sliko brez odmora, v zgodbi pa po 
besedah 
obiskovalcev ni ničesar preveč in ničesar premalo. Scena je min-
imalistična, kostumi iz fundusa SNG Opera in balet Ljubljana 
pa predstavo obarvajo in zaokrožijo v celovito scensko podobo.
Odlične interpretacije vlog so poustvarili solisti iz Ljubljane in 
Maribora, v baletnem zboru pa so zavidljivo zrelost pokazali dijaki 
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Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto kot Julija in Romeo, foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati in Nina Noč kot Julija in Lady Capulet, foto: Mirjana Šrot

Kenta Yamamoto in Ionut Dinita kot Romeo in Mercutio, foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati, Nina Noč in Siniša Bukinac kot Julija, Lady Capulet in Lord Capulet 
foto: Mirjana Šrot

Jan Trninič (Benvolio), Ionut Dinita (Mercutio), Kenta Yamamoto (Romeo), Filip Jurič 
(Tybalt) in baletni zbor, foto: Mirjana Šrot

Kenta Yamamoto (Romeo), foto: Mirjana Šrot



obeh slovenskih Konservatorijev za glasbo in balet. Odlična, 
prežeta z milino in trpljenjem sta bila Giorgia Vailati kot Julija in 
Kenta Yamamoto kot Romeo. Zaradi njune resnične življenjske 
ljubezenske zgodbe sta bila povsem pristna in gledalcem segla še 
toliko bolj v globino njihovih src. Ionut Dinita je svojega Mercutia
oblikoval z mero humorja, ki ga je v trenutku smrti prelil v 

tragično ironijo, v kateri je prišla še posebej do izraza njegova 
brezmejna ljubezen do prijatelja in želja po pomiritvi dveh med 
seboj osovraženih družin, kot da bi vedel, da se bo sicer ljubezen 
Julije in Romea končala tragično. Popolno nasprotje Mercutiu je 
v vlogi Tybalta oblikoval Filip Jurič, ki je z ravno pravšnjo mero 
sovraštva in želje po krvavih obračunih spodbujal k še večjemu 

razdoru med Capuleti in Montegi, pri čemer smo lahko mimo-
grede dobili občutek, da njegovo največje sovraštvo izvira prav iz 
dejstva, da lahko Lady Capulet ljubi le skrivoma, čeprav se hkra-
ti v odnosu do Lorda Capuleta ves čas počuti kot dominantni 
tekmec v resnični ljubezni. Lady Capulet, ki jo je sila čustveno 
oblikovala Nina Noč, je v tokratni dramaturški zasnovi pred-
stavljena nekoliko drugače kot smo vajeni. Prav zaradi hladnega
odnosa s soprogom Capuletom, katerega zahteve, kot je bilo za 
tisti čas v navadi, v celoti izpolnjuje, hkrati pa želi svojo hči ob-
varovati ravno pred podoživljanjem lastne ljubezenske usode, v 
smrti Tybalta, ko se odloči postati zagovornica ljubezni Romea 
in Julija navkljub temu, da ji je ravno Romeo z ubojem Tybalta
zadal najhujši čustveni udarec. Odločni Lord Capulet (Siniša 
Bukinac), ki se ljubezenskega razmerja med njegovo soprogo in 
Tybaltom sicer ves čas zaveda, a ga v celoti prezira s svojo moško 
gospodovalnostjo nad Lady Capulet, se s smrtjo Tybalta znajde v 
vlogi edinega resnega nasprotnika ljubezni Julije in Romea. Tedaj 
v želji po uveljavljanju svoje volje postane še bolj gospodovalen 
in celo brutalen. V ostalih solističnih vlogah ne moremo zaobiti 
še mladega dijaka Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Jana 
Trniniča, ki se je kot Benvolio izkazal v plesih skupaj s Kemtom 
Yamamoto in Ionutom Dinita, pa Aleksa Thea Šišernika kot Pari-
sa, ki ga Juliji za moža določi Lord Capulet, Nine Slabe v sprva 
komični in kasneje zaskrbljujoče čustveni ponazoritvi lika Juli-
jine dojilje in Matjaža Marina kot izvrstnega Patra Lorenza, ki 
strmi h temu, da uresniči željo slehrnega posameznika ter se tako 
s svojo človeško dobroto zaplete  v odgovornost za tragično smrt 
Julije in Romea. 
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Giorgia Vailati, foto: Mirjana Šrot

Baletni zbor, Nina Slabe (Dojilja), Matjaž Marin (Pater Lorenzo) Aleks Theo Šišernik 
(Paris) , foto: Mirjana Šrot

Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto, foto: Mirjana Šrot
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Dama s 
kamelijami

Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto v baletu Dama s kamelijami, foto: Mirjana Šrot



Dama s kamelijami je celovečerni dramski balet v osmih slikah, 
ki je v produkciji Društva baletnih umetnikov Slovenije nastal 
leta 2017. Tedaj je občinstvo Damo s kamelijami na Poletnem 
festivalu Piran označilo za najboljšo predstavo festivala. Prav to 
dejstvo je verjetno najbolj botrovalo želji piranskega občinstva, 
da se Damo s kamelijami ponovno uvrsti v program Poletnega 
festivala Piran 2018.

Balet vsebinsko sledi vsebini Verdijeve opere Traviata, ki je ra-
zličica Dumasovega romana Dama s kamelijami. V baletu nasto-
pajo uveljavljeni baletni solisti slovenskih baletnih ansamblov in 
samozaposlenih v kulturi ter mladi baletni plesalci, ki se šolajo v 
zadnjih letnikih ljubljanskega ali mariborskega Konservatorija za 
glasbo in balet. Z vidika zasedbe je Dama s kamelijami zastavlje-
na z namenom zgledovanja mladih baletnih plesalk in plesalcev 

po starejših, že uveljavljenih baletnih umetnikih. To jim omog-
oča predvsem pridobivanje novih izkušenj, ki jim bodo olajšali 
vključitev v delo profesionalnega baletnega ansambla. Ker mlade 
baletne plesalke in plesalce skozi proces vaj vodijo profesional-
ni baletni plesalci, v predstavi celoten ansambel deluje kot ho-
mogena celota, pri kateri ni opaziti, da mladi pravzaprav še niso 
prestopili praga profesionalne baletne umetnosti. 

Balet Dama s kamelijami se izvaja brez odmora in brez vmesnih 
prekinitev za spremembo scenografij, vsebinsko pa je dogajan-
je precej zgoščeno. Vsaki od štirih glavnih slik predhodno sl-
edi krajši prolog, ki vsebinsko ponazori dogajanje med dvema 
slikama, kot npr. zakaj se je Margherita odločila za vstop med 
kurtizane v prvem prologu, razdrtje zaroke med sestro Armanda 
Duvala in njenim zaročencem v drugem prologu, zaroka Barona
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Giorgia Vailati (Marguerita) in Kenta Yamamoto (Armando Duval), foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati (Marguerita) in Aleks Šišernik (Gospod Duval), foto: Mirjana Šrot

Giorgia Vailati, Kenta Yamamoto, Nina Noč in Filip Jurič, foto: Mirjana Šrot Prizor igre s kartami, foto: Mirjana Šrot

Giorgia Vailati, Kenta Yamamoto, foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati, Kenta Yamamoto, Aleks Šišernik, Neža Rus in zbor, foto: Mirjana Šrot



in Margherite v tretjem prologu itd., Predstava je tako občinstvu 
razumljiva, zaradi primerne dolžine pa tudi dostopna. 
Zasedba v letu 2018 se je deloma razlikovala od zasedbe v letu 
2017. Tijuano Križman Hudernik je zaradi družinskega narašča-
ja v vlogi Margherite Gautier zamenjala Giorgia Vailati, teh-
nično povsem sigurna balerina, ki je vlogo ponazorila z močno 
dramsko gradacijo, kateri je dodala nekaj močno prepoznavnih 
trenutkov samega Margheritinega trpljenja v ljubezenski zvezi z 
Armandom Duvalom. Tega je tako kot v letu 2017 poustvaril iz-
vrstni Kenta Yamamoto, ki se ne odlikuje zgolj s svojo tehnično 
sigurnostjo in izoblikovanimi linijami, temveč tudi z izjemno 
odrsko osebnostjo v do potankosti oblikovani vlogi. Tudi Aleks 
Theo Šišernik je ponovno  plesal Armanovega očeta, Monsig-
neura Duvala. Vlogo je v sintezi z Vailatijevo še dodelal, njegova 
pantomimska pripoved je bila predvsem v velikem duetu, v ka-
terem Margherito prosi, da zapusti Armanda še bolj razumljiva 
kot pred letom. Hladnost očeta, ki stremi izključno k sreči last-
nega sina je tako še bolj prihajala do izraza vse do trenutka, ko 
dramaturški višek doseže v spoznanju, da je ljubezen Margherite 

in Armanda iskrena in večna. Nina Noč je v uprizoritvah v letu 
2018 v vlogi Madame Duvernoy zamenjala Tetiano Svetlično, ki 
se vse bolj posveča oblikovanju vlog v sodobnejših baletih. S Fil-
ipom Juričem v vlogi Plesisa (plesal ga je tudi v letu 2017) sta bila 
tehnično sigurna, njuna pripoved pa razumljiva. Višek dosežeta 
v velikem, tehnično izjemno zahtevnem duetu.  Olympe (v letu 
2017 Nina noč) je bila mlada balerina Neža Rus, ki je dokazala 
svoj velik potencial in prepričala, da njen umetniški razvoj dose-
ga stopnjo, ko ji bo potrebno ne le posvečati več pozornosti, pač 
pa tudi zaupati več solističnih vlog. Naravnost odlično je vlogo 
Grofa Perregauxa predstavil Ionut Dinita. Njegovo hrepenenje 
po Margheriti in zavidljivost Armandu se med seboj prepleta-
ta do trenutka, ko svoje zadoščenje doseže s pozivom Armanda 
na dvoboj. Nanine, sobarica, je bila ljubka Nina Slabe. Baletni 
zbor, v katerem so plesali Nina Bačani, Nina Kramberger, Lara 
Ekar Grlj, Maryia Kavaliova, Antoneta Turk, Assija Sultanova, 
Jan Trninič, Jošt Martinčič, Jakob Korošec in Tim Dolinšek je 
deloval kot homogena celota, tehnično zanesljivo in karakterno 
raznoliko.  

Šesti Poletni festival Piran 
21.7.2019 - 4.8.2019
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Nina Noč in Filip Jurič, foto: Mirjana Šrot Nina Noč, Filip Jurič in Neža Rus, foto: Mirjana Šrot

Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto, foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati, Kenta Yamamoto in Aleks Theo Šišernik, foto: Mirjana Šrot



Carmen

17
Nina Noč - Carmen in baletni zbor, foto: Mirjana Šrot
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Po dveh letih premora se je na piranski poletni oder vrnil tudi 
balet Carmen, ki je v produkciji Društva baletnih umetnikov 
Slovenije nastal leta 2015 v okviru tedanjega Mladega slovenske-
ga baleta. V letih 2015 in 2016 je Carmen v koreografiji Tomaža 
Rodeta in na glasbo Gorgesa Bizeta ter Rodiona Schedrina 
doživela več kot šestnajst ponovitev, v glavnih vlogah pa so se 
zvrstili Mateja Železnik, Alena Medič, Barbara Potokar, Prisca 
Zeisel in Tetiana Svetlična (Carmen), Uroš Škaper, Tomaž Golub, 
Kenta Yamamoto in Filip Jurič (Don Jose), Kenta Yamamoto, 
Yuyin Muraishi in Tomaž Golub (Escamillo) ter Lara Flegar in 
Tijuana Križman Hudernik (Michaela). 
V letu 2018 je balet zaživel v še eni novi zasedbi. Carmen je plesa-
la Nina Noč, prefinjena, ljubeča, zapeljiva in izrazito zavračajoča 
v trenutku, ko Don Jose želi spremeniti njen vroči temperament, 
torej to kar Carmen v bistvu je, dokler mu v zaključnem duetu v 
celoti ni predala vseh svojih skritih čustev ljubezni, pa čeprav se 
je odločila za smrt, s katero je ubranila svojo resnično identiteto. 
Filip Jurič kot Don Jose je bil odličen, v celoti predan ljubezni 
do Carmen, pa hkrati čustvujoč do Michaele, ki ga resnično lju-
bi. Vlogo je gradiral umetniško dozorelo, od dostojnega vojaka 
do propadlega moškega, ki je zavoljo ljubezni pripravljen žrt-
vovati praktično vse,  celo lastno čast. Toreadorja Escamilla je 
poustvaril mladi a osebnostno zreli Ionut Dinita. Bil je prevzetno 
zapeljiv, prepričan v svoje toreodorsko poslanstvo, ko neozira-
joč se na čustva Don Joseja v njem sproži največji izbruh blazne 
ljubosumnosti, s katero pogubi Carmen. Michaela je bila zau-
pana mladi dijakinji Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, 
Maryiji Kavaliovi, ki je zaupanje v celoti upravičila in pokaza-
la, da se razvija v balerino, na katero lahko v prihodnje resno 
računamo. Bila je tehnično povsem zanesljiva, igralsko pa mila, 
ljubeča in razumevajoča, njeno popolno nasprotje ognjeni Car-
men pa je tako v celoti prišlo do izraza. Precejšnjo mero za njen 
uspeh je potrebno pripisati tudi Juriču, ki ji v duetih ni le stal ob 
strani ampak jo je kot izkušeni plesalec tudi moralno podpiral in 

pazil na njen sleherni korak. Ciganke so plesale Neža Rus, Nina 
Slabe, Nina Bačani, Nina Kramberger, Lara Ekar Grlj, Antoneta 
Turk in Assija Sultanova, Vojaki in Cigani pa so bili Jan Trninič, 
Jošt Martinčič, Jakob Korošec in Tim Dolinšek. Balet Carmen je 
tako še enkrat očaral številno občinstvo, ki je večer preživelo pod 
zvezdnatim nebom Tartinijevega trga.

Baletni zbor, foto: Mirjana Šrot Filip Jurič - Don Jose in Maryia Kavaliova - Michaela, foto: Mirjana Šrot

Nina Noč in Filip Jurič, foto: Mirjana Šrot

Utrinek iz predstave, foto: Mirjana Šrot Nina Noč, Filip Jurič, Ionut Dinita in zbor, foto: Mirjana Šrot
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Svecani baletni koncert ob 100-letnici 
slovenskega baleta na Tartinijevem trgu

v

Slovenski balet v sezoni 2018/2019 praznuje svojo 100-letni-
co obstoja. V njeno počastitevje Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije 3. avgusta 2018 na odru Tartinijevega trga, pod ne-
bom tisočerih zvezda, uprizorilo Svečani baletni koncert z 
mednarodno plesno zasedbo, ki je združevala nekatere izmed 
najvidnejših domačih baletnih plesalcev, dijakov in učencev 
slovenskih Konservatorijev za glasbo in balet iz Ljubljane in 
Maribora ter baletne plesalce, ki delujejo onstran naših meja. 
Večer je postregel s svečano noto številnih izvrstnih kreacij, s 
katerimi so se plesalci poklonili Slovenskemu baletu. 

Večer je odprl Cvetlični adagio iz baleta Trnuljčica v koreografi-
ji Mariusa Petipaja in na glasbo Petra Iliča Čajkovskega, v kate-
rem je ob štirih princih, Kentu Yamamotu iz ljubljanskega 
baleta, Filipu Juriču in Ionutu Dinita iz mariborskega baleta 
ter mlademu slovenskemu baletnemu plesalcu Lan Danu 
Kerštanju, ki po končanem šolanju nadaljuje kariero v tujini, 
zaplesala solistka Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Nina 
Noč. Verjetno je tudi svečanost samega koncerta pripomogla k 
bleščeči izvedbi tega zahtevnega, na “Balance” balerine, ki ob 
sebi zahteva štiri izvrstne partnerje, osredotočenega dela.

Koreografa Yelena Pankova in Nikolai Semenov sta v nadalje-
vanju večera na oder postavila kultni duet z naslovom Pavlova 
in Cechetti, ki pripoveduje o delu znamenite ruske balerine 
Ane Pavlove s svojim pedagogom Cechettijem. V duetu na 
glasbo Petra Iliča Čajkovskega sta zaplesala madžarska balet-
na plesalca Klaudia Tamás in Márk Plita.

Veliki Pas de deux iz baleta Gusar v koreografiji Mariusa Peti-
paja in na glasbo Adolpha Charlesa Adama sta zaplesala dijaka 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Nina Bačani in Jan 
Trninič. Dokazala sta, da se slovenskemu baletu ni treba bati, 
da bi v prihodnosti ostal brez obetajočih domačih plesalcev.

Pastorale iz baleta Hrestač je združeval zanimivo zasedbo treh 
najmlajših plesalcev, Zarje Kotlušek iz Konservatorija za glas-
bo in balet Ljubljana, Nuše Gujt Bauman iz Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor ter Márak Plita, mladega madžarske-
ga plesalca. Na glasbo Petra Iliča Čajkovskega in v originalni 
koreografiji Mariusa Petipaja so zaplesali suvereno in teh-
nično čisto.

Izvrstna Yelena Lečić, plesalka Baleta SNG Maribor in mladi 
Filip Jurič sta plesala Tango koreografinje Valentine Turcu na 
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glasbo Astora Piazzolle. Tehnično odlična in umetniško popol-
na v izkazovanju čustev brez meja sta upravičila resnično izje-
men nivo kvalitete baleta v Sloveniji.

Mlada slovenska baletna plesalka Neža Rus je plesala variacijo 
Nykie iz baleta Bayadera in s svojo interpretacijo navdušila. 
Tehnično povsem zanesljivo izvedbo je podkrepila z izjemno 
muzikalnostjo, v kateri je v sinhronosti z akcenti v glasbi pre-
pletala občutke dekleta, ki pleše svoji izgubljeni ljubezni.

Jan Trninič, dijak Konservatorija za glasbo in balet Maribor 
je navdušil tudi v solu z naslovom Gopak iz baleta Taras Bulba 
na glasbo Vasilya Solovyovova Sedoma in v koreografiji Bo-
risa Fensterja. S svojo interpretacijo in plesom se je bržkone 
postavil ob bok profesionalnim plesalcem.

Nedavno preminulemu slovenskemu režiserju Tomažu Pan-
durju v čast sta v duetu iz njegovega baleta Simfonija otožnih 
pesmi zaplesala odlična Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto. 
Pandur je balet na glasbo Henryka Mikołaja Góreckega režiral, 
pri ustvarjanju režije pa sodeloval s hrvaškim koreografom 
Ronaldom Savkovićem. 

Pas d’Esclave iz baleta Gusar v koreografiji Mariusa Petipaja in 
na glasbo Adolpha Charlesa Adama sta zaplesala Nina Kram-
berger, dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Maribor ter 
izkušeni Filip Jurič. Predvsem tedaj, ko zahtevnejša dela balet-
nega repertoarja plešejo mladi plesalci je zaželjeno in prav, če 
jim ob bok postavimo starjšega in izkušenega partnerja, ob ka-
terem se mladi plesalci zagotovo počutijo bolj sigurni, kar pa 
jim omogoča sproščenejšo izvedbo.
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V duetu iz baleta Radio and Juliet, mednarodno uveljavljenega 
koreografa Edwarda Cluga, direktorja Baleta SNG Maribor, 
sta zaplesala Assija Sultanova in Jan Trninič. Do izvedbe, nič 
slabše od tistih, ki smo jih navajeni v kreacijah profesional-
nih baletnih plesalcev, ju je popeljal baletni mojster in Clugov 
asistent Matjaž Marin. 

Za konec pa je sledila še ena baletna poslastica, zaključni duet 
iz baleta Jevgenij Onjegin koreografinje Valentine Turcu, v 
katerem sta blestela prvak slovenskega baleta, Anton Bogov in 
solistka Baleta SNG Maribor, Jelena Lečić. Na glasbo Sergeja 
Rachmaninova sta plesala tehnično in umetniško naravnost 
vrhunsko.

Svečani gala baletni koncert ob 100 letnici slovenskega baleta je upravičil sloves odličnosti domačih plesalcev ter nakazal prihod-
nost slovenskega baleta, za katero se nam zagotovo ni treba bati!
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Mednarodni poletni baletni seminar
International Dance Summer Seminar 

Piran Slovenija / Slovenia

Nadaljevalni & profesionalni tecaj: 
Yelena Pankova - Rusija /baletni trening, tehnika klasičnega baleta za dekleta, repertoar klasičnega baleta - solo, pas de deux/ 
Nikolai Semenov - Rusija /baletni trening, repertoar klasičnega baleta - solo, pas de deux/ 
Gregor Luštek - Slovenija /koreografske delavnice sodobnega baleta/  
   
Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta: 
Tijuana Krizman Hudernik - Slovenija /baletni trening, klasicno baletni repertoar, solo repertoar klasičnega baleta/
Nina Noč - Slovenija /baletni trening, klasicno baletni repertoar, solo repertoar klasičnega baleta/
Gregor Luštek - Slovenija /koreografske delavnice sodobnega plesa/  

Korepetitorji: Marjan Petrnel, Gorazd Dvanajščak
Dva javna nastopa na Tartinijevem trgu: 
27. julij 2019 in 34. avgust 2019

Mednarodni baletni poletni seminar Piran, 22. julij - 3. avgust 2019
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Ratatouille, zgodbo o nepričakovanem prijateljstvu, pogumu, 
drznosti, iznajdljivosti in veri vase, zgodbo o tem, da mora vsak 
najti svojo pot, ne glede na to, kaj mu pridigajo drugi, o tem, da 
moraš vedno in povsod ostati zvest samemu sebi, je koreografinja 
Tijuana Križman Hudernik na glasbo Michaella Giacchina pre-
nesla v baletno različico leta 2015, tedaj za ansambel Mladega 
slovenskega baleta. Balet Ratatouille, ki je tedaj postal uspešnica 
v krogu najmlajših, je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v 
novi zasedbi plesalcev ponovno postavilo na oder v letu 2018. 

Podgana Remy je velik gurman, zato že od nekdaj sanja, da bi 
postal svetovno priznan kuhar. Splet okoliščin ga nekega dne zares 
pripelje do prestižne restavracije v Parizu, kjer spozna mladeniča 
Linguinija. Ta je zadolžen le za pomivanje posode, a s pomoč-
jo Remyjevih kulinaričnih mojstrovin kmalu postane mojster
ster kuhanja, kar pa gre v nos zlobnemu šefu. Dodatno težavo 
predstavlja tudi vzvišeni kuharski kritik Anton.

Skoraj vse vloge so bile tokrat zaupane talentiranemu kadru slo-
venskih baletnih konservatorijev iz Ljubljane in Maribora. Glavna 
vloga Podgane Remy je pripadla dijakinji Konservatorija za glas-
bo in balet Ljubljana, Maryiji Kavaliovi, ki je dokazala svoj izred-
ni baletni potencial ter prirojen smisel za umetniško podajanje 
vlog. Zlobni šef je bil odličen Jan Trninič (dijak Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor), svojo priložnost pa je izkoristil tudi Jošt 
Martinčič (dijak Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana) v 
vlogi Linguinija, s katero dokazuje svoj neprestani razvoj v pravo 
smer. V vlogi Kritika Antona Ega se je izkazala Nina Kramberger 
(dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Maribor), Neža Rus, 
ki je leta 2016 diplomirala na Konservatorju za glasbo in balet 
Ljubljana je bila odlična Colette, Natakarica pa je bila perspek-
tivna plesalka Nina Bačani (dijakinja Konservatorija za glasbo in 
balet Maribor). Pariški dami sta bili Nina Slabe in Lara Ekar Grlj. 

Ratatouille
balet za otroke
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Slika na razstavi

Koreografska noviteta mladega slovenskega baletnega plesalca in koreografa Gaja Žmavca je po avtorjevih 
besedah nastala iz navduševanja nadeno od Monetovih slik. Osnovni koncept sodobne koreografije je za 3 
plesalce, ki skozi gib ponazarjajo  intimen svet slikarja in njegovih slikovnih likov v večnem iskanju svoje 
umetniške mojstrovine.. Avtor se je med ustvarjalnim procesom naslonil na zanimiv in očem širše množice 
skrit proces kreiranja in nastajanja likovne umetnine. Ta se ohranili skozi stoletja do danes, v njej pa se skriva 
genialna ideja ustvarjalca. Za impozantnim nanosom barv na platno se skriva kompleksen proces in popolna 
sinhronizacija umetnika s slikovno vsebino, ki pa je povsem pod popolno kontrolo enega človeka – slikarja. 
Glavno koreografovo vodilo je tako prikaz moči in efekta barv, ki jih na gibalno virtuozen ter včasih komičen 
in igriv način osmišlja ter skozi manipulacijo nastajanja sestavlja in razstavlja umetnik sam.
Gaj Žmavc je tako s svojim gibalno-izraznim jezikom ustvaril predstavo, v kateri se protagonisti soočajo s svojo 
kreacijo - kreacijo slikarja z okvirjem brez slike, kar je tudi sicer idejna zasnova dela. V predstavi plešejo Teti-
ana Svetlična, Ana Pandur Predin in Ionut Dinita.
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La Vivandière (ali Markitenka, kot je znano v Rusiji) 
je balet v enem dejanju na glasbo Cesara Pugnija in v 
koreografiji Arthurja Saint-Léona in Fannyja Cerrita. 
Balet je prvič predstavljen 23. maja 1844 v Gledališču 
njenega veličanstva v Londonu, ko sta v solističnih 
vlogah plesala Fanny Cerrito (Kathi, Vivandière) in 
Arthur Saint-Léon (Hans). Kasneje, leta 1855 je La 
Vivandiere dobila novo koreografsko podobo Julesa 
Perrota, leta 1881 pa ga je za balet Mariinskega gleda-
lišča postavil še Marius Petipa.
Balet La Vivandiere se po letu 1882 ni več izvajal in je 
šel v pozabo. Ostala je le njegova plesna notacija, po 
kateri sta balet leta 1975 za Joffrey balet rekonstruirala 
Ann Hutchinson-Guest in Pierre Lacotte. Lacotte je 
leta 1978 La Vivandiere – Pas de six postavil še za 
balet tedanjega Kirov teatra (danes Mariinsko gleda-
lišče) v Sankt Petersburgu, ki ga na svojem repertoarju 
ohranja še danes. Od tedaj ga je uprizarjalo tudi veliko 
drugih baletnih ansamblov po vsem svetu.
Ena najbolj znanih interpretij Petersburške postavitve 
je bila zagotovo balerina Yelena Pankova, ki jo je 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije kot pedagogin-
jo gostilo na Mednarodnem poletnem baletnem semi-
narju Dancs-Piran 2018. Pankova je tako za DBUS 
avgusta na oder postavila originalno verzijo baleta 
La Vivandiere z mednarodno zasedbo. Balet je vse 
prej kot lahko poplesavanje, saj ga označuje potreba 
po izjemni tehnični usposobljenosti, podobni stilu 
Bournonvilla, sestavljen pa je iz uvodnega Entre, 
adagia, štirih variacij in code. V vlogi Vivandiere je 
presenetila odlična Nina Bačani, kateri je koreografija 
pisana na kožo. Tehnično soliden je bil v vlogi Hansa 
tudi italijan Co Emanuelle, v zboru štirih deklet pa 
so plesale Liliána Bozsányi, Lea Napsugár Joó, Dorka 
Róza Dosek in Aleksandra Marinković. La Vivandiere 
ali Markitenka, kot balet imenujejo v Rusiji, je bila 
zagotovo svojevrstno umetniško doživetje in zahte-
ven preizkus mladim plesalcem, ki so svojo nalogo 
opravili več kot korektno. 

La Vivandièrepas de six
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Na naših odrih v septembru in oktobru 

Petek
7. september 2018
17.00

Edward Clug / Katalena
KEKEC

SNG Maribor
Velika dvorana

Torek
11. september 2018
17.00

Edward Clug / Katalena
KEKEC

SNG Maribor
Velika dvorana

Sreda
12. september 2018
10.00

S. Prokofiev 
PETER IN VOLK SNG Opera in balet Ljubljana

Sreda
12. september 2018
11.30

S. Prokofiev 
PETER IN VOLK SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek
13. september 2018
10.00

.S. Prokofiev 
PETER IN VOLK SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek
13. september 2018
11.30

S. Prokofiev 
PETER IN VOLK SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota
29. september 2018
19.00

P.&P. Mlakar / V. Dedovič / M. Šparemblek
BALET 100 SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota
13. oktober 2018
10.30

S. Prokofiev 
PETER IN VOLK Gledališče Koper

Ponedeljek
15. oktober 2018
10.30

S. Prokofiev 
PETER IN VOLK Gledališče Koper

Ponedeljek
15. oktober 2018
11.00

A. Ekman
LEFT RIGHT LEFT RIGHT

SNG Maribor
Velika dvorana

v okviru Borštnikovega srečanja

Torek
16. oktober 2018
10.30

S. Prokofiev 
PETER IN VOLK Gledališče Koper

Sreda
17. oktober 2018
10.30

S. Prokofiev 
PETER IN VOLK Gledališče Koper

Petek
19. oktober 2018

E. Clug
STABAT MATER

LE SACRE DU PRINTEMS

Auditorio del Estado Centro 
de Convenciones, Guanajuato, 

Mehika

Sobota
20. oktober 2018

E. Clug
STABAT MATER

LE SACRE DU PRINTEMS

Auditorio del Estado Centro 
de Convenciones, Guanajuato, 

Mehika

Nedelja
28. oktober 2018

E. Clug
STABAT MATER

LE SACRE DU PRINTEMS
Los Mochis, Mehika
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