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Mednarodni dan plesa 2016
“Življenje s plesom je lepo, če dovoliš, da ti ga ples bogati,”
je zapisala Ana Vovk Pezdir v domačo plesno poslanico ob Mednarodnem dnevu plesa 2016.
Ples kot gibanje kot način izražanja kot posredovanje idej kot izmenjava misli, občutij, ples kot način življenja
nas obkroža vsak dan, na vsakem koraku, vse življenje. Se spreminja, nas bogati, se plemeniti in nas oplaja. Je
korak, je počep, je poklek, je obrat, je dvig, je skok, je naklon, je odklon, je dih, je duh, je lepota, je vrlina, je
poslanstvo, je moč, je nemoč, je veselje, je sreča, je rojstvo, je žalost, je smrt, je vstajenje, je razsvetljenje …

Lemi Ponifasio
2016
KARAKIA
(Prayer)
Molitev
Dotakni se vesolja,
ki je vir naše božanskosti
in osvetljuje
obraze prednikov,
da lahko vidimo naše otroke,
stkani smo nad, ob in pod njim,
združeni v
našem mesu, kosteh
in spominu.
Zemlja se vrti,
človeštvo se množično preseljuje,
želve se zbirajo v nemem odhodu,
srce je ranjeno,
ustvari ples,
gib ljubezni,
gib pravičnosti,
luč resnice.
Prevedla Tatjana Ažman

Rosana Hribar in Gregor Luštek
foto: Tiberiu Marta
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Mojmir Lasan, prejemnik nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo 2016 z Marušo Vidmar v Labodjem jezeru ...
foto: arhiv Mojmirja Lasana

... in v Abraxasu koreografa Metoda Jerasa.
foto: arhiv Mojmirja Lasana
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Strokovne nagrade
Društva baletnih umetnikov Slovenije
2016
Mariborsko gledališče je 26. februarja 2016 ponovno gostilo koncert Društva baletnih umetnikov Slovenije, tokrat podelitev nagrad Lydie Wisiakove ter Pie in Pina Mlakarja. DBUS je v vseslovenski baletni dogodek povezal baletni gledališči iz Maribora in Ljubljane ter mariborski in ljubljanski konservatorij za glasbo
in balet.
Počastitev baletnih umetnikov, ki prejmejo nagrade, poimenovane po izjemnih baletnih osebnosti slovenskega baleta, Lydii Wisiakovi, profesorici, ki je oblikovala ne le plesalce, pač pa tudi baletne pedagoge,
in nestorjih slovenske baletne zgodovine Pie in Pina Mlakarja, je pravzaprav čast in prijetna dolžnost
stanovskega društva. Baletni večer z njihovo prisotnostjo in pridihom svečanega nedvomno umešča
baletno umetnost med najbolj čarobne.
Vsakoletne nagrajence skrbno izbere komisija za podeljevanje nagrad DBUS, ki poleg nagrad aktivnim
plesalcem, izbere tudi baletnega umetnika, ki se je v svojem času odel z odličnostjo. Od leta 1997, ko je
najvišjo nagrado za življenjsko delo prejela Lidija Sotlar, do leta 2016, ko jo prejema Mojmir Lasan, se je
zvrstilo le nekaj izbrancev, ki so vsak s svojo umetniško barvo oplemenitili slovenski balet: Iko Otrin,
dr. Henrik Neubauer (nagrado je kot ustanovitelj podeljevanja le-teh odklonil), Edvard Dežman, Maruša
Vidmar, Janez Mejač, Marin Turcu, Gorazd Vospernik in Magda Vrhovec.
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Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za življenjsko delo 2016

MOJMIR LASAN

za njegov vseživljenjski doprinos slovenski baletni
umetnosti.
Mojmirja Lasana lahko brez vseh pomislekov štejemo za največjega in najkakovostnejšega slovenskega plesalca povojnega obdobja. Vzporednico lahko
potegnemo le do slovitega Maksa Kirbosa iz sredine prejšnjega stoletja, ki je osvajal občinstvo ne le v
Ljubljani in Mariboru, ampak tudi v baletnih prestolnicah Pariza, Monte Carla, Londona, Milana, Rima in
na gostovanjih po Evropi, Severni in Južni Ameriki.
Tudi Mojmir Lasan, ki je ostal ves čas zvest ljubljanskemu ansamblu, je gostoval v velikem delu Evrope
– v Avstriji, Italiji, Franciji, nekdanji Sovjetski zvezi, na
Češkoslovaškem in na Hrvaškem. Posebej odmeven
je bil njegov nastop leta 1976 na Kubi, kjer je bil med
svetovno baletno elito edini jugoslovanski moški
plesalec. Vsi gostujoči koreografi v Ljubljani so si
ga želeli v svojih postavitvah in so mu namenjali najodgovornejše naloge, saj je s svojim znanjem pogosto dopolnjeval njihove koreografske zamisli. S svojim
delom je bil zgled mlajšim kolegom, kot partner je
bil zanesljiv spremljevalec svojih soplesalk, bil pa je
tudi vedno nesebično pripravljen pomagati vsakemu
članu baletnega ansambla. S svojim velikim znanjem
in umetniško zrelostjo je pustil velik pečat v ljubljanskem baletnem ansamblu in s tem v slovenski baletni
umetnosti.
Rodil se je v Ljubljani in se poleg gimnazijskega študija vpisal na baletno šolo, ki jo je končal z diplomo leta
1965 v razredu legendarne profesorice Lydie Wisiak,
ki je poleg njega vzgojila vse vodilne plesalce in plesalke druge polovice dvajsetega stoletja. Nato se je
leta 1969 izpopolnjeval še v Mednarodnem plesnem
centru v Cannesu.
V ljubljanskem baletnem ansamblu je začel nastopati že med šolanjem, leta 1962, redni angažma pa je
dobil leta 1964, leto dni pred diplomo. Svoje izjemne
naravne sposobnosti je razvijal in je na najboljši način
izrabljal svoje veliko tehnično znanje za dosego najvišjih umetniških učinkov. Prav zato se je hitro razvil
od zborovskega plesalca do baletnega solista leta
1968 in do prvaka ljubljanskega Baleta.
Že leta 1964 je plesal enega od Princev in Obutega
mačka v Trnuljčici ter naslovno vlogo v Volku. Njegov
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seznam obsega okrog 50, večinoma največjih vlog, med njimi so Favn v Lifarjevem Favnovem popoldnevu
(že leta 1970), Princ v Labodjem jezeru, naslovna vloga v Spartaku, glavne vloge v baletih Undine, Giselle,
Vrag na vasi, Čudežni mandarin, Pepelka (leta 1975 v Celovcu), Hrestač, Joan von Zarissa, Hirošima, Carmen, Abraxas, Šeherezada (leta 1980 v Celovcu), Romeo in Julija, Rozalinda, Vesela vdova (leta 1986 v
Ljubljani in leta 1988 na Reki), Notredamski zvonar, Giselle, Čudežni mandarin, Lepotica in zver, Peer Gynt
in tako dalje. Veliko je nastopal tudi na televiziji, ki ga je predstavila tudi v TV-portretu. Odličen je bil tako
v klasičnih vlogah plemenitih baletnih plesalcev, t. i. danseur noble, kot v karakternem podajanju različnih
značajev. Večina kritikov doma in na tujem je bila navdušena nad njegovim mojstrstvom. Naj navedemo
le dva izmed njih:
Horst Ogris, baletni kritik iz Celovca, je v časopisu ‘Kärntner Tageszeitung’ leta 1972 napisal, da je Spartaka
ka plesal Mojmir Lasan, ki je šele pred kratkim dokazal svoj veliki plesni talent v ‘Labodjem jezeru’. Če je bil
kot Siegfried popoln izraz romantične miline, se je v Spartaku pokazal s polno ekspresionistično moško
močjo“.
Baletna kritičarka za časopis ‘Delo’, Andreja Tauber, je leta 1988, torej šestnajst let pozneje, pisala tako:
„Uspeh predstave ‘Peer Gynt’ sloni na vlogi Peera, ki ga pleše Mojmir Lasan. Vlogo je odlično naštudiral.
Lahkotnosti v skokih, mnogim in različnim piruetam ter zagotavljanju trdne opore svojim soplesalkam je
dodal tako igro obraza, da je pred nami odraščal od lahkomiselnega mladeniča prek zapeljivca in sanjača
do od okolice ponižanega in utrujenega Peera, ki na koncu svoje poti najde pomiritev v naročju Solveig.“
Prav za vlogo Peera Gynta in za prispevek k slovenski baletni umetnosti je leta 1989 dobil veliko Prešernovo nagrado kot tretji dobitnik (za zakoncema Mlakar in Tatjano Remškar) tega priznanja med baletnimi
plesalci. Poleg tega je leta 1971 dobil nagrado ‘zlata ptica’, leta 1976 nagrado mesta Ljubljane in leta 1983
nagrado Prešernovega sklada za vlogo Eisensteina v baletu Rozalinda angleškega koreografa Ronalda
Hynda, leta 1999 pa še najvišje državno odlikovanje – častni znak svobode Republike Slovenije za umetniške dosežke in druge zasluge na baletnem področju.
Po dvaintridesetih letih nastopanja se je leta 1994 upokojil in od takrat se predaja svoji ljubezni do metuljev, ki jo je gojil že v najzgodnejši mladosti. Tudi v tem je postal cenjen tako doma kot v mednarodnih
krogih.
Za vse, kar je naredil za slovensko baletno umetnost, je Mojmir Lasan več kot upravičen prejemnik najvišjega stanovskega priznanja, nagrade Lydie Wisiakove.
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Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za posebne dosežke na
področju baletne umetnosti v letu 2014

KENTA YAMAMOTO
za umetniško premišljeni interpretaciji vlog Princa Siegfrida v baletu Labodje jezero v produkciji
Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana in Don Joseja v baletu Carmen v produkciji
Društva baletnih umetnikov Slovenije.
Kenta Yamamoto plemeniti slovensko baletno sceno od leta 2010. V Slovenijo ga je, tako lahko
rečemo, pripeljala usoda, saj je navkljub temu, da je že uspešno opravil avdicijo v nekaterih
znanih evropskih baletnih ansamblih, kot na primer v baletu znamenitega nizozemskega
HET narodnega baleta, ob pristanku na ljubljanskem letališču začutil energijo in samemu
sebi dejal “To je dežela, v kateri bi rad živel in ustvarjal”.
Tedanji umetniški vodja ljubljanskega Baleta, Irek Mukhamedov, je v Kenti takoj
prepoznal potencial in mu že kmalu po prihodu zaupal prvo veliko solistično vlogo,
Princa Désiréja in vedno znova dokazoval svoj izjemen baletni potencial.
Je plesalec, ki nenehno pridobiva zaupanje koreografov, in je zanesljiv baletni umetnik
v velikih solističnih vlogah. Zanosen in karizmatičen je v vlogah Princa, ki jih produkciji
Baleta SNG Opera in balet Ljubljana. Ker govorimo o baletnem solistu velikega formata,
ne moremo spregledati tudi njegovega vskoka v vlogo Apollona v baletu Apollon musagète
koreografa Georgea Balanchina, s katerim je v pičlih nekaj urah poustvaril zahtevno vlogo,
kot da bi za seboj imel že vrsto odplesanih predstav.
Bodisi v liričnih vlogah klasičnega baletnega repertoarja bodisi v konkretnejših vlogah,
ki zahtevajo premišljeno dramaturško gradacijo, danes Kenta Yamamoto s širokim
spektrom različnih baletnih vlog dokazuje svojo umetniško zrelost in večplastnost. Ob tem je plesalec z neverjetno delovno disciplino in zdravo mero
pravega baletnega entuziazma, nujno potrebnega slehernemu umetniku
na poti do uspeha. Je kolegialen do drugih plesalcev, ki jim nesebično
pomaga pri študiju vlog, ki jih je sam že plesal, je odličen partner
svojim soplesalkam, ki jim izkazuje predanost in podporo, tako
na vajah kot predstavah.
Na teh je pravi magnet za občinstvo od trenutka, ko zasvetijo
odrske luči, pa vse do tedaj, ko se spusti sklepna zavesa.
Tako je do danes Kenta Yamamoto z Baletom Slovenskega
narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana ter z Društvom
baletnih umetnikov Slovenije umetniško poustvaril široko
paleto različnih interpretacij vlog, izmed katerih težko
izpostavimo tiste, ki med vsemi morda še bolj izstopajo
in nosijo še za kanček večjo umetniško vrednost.
To je komisija za nagrade prepoznala v vlogah princa
vseh princev, Siegfrieda v Labodjem jezeru, ki ga je
poustvaril kot član Baleta SNG Opera in balet Ljubljana
ter kot Don Joséja v baletu Carmen, ki ga je plesal z
Društvom baletnih umetnikov Slovenije.
Kot princ je bil liričen, graciozen, tehnično precizen,
skratka pravi danseur noble, kot Don José pa zrel
moški, ki jasno prikaže vsa svoja čustva, od zaljubljenosti preko ljubosumja, do izgube razuma v
smrtonosni strasti.
Skromen in tih v zasebnem življenju je Kenta
Yamamoto pravo nasprotje na odrskih deskah,
kjer greje srca občinstva z izjemno gracilnostjo
gibanja, združeno z visokim plesnim znanjem, ki po
odru skorajda drsi skozi glasbo in gledalca zapelje v
čisti umetniški užitek. S svojo karizmo prepričuje tudi
poznavalce, ki ga označujejo kot plesalca letečih skokov
in izjemne plesne estetike.
Kenta Yamamoto je v zadnjih letih vidno bogatil slovensko
baletno kulturo in vsem nam podaril nepozabne plesne
trenutke. Zato mu je Društvo baletnih umetnikov Slovenije
podelilo nagrado Lydie Wisiakove za izjemne dosežke na
področju baletne umetnosti v letu 2015 za upodobitvi vlog
Princa Siegfrieda v Labodjem jezeru v produkciji Baleta SNG
Opera in balet Ljubljana ter Don Joséja v Carmen v produkciji
Društva baletnih umetnikov Slovenije.
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Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za posebne dosežke na
področju baletne umetnosti v letu 2014

YUYA OMAKI
za interpretacijo vloge Dvornega norčka v baletu Labodje jezero v produkciji Slovenskega narodnega
gledališča Maribor.
Yuya Omaki, baletni solist mariborskega Baleta, postaja v zadnjem času sinonim za
vrhunsko baletno doživetje. Videti in uživati v njegovi plesni umetnosti, ki izraža
radostno energijo, brezhibno tehnično veščino in morda tisto, kar nas najbolj
privlači: “neskončno lahkoto
plesanja”, če si sposodimo
literarni primer
Milana Kundere,
si želi vse več ljudi.
Yuya Omaki se je po
končanem študiju baleta
na baletni akademiji HeinzBosel v Münchnu leta 2011
pridružil Baletu Slovenskega
narodnega gledališča Maribor.
Hitro je pritegnil pozornost nase
in navkljub svoji mladosti dobil velike
plesne priložnosti, v katerih se je odlično
izkazal. Vsaki odplesani vlogi je dodal svežino
ter tako obogatil in dobesedno popestril vsako
predstavo, v kateri je nastopal.
V zelo kratkem času za baletnega plesalca se je od
manjših vlog povzpel do glavnih ter v njih pokazal samosvojo
karizmatično umetniško osebnost. Blestel je kot Basil v Don Kihotu,
Colin v Navihanki in James v Hrestaču.
Poleg tega smo lahko uživali v njegovih plesnih paradah na številnih pomembnih
gala baletnih koncertih Društva baletnih umetnikov Slovenije in Slovenskega
narodnega gledališča Maribor, v katerih nas je znova in znova navduševal.
Pa vendarle so med številnimi odličnimi interpretacijami vselej vloge, ki se
zaradi dodane umetniške vrednosti v spomin vtisnejo še bolj kot druge.
Med temi je brez dvoma izvrstna Omakijeva interpretacija Dvornega
norčka v Labodjem jezeru v lanskoletni produkciji Baleta Slovenskega
narodnega gledališča Maribor.
Yuyi Omakiju je skozi odrsko razigranostjo, tenko čutno mero ravno
pravšnjega humorja in visoko tehnično izvedbo uspelo ustvariti lastno
predstavo znotraj predstave. Za Dvornega norčka je tako prejel izjemne
strokovne kritike, na odprti sceni pa ovacije občinstva, ki ga je dobesedno
vzljubilo.
Fenomen Yuye Omakija na pristen način opisujejo besede gledalk, ki so v
pismu mariborskemu Baletu po ogledu predstave z Omakijem dobesedno
zapisale: “Včerajšnji 8. marec, dan žena, je bil najlepši v zadnjih desetletjih,
kar živimo. Namreč, smo štiri oldtajmerke, ki že več kot deset let z veseljem
obiskujemo operne in baletne predstave naše mariborske operne in baletne
hiše. Včeraj smo neskončno uživale v prekrasni predstavi Labodjega jezera, ki
smo si jo same sebi podarile za naš praznik. Kadar gremo na baletno predstavo,
si najprej ogledamo zasedbo vlog in potem navdušeno ugotovimo, da pleše naš
Anton Bogov. On je naš »ljubček«, in sicer od takrat, ko je plesal v Grku Zorbi in
smo si potem predstavo ogledale še vsaj petkrat. Cukrček, bonbonček v včerajšnji predstavi pa je bil Dvorni norček v izvedbi Yuya Omakija! Njegova milina,
razigranost, skoki …, skratka, čudovito! Plesal je sam in cel oder je napolnil z
energijo, radostjo … Mislimo, da bo odslej tudi on naš »ljubček« in bomo na
naslednjih predstavah v zasedbah iskale njegovo ime ter se veselile njegovega
plesa.”
Dragi ljubitelji baletne umetnosti, veselimo se skupaj Yuyove nadarjenosti in
radosti do plesa in ga obdarimo z našo pozornostjo in hvaležnostjo, kot ga s
pozornostjo in hvaležnostjo nagrajuje baletna stroka, ki Yuyi Omakiju podeljuje
nagrado Lydie Wisiakove za izjemne dosežke na področju baletne umetnosti v
letu 2015 za vlogo Dvornega norčka v baletu Labodje jezero v produkciji
Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
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Strokovna nagrada Pie in Pina Mlakarja ze za posebne dosežke
na področju baletne koreografije v obdobju zadnjih treh let

EDWARD CLUG
za koreografijo sodobnega baleta v dveh dejanjih Peer Gynt v produkciji Slovenskega narodnega
gledališča Maribor.
Edwarda Cluga ni treba posebej predstavljati. Po končanem študiju na državni baletni
šoli v Cluju – Napoci v Romuniji je bil v sprejet v mariborski baletni ansambel, kjer je kasneje
postal priznani baletni solist in od leta 2003 umetniškega vodja Baleta Slovenskega
narodnega gledališča Maribor.
S svojimi koreografskimi kreacijami že od vsega začetka razvija in raziskuje nove
poti v domeni sodobnega baleta. Njegova specifična in izvirna koreografska dela
so pritegnila domačo in mednarodno pozornost in uveljavila mariborski Balet na
mednarodni plesni sceni. Njegove predstave so mariborski Balet popeljale na
najuglednejše gledališke festivale po Evropi, Aziji, Južni Ameriki, večkrat tudi v
Združene države Amerike, Kanado ter v slovito gledališče Mariinski v Sankt
Peterburg.
Edward Clug je ustvarjal za Flamski kraljevi balet v Antwerpnu, West Australian
Ballet, Lizbonski nacionalni balet, baletno skupino Station Zuid na Nizozemskem,
HNK Zagreb, HNK Reka, Graški balet, Romunski nacionalni balet, Bitef Dance
Company v Beogradu, Ukrajinski nacionalni balet, Eastwest Company v Sarajevu,
Aalto balet v Essnu in Augsburški balet. Zadnja leta pa redno sodeluje s prestižnimi
baletnimi hišami, kot so Balet Züriške Opere, Stuttgartski balet ter sloviti nizozemski plesni teater NDT.
In vendar največje pozornosti, tako domače kot svetovne javnosti, je bila v
lanskem letu deležna Clugova kreacija za mariborski Balet.
Peer Gynt, kljub izjemno bogatemu koreografskemu opusu prvi Clugov
celovečerni pripovedni balet, je nastal po dramski predlogi Henrika Ibsena.
Ta velja za kompleksno besedilo, ki v svoji hermetični fantaziji deluje brezčasno in univerzalno. Pri oblikovanju libreta pa je umetniški direktor mariborskega Baleta posegel po stavkih iz priložnostne glasbe, ki jo je Edvard
Grieg napisal za praizvedbo drame, ter drugih Griegovih koncertnih,
komornih in solističnih skladbah, da bi dosegel dinamičen in koherenten
razvoj plesne pripovedi.
Predstava je navdušila tako občinstvo kot strokovno javnost.
V kritiki za Parado plesa je Daliborka Podboj navedla, da sta »tako Ibsenova
zgodba kot skladateljeva glasbena poslikava enakega življenjskega okolja
in istega glavnega junaka […] Clugu očitno dali umetniški vzlet, da je svojo
novo koreografsko stvaritev Peer Gynt bogato gradil na dramskih poljanah
nadrealizma, prepojenimi z naravo človeških čustvenih oblik v prispodobah
pravljičnih zagat in humornih začimb«.
V Večeru je Damijan Vinter dodal, da je »Junak drame norveškega pisatelja
Henrika Ibsena […], hočeš ali nočeš, podobno kot Faust, prispodoba večnega
iskanja sreče in ljubezni oziroma eksistencialne potrditve. Njeno premiero je že
davnega leta 1876 pospremila glasba Edvarda Griega, ki je besedam pridal zvočno
dimenzijo. In njeno univerzalnost je slabih sto štirideset let kasneje potrdil Edward Clug,
saj je v sodobni gib prelita zgodba vsled izvirnemu koreografskemu pečatu in kompleksnemu zlitju vseh odrskih elementov zaživela v vsej svoji silovitosti«.
Marija Janković-Šehović pa v beograjski Politiki piše: »Pred gledalcem so kristalno čista
dramaturška linija, duhovite scene kraje v Maroku, čudaški troli […], norišnica v Kairu,
v kateri so doktorji bolj nori od pacientov, nežni dueti s Solveig, ki je tukaj večno in vse
povsod. Absurd in samoironija izbruhneta v predstavi, ki so jo na gostovanju v prepolnem
ljubljaskem Cankarjevem domu pospremili z ovacijami, medtem ko ji v Mariboru skandirajo.«
Mojca Kumerdej je za Delo zapisala, da je »Peer Gynt […] vrhunsko zasnovana predstava
in kar zadeva soliste in celoten mariborski ansambel, odlično izvedena predstava, ki ji gre
zaželeti ponovitve tudi na mednarodnih odrih«.
In dobrega pol leta po premieri se napovedi uresničujejo. Edward Clug bo Peera Gynta
v izvedbi Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor predstavil na prestižnem 15.
festivalu Dance Open v Sankt Peterburgu v Rusiji.
Edward Clug je s kreacijo Peera Gynta ustvaril izjemno koreografsko delo ter z njim oplemenitil
slovensko baletno umetnost. Zaradi njegovega izjemnega dosežka na področju baleta v letu
2015 mu s ponosom podeljujemo strokovno nagrado „Pie in Pina Mlakarja“, ki jo DBUS
podeljuje za izjemne dosežke na področju koreografskega ustvarjanja.
Z njo Edward Clug vstopa v nesmrtnost slovenske koreografije, po poteh eminentnih
dosedanjih dobitnikov nagrade.
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SNG Maribor

SVEČANI BALETNI KONCERT 2016
Ob največji slovenski baletni manifestaciji, podelitvi strokovnih nagrad s področja baletnih umetnosti, SNG Opera in balet
Ljubljana, SNG Maribor in Društvo baletnih umetnikov Slovenije, ob sodelovanju obeh domačih baletnih konservatorijev, na
pobudo Društva baletnih umetnikov Slovenije od leta 2011 s skupnimi močmi vsako leto uprizorijo Svečani baletni koncert, ki
mu lahko s ponosom rečemo tudi skupni vseslovenski baletni praznik. Predstava se odvija izmenično v Ljubljani in Mariboru.
26. februarja 2016 je Svečani baletni koncert zaživel pod sojem odrskih luči Velikega odra SNG Maribor.

Bolero
SNG Opera in balet Ljubljana
foto: Ernő Sebastian
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Jelena Marković in Sytze Jan Luske v Tangu Valentine Tircu
foto: Ernő Sebastian

Tetiana Svetlična in Yuya Omaki v pas de deuxu iz baleta Don Kihot
foto: Ernő Sebastian

Mariborski baletni ansambel je v baletno pravljico prispeval pas de deux iz Don Kihota, ki sta ga virtuozno odplesala Tetiana
Svetlična in letošnji dobitnik nagrade Lydie Wisiakove Yuya Omaki, ter s koreografijo Valentine Turcu Tango v izvedbi Jelene
Lečić in Sytzeja Jana Luskeja.
Nagrajenec iz ljubljanskega baleta Kenta Yamamoto je s svojo partnerko Barbaro Potokar v koreografiji Tomaža Rodeta
podoživel strastno Carmen, za zaključek večera pa je ljubljanski ansambel predstavil Bolero koreografov Rosane Hribar in
Gregorja Lušteka.

Barbara Potokar in Kenta Yamamoto v pas de deuxu iz baleta Carmen
foto: Ernő Sebastian

Tomaž Horvat v Boleru Rosane Hribar in Gregorja Lušteka
foto: Ernő Sebastian
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1. letnik Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana; foto: Ernő Sebastian

Progam večera so tokrat poleg baletnih plesalk in plesalcev obeh profesionalnih ansamblov ter DBUS popestrili nagrajenci v
februarju 2016 izjemno uspešno organiziranega TUTU – slovenskega baletnega tekmovanja.

Jan Trninič - Konservatorij za glasbo in balet Maribor; foto: Ernő Sebastian

Odaliske - Konservatorij za glasbo in balet Maribor; foto: Ernő Sebastian

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana so zastopali dijaki 1.
letnika, dobitniki tretje nagrade in srebrne medalje, s koreografijo Brahmsovega madžarskega plesa pod mentorstvom
prof. Vesne Cestnik Tehovnik.
Dijak 1. letnika mariborskega konservatorija Jan Trninič,
prvouvrščeni v svoji kategoriji, prejemnik zlate medalje in
prve nagrade ter hkrati enoletnega študija na Madžarski
plesni akademiji v Budimpešti, se je predstavil v sodobni
koreografiji Mannish Boy Gaja Žmavca, njegove sošolke
Nina Bačani, Tinka Kovačič in Nina Kramberger, prejemnice
tretje nagrade in zlate medalje, s pas de trois Odalisk iz
baleta Gusar – vsi iz razreda prof. Galine Dmitrieve – ter
drugonagrajena maturanta istega konservatorija Alja Senčar
in Jakob Korošec s pas de deuxem iz baleta Plamen Pariza
pod mentorstvom prof. Nikolaja Chilnikova.
Alja Senčar in Jakob Korošec - Konservatorij za glasbo in balet Maribor; foto: Ernő Sebastian

Marsikateri od plesalcev, ki so zaplesali ta večer, so že bili nagrajenci DBUS, kar nedvomno dokazuje, da so nagrade vzpodbuda
za še boljše delo, za še več angažiranosti in prepoznavnosti baletne umetnosti.
Skozi najbolj svečan baletni večer v letu 2016 nas je vodila ga. Branka Smole, ki je s svojim glasom razveseljevala že na tekmovanju v Lendavi. Nagrade je v imenu komisije podelila predsednica Bojana Hinteregger, v imenu DBUS pa predsednik
Tomaž Rode.
Svečani baletni koncerti s svojim poslanstvom bogatenja slovenskega baletnega prostora z mnogoterimi dogodki vedno znova
dokazujejo, da je balet živ, plemenit in pomemben člen slovenske kulturne prepoznavnosti tako na domačem dvorišču kot v
tujini, česar bi se morali zavedati ne le umetniki, pač pa tudi širša javnost.
Balet SNG Opera in balet Ljubljana na zaključnem poklonu; foto: Ernő Sebastian

Kenta Yamamoto z Barbaro Potokar v baletu Carmen; foto: Ernő Sebastian

Yuya Omaki s Catarino de Meneses v baletu Navihanka; foto: Tiberiu Marta
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Društvo baletnih
umetnikov Slovenije

Carmen
v koreografiji Tomaža Rodeta

Kenta Yamamoto (Escamillo) in Mateja Železnik (Carmen), foto Pomurec

Po seriji uspešnih predstav baleta Carmen z Mladim slovenskim
baletom, člani Društva baletnih umetnikov Slovenije in Flamenko plesno skupino CoraViento ter kasneje PDF Flamenko v letu
2015, so predstavo v DBUS zaradi povpraševanja v letu 2016
ponovno postavili na ogled in jo izvedli petkrat, tri večerne predstave in dve predstavi v okviru baletno izbraževalnih delavnic.

Don Joseja v prvem dejanju, da se je potem skozi preostala tri
dejanja lahko prelevil v zbeganega, ljubosumnega, razuzdanega
in brezglavega moškega, ki si zaradi ljubezni do ženske povsem
uniči življenje. Michaela je bila Tijuana Križman Hudernik, pravo nasprotje Svetlični. Nežna, ljubeča in mila s čistimi linijami ter
neverjetno premišljenimi plesnimi frazami je še posebej prišla
do izraza v velikem pas de deuxu z Don Josejem v tretjem dejanju, ko se preda usodi in prepusti svojega zaročenca drugi ženski.
Escamillo je bil Tomaž Golub, ki je vlogo plesal že v preteklem
letu kot član Mladega sloven- skega baleta. Redni angažman v
Baletu HNK Zagreb se obrestuje. Golub je teh-nično siguren in
čistih linij z dobro odrsko prezenco, ki bo z leti zagotovo še dozorela. Tudi Monika Zorko kot Manuella, ki se v prvem dejanju
s Carmen spusti v srdit boj je bivša članica Mladega slovenskega
baleta. Tisti, ki smo jo videli pred več kot letom, lahko opazimo
očitno spremembo tako v tehnični sigurnosti kot v iskreni interpretaciji. Zunigo je plesal odlični in prepričljivi Gaj Žmavc.

Filip Jurič (Don Jose) s Tetiano Svetlično (Carmen), foto Ernő Sebastian

Ker se od konca leta 2015 projekt Mladi slovenski balet v okviru
Evropskih socialnih skladov na žalost ne izvaja več, je predstava
v letu 2016 zaživela v večinoma novih zasedbah.
V vlogi Carmen je nastopila odlična, temperamentna a vseeno
v srcu topla in romantična Tetiana Svetlična. S Filipom Juričem,
ki danes velja za mladi up slovenskega baleta, sta bila odličen
tandem. Jurič, sicer izredno zanesljiv partner, je kljub svoji mladosti in neizkušenosti v interpretaciji velikih vlog upodobil
tehnično odličnega, ob tem pa srčnega, odločnega in ponosnega
Tomaž Golub (Escamillo), baletni zbor in plesalke PKD Flamenko, foto Ernő Sebastian

Filip Jurič (Don Jose) in Tijuana Križman Hudernik (Michaela), foto Ernő Sebastian
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Vloge baletnega zbora, ki so tudi imensko poimenovane so tokrat
v novi zasedbi plesali Neža Rus, Monika Zorko (Krčmarica)
ter dijakinje in dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maryia
Kavaliova (Mercedes), Elena Gaber (Frasquita) in Nina Slabe,
potem pa še Vojaka Nal Zgonc in Jošt Martinčič. Dekleta so
dokazala, da so navkljub svoji neizkušenosti kos zahtevni koreografiji, pokazala so izjemen potencial ter igralske sposobnosti.
Veliko vlogo v predstavi igrajo plesalke flamenka, ki so v letošnjih
uprizoritvah nastopile v koreografiji Ane Pandur. Plesalke Plesno
kulturnega društva Flamenko Judita Corn, Eva Prodan, Jasna
Premelč, Irena Bernat, Mojca Štefanič, Jasna Mulej, Aleksandra
Radetić in Barbara Pirih so bile odlične, dočim je v solo plesu
brez glasbe v tretjem dejanju blestela Ana Pandur.

Društvo baletnih
umetnikov Slovenije

Ratatouille
v koreografiji
Tijuane Križman Hudernik

Maryia Kavaliova kot Podgana Remy, foto Ernő Sebastian

Ratatouille, baletna predstava za otroke v koreografiji Tijuane
Križman Hudernik, je v letu 2016 doživela šest ponovitev v več
novih zasedbah. Predstava je nastala leta 2015 za plesalke in

plesali Podgano Remy Alena Medič, Nina Slabe, Sara Žervanov,
Elena Gaber in Maryia Kavaliova, Linguinija Jošt Martinčič in
Patricija Crnkovič; Zlobnega šefa Pia Lina Vilar, Nal Zgonc in

Tomaž Golub kot Zlobni šef, foto Ernő Sebastian

Jošt Martinčič kot Linguini in Neža Rus kot Collette, foto Ernő Sebastian

plesalce Mladega slovenskega baleta, po zaključku projekta pa
so se v Društvu baletnih umetnikov Slovenije odločili, da ponudijo preizkušnjo mladim plesalkam in plesalcem, večinoma še
dijakinjam in dijakom Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana.
Tako so v predstavah v Semiču, 7. februarja 2016, dveh v Narodnem domu Ljubljana Šentvid, 26. aprila in 25. maja 2016, ter
v Piranu, 16. maja 2016 in dvakrat 4. avgusta 2016, izmenično

Tomaž Golub, bivši član Mladega slovenskega baleta, danes član
Baleta Hrvaškega narodnega gledališča Zagreb; Colett Monika
Zorko - bivša članica Mladega slovenskega baleta in Neža Rus,
ki je v letu 2016 zaključila šolanje na Konservatoriju za glasbo
in balet Ljubljana; Kritika Antona Ega Eliana Donada in Elena
Gaber; Natakarico Monika Zorko ter Neža Rus; Pariške dame pa
Sara Žervanov, Elena Gaber, Nina Slabe in Valerija Želko.

Od leve: Nina Slabe, Elena Gaber, Tomaž Golub, Neža Rus, Maryia Kavaliova, Jošt Martinčič, Monika Zorko in Sara Žervanov, foto Ernő Sebastian
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SNG Opera in balet Ljubljana
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Mokronožci,
Vidov ples

Utrinek iz baletne predstave Mokronožci - Vidov ples; foto: arhiv občine Mokronog-Trebeljno

v Mokronogu v koreografiji Janeza Mejača ob njegovi 80 letnici
24. junija 2016 so v občini Mokronog Trebelno v okviru Kresne
noči z baletno predstavo Mokronožci - Vidov ples svečano proslavili 80 letnico enega najvidnejših slovenskih baletnih umetnikov, JanezaMejača. Vidov ples se je v Mokronogu letos “zgodil”
drugič.
Mokrotno kotlinico pod Šeginkami so si škratje izbrali za svojo deželico. So nevidni, vendar odtisom svojih mokrih nog ne
morejo uiti. Zato se jih je prijelo ime Mokronožci. Zjutraj se radi
zadržijo pri studencu in malo ponagajajo dekletom, ko pridejo
po vodo.
Gozdana je danes prišla prva. Rada je sama, kadar opazuje svoj
obraz v zrcalu vode. Ne dolgo. Razigrane prijateljice se že veselijo
večera, saj ima kresna noč čarobno moč. Iz kresnic bodo spletle
venčke in jih čez glavo metale na streho. Venček na strehi, vriska
poroko!
“Gozdana, porednica, kam si skrila svitke? Samo ti ga imaš!”
“Punce, res ne vem, kaj se dogaja.”
“In kje je voda iz škafov? Samo tvoj škaf je poln! Kar je preveč, je
pač preveč!”
V jezi jo zapustijo. Gozdana je zmedena, čeprav se ji dozdeva,
kdo se skriva zadaj. Saj jim vendar ne more povedati, da jo že
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Mokronožci - Vidov ples: Barbara Potokar, Tjaša Kmetec in Urša Vidmar;
foto: arhiv občine Mokronog-Trebeljno

nekaj časa obiskuje neviden oboževalec. Tudi zdaj ga čuti. Glasba
večera ju v ples zavrti. Poljubita se. Prvič in zadnjič. Ker škrat se
ne sme zaljubiti, stopiti v edino kraljestvo ljudi. Kazen je taka, kot
za ljudi. Mokronožci so se sicer trudili, da bi brata Vida obvarovali. Zaman. Prava ljubezen se ne zmeni za take malenkosti, kot je
človeška minljivost.
Pod večer pridejo dekleta z vabilom na kresovanje. Venček, ki so
ga spletle zanjo, Gozdana trpko položi v mehko naročje spomina.
Izvedba je ugledala dan s pomočjo SNG Opere in baleta Ljubljana ter Društva baletnih umetnikov Slovenije. Obe sta z veseljem
prispevali h jubileju Janeza Mejača, SNG Opera in balet Ljubljana s plesalci, Društvo baletnih umetnikov Slovenije s programskim listom.
V tokratni izvedbi, ki jo je slavljenec, koreograf Janez Mejač
postavil v enaki koreografiji kot pred leti, so plesali solista Tjaša
Kmetec in Petar Đorčevski, Mokronožci so bile Eva Gašparič,
Monika Dedovič, Romana Kmetič, Olga Kori in Georgeta Capraroiu ter Dekleta Mariša Nač, Barbara Potokar, Elli Purkunen,
Urša Vidmar in Tasja Šarler.
Janezu Mejaču so ob visokem jubileju v programskem listu pisali
Peter Sotošek Štular v imenu SNG Opere in baleta Ljubljana,
Tomaž Rode v imenu Društva baletnih umetnikov Slovenije, Anton Maver in Stane Pečak v imenu občine Mokronog - Trebeljno.

Mokronožci - Vidov ples: Petar Đorčevski in Tjaša Kmetec;
foto: arhiv občine Mokronog-Trebeljno

Janez Mejač
foto: Darja Štravs Tisu
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SNG Opera in balet Ljubljana

Dr. Živago
Koreografija Jiri Bubeniček

Lukas Zuschlag kot Jurij Živago, foto Darja Štravs Tisu

Na odru ljubljanske Opere je bila 14. aprila 2016 premiera dramskega baleta Dr. Živago v koreografiji Jiříja Bubeníčeka in scenografiji njegovega brata dvojčka Otta Bubeníčeka, ki je hkrati tudi
asistent koreografa. Oba sodita v skupino mednarodno znanih in
priznanih baletnih solistov, plesalcev hamburškega in dresdenskega baleta.
Večina Dr. Živaga pozna po filmu, nastalem po istoimenskem
romanu ruskega pisatelja, nobelovca Borisa Pasternaka (18901960), v režiji Davida Leana, nagrajenega s petimi Oskarji, z
ljubljanskim baletom pa je Dr. Živago uzrl svetovno baletno
praizvedbo, saj do sedaj zgodba še nikoli ni bila prenešena v koreografski jezik. Na odru SNG Opere in baleta Ljubljana se je tako
zgodil baletni spektakel, ki je uspel v vsej razsežnosti, takšnemu
navdušenju občinstva in stroke pa že dolgo nismo bili priča.
Dr. Živago: baletni zbor, foto Darja Štravs Tisu

pripravila Željka Ulčnik Remic, koncertni mojster pa je Gregor
Traven.
Tudi scena Otta Bubeníčeka je v dogajanjih znotraj ruske
buržoazije bogata, dočim kasneje njena zanimiva in premišljena
skromnost jasno ponazarja težke čase revolucije in življenje ljudstva v neprijazni ruski naravi, s čimer še dodatno ponazori njihovo trpljenje v času tedanje revolucije. Kostumografija je delo Else
Pavanel, oblikovalec odlične luči pa je Jaka Šimenc.
Brez dvoma je že sama zgodba Dr. Živaga za občinstvo močno
privlačna, dramaturgija baleta pa tesno sledi filmu. Jiříju in Ottu
Bubeníčeku je brez dvoma uspelo izoblikovati povsem jasno berljivo in razumljivo odrsko dogajanje, skozi katerega Jiří zgodbo
Dr. Živago: baletni zbor, foto Darja Štravs Tisu

Za glasbeno podlago je Jiří Bubeníček izbral do potankosti
premišljeno glasbo iz zakladnice ruskih skladateljev Dimitrija
Šostakoviča (1906-1975), Nikolaja Mjaskovskega (1881-1950)
in Sergeja Rahmaninova (1873-1943), ki so živeli in ustvarjali
v letih strahote in pomanjkanja v katera je postavljen tudi sam
Dr. Živago, njim ob bok pa postavil še glasbo dveh skladateljev
novejše dobe, Alfreda Šnitkeja (1934 -1998) in latvijanca Peterisa
Vasksa (1946). Orkester ljubljanske opere je tedaj, ko glasbo izvaja v živo del odrskega dogajanja, ki še dodatno ponazarja blišč in
bogastvo tedanje ruske buržoazije, dočim z glasbo na posnetek,
ki smo ji priča predvsem v drugem dejanju jasno ponazori bedo
in trpljenje ljudi, žrtev tedanje ruske revolucije. Glasbeni vodja in dirigent orkestra SNG Opera in balet Ljubljana je Marko
Gašperšič, navdušil je pianist Marko Peternel, operni zbor je
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Tjaša Kmetec kot Lara in Petar Đorčevski kot Komarovski, foto Darja Štravs Tisu

pripoveduje z zanimivim in samosvojim koreografskim jezikom,
ki spominja na vrhunske dosežke največjih imen današnje
baletne koreografije.
Bubeníčeka v Dr. Živagu sledita usodi posameznika ter njegovemu intimnemu svetu čustvovanja v času ruske državljanske
vojne, ki je dodobra oslabela dotedanjo cesarsko Rusijo in privedla do padca kapitalistične buržoazije, med drugim tudi zato,
ker večina iz vrst takratnih buržujev, katerim pripada tudi lik
pesnika in zdravnika Jurija Živaga, revolucije ni vzela resno, dokler tudi sami niso postali sotrpini in ujetniki množice kmečkega
in delavskega razreda, no, nekaterim izmed prej njim enakih pa
se je uspelo pravočasno vpeti v novo oblast in postati njihov kruti
izvršilni organ.

Tjaša Kmetec in Rita Pollacchi, Tonja Rita Pollacchi in Kristina
Aleksova, Viktor Komarovski Petar Đorčevski in Michele Pellegrini, Paša Antipov - Strelnikov Luka Žiher in Kenta Yamamoto,
Ana Gromeko, Tonjina mati Georgeta Capraroiu in Urša Vidmar,
Aleksander Gromeko, Tonjin oče Iulian Anatol Ermalai in Alexandru Ioan Barbu, Amelija Gišar, Larina mati Barbara Marič in Regina Križaj, Zdravnik Owen Lane in Yuki Seki, Duhovnik Tomaž
Horvat in Goran Tatar, Natakar Ivan Greguš in Leonid Kuznecov,
Jurij, otrok Svit Pestotnik Stres in Jonatan Hudnik, Tonja, otrok
Lana Klemen, Sašenjka, Jurijev in Tonjin sin Vid Vidic in Jonatan
Hudnik ter Katjenka, Larina in Paševa hči Neža Ana Goričar in
Sirilinde Savski. Solisti v baletnem zboru so Kristina Aleksova,
Sorina Georgian Dimache, Marin Ino, Chie Kato, Mariša Nač,

Luka Žiher, Lukas Zuschlag, Aleksander Ioan Barbu in Kenta Yamamoto, foto Darja Štravs Tisu

Tjaša Kmetec - Lara in Lukas Zuschlag - Jurij Živago, foto Darja Štravs Tisu

Zgodba se odvija v dveh dejanjih in desetih slikah, ki se v zaokroženi dramski in koreografski celoti prikazujejo podbno kot
poglavja v filmu, ta pa so s svojimi bistvenimi dogodki dobro razumljivimi tudi za tiste, ki romana niso brali in lahko kljub temu
zgodbo povežejo v razumljivo celoto.
Seveda pa moramo izjemen uspeh predstave pripisati tudi odlični plesni izvedbi ljubljanskega baleta, med plesalkami in plesalci pa najdemo veliko takšnih z izjemno odrsko prezenco, pa
naj gre za soliste ali baletni zbor.
Jurij Živago je Lukas Zuschlag, v alternaciji Petar Đorčevski, Lara

Barbara Potokar, Elli Purkunen, Giorgia Vailati, Urša Vidmar,
Romana Kmetič, Olga Kori, Tasja Šarler, Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Yuki Seki, Kenta Yamamoto, Gabriel Cosmin
Agavriloaei, Alexandru Ioan Barbu, Tomaž Horvat, Filippo Jorio,
Hugo Martin Mbeng Ndong, Yujin Muraishi, Michele Pellegrini,
Ivan Greguš, Leonid Kuznecov, Gaj Rudolf, Goran Tatar, Filip
Viljušić.
Dr. Živago je bil na sporedu od 14. do 24. aprila 2016 ter 25. in
26. maja, potem pa bo na ogled predvidoma ponovno jeseni v
novi gledališki sezoni.

Dr. Živago: baletni zbor, foto Darja Štravs Tisu
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SNG Opera in balet Ljubljana

Romeo
inJulija
Koreografija Youri Vamosh

Ana Klašnja kot Julija in Lukas Zuschlag kot Romeo, foto Darja Štravs Tisu

SNG Opera in balet Ljubljana je 27. oktobra 2016, po desetih
letih znova uprizorila priljubljen balet po ljubezenski drami
Williama Shakespeara Romeo in Julija na glasbo Sergeja Sergejeviča Prokofjeva v koreografiji in režiji Yourija Vámosa. Za
razliko od izvirnika postavlja Vámos balet Romeo in Julija v
sodobnejši čas, v trideseta leta minulega stoletja, ko je bila italijanska mafija še posebej v razcvetu. Vrstnega reda partiture se
ne drži docela, a navkljub temu glasbo postavlja smiselno ob
bok svoji dramaturgiji, pri čemer se koreografija z njo docela
zlije. Tako je ustvaril edinstveno postavitev znane zgodbe o
ljubimcih iz Verone, pri kateri v ospredje postavljena ljubezenska
zgodba Romea in Julije iz dveh med seboj osovraženih družin
še posebej jasno ponazar ja globino njunih čustev, ne oziraje
se na družinski status in posledice svojih odločitev ter dejanj.
Tako kot je docela izostril vihravost in letom primerno zrelost
dveh najstnikov, ki ju ljubezen prislili, da skozi njima naspro-

upokojevanja baletnih plesalcev primanjkuje mladih plesalk in
plesalcev, še poseben dosežek. Plesalke in plesalci ljubljanskega
baleta se iz predstave v predstavo levijo iz vloge v vlogo, plešejo
en večer kot solisti, naslednji večer v zboru. Takšna fleksibilnost
je pohvalna in hkrati kolegialna! Predvsem solisti, tedaj ko
nadomestijo plesalce v baletnem zboru, omogočijo izkazovanje
mlajših plesalcev, po stažu solo zboristov ali zboristov v solističnih vlogah. Te in njihove alternacije se vrstijo iz predstave v
predstavo.
Julijo in Romea sta tudi v letošnji postavitvi najprej upodobila
Ana Klašnja in Lukas Zuschlag, uspešen in odmeven tandem
uprizoritve taiste predstave iz leta 2006. Tokrat sta se jima
pridružila še dva para, in sicer odlična mlada balerina in
pridobitev ljubljanskega baleta Giorgia Vailati z izkušenim
Petrom Đorčevskim ter Mariša Nač z izvrstnim in karizmatičnim
Kentom Yamamoto. Prav je, da priložnost dobijo tudi mladi ple-

Filippo Jorio, Owen Lane, Richel Wieles, Hugo Mbeng; foto Darja Štravs Tisu

Tomaž Horvat kot Capulet in Ana Klašnja kot Julija; foto Darja Štravs Tisu

tujoče si težnje svojih staršev odrasteta in sprejmeta drugačne
odločitve, je Vamosh docela izostril vsak lik posebej, njegov
karakter pa ni podkrepil le z igranjem posamezne vloge ampak
tudi z vlogi pripadajočim koreografskim jezikom, ki balet v
celoti sklene v edinstveno dramaturško zasnovano koreografsko
mojstrovino. Koreografski jezik Yourija Vámosa je tako v večni
ljubezenski zgodbi živo pripoveden, sodoben in hkrati klasičen,
je jasno berljiv in njemu lasten. Gledalca drži ves čas v napetosti,
ga skorajda prisili, da ves čas pozorno sledi dogajanju na odru.
Ljubljanski balet je letošnjo premiero baleta Romeo in Julija
postavil v treh različnih zasedbah, kar je v času, ko zaradi baletnim plesalcem neprijazne in nerazumljive državne politike

salci, ki kažejo izjemen potencial. S tem jim vodstvo omogoča
pravočasen osbnostni razvoj in pridobivanje odrskih izkušenj,
hkrati pa kaže na potencial skromnega, a sila perspektivnega
mladega kadra. Tudi druge vloge postrežejo z barvito paleto
različnih zasedb, interpretacije istih vlog pa so ob tem tako
premišljeno različne in zanimive, da gledalcem prav gotovo vsaka
od zasedb nudi svojevrsten umetniški užitek, in se zato predstavo
izplača videti večkrat!
Marcutia plešeta Hugo Mbeng in Richel Wieles; Benvolia Filippo
Jorio in Owen Lane; Tybalta Petar Đorčevski in Yuki Seki; Parisa
Luka Žiher in Michele Pellegrini; Capulet je Tomaž Horvat,
Lady Capuletova Olga Andreeva in Regina Križaj, Montega pa
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Balet SNG Opera in balet Ljubljana; foto Darja Štravs Tisu

upodabljata Stefan Capraroiu in Gregor Guštin. Julijine prijateljice izmenično prepletajo Marin Ino, Chie Kato, Elli Purkunen,
Rita Pollacchi, Sorina Dimache, Eva Gašparič, Tasja Šarler, Tjaša
Kmetec, Giorgia Vailati in Mariša Nač. Pater Lorenzo je Goran
Tatar. Tybaltova pajdaša plešeta v prvi zasedbi Yuki Seki in
Michele Pellegrini, v drugi pa Kenta Yamamoto in Luka Žiher,
Štirje pari so Marin Ino, Chie Kato, Elli Purkunen, Tasja Šarler
in Eva Gašparič ter Hugo Mbeng, Richel Wieles, Filippo Jorio,
Yujin Muraishi in Owen Lane, Berački pa Sorina Dimache, Tjaša
Kmetec, Rita Pollacchi, Gaj Rudolf ter Georgeta Capraroiu in
Gabriel Agavriloaei.

Scenografija in kostumografija Romea in julije je delo Michaela
Scotta, odličnemu orkestru pa dirigira maestro Marko Gašperšič.
Takšna politika vodstva baleta je tako prav gotovo pravilna in
kaže na svetlo prihodnost baleta SNG Opera in balet Ljubljana.
Če bi uspelo prepričati politiko, ki kreira kvaliteto "življenja"
slovenskih baletnih ansamblov, da spremeni svoje napačne in
z baletnega vidika nestrokovne odločitve in sprejme primeren
statusni sistem za baletne plesalke in plesalce, se slovencem ne
bi bilo treba bati za prihodnost baletnih ansamblov in baletne
umetnosti, ki po kvaliteti predstav že danes sodi v sam svetovni
vrh!

Kenta Yamamoto kot Romeo in Mariša Nač kot Julija
foto Darja Štravs Tisu
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Giorgia Vailati kot Julija in Petar Đorčevski kot Romeo
foto Darja Štravs Tisu
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SNG Opera in balet Ljubljana

Avtorski plesni projekt
koreografinje Kristine Aleksove
in scenografinje Žive Petrič

Globina
pogleda
SNG Opera in balet Ljubljana je 27. junija 2016 na odru Dvorana
minus 3 premierno uprizoril avtorsko delo v koreografiji članice
ljubljanskega baletnega ansambla Kristine Aleksove z naslovom
Globina (po)gleda. Scenografijo je kot soavtorica predstave oblikovala Živa Petrič, svetlobno podobo pa Borut Bučinel. Glasba
je avtorsko delo Saša Kalana. Globina (po)gleda je plesno-performativni projekt, ki je predstavljen zgolj v detajlih in nikoli ne
omogoča pogleda na celoten preplet časa in prostora. Predstava
se odvija znotraj črne kocke, v katero so z vseh strani vstavljena
kukala. Gledalec se prosto giba po prostoru in po lastni izbiri
opazuje kocko ter dogajanje v njej. Takšna scenska inštalacija
daje opazovalcu usmerjen pogled v detajle kozmosa, v koščke

zgodbe, ki jo ustvarjajo gibalci in zvok. Izkušnja razkriva podrobnosti in samosvojo lepoto posameznih delcev. V trenutku, ko
se vizualna percepcija ukine, se gledalcu odpre nova dimenzija,
ki dopušča možnost mnogočutnega zaznavanja. Pogledi v belo
notranjost osvetljene kocke skozi kukala so tako bodisi pomanjšani, povečani ali kalejdoskopski, skratka odvisno od tega, skozi katero kukalo na steni z zunanje strani črne kocke gledalec
opazuje plesno dogajanje znotraj kocke, ki jo je kot scenografijo
oblikovala Živa Petrič. V predstavi so zaplesali Tjaša Kmetec,
Giorgija Vailati, Georgeta Capraroiu, Tasja Šarler, Marin Ino,
Lukas Zuschlag, Owen Lane, Petar Đorčevski, Goran Tatar, Yuki
Seki, Michele Pellegrini, Filippo Jorio in Yujin Muraishi.

Na fotografijah balet SNG Opera in balet Ljubljana v Globini (po)gleda
foto Darja Štravs Tisu
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SNG Maribor

Gusar

v koreografiji Aivarsa Leimanisa

Romantični balet v treh dejanjih Gusar (Le corsair) v koreografiji Aivarsa Leimanisa na glasbo Adolpha Adama pod taktirko
Farhadsa Stada in Simona Robinsona je bil v Veliki dvorani
Slovenskega narodnega gledališča Maribor premierno uprizorjen 8. aprila 2016. Balet Gusar je bil na slovenskih tleh prvič
uprizorjen v celoti.Piratsko življenje je že od nekdaj vznemirjalo
romantično domišljijo ljudi, še posebej po objavi Byronove
pesnitve The Corsair, v kateri je pesnik upodobil vznemirljivo
ljubezensko avanturo pirata Conrada, ki se s svojo posadko
odpravi na nevarno pot po Mediteranu in tedanjem Otomanskem
cesarstvu, da bi odrešil prelepo Medoro iz harema Seida paše.
Baletni libreto je po motivih Byronove pesnitve z nekoliko
preoblikovanimi značajskimi potezami glavnih oseb ustvaril
Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges, prvo koreografijo za
Cesarsko operno gledališče (Théâtre Impérial de l’Opéra) v Parizu
na glasbo Adolpha Adama pa je ustvaril Joseph Mazilier leta
1856. Orientalsko čutnost baleta, ki je doživel veliko glasbenih
razširitev in koreografskih izpopolnitev, predvsem s postavitvijo
Mariusa Petipaja za moskovsko gledališče Bolšoj, je skladatelj
poudaril predvsem s temperamentnimi ritmi in s slogovno

adaptacijo nekaterih eksotičnih motivov, da bi čim bolj
prepričljivo “naslikal” pisano paleto psiholoških preobratov in
razburkano atmosfero te baletne pustolovščine.
Novo mariborsko produkcijo baleta Gusar je po klasični predlogi
ustvaril mednarodno priznani latvijski koreograf Aivars
Leimanis. Dirigenta sta Farhads Stade (8., 10., 12. april) in
Simon Robinson (13., 15., 16., 18. april).
V glavnih vlogah so nastopili Conrad – Anton Bogov, Medora –
Tetiana Svetlična (8., 10., 13., 15., 16. april) in Asami Nakashima
(12., 18. april); Birbanto – Sergiu Moga; Gulnare – Asami
Nakashima (8., 10., 13., 16. april) in Tijuana Križman Hudernik
(12., 15., 18. april), Suženj – Yuya Omaki (8., 10., 13., 15., 16.
april) in Filip Jurič (12., l8. april) ter drugi solisti in ansambel
Baleta SNG Maribor.
Kostumograf je Luca Dall’Alpi, scenograf Juan Guillermo Nova,
oblikovalec luči Elvis Butkovič, asistenti koreografa so Elsa
Leimane-Martinova, Ajša Sila, Alenka Ribič in Anton Bogov,
asistentka scenografa Giulia Zuolo, inspicient Peter Krajnc.
Po premieri so se zvrstile ponovitve 10., 12., 13., 15., 16. in 18.
aprila 2016.
Tetiana Svetlična kot Medora, Anton Bogov kot Conrad in Yuya Omaki kot Suženj
foto Tiberiu Marta
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Sergiu Moga kot Birbant
foto Tiberiu Marta

27

SNG Maribor

Jevgenij
J
Onjegin

v koreografiji
Valentine Turcu

Anton Bogov (Onjegin) in Matjaž Marin (Lenski); foto Tiberiu Marta

Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je
v Veliki dvorani v soboto, 26. novembra 2016, izvedel svetovno premiero dramskega baleta Jevgenij
Onjegin v koreografiji in režiji Valentine Turcu. Na
glasbo Petra Iljiča Čajkovskega in Sergeja Vasiljeviča
Rahmaninova v izvedbi Simfoničnega orkestra SNG
Maribor pod taktirko Dominica Griera so nastopili
solisti in ansambel mariborskega Baleta z Antonom
Bogovom v naslovni vlogi.
Velika afiniteta do pogosto disonantnih globin ruskega duhovnega sveta se kaže kot svojevrstna stalnica v ustvarjalnem opusu koreografinje Valentine
Turcu, diplomantke slovite lozanske baletne šole
Mauricea Béjarta, ki se po treh »ruskih« uspešnicah
– Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva, Carmen Rodiona Ščedrina in Ana Karenina na glasbo Čajkovskega
– ponovno loteva ene izmed največjih in ikoničnih
romanesknih zgodb modernega časa.
S tenkočutnim prebiranjem Puškinovega izvirnika,
premišljenim posluhom za njegovo detajlno razplastenost ter z iskanjem popolnega sobivanja emotivnosti, giba in glasbe je Valentina Turcu za Balet
SNG Maribor ustvarila izvirno koreografijo, ki jo
je po lastnem glasbenem konceptu zastavila v dveh
dejanjih.
»Jevgenij Onjegin – vesolje samote … čustveno popotovanje, ki razkriva »senčne plati« ljubezni, lepote
ter drugih romantičnih idealov in iluzij, upodablja
neizogibnost smrti in njen pečat na naše občutenje
minljivosti. Puškinova pisava, s katero je avtor prepričljivo izrazil najgloblja človekova občutja sreče
in žalosti, trpljenja in ekstaze, ljubezni in žalovanja,
se me je globoko dotaknila pri ustvarjanju te kontemplativne koreografije v lastnem prepoznavnem
slogu.«
Valentina Turcu podpisuje koreografijo, režijo in
glasbeni koncept. Asistenta koreografije sta Anton
Bogov in Julio Arozarena, scenograf Marko Japelj,
kostumograf Alan Hranitelj in oblikovalec luči Aleksandar Čavlek.
Simfoničnemu orkestru SNG Maribor dirigirata
Dominic Grier in Simon Robinson, solista na klavirju sta Katarina Lotrič in Denys Masliuk, koncertna mojstrica je Oksana Pečeny Dolenc.
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V predstavi plešejo: Anton Bogov (Jevgenij Onjegin), Jelena Lečić (Tatjana
Larina), Matjaž Marin in Filip Jurič (Vladimir Lenski), Tijuana Križman
Hudernik in Asami Nakashima (Olga Larina), Sytze Jan Luske (Knez
Gremin), Sergiu Moga (Zarecki), Yuya Omaki (Triquet), Tanja Baronik
(Gospa Larina), Helena Klasič (Njanja Filipjevna), Tijuana Križman
Hudernik in Asami Nakashima (Kneginja Alina), Olesja Hartmann (Grofica
Nina Voronska), Matjaž Marin, Filip Jurič in Mario Diligente (Huzar, Olgin
mož), Vanja Vitman (Dunja), Aleks Šišernik (Petuškov), Alexandru Pilca
(Gvozdin), Alena Medič (Selina), Ines Petek (Skotininova), Tiberiu Marta
(Skotininov), Metka Masten (Pustjakova), Mircea Golescu (Pustjakov),
Mirjana Šrot (Jelena), Christian Popovici (Španski ambasador), Vadim
Kurgajev (Grandisson), Vasilij Kuzkin (Admira), Hristina Stojčeva (Admiralova
žena), Adriana Cioata (Pelageja Nikolajevna), Gabriel Marin (Monsieur Finemouche), Marina Krasnova (Ljubov Petrovna), Slavčo Stoleski (Ivan Petrovič)
in Cleopatra Purice (Lukerija Lvovna).

Tijuana Križman Hudernik (Olga) in Matjaž Marin (Lenski)
foto Tiberiu Marta

Adriana Cioata (Pelageja Nikolajevna), Gabriel Marin (Monsieur Finemouche), Sytze Jan Luske (Gremin), Jelena Lečić (Tatjana), Tijuana Križman Hudernik (Olga), Filip Jurič (Lenski) in Anton Bogov (Onjegin)
foto Tiberiu Marta

Tijuana Križman Hudernik (Olga) in Matjaž Marin (Lenski)
foto Tiberiu Marta
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Društvo baletnih
umetnikov Slovenije
Mladi slovenski balet v Let’s have a joke!

Društvo baletnih umetnikov Slovenije že več zaporednih let
obeležuje Slovenski kulturni praznik v Avditoriju Portorož, v
okviru proslave Občine Piran. Na prireditvi 5. februarja 2016
so nastopili Tijuana Križman Hudernik in Filip Jurič najprej z
duetom iz Clugove Stabat mater, nato pa je Tijuana Križman
Hudernik zaplesala še Umirajočega laboda ter Romana Fičur in
Siniša Bukinac z duetom v koreografiji Siniše Bukinca, ki je za
konec zaplesal še svojega že legendarnega Šavrina, posvečenega
primorski oljki.
Junija 2016 so ljubljanske ulice preplavile stojnice kleklarjev z
vsega sveta, ki so mimoidočim v okviru Svetovnega kongresa
čipkarjev kazali svoje čipkarske mojstrovine. Otvoritev kongresa
je bila v torek, 24. junija 2016 na Gospodarskem razstavišču
v Ljubljani, program pa je obogatilo tudi Društvo baletnih
umetnikov Slovenije z Largom Georga Friedericha Händela v
koreografiji Vlasta Dedoviča, ki sta ga zaplesala Urša Vidmar in
Matevž Česen ter Meditacijo na glasbo Julesa Masseneta v živi
izvedbi violinistke Sare Mivšek in pisanistke Kaje Stražar, ki ga je
prav tako v koreografiji Vlasta Dedoviča odplesala Urša Vidmar.
V Koncertni in gledališki dvorani Lendava je 24. junija 2016 potekal tudi tradicionalni Balet pod zvezdami, ki ga ob lepem in
toplem vremenu organizator v sodelovanju z Društvom baletnih
umetnikov Slovenije postavi na zunanje prizorišče. Žal letos
vreme ni bilo naklonjeno, zato je Koncert pod zvezdami potekal na
notranjem odru te, po arhitekturi znamenite dvorane. V programu
koncerta so se predstavili Marin Inno in Richèl Wieles z Grand
pas de deuxom iz baleta Gusar na glasbo Adolpha Adama in v
koreografiji Mariusa Petipaja ter s sodobno koreografijo Viral
load turškega koreografa Rutkaya Özpinarja in na glasbo
Maxa Richterja, potem Chie Kato in Yujin Muraishi s pas de
deuxom Princese Florine in Plave ptice iz baleta Trnuljčica na

glasbo Petra Iliča Čajkovskega in v koreografiji Mariusa Petipaja,
Patricija Crnkovič najprej s svojo lastno koreografijo Skin and
bones na glasbo Davida J. Rocha, potem pa še s kofeografijo
Claudie Sovre na glasbo Lojzeta Lebiča Koliko odtenkov
mene? ter Ana Predin z Guajiro na glasbo Marije del Mar
Moreno in Malagueña na glasbo Serenoke.
Dan za tem, 25. junija 2016 je potekal še en tradicionalni baletni koncert, tako zvani Gala baletni koncert pod zvezdami, ki ga
Društvo baletnih umetnikov Slovenije vsako leto podari Občini
Piran. Letošnji koncert zaradi neprijazne finančne situacije za
razliko od prejšnjih let ni potekal na odprtem odru, postavljenem na piranskem Tartinijevem trgu, temveč na notranjem odru
Avditorija Portorož. Posvečen je bil obeležju Dneva državnosti,
program pa je bil enak programu, izvedenemu v Lendavi večer prej.
V nedeljo, 31. julija 2016 je Društvo baletnih umetnikov Slovenije pričelo z nizom svojih baletnih dogodkov v okviru Poletnega
festivala Piran, ki je potekal v na odprtem odru na Tartinijevem
trgu ter v Tartinijevem gledališču do 14. avgusta 2016. V okviru
festivala je Društvo baletnih umetnikov Slovenije poleg treh celovečernih baletnih predstav, dveh Carmen in enega Ratatouille
ter Večerov novih baletnih koreografij izvedlo še pet baletnih
koncertov in sedem dogodkov z naslovom Baletni muzej. Slednji
so potekali v formi baletnih koncertov z baletno izobraževalnim
programom, ki jih je spremljala predstavitev programa, ki je pod
odrskimi lučmi zaživeltaisti večer.
Prvi Baletni muzej z naslovom Različni baletni stili je potekal 31.
julija 2016 ob 18. uri. Nastopili so baletni plesalci Tetiana
Svetlična in Tijuana Križman Hudernik, obe solistki Baleta
SNG Maribor, pa Filip Jurič in Gaj Žmavc, prav tako člana Baleta
SNG Maribor, ob njih pa pe Romana Fičur, Dana Petretič, Siniša
Bukinac in plesalke Kulturnega plesnega društva Flamenko

Yuyin Muraishi in Chie Kato v pas de deuxu Plave ptice in princese Florine iz baleta Trnuljčica
foto Ernő Sebastian

Marin Ino in Richèl Wieles v duetu Viral load
foto Ernő Sebastian
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z Ano Pandur.
Isti večer se je ob 21. uri z otvoritveno slovesnostjo pričel Tretji
Poletni festival Piran, v programu katerega so nastopili Tetiana
Svetlična in Filip Jurič s pas de deuxom iz baleta Don Kihot,
Tijuana Križman Hudernik in Gaj Žmavc z duetom iz predstave Edwarda Cluga Stabat mater, Romana Fičur s sodobnim
delom koreografa Siniše Bukinca Odtisi, Dana Petretič in Siniša
Bukinac z Ne me quite pas Freda Lasserja ter plesalke KPD
Flamenko s flamenko točko Sevillane.
Baletni muzej z naslovom Balet Carmen je bil na sporedu 1. avgusta 2016 ob 18. uri, na njem pa je občinstvo sledilo predstavitvi
baleta Carmen. Po predstavitvi zgodovinske kronike nastanka
baleta po znani Bizetovi operi in različnih stilov, ki so se jih
skozi leta oprijemali različni koreografi, je sledil še prikaz
priprave plesalcev na predstavo, ki je bila zaradi močnega
vetra na sporedu ob 21. uri v Tartinijevem gledališču.
Posebej zanimiv Baletni muzej je potekal 4. avgusta 2016 ob 17.
uri. Ta je bil namenjen otrokom, tematsko pa je bil vezan na uprizoritev baleta za otroke Ratatouille, ki je bil tudi v celoti izveden
za najmlajše otroke. Predstava je bila na sporedu še isti večer.
Kar dva Baletna muzeja pa sta bila na Tartinijevem trgu v soboto,
6. avgusta 2016. Ob 17. uri so se predstavili profesorji in udeleženci
Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran
2016, občinstvo pa je z zanimanjem spremljalo predstavitev
številnih klasično baletnih in sodobno baletnih točk v izvedbi
najmlajših plesalk in plesalcev ter tistih, ki bodo v kratkem
stopili na profesionalno baletno pot. Ob 19. uri je sledila še
ena predstavitev baleta Carmen, enaka tisti 1. avgusta. Baletni
koncert Dancs-Piran je v vsej svoji zanimivosti pod odrskimi lučmi zablestel ob 21. uri, sledila pa mu je še ena predstava
baleta Carmen, ki jo je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v
program uvrstilo naknadno za več sto člansko množico, ki je 1.
avgusta 2016 zaradi do zadnjega kotička zasedenega Tartinijevega gledališča ostala pred njegovimi vrati. Predstava je bila izvedena za danes žal že pokojnega baletnega plesalca Josepha Bunna,
ki je nekaj dni po njeni izvedbi izgubil boj z boleznijo.
Pred predstavo Večera novih baletnih koreografij, v sklopu
katerega so se 9. avgusta odvile tri predstave v enem dejanju, so
bili na sporedu trije Baletni muzeji. Sodobno baletno umetnost
v Sloveniji so na podlagi svojih projektov predstavili Mitja Obed,
Tetiana Svetlična in Gaj Žmavc ter Ana Pandur.
V Piranu je že tretje leto zapored potekala prireditev izbora slovenske predstavnice za miss turizma sveta z naslovom Zvezde
pod zvezdami - Miss turizma Slovenije za Miss turizma sveta.
Program večera je oblikovan z različno paleto slovenskih ustvarjalcev s področja kulture in pop glasbe, od baleta, opere do
inštrumentalne glasbe. Plesalke in plesalci Društvo baletnih
umetnikov Slovenije ter udleženci Mednarodnega poletnega
seminarja Dancs-Piran 2016 so na prireditvi na Tartinijevem
trgu občinstvu 11. avgusta 2016 predstavili dela iz baletov
Bajadera, Anna Karenina, Peer Gynt, Esmeralda in Coppelia,
plesali pa so Tijuana Križman Hudernik, Gaj Žmavc, Elena Gaber,
Tamara Jojič, Maryia Kavaliova, Maša Kočivnik, Eva Ogrinc,
Maša Pušnik, Neža Rus, Kristina Veljkovič, Monika Zorko, Tim
Dolinšek, Lan Dan Kerštanj, Tim Dolinšek, Jošt Martinčič in Jan
Trninič ter Ayu Kinoshita in Ayaka Satake iz Japonske, Kármen
Kis, Réka Kiss, Szuzsanna Pretzer, Dóra Sautek, Balázs Löcsei
in Gábor Kápolnás iz Madžarske, Robert Hyland iz Avstrije ter
Dara Rozner iz Romunije. Pred prireditvijo je bil ob 19. uri na
sporedu Baletni muzej z naslovom Balet. V programu so bila
predstavljena baletna dela, Bajadera, Anna Karenina, Peer Gynt,
Esmeralda in Coppelia z nazornim prikazom vaj in priprav na
predstavo.
Mednarodni baletni poletni seminar Dancs-Piran je v letu 2016
potekal tretjič. Seminar, ki je trajal od 1. do 13. avgusta 2016 je
obiskalo 72 udeležencev, ki so se izobraževali pod vodstvom
pedagogov Tijuane Križman Hudernik (baletni treningi in baletni repertoar za osnovni tečaj), Evelyn Teri (koreografske delavnice
klasičnega baleta za nadaljevalni tečaj), Monika Barna (repertoar
za osnovni tečaj ter baletni trening in klasično baletni repertoar

Siniša Bukinac in Dana Petretič v Ne me quite pas; foto Ernő Sebastian

Filip Jurič in Tetiana Svetlična v pas de deuxu iz baleta Don Kihot; foto Ernő Sebastian
Gaj Žmavc in Tijuana Križman Hudernik v duetu iz baleta Stabat mater; foto Ernő Sebastian
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repertoar za osnovni tečaj), Evelyn Teri (koreografske delavnice
klasičnega baleta za nadaljevalni tečaj), Monika Barna (repertoar
za osnovni tečaj ter baletni trening in klasično baletni repertoar
za nadaljevalni tečaj), Ana Pandur (sodobni ples vs flamenko
tako za osnovni kot nadaljevalni tečaj), Gyorgy Szakaly (baletni
trening in pas de deux ter moška baletna tehnika za nadaljevalni
tečaj) in Claudia Sovre (tečaj baleta za začetnike). Korepetitorja
sta bila Marjan Petrnel in Gorazd Dvanajščak. V času seminarja
udeleženci dvakrat javno prikažejo pridobljeno znanje na odru
Tartinijevega trga. Zaključna predstavitev je bila 13. avgusta

19.30 uri že drugič organiziral En-Knapp. Ples je povsod, le odkriti ga moramo! Na sprehodu po Ljubljani je občinstvo odkrivalo ples in zanimivosti o plesu, ki se skrivajo na različnih neobičajnih lokacijah: na mostu, v cerkvi, glasbeni šoli, športni dvorani,
na tržnici, v parku, baletni dvorani ... in na odru. Ples v mestu
(originalno: Hidden Dance Walk, sprehod po skritem plesu), je
koncept, ki ga je v Nemčiji uspešno razvil Honne Dohrmann,
direktor oddelka za ples v gledališču Staatstheater Mainz ter
kurator plesnih festivalov v Mainzu and Ludwigshafenu. Do 30
udeležencem posameznega sprehoda se v dobri uri in pol pred-

Urša Vidmar in Matevž Česen v Largu Vlasta Dedoviča

Patricija Crnkovič v lastni koreorafiji Skin and bones; foto Ernő Sebastian

2016 ob 21. uri, ob 18. uri pa je potekal Baletni muzej, javna
izobraževalna ura o baletu, ki je zajemala predstavitev večera,
na kateri so pedagogi občinstvu predstavili svoje štirinajst
dnevno delo ter repertoar večernega sporeda.
Zadnji dan Poletnega festivala Piran, 14. avgusta 2016, je na trgu
ob 21. uri potekal Svečani zaključek. Društvo baletnih umetnikov Slovenije je program obogatilo s tremi baletnimi deli, in
sicer s pas de deuxom Odilie in Princa iz tretjega dejanja Labodjega jezera, ki sta ga zaplesala Tetiana Svetlična in Filip Jurič, duet
iz baleta Peer Gynt koreografa Edwarda Cluga v izvedbi Tijuane
Križman Hudernik in Gaja Žmavca ter novo koreografsko delo
z naslovom Towards blackness, ki jo je Siniša Bukinac skupaj z
Dano Petretič pripravil prav za zaključni večer, posvetil pa ga je
spominu na baletnega plesalca Josepha Bunna. Bukinac je duet
odplesal skupaj z Romano Fičur. Tako kot pred vsemi predhodnimi baletno obarvanimi večeri je tudi pred Svečanim zaključkom
festivala ob 17. uri na odru potekal Baletni muzej, na katerem
so plesalke in plesalci prikazali proces nastanka koreografij od
začetka vaj do njihovih javnih izvedb.
Novo sezono je Društvo baletnih umetnikov Slovenije pričelo v
Kulturnem centru Španski borci s sodelovanjem v dveh projektih
z naslovom Ples v mestu, ki ga je 10. septembra 2016 ob 18. in

stavi skoraj 100 nastopajočih in več različnih umetniških zvrsti,
ki razkrivajo ozadje plesa. Izjemna izkušnja, o kateri navdušeni
udeleženci plesnega sprehoda še dolgo govorijo! V prikazu dela
baletnih plesalcev so pod vodstvom Claudie Sovre plesali Maryia
Kavaliova, Elena Gaber, Neža Rus, Jošt Martinčič in Nal Zgonc.
Za zaključek svojih baletnih prireditev v letu 2016 je DBUS
17. decembra 2016 skupaj z SNG Opero in baletom Ljubljana
uprizorilo še Baletni koncert v Gledališču Toneta Čufarja na
Jesenicah. Barbara Potokar in Kenta Yamamoto sta odplesala
duet iz Baleta Carmen, Asami Nakashima in Yuya Omaki pas
de deux iz baleta Esmeralda ter Pas d’Esclave iz baleta Gusar,
Elli Purkunen sodobno baletno delo Alice v čudežni deželi,
Chie Kato variacijo iz Labodjega jezera. potem pa še z Yujinom
Muraishijem pas de deux Princese Florine in Plave ptice iz baleta
Trnuljčica, Urša Vidmar Meditacijo Vlasta Dedoviča, Marin Ino
in Richèl Wieles duet turškega koreografa Rutkaya Özpinarja
Viral load, Neža Rus Driado iz Don Kihota, Giorgia Vailati in
Owen Lane Grand pas de deux iz baleta Hrestač v koreografiji
Youryja Vamosha ter Dana Petretič in Siniša Bukinac duet Ne
me quite pas v koreografiji Freda Lassera, Historia de un amor
v koreografiji Siniše Bukinca, ki je zaplesal še svojega Šavrina,
posvečenega istrski oljki.

32

BOX & DUET & SINKOPA
v sklopu novih koreografij v letu 2016

Mitja Obed, ki smo ga do zdaj lahko večkrat spremljali kot
plesalca v projektih DBUS, se je lotil plesnega dela na osnovah
flamenka z naslovom Box (Melancholy nr.3 - Andante). Z
njim je oblikoval zanimivo pol ure trajajoče delo, v katerem
nastopa sam. Obed je skozi koreografijo posegal po novih
koreografskih pristopih. Delo je v končni obliki z ozirom na
dolžino in zasedbo enega samega plesalca zanimivo, z njim
pa je dokazal, da je odličen plesalec flamenka, s čimer sodi
v sam vrh domačih ustvarjalcev tega plesnega področja.
Nedvomno mu pri tem pomaga tudi pridobljena baletna izobrazba. Vrhunec premisleka, raziskovanj in domišljije na relaciji
scene in svetlobe nastopi v igri luči ter korakov plesalca,
ko ta zapleše duet s svojo senco in se ob odmiku v drugi kot
scene prelevi še v tercet likovnih linij ter dinamičnih poslikav.
Avtorska solo predstava je svojstven plesni recital, je poetika o
telesni gibalni razmejenosti in razsežnosti plesne substance, pa
čeprav v zamejeni odrski sceni, kjer se domiselno iskri in prepleta

Mitja Obed: Box (Melancholy nr. 3, Andante), foto Ernő Sebastian

tercet flamenka, sodobnih plesnih oblik in svetlobnih efektov.
Gaj Žmavc se je s Tetiano Svetlično lotil novega dela z naslovom
Duet, zasnovanega na sodobnem baletnem pristopu. Atraktivna koreografija, nabita z energijo lahko po obliki spominja na
sodobna plesna dela Rosane Hribar in Gregorja Lušteka,
seveda tokrat v baletni obliki z neverjetno tehnično izpopolnjenostjo in domiselnostjo v oblikovanju novih plesnih oblik in
fraz ter lastnim koreografskim jezikom, ki je pri Žmavcu vse bolj

Tetiana Svetlična in Gaj Žmavc: Duet, foto Ernő Sebastian

prepoznaven. Gaj Žmavc je skupaj s Tetiano Svetlično v Duetu
nedvomno dosegel nov mejnik v svojem koreografskem ustvarjanju ter tako še enkrat dokazal, da sodi med najboljše slovenske
koreografe mlajše generacije. Zamisel, koreografija in oblikovanje
svetlobe Gaj Žmavc, glasba Avo Part, plešeta pa Tetiana Svetlična
in Gaj Žmavc.

Ana Pandur: Sinkopa, foto Ernő Sebastian

Ana Pandur se je v svojem novem koreografskem delu z naslovom Sinkopa, prav tako kot Mitja Obed v Boxu, sprva oslonila na
tehniko španskega flamenka, iz katerega v koreografskem jeziku
postopoma prehajal v tehniko sodobnejšega plesa. Ob živi glasbeni izvedbi Mauricia Valdésa in Jureta Pohlevena pleše sama.
Izhodišče Sinkope je ideja »napake« kot motnje v sistemu, ki
obenem poteka na subjektivni ravni s stalnim preizpraševanjem
legitimnosti lastnega početja v določenem prostoru, času in kontekstu. V 30 minut dolgi predstavi je Pandurjevi, ki je odlična
plesalka flamenka, uspelo izraziti zanimivo koreografsko prepletanje med flamenkom in sodobno plesno tehniko.
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POLETNI FESTIVAL PIRAN 2016
31. julij - 14. avgust

Poletni festival Piran se je na pobudo Društva baletnih umetnikov
Slovenije prvič odvijal leta 2014. Že prva izvedba festivala,
namenjenega kulturni popestritvi v času najvišje turistične
sezone je bila tako uspešna in odzivna, da je Poletni festival
Piran postal vsakoletna stalnica piranskih poletnih noči, Društvo
baletnih umetnikov Slovenije pa ob Občini Piran, Zvezi
kulturnih društev Karol Pahor Piran, JSKD OI Piran ter
Avditoriju Portorož eden njegovih glavnih organizatorjev.
Štirinajstdnevno kulturno dogajanje festivala, ki se odvija
pretežno na odru, postavljenem na Tartinijevem trgu je zastavljeno
tako, da nudi na ogled spekter različnih kulturnih zvrsti, od klasičnega do sodobnega baleta, sodobnega plesa in
flamenka, predstav za otroke ter vse tja do klasične, sodobne in etno glasbe. Poletni festival Piran se preprosto odvija, za njegove dogodke ni vstopnine in je zato paleta odličnih kulturnih dogodkov na ogled dosegljiva prav za vse.
Da je bila, navkljub izjemnemu finančnemu bremenu festivala,
takšna odločitev pravilna pa pričajo besede dveh angleških

orchestra, Mladi levi in drugi, na programu tudi šest baletnih
predstav oziroma baletnih večerov ter trije koncerti z mešanim
programom, v katerih je balet zasedal pomembno mesto.
Balet je tako nastopil 31. julija 2016 na Svečani otvoritvi festivala, nato pa 1. avgusta z baletno predstavo Carmen, 4. avgusta
2016 z izvedbo baleta za otroke Ratatouille, 6. avgusta 2016 je
bil prvi baletni večer Dancs-Piran, kateremu je zaradi izjemnega
zanimanja občinstva sledila še ena uprizoritev baleta Carmen,
9. avgusta 2016 je bil na sporedu triptih Box Mitje Obeda, Duet
Gaja Žmavca in Sinkopa Ane Predin, 11. avgusta 2016 večer
Zvezde pod zvezdami na katerem sta nastopila Tijuana Križman
Hudernik in Gaj Žmavc ter mladi slovenski baletni plesalci,
13. avgusta 2016 se je s svečanim Baletnim večerom zaključil
Mednarodni poletni baletni seminar Dancs-Piran 2016,
14. avgusta 2016 pa je balet obeležil še Svečani zaključek
Poletnega festivala Piran 2016, na katerem so plesali Tetiana
Svetlična in Filip Jurič pas de deux Odille in Princa iz Labod
jega jezera, Tijuana Križman Hudernik in Gaj Žmavc duet iz

Filip Jurič in Tetiana Svetlična v pas de deuxu iz baleta Don Kihot; foto Ernő Sebastian

Tetiana Svetlična in Gaj Žmavc v Duetu; foto Ernő Sebastian

turistk, ki sta po predstavi baleta Carmen prisopihali do tehnične
kabine: “Vstopnica za ogled takšnega vrhunskega dogodka, bi v
Londonu dosegala višino, ki si jo zdaj, ko sva v pokoju nikakor ne
bi mogle več privoščiti. Zato hvala vam in še enkrat hvala, da sva
bili lahko še enkrat priča vrhunski predstavi. Domov odhajava
polni emocij in če bo vse po sreči, se v Piran zagotovo spet vrneva!”
V čarobni atmosferi, ki jo v času predstav na Tartinijevem
trgu pričara več tisočglava množica obiskovalcev, je bilo v
letu 2016 poleg glasbenih dogodkov kot so godalni orkester
I solisti Veneti s Claudiom Scimone, Tosca beat, Špičikuc

Clugovega Peer Gynta ter Romana Fičur in Siniša Bukinac novo
nastali duet posvečen žal že preminulemu baletnemu plesalcu
Josephu Bunnu z naslovom Towards blackness. Organizator
in izvajalec vseh je bilo Društvo baletnih umetnikov Slovenije.
Poleg rednih večernih predstav pa je DBUS letos na dan baletnih
in plesnih dogodkov uvedel še izobraževalne programe na
različne baletne in plesne tematike z naslovom Baletni muzej. Ti
so se odvijali na Tartinijevem trgu v popoldanskih urah z namenom predstavitve baletne umetnosti, baletnih umetnikov ter posameznih predstav, ki so doživele svečano uprizoritev taisti večer.
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Tomaž Golub in ansambel v Carmen; foto Ernő Sebastian

Mednarodni poletni baletni seminar

DANCS-PIRAN 2016

Vse fotografije: Ernő Sebastian

Paquita na Tartinijevem trgu

“Če na Dancs-Piran prideš enkrat, prideš zagotovo spet. Če ne
naslednje leto pa čez dve!” ... so besede staršev ene od udeleženk
iz tujine.
Mednarodni poletni baletni seminar Dancs-Piran je v letu 2016
tretjič odprl vrata številnim plesalkam in plesalcem, željnim
plesanja in plesnega druženja v najbolj vročih mesecih leta.
Preko 70 udeleženk in udeležencev iz Slovenije, Italije, Japonske,
Kitajske, Madžaske, Romunije, Avstrije, Nemčije in Egipta se je
v treh različnih tečajih izobraževalo pod očesi domačih in mednarodno uveljavljenih pedagogov.

Dvakarat v času trajanja seminarja, in sicer vsako soboto, se
udeleženke in udeleženci predstavijo s koncertom oziroma
baletno predstavo na velikem odru Tartinijevega trga v okviru
Poletnega festivala Piran. Prvi koncert je krajši in programsko
skromnejši, drugi, plod dvotedenskega dela, pa daljši in bogatejši.
Na njem še posebej pridejo do izraza tisti udeženke in udeleženci, ki najbogatejše, najzahtevnejše in tudi “najbolj baletne” točke
pripravljajo 14 dni. Tisti, ki prihajajo za teden dni se morajo žal
zadovoljiti s krajšim nastopom.

V Osnovnem tečaju je baletne treninge ter baletni repertoar,
tako kot obe predhodni leti, tudi letos poučevala Tijuana Križman
Hudernik. Koreografsko delavnico je vodila prof. Monika Barna
iz Madžarske plesne akademije, delavnice pod imenom Sodobni
ples vs flamenko pa Ana Pandur.

Nadaljevalni tečaj na vaji za klsično baletni repertoar

Osnovni tečaj na baletnem treningu

V Nadaljevalnem tečaju so baletne treninge izmenično vodili trije
profesorji, ki so sicer poučevali tudi druge delavnice. Tako je
prof. Evelyn Teri, znamenita dunajska pedagoginja in koreografinja predavala Koreoreografske baletne delavnice, prof. Monika
Barna klasično baletni repertoar in tehniko za dekleta ter Gyorgy
Szakaly, rektor in redni profesor na Madžarski plesni akademiji
prav tako klasično baletni repertoar, pa pas de deux ter tehniko za
moške plesalce. Poleg njih je Ana Pandur, tako kot v Osnovnem
tečaju tudi v Nadaljevalnem poučevala Sodobni ples vs flamenko.
Udeleženci Dancs-Piran se lahko odločijo za eno tedensko ali
dvotedensko obiskovanje seminarja. V štirinajst dnevnem trajanju potekajo redne aktivnosti udeležencev od ponedeljka do
sobote, in sicer od jutra pa tja do 17. ure z vmesnimi počitki ter
kosilom. Nedelja je prost dan in tedaj je v Piranu še bolj kot ostale
dni čutiti veselo baletno energijo udeležencev, ki se razposajeni
naselijo po piranskih plažah.
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Dancs-Piran je poseben seminar. Je takšen kot ga po besedah
predvsem staršev in pedagogov udeležencev iz tujine ne najdeš
nikjer več. Prijazen do udeležencev in ravno prav naporen
ne prikrajša ne za delo, ne za dejavnosti v prostem času.
Dancs je s svojimi vajami, delavnicami, dvema ali tremi predstavami ter medsebojnim druženjem nekakšen vpogled v svet profesionalnega baleta, v katerem plesalke in plesalci živijo za isti
cilj, to je predstava. Tako so sklenjena številna nova prijateljstva
za katera želimo, da bodo živela tudi naprej, v času zimske realnosti in morda naslednje poletje spet v Piranu ...

Dva večera Dancs-Piran na Tartinijevem trgu ...
Udeleženci seminarja Dancs-Piran 2016 so tudi letos na velikem
odru na Tartinijevem trgu uprizorili dva bogata baletna večera,
ob njiju pa so sodelovali še na prireditvi Zvezde pod zvezdami.
Koncerta ob sobotnih večerih zaključujeta posamezni teden
seminarja. Baletni večer, ki je na sporedu v soboto, po zaključku
prvega tedna siminarja, je sicer precej krajši, saj se zahtevnejša
baletna dela pripravljajo vseh 14 dni. V teh sodelujejo udeleženke
in udeleženci, ki se seminarja udeležujejo v 14 dnevnem trajanju.
Tudi tiste udeleženke in udeleženci, ki se seminarja udeležijo
le v posameznem tednu za nastop niso prikrajšani, je pa res,
da odnesejo manj znanja, s krajšim časom udeležbe pa tudi ne

morejo biti vključeni v najbolj zahtevna baletna dela, tista, ki so
na sporedu ob zaključku seminarja. Za koncerta v letu 2016 so
udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs
Piran odplesali program, naveden v nadaljevanju.
Osnovni tečaj pod vodstvom profesorice Mónike Barna
TRICH-TRACH POLKA
/ glasba Johann Strauss ml. / koreografija Mónika Barna /

Izza Napotnik, Julija Motaln, Nina Naprudnik, Laura Ana Oman,
Veronika Lucija Pirih, Frančeska Pivko, Katarina Tričkovič, Ela Uršič,
Luana Volkova in Valentina Emilia Wiesner.
V soboto 13. 8. 2016 so plesale Tea Berghaus, Neli Crnkovič, Nika Ferjan,
Wu Han, Lea Hostnik, Aala Ibrahim, Aaja Ibrahim, Lana Klemen, Luisa
Kreul, Minka Lavrič, Weng Lingki, Liana Mali, Nina Naprudnik, Yan
Peixin, Veronika Lucija Pirih, Jana Sever, Nina Lilija Sotlar, Lana Šifrar,
Tajra Šučur, Yung Ueyan, Tuo Ziyan, Li Yanxi, Fu Yike, Chen Yilin,
Chen Yirun, Valentina Emilia Wiesner in Zeng Xi.

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorice Evelyn Téri
SCHUMANN CARNIVAL
/ glasba Robert Schumann / koreografija Evelyn Téri

V soboto 6. 8. 2016 so plesale Fruzsina Barna, Neli Crnkovič, Mia Dorman,
Nuška Gujt, Aala Ibrahim, Aaja Ibrahim, Lana Klemen, Nuša Krajnčan,
Luisa Kreul, Leto Križanič Žorž, Liana Mali, Andreja Markelj Anžman,
Julija Motaln, Izza Napotnik, Nina Naprudnik, Laura Ana Oman,
Veronika Lucija Pirih, Luana Volkova in Valentina Emilia Wiesner.
V soboto 13. 8. 2016 so plesale Tea Berghaus Kosec, Neli Crnkovič, Wu Han,
Lea Hostnik, Aala Ibrahim, Aaja Ibrahim, Lana Klmen, Luisa Kreul,Weng
Lingki, Liana Mali, Nina Naprudnik, Yan Peixin, Veronika Lucija Pirih,
Jana Sever, Nina Lilija Sotlar, Lana Šifrar, Tajra Šučur, Yung Ueyan, Tuo
Ziyan, Li Yanxi, Fu Yike, Chen Yilin, Chen Yirun, Valentina Emilia
Wiesner in Zeng Xi.

V soboto 6. 8. 2016 so plesali Ayaka Satake, Robert Hyland - solo
Nina Baralič, Elena Gaber, Tamara Jojič, Maryia Kavaliova, Ayu
Kinoshita, Maša Kočivnik, Lucija Matijašič, Lara Nahtigal, Eva Ogrinc,
Maša Pušnik, Dara Rozner, Neža Rus, Nina Slabe, Kristina Veljkovič,
Lana Voljč, Alja Zaletelj, Monika Zorko, Tim Dolinšek, Gábor Kápolnás,
Lan Dan Kerštanj, Balázs Löcsei, Jošt Martinčič in Nal Zgonc.

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorjev
Mónike Barna in Györgya Szakálya
COPPELIA - VALČEK UR

V soboto 13. 8. 2016 so plesali Ayu Kinoshita, Jan Trninič - solo
Elena Gaber, Tamara Jojič, Maryia Kavaliova, Maša Kočivnik, Eva Ogrinc,
Maša Pušnik, Dara Rozner, Neža Rus, Nina Slabe, Kristina Veljkovič,
Monika Zorko, Tim Dolinšek, Gábor Kápolnás, Balázs Löcsei in Jošt
Martinčič.

/ glasba Léo Delibes / koreografija Gyula Harangozó /

Osnovni tečaj pod vodstvom profesorice Ane Pandur
CONTEMPORARY vs FLAMENCO
/ glasba Enrique Morente / koreografija Ana Pandur /

V soboto 6. 8. 2016 so plesali Nina Baralič, Elena Gaber, Tamara Jojič,
Maryia Kavaliova, Ayu Kinoshita, Kármen Kis, Réka Kiss, Maša
Kočivnik, Lucija Matijašič, Lara Nahtigal, Eva Ogrinc, Szuzsanna Pretzer,
Maša Pušnik, Dara Rozner, Neža Rus, Ayaka Satake, Dóra Sautek, Nina
Slabe, Kristina Veljkovič, Lana Voljč, Alja Zaletelj, Monika Zorko, Tim
Dolinšek, Robert Hyland, Gábor Kápolnás in Lan Dan Kerštanj.

Osnovni tečaj pod vodstvom profesorice
Tijuanea Križman Hudernik
ODALISKE I. / II. / III. / IV.

/ glasba Adolphe Adam / koreografija Tijuana Križman Hudernik /

V soboto 6. 8. 2016 so plesale Andreja Markelj Anžman, Neli Crnkovič,
Mia Dorman, Nuška Gujt, Aala Ibrahim, Aaja Ibrahim, Lana Klemen,
Nuša Krajnčan, Leto Križanič Žorž, Luisa Kreul, Liana Mali, Julija Motaln,
Izza Napotnik, Nina Naprudnik, Laura Ana Oman, Veronika Lucija Pirih,
Luana Volkova in Valentina Emilia Wiesner.
V soboto 13. 8. 2016 so plesale Tea Berghaus, Neli Crnkovič, Nika Ferjan,
Wu Han, Lea Hostnik, Aala Ibrahim, Aaja Ibrahim, Lana Klemen, Nuša
Krajnc, Luisa Kreul, Weng Lingki, Liana Mali, Nina Naprudnik, Yan Peixin,
Sergea Peršuh, Veronika Lucija Pirih, Jana Sever, Nina Lilija Sotlar,
Lana Šifrar, Tajra Šučur, Yung Ueyan, Tuo Ziyan, Li Yanxi, Fu Yike, Chen
Yilin, Chen Yirun, Valentina Emilia Wiesner in Zeng Xi.

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorice Ane Pandur
CONTEMPORARY vs FLAMENCO

V soboto 6. 8. 2016 so plesale Neli Crnkovič, Mia Dorman, Nuška Gujt,
Aala Ibrahim, Aaja Ibrahim, Lana Klemen, Nuša Krajnčan, Luisa Kreul,
Leto Križanič Žorž, Minka Lavrič, Liana Mali, Andreja Markelj Anžman,

/ glasba Dorantes: Orobroy / koreografija Ana Pandur /
Vsoboto 6. 8. 2016 so plesali Nina Baralič, Tamara Jojič, Ayu Kinoshita, Réka
Kiss, Maša Kočivnik, Lucija Mati-jašič, Lara Nahtigal, Eva Ogrinc, Dara
Rozner, Ayaka Satake, Nina Slabe, Kristina Veljkovič, Lana Voljč,
Alja Zaletelj, Robert Hyland, Gábor Kápolnás, Lan Dan Kerštanj, Jošt
Martinčič in Nal Zgonc
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V soboto 13. 8. 2016 so plesali Tamara Jojič, Ayu Kinoshita, Reka Kiss,
Maša Kočivnik, Maryia Kovaliova, Eva Ogrinc, Maša Pušnik, Dara Rozner,
Ayaka Satake, Kristina Veljkovič, Jošt Martinčič in Miha Florjanc Zupan.

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorjev
Mónike Barna in Györgya Szakálya
PAQUITA SUITE

/ glasba Ludvig Minkus / koreografija M. Barna & G. Szakály po M. Petipaju /

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorja Györgya Szakálya
ANNA KARENINA (na sliki zgoraj)

/ glasba Peter Ilič Čajkovski / koreografija Lilla Pártay /
V soboto 13. 8. 2016 so plesali Balázs Löcsei, Gábor Kápolnás, Tim Dolinšek,
Jošt Martinčič, Jan Trninič in Filip Jurič k.g.

Osnovni tečaj pod vodstvom profesorice Mónike Barna
PAQUITA - VARIACIJA

V soboto 13. 8. 2016 so plesali: pas de deux Ayaka Satake, Balázs Löcsei;
Elena Gaber, Tamara Jojič, Maryia Kovaliova, Ayu Kinoshita, Kármen
Kis, Maša Kočivnik, Eva Ogrinc, Szuzsanna Pretzer, Maša Pušnik, Dara
Rozner, Neža Rus, Nina Slabe, Kristina Veljkovič in Monika Zorko.

/ glasba Ludvig Minkus / koreografija Mónika Barna
V soboto 13. 8. 2016 je plesala Nika Ferjan (na sliki zgoraj desno).

Nadaljevalni tečaj - mentorica Irina Isomura
COPPELIA - variacija Swanilde

/ glasba Adolph Adam / koreografija Marius Petipa /
V soboto 13. 8. 2016 je plesal Jan Trninič (na sliki zgoraj levo).

/glasba Adolphe Adam / koreografija Marius Petipa /
Vsoboto 6. 8. 2016 je plesala Ayu Kinoshita (na sliki spodaj levo).

ESMERALDA - variacija

/glasba Cesare Pugni / koreografija Marius Petipa /
Vsoboto 6. 8. 2016 je plesala Ayaka Satake (na sliki zgoraj desno).

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorice Evelyn Téri
GIVE ME THE HAND

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorja Györgya Szakálya
GUSAR - VARIACIJA

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorice Mónike Barna

CAPONE (na sliki zgoraj)

/ glasba Ronan Hardiman / koreografija Mónika Barna /
V soboto 13. 8. 2016 so plesale Elena Gaber, Kármen Kis, Eva Ogrinc,
Szuzsanna Pretzer, Maša Pušnik, Neža Rus, Ayaka Satake, Dóra Sautek,
Nina Slabe in Monika Zorko.

/ glasba Joseph Haydn / koreografija Evelyn Téri

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorice Mónike Barna

V soboto 13. 8. 2016 so plesali Elena Gaber, Ayu Kinoshita, Dara Rozner,
Nina Slabe, Monika Zorko, Tim Dolinšek, Gábor Kápolnás, Balázs Löcsei,
Jošt Martinčič in Jan Trninič.

ODALISKE / glasba Adolph Adam / koreografija Marius Petipa /
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V soboto 13. 8. 2016 so plesale Kármen Kis, Szuzsanna Pretzer, Dóra Sautek.

Nadaljevalni tečaj pod vodstvom profesorice Mónike Barna
BAJADERA - Variacija Nykije
/ glasba Ludvig Minkus / koreografija Marius Petipa /
V soboto 13. 8. 2016 je plesala Reka Kiss

Začetni tečaj pod vodstvom Claudie Sovre
SAMO MI TRIJE
/ glasba Peter Ilič Čajkovski / koreografija Claudia Sovre /

V soboto 13. 8. 2016 so plesali: Sun Jingtao, Sun Jingqi in Yan Puihing.

... in udeleženci Dancs-Pirana v okviru dogodka Zvezde pod zvezdami
Nekateri udeleženci seminarja Dancs-Piran, predvsem tisti, ki so
na seminarju sodelovali 14 dni, so v družbi profesionalnih baletnih
plesalk in plesalcev, vidnih slovenskih baletnih solistov in članov
DBUS, nastopili še v okviru dogodka Zvezde pod zvezdami ali
Miss turizma Slovenije za miss turizma sveta, ki je potekal na odru
Tartinijevega trga v četrtek, 11. avgusta 2016. Prikazali so Ples ur
iz baleta Coppelia v katerem so nastopili Elena Gaber, Tamara
Jojič, Maryia Kavaliova, Ayu Kinoshita, Kármen Kis, Réka Kiss,
Maša Kočivnik, Eva Ogrinc, Szuzsanna Pretzer, Maša Pušnik,
Dara Rozner, Neža Rus, Ayaka Satake, Dóra Sautek, Kristina
Veljkovič, Monika Zorko, Tim Dolinšek, Robert Hyland, Gábor
Kápolnás in Lan Dan Kerštanj, variacije iz baletov Esmeralda,
Coppelia in Bajadera, ki so jih zaplesale Ayaka Satake, Ayu
Kinoshita in Reka Kiss ter ples fantov iz baleta Anna Karenina v
izvedbi Balázasa Löcseija, Gáborja Kápolnása, Tima Dolinšeka,
Réka Kiss v variaciji Nykie iz baleta Bayadera
Jošta Martinčiča, Jana Trniniča in Filipa Juriča k.g.

Mednaridni poletni baletni in plesni seminar

Piran, Slovenija, 24. julij - 5. avgust

2017

za baletne plesalce, zacetnike in ljubitelje baleta ter za plesalce sodobnega plesa

Ariane Lafita Gonzalves - Gabriele Haslinger - Tijuana Krizman Hudernik
ˇ
Vittorio Galloro - Gaj Zmavc ...
ˇ

www.dancs-piran.com
39

TUTU
SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE
Lendava, 10. - 12. februar 2016

Baletna tekmovanja v svetu beležijo nekajdesetletno tradicijo, v našem prostoru je bilo prvo organizirano v letu 1993. Glede na dejstvo, da je
balet v svojem bistvu povezan z glasbo, je bila logična umestitev v krovno organizacijo TEMSIG. Nekaj jih je bilo izvedenih skupaj z Društvom
baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS).
Že od samega začetka so bile želje izpeljati tekmovanje ne le solistov, pač pa tudi v skupinah, kakor tudi tako imenovanih amaterskih oz.
baletnih šol in oddelkov z osnovnim programom kot se zdaj imenujejo. Predvsem z vidika majhnosti našega prostora in omejenega števila
res talentiranih mladih plesalcev bi množičnost dogodka nedvomno izpostavila izvrstne bodoče slovenske, morda celo svetovne soliste. Tako
obliko tekmovanja že dolgo negujejo na Dunaju, pri nas pa v okviru obstoječega programa to ni bilo mogoče. S skupinskimi koreografijami se
institucije sicer lahko predstavijo na vsakoletni reviji klasično baletnih šol in društev v okviru DBUS, vendar ne tekmovalno.
TUTU uveljavlja kategorije prav za to vrsto preizkušnje. Obarvanost kategorij je le poudarek raznolikosti ne le formalnega ustroja tekmovanja,
temveč tudi raznovrstnosti znanja in sposobnosti kandidatov.
Do 12. BALTEKa, ki je potekal februarja 2015, se je izpostavilo kar nekaj nejasnosti in vprašanj, prav glede baletne specifike, ki so pripeljala do
pobude o novem tekmovanju. Pri odločitvi o spremembah tako pravil kot izvedbi BALTEK bi morala imeti glavno besedo baletna stroka. Zato
odločitev, da balet shodi samostojno.
Kljub umeščenosti v TEMSIG, ima BALTEK svoj tok, svoje zakonitosti, ki z glasbenimi tekmovanji niso v celoti primerljiva. Četudi naj bi bila
tekmovanja preizkus le nadpovprečnih v svoji generaciji, pa majhnost našega prostora omogoča tudi pridnim, a morda manj nadarjenim,
da se udeležijo tekmovanja. Izbor pri glasbenikih je veliko večji, ne le številčno ampak tudi po mnogoterosti instrumentov. Glasbeniki lahko
vadijo instrument sami, baletni plesalci pa največ pridobijo prav v vsakodnevnem vadenju pod učiteljevim budnim očesom. Državno glasbeno
tekmovanje poteka kak mesec po regijskih, kar omogoča dodaten čas za pripravo, ne le fizično, tudi psihološko. Glasbeniki igrajo iste skladbe
tako na regijskem kot na državnem nivoju, baletni plesalci imajo določene variacije oz. etude, a nekaterih na državnem tekmovanju ne ponovijo,
saj so zahtevane nove.
Predhodni dvokrožni sistem v dveh dneh, ki je veljal do sedaj, je bil lani formalno spremenjen v regijsko in državno tekmovanje, a še vedno v
dveh dneh zapored.
Glasbena regijska res potekajo po regijah, baletnih regijskih nikoli ni bilo, saj je tekmovalcev po posameznih regijah premalo, zato je bil uveden
sistem kot na tekmovanjih po svetu – dvokrožni zgoščen v dveh dneh, tretji dan je gala oz. zaključni koncert nagrajencev – ki je še ena posebnost
baletnih tekmovanj, saj pri glasbi zberejo nagrajence z vseh instrumentov.
Dodana kategorija za tekmovalce, ki se na glasbenih šolah izobražujejo po osnovnem programu, je bila uvedena kot odziv na problematiko
različne minutaže števila učnih ur učencev baleta, ki so odslej na BALTEKu tekmovali v istih kategorijah. Ta problematika je bila predstavljena
OO BALTEKa po lanskoletnem tekmovanju in istočasno je bil z njo seznanjem tudi DBUS. S tekmovalno kategorijo za osnovni program je TUTU
učencem osnovnega programa končno ustvaril mesto pod soncem in jim omogočil, da se bodo odslej lahko primerjali oz. tekmovali s seboj
enakovrednimi. Kje je odgovornost učitelja, da učenca, ki ima 2 ali še več krat manj pouka / znanja, pošilja na tekmovanja, kjer se izpostavlja
pomerjanju s sovrstniki z neprimerno več znanja?
Glasbene šole, na katerih se izvaja osnovni program baleta, so že v izhodišču zaradi izvajanja le osnovnega programa manj oz. nekonkurenčne,
kar je razvidno tudi na podlagi preteklih rezultatov v I. A in I. B kategorijah; medtem kot v kategorije II.A in II.B pa sploh ne posegajo. Trenutno
le osrednji šoli v Ljubljani in Mariboru namreč izvajata razširjen program in v bistvu tekmujeta med seboj.
Vsekakor smo želeli vrniti dva kroga enega tekmovanja, kot je praksa v tujini.
Tudi glede ocenjevanja se je izpostavilo nekaj vprašanj. V pravilih BALTEKa piše, da član žirije ne sme imeti svojega tekmovalca. Kar nekaj
spornih povezav je očrnilo delo žirije, a nihče se ni pritožil in tako so odločitve žirije dokončne. A dogaja se, da sposobni učitelji, ki vedno prihajajo
na tekmovanja in dobivajo nagrade, ne morejo biti člani žirije, tisti pa, ki nikoli niso bili sposobni pripraviti učencev na tekmovanje, kaj šele
poseči po nagradah, ocenjujejo delo in kandidate tistih, ki to znajo mnogo bolje. Nekoč so na glasbenih tekmovanjih sedeli v žirijah tudi učitelji,
ki so imeli svoje kandidate, a zanje niso smeli glasovati.
Sestava žirije na regijskem tekmovanju je pri glasbenih drugačna kot na državnem. Kot običajno je bila tudi na 12.BALTEKu ena sama za oba
dneva, kar naj bi prineslo boljšo preglednost in pravičnejše odločitve, pa tudi manj stroškov.
Razen v III. kategoriji so ostali kandidati še šolajoči se mladi plesalci, torej bi morali člani žirije imeti vsaj nekaj pedagoških izkušenj, poznati
zmožnost izvedbe na posamezni stopnji, poznati sistem šolanja. Predvsem v prvih dveh kategorijah je nejasno ali ocenjujejo talentiranega otroka
ali pa delo, ki ga je učitelj z njim opravil. Zgodilo se je, da so tekmovalci v nižjih kategorijah delali težje elemente kot starejši. Ali gre pripisati
kompleksom učiteljev, ki preko učencev želijo dokazati svojo vrednost, je stvar razprave, dejstvo pa je, da s tem ne delajo usluge ne sebi, kaj
šele svojim učencem. Postavljajo norme, ki jih v bodoče ne bodo zmogli (znali) obvladati, saj morajo otroci najprej dobro obvladati osnove, da
korake lahko nadgrajujejo.
Zato se je DBUS v TUTUju odločil uvesti smiselno prepoznavnost ocenjevanja kot ga poznajo na tujih tekmovanjih, kjer član žirije izoblikuje
celovito mnenje o posameznem tekmovalcu na ocenjevalnem listu, torej bo jasno razvidno, kako ga je ocenil. Mentorji oz. pedagogi bodo imeli
možnost vpogleda v te ocene.
Pričakovanja pogovora oz.seminarja po lanskoletnem državnem tekmovanju z enim od članov žirije, ki naj bi podal svoje mnenje o tekmovanju,
tekmovalcih, kvaliteti šolanja, žal ni izpolnila pričakovanj ne otrok, staršev in učiteljev, željnih poglobljene in strokovno utemeljene
povratne informacije. Predavatelj, ki je bil tudi član žirije, je omenjal splošne tehnične pomanjkljivosti tekmovalcev in konkretno pokazal svojo
nestrokovnost s tem, ko je nagradil tekmovalko, katero so le-te zadevale.
Lanskoletno tekmovanje ni prineslo prepoznavno izjemnih plesalcev, tudi grand prix (še ena baletna posebnost) niso podelili, deloma, ker žirija
ni prepoznala tistih res izstopajočih ali pa talenti niso pokazali dobrega dela in so ostali talenti le na papirju. To sicer ne pomeni, da nimamo dobrega nabora mladih baletnih plesalcev. Nekateri tekmovalci so v preteklih letih že dosegali visoke standarde, letos pa so se porazgubili, morda
tudi zato, ker žirija ni dovolj visoko ovrednotila njihovih nastopov, in ne le zato, ker učitelji z njimi niso dobro delali. Seveda se otrok spremeni,
ko odrašča, kar je tudi potrebno upoštevati.
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Zato je ob vse večjih zahtevah kvalitete znanja šolajočih se plesalcev v svetu, dodatna možnost pokazati svoje znanje v letu, ko ni tekmovanja
BALTEK, skoraj nuja in prav TUTU je vmesni člen. Na poletnih šolah udeleženci pri tujih učiteljih iščejo možnosti in informacije o sodelovanju
na mednarodnih tekmovanjih. Gre za potrjevanje osvojenega znanja, TUTU kot tekmovanje nudi dodatno preizkušnjo za mlade ljudi, saj sicer
dobijo priložnost stopiti na oder le enkrat, morda dvakrat na leto. Šolajo pa se za nastopanje na odrih, pa ne le domačih. S tem si krepijo samozavest, z več preizkušnjami zori tako tehnika kot umetniška zrelost in vrednost plesalca. Prav zato je tudi nabor variacij v razpisu zastavljen
tako, da vsakdo najde primerno svojemu znanju in aspiracijam.
V žirijo so povabljeni mednarodno uveljavljeni profesorji in baletni umetniki. Nujnost regijske izbire člana iz Ljubljane in Maribora ni bila prioriteta. DBUS je v zadnjih letih mednarodne povezave bogatil z organizacijo gala koncertov, tudi Gaudeamus in razširil mrežo sodelovanja po Evropi,
s čemer se odpira večji izbor članov žirije. Mednarodna tekmovanja po svetu, ki imajo večje finančne možnosti, povabijo veliko večje število
članov žirije, zato je želja TUTUja, da bi s tem nadgradili znanje in poglede na balet. Udeleženci bi pridobili možnost prehoda na mednarodne
institucije, bodisi z nagrado ali pa le na predlog žirije.
Ob tekmovanjih predvsem pogrešamo večjo pretočnost izkušenj in znanja – komunikacije med izkušenimi, že upokojenimi učitelji in tistimi plesalci, ki so še aktivni, saj so to potencialni člani žirij na prihodnjih tekmovanjih. Le s širjenjem znanja, dialogom, učenjem bomo odprli kvaliteto
in kvantiteto, ki jo bomo lahko v večji meri pokazali tudi v Evropo in širše.
DBUS je z imenom TUTU želel povedati, da gre za balet, s TUTUjem želi povezati slovenski baletni prostor, šole, gledališča v enovito telo, ki se
navzven lahko ponaša le s kvaliteto in ponosno nosi ime slovenskega baleta.

TUTU 2016

Skupinska fotografija po zaključnem koncertu; foto Ernő Sebastian

V Gledališki in koncertni dvorani Lendava je v organizaciji Društva baletnih umetnikov Slovenije ter sodelovanju Zavoda za kulturo in promocijo
Lendava od 10. do 12. februarja 2016 potekalo TUTU – slovensko baletno tekmovanje.
Organizacijski odbor TUTU, sestavljen iz članov Društva baletnih umetnikov Slovenije Tomaž Rode, Darja Sebastian, Ana Trojnar in Claudia
Sovre, je v razpisu povabil na tekmovanje učence baletnih šol z osnovnim programom, baletnih šol z razširjenim oz. obširnejšim programom,
dijake srednjih baletnih šol, učence zasebnih baletnih šol in društev, slovenske plesalce, ki se šolajo na baletnih institucijah izven Slovenije,
slovenske profesionalne baletne plesalce in tujce, zaposlene v slovenskih gledališčih, ki so se lahko prijavili v različne kategorije.
Možnost, ki je na do sedaj organiziranih baletnih tekmovanjih v Sloveniji še ni bilo, je bila uveljavitev tekmovanja v skupinah, kakor tudi baletnih
šol z osnovnim programom v samostojnih kategorijah. Starostni razpon v solo kategorijah je bil od leta 1989 do 2004, pri skupinah pa je zajemal
leta med 1997 do 2007. Mentorji so v posameznih kategorijah pripravili krajše etude, v starejših pa je bil možen izbor variacij in pas de deuxjev
iz takorekoč vseh klasičnih baletov.
Prijavilo se je 13 šol oz. društev, 15 mentorjev – učiteljev je pripravilo 56 udeležencev, bodisi solo ali v skupinah. Žal v kategorijah, kjer bi se
lahko predstavili učenci višje stopnje nižje baletne šole in dijaki srednje šole, prav tako tudi profesionalni plesalci, razen dijakov mariborskega
konservatorija, prijav ni bilo. Izjemna škoda, saj bi se mladim ljudem odprle nove možnosti, novi izzivi, a nekateri učitelji so smatrali, da TUTU
ni mesto, kjer bi želeli predstaviti svoje delo. O namenu in željah organizatorjev ob vzpostavitvi novega tekmovanja, je bilo več objavljenega že
na spletni strani DBUS, kar v celoti povzemamo na straneh te številke BALETa.
Tekmovalce je ocenjevala mednarodna strokovna žirija, sestavljena iz baletnih umetnikov in priznanih pedagogov.
Gabriele Haslinger, nekdanja solistka baleta dunajske državne opere in ugledna pedagoginja, ki je do nedavnega poučevala na Baletni akademiji
dunajske državne opere, Emina Minka Kamberović, primabalerina sarajevskega baletnega ansambla, mednarodno uveljavljena baletna pedagoginja in članica žirije na mnogih tekmovanjih, Judit Murányi, tudi mednarodno uspešna balerina in pedagoginja iz Madžarske plesne akademije
(MTF) v Budimpešti, Eriberto Verardi, ne le v Italiji v Balletto di Verona, pač pa po svetu delujoč pedagog, koreograf, režiser in pa Valentin Bartes,
plesalec s svetovno kariero in povezovalec evropske in japonske baletne dediščine, trenutno delujoč v Bariju.
Tekmovanje je potekalo v dveh krogih, razdeljenih na dva dneva, na zaključnem koncertu pa so se predstavili nagrajenci in tisti, ki jim je žirija
podelila novo možnost nastopa na odru, saj tovrstne izkušnje šele nabirajo. Žirija je podelila sedem nagrad, ki so jih prejeli tekmovalci v razponu
osvojenih točk, določenem z razpisom, poleg tega pa so prvi trije uvrščeni v posamezni kategoriji, prejeli zlate, srebrne in bronaste medalje. Prav
teh so se predvsem najmlajši zelo razveselili. Posebne nagrade so bile podeljene v obliki štipendij, tako za poletne tečaje kot tudi za celoletno
šolanje, prispevali pa so jih člani žirije in DBUS, medtem ko je praktične nagrade v obliki dresov, copat, trikojev prispevala trgovina Veronarte, ki
je tudi poskrbela za snemanje vseh treh dni baletnih preizkušenj.
Novost, uvedena na TUTU tekmovanju, je bila možnost vpogleda v ocenjevalne liste posameznih članov žirije. Mentorji so lahko prevzeli
fotokopije, za analizo pa povprašali člane žirije. Ocenjevalni listi, ki so bili brez usklajevanja žirije takoj objavljeni tudi na spletni strani TUTU, so
zajemali ne le ocene po posameznih uveljavljenih baletnih kriterijih, pač pa tudi splošne napotke in opažanja učiteljem za nadaljnje delo. S strani
mentorjev je bila novost sprejeta z odobravanjem. Glede na dejstvo, da je tekmovanje v taki obliki in z naslovom TUTU zaživelo prvikrat, pa tudi,
ker so v najnižjih kategorijah tekmovali mladi plesalci iz neprofesionalnih šol, se je žirija odločila, da za drugi krog ne opravi selekcije in dopusti,
da se vsi pokažejo ponovno naslednji dan.
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TUTU
SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE
REZULTATI
REZULTATI TUTU
2016

Rezultati, v celoti so objavljeni na spletni strani http://tutu-baletno-tekmovanje.com, so naslednji:

KATEGORIJE SOLO
Rumena A

Teja Sever
3. nagrada, 1. mesto, zlata medalja
Plesno gledališko društvo Primabalerina
v sodelovanju z Glasbeno šolo Nova Gorica
in Glasbeno šolo Vinka Vodopivca
Ajdovščina, mentor Sergej Semenjuk

Andreja Markelj Ažman
2. mesto, srebrna medalja
Glasbena šola Jesenice,
mentorica Maja Repe

Kaja Čeh,
3. mesto, bronasta medalja
Glasbena Šola Gornja Radgona,
mentorica Ana Tina Petkovšek

Nuša Krajnčan
2. mesto, srebrna medalja
Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer,
mentorica Ana Germ

Katarina Juriševič
3. mesto, bronasta medalja
Društvo ljubiteljev baletne umetnosti
Divača,
mentorica Živa Žitnik

Rumena B

Tara Ukmar
1. mesto, zlata medalja,
Društvo ljubiteljev baletne umetnosti
Divača,
mentorica Živa Žitnik
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Rdeča D

Jan Trninič
1. nagrada, 1. mesto, zlata medalja,
posebna nagrada: enoletno šolanje na
Madžarski plesni akademiji v Budimpešti
Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
mentorica Galina Dmitrieva

Anja Dajčman
3. nagrada, 2. mesto, srebrna medalja,
posebna nagrada: enomesečni poletni tečaj
pri Balletto di Verona.
Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
mentor Nikolaj Shilnikov

Taja Pec
3. mesto, bronasta medalja.
Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
mentor Nikolaj Shilnikov

Rdeča E

Alja Senčar
2. nagrada, 1. mesto, zlata medalja,
posebna nagrada: poletni baletni tečaj na Madžarski plesni
akademiji v Budimpešti
Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
mentor Nikolaj Shilnikov

Jakob Korošec
2. nagrada, 2. mesto, srebrna medalja,
posebna nagrada: poletni baletni tečaj na Madžarski plesni
akademiji v Budimpešti
Konservatorij za glasbo in balet Maribor,
mentor Nikolaj Shilnikov

TUTU 2017
2. SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE
Gledališka in koncertna dvorana Lendava
17. - 19. junij 2017

www.tutu-baletno-tekmovanje.com

KATEGORIJE SKUPINE
Modra F

Zgoraj levo: Plesno gledališko društvo Primabalerina z Glasbeno
šolo Nova Gorica in Glasbeno šolo Vinka Vodopivca Ajdovščina
1. mesto, zlata medalja,
posebna nagrada celi skupini: enotedenski poletni tečaj v Bariju in
posebna nagrada mentorju Sergeju Semenjuku za pripravo
koreografije Španski ples,
mentor Sergej Semenjuk
Zgoraj desno: Šprtno društvo moj klub Bled
2. mesto, srebrna medalja,
mentorica Tamara Polanc
Levo: Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer
3. mesto, bronasta medalja,
mentorica Ana Germ

Modra H

Zgoraj levo: Konservatorij za glasbo in balet Maribor, 1. letnik
3. nagrada, 1. mesto, zlata medalja,
Mentorica Galina Dmitrieva
Zgoraj desno: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 1. letnik
3. nagrada, 2. mesto, srebrna medalja,
posebna nagrada DBUS celotnemu letniku: poletni tečaj
Dancs-Piran 2016,
posebna nagrada Maryii Kavaliovi: enomesečni poletni tečaj v
Balletto di Verona,
Mentorica: Vesna Cestnik Tehovnik
Levo: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 3. letnik
3. mesto, bronasta medalja,
Mentorica Tanja Pavlič
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Lendavski dnevi so po zaključnem koncertu izzveneli v upanju na novo srečanje prihodnje leto. Za več odziva, konkretnejše predloge, želje in
izzive, pa je bil organiziran posvet in analiza, kamor je DBUS povabil baletne učitelje vseh programov.
Prvi odzivi udeležencev, pa tudi žirije so bili izjemno navdušujoči. Možnost primerjave učencev baletnih oddelkov ob glasbenih šolah in samostojnih društev med seboj, se je izkazalo kot dobra odločitev, žal pa smo pogrešali več solistov iz tako imenovanih profesionalnih šol.
Vse dni nas je skozi mavrične barve tekmovalnih kategorij, baletne etude, variacije, pas de deux vodil čaroben glas naše napovedovalke ge.
Branke Smole, baletne utrinke je v fotografski aparat lovil Ernő Sebastian, za neprekosljivo izvedbo tekmovanja pa so poleg Tomaža Rodeta,
Darje Sebastian, Ane Trojnar in Claudie Sovre požrtvovalno skrbeli še ga. Darinka Preston, Tomaž Čibej, Ludvik Gőnc in Nikolaj Bažika.
Organizacijski odbor TUTU – DBUS se iskreno zahvaljuje vsem, ki so s svojo prisotnostjo in predanostjo pomagali ustvariti nov praznik slovenskega baleta ter prispevali k rojstvu prvega samostojnega baletnega tekmovanja v Sloveniji!
Vse fotografije: Ernő Sebastian

DRUGO SLOVENSKO TEKMOVANJE
KOREOGRAFSKIH MINIATUR
RULES

RULES FOR THE JURY
2. SLOVENIAN COMPETITION OF CHOREOGRAPHIC MINIATURES
th
Hkrati s tekmovanjem TUTU, je potekalo tudi 2. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur,LENDAVA,
kjer so 10
seth–12
predstavili
štirje koreografi. Jernej
February 2016
Bizjak je svojo miniaturo odplesal sam, Dana Petretič jo je zaupala Siniši Bukincu, Claudia Sovre izvrstni mladi plesalki Patriciji Crnkovič, Mojca
Ussar pa Mojci Majcen in Andreji Šraj.
1.   The jury consists of five distinguished ballet artists and teachers who do not work in
were or are not in any way connected to any competitor, any
Žirija je nagradila koreografijo Mojce Ussar z drugo in koreografijo Claudie Sovre s Slovenia
tretjo and
nagrado.
competitor's representative or any institution that the competitors come from. It is
appointed
by
the Organising
Boardin
of najmlajši,
TUTU.
Nagrajeni koreografiji sta popestrili zaključni večer mladih plesalcev, kjer so se predstavili vsi
nagrajenci
tako solo kot v skupinah.
Nagrade so podelili člani žirije, ki so jih tudi prispevali.
2.   The President of the jury is elected from amongst themselves.

3.  
3.   In cooperation with the jury, the Organising Board of TUTU appoints the jury
administrator, who is not a jury member and shall be responsible for the data
processing of assessment sheets.
4.   Jury members shall comply with these Rules, which are introduced to them at a
meeting with the Organising Board of the Association of Ballet Artists of Slovenia
(DBUS) before the competition.
5.   The competition has two rounds under category CHOREOGRAPHY.
6.   The jury uses the terms "excellent", "good", "satisfactory" and "unsatisfactory" to
assess the Originality and innovation of choreographic expression, Inventive use of
space, music and other scene elements, Stylistic uniformity, Level of interpretation
and implementation and Impression.
7.   The assessment criteria are determined by jury members before the competition.
8.   The President of the jury signs the competition result sheet after the end of each
category. After the second competition round, he also signs the result list of awards.
The jury decides on the programme of the closing gala.
9.   The jury's assessment shall be discrete and independent.
11.  Jury members put down a general score in the assessment sheet by means of points.
12.  Jury members write down short suggestions, views or comments in the assessment
sheet that can be viewed by a competitor.

Mojca Ussar:
Prvo mesto, 2. nagrada
Izvajalki: Mojca Majcen in Andreja Šraj

13.  Jury members assess the choreographies using points from 50 to 100. A competitor
Caludia
Sovre
may compete in the second round if he/she gathers at least 75 points in the first round.
Themesto,
points from3.
both
the first and second round are NOT summed together, which
Drugo
nagrada
Izvajalka: Patricija Crnkovič

Dana Petretič: DEVET KROGOV SOLZA
Izvajalec: Siniša Bukinac

Jernej Bizjak: HANDMADE
Izvajalec: Jernej Bizjak
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10.

REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL
IN DRUŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE

V Kulturnem domu v Kamniku je v nedeljo, 29. maja 2016
žuborel mladostno razigran živ žav, saj so se zbrali mladi
plesalci na že deseti reviji baletnih šol in društev Republike
Slovenije. Stoosemdeset otrok in petnajst učiteljic je hitelo
z vajami, z zadnjimi ponavljanji korakov in koreografij
za svečani nastop.
V imenu organizacijskega odbora, ki so ga sestavljali
predsednica Ana Vovk Pezdir in člani Tomaž Rode, Darja Sebastian, Claudia Sovre in Ana Trojnar, je pobudnica
revij Ana Vovk Pezdir z nagovorom pripravila pravšnje
vzdušje za večer poln rožic, labodkov, ledenih kraljic,
pomladi, otožnega večera, pravljičnega plesa, nagajivih
grajskih gospodičen, ognjevitega španskega plesa, elegije,
pa slovanskega plesa. Med deklicami je zablestelo tudi
nekaj zelo obetavnih fantov.

Baletni oddelek GŠ Kamnik, mentorica Ana Trojnar; foto Ernő Sebastian

Baletni oddelek GŠ Zagorje ob Savi, mentorica Ana Hrastelj Malec; foto Ernő Sebastian

Baletni oddelek GŠ Nazarje, mentorica Tanja Pečenko; foto Ernő Sebastian

Plesni klub Minimundo, mentorica Barbara Hribar; foto Ernő Sebastian

Baletni oddelek Športni raj Trbovlje, mentorici Irena Senčar in Anja Vincek; foto Ernő Sebastian
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Zavod Baletna šola Stevens - Pirniče, mentorica Manca Torkar; foto Ernő Sebastian

Zavod Baletna šola Stevens - Naklo, mentorica Nena Vrhovec Stevens; foto Ernő Sebastian

Društvo Moj klub Bled, mentorica Tamara Polanc; foto Ernő Sebastian

Baletni oddelek GŠ Radlje ob Dravi, mentorica Galina Čajka; foto Ernő Sebastian

Večer je kot gostitelj otvoril baletni oddelek GŠ Kamnik pod mentorstvom Ane Trojnar, zaplesali so še otroci iz
Društva športni raj Trbovlje, mentorici Irena Senčar in Anja Vincek, Plesni klub Minimundo, mentorica Barbara Hribar,
Društvo Moj klub Bled, mentorica Tamara Polanc, Zavod baletna šola Stevens iz Pirnič, mentorica Manca Torkar in
iz Naklega, mentorica Nena Vrhovec Stevens, pa baletni oddelki GŠ Zagorje pod vodstvom Ane Hrastelj Malec, GŠ
Nazarje pod vodstvom Tanje Pečenko, GŠ Gornja Radgona z učiteljico Ano Tino Petkovšek, GŠ Radlje ob Dravi z
Galino Čajka Kuhar, GŠ Koper z Manjano Milostnik, pa iz Harlekin – Društvo za umetnost plesa Celje pod vodstvom
Ane Jenček Dekleva ter Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana z učiteljicama Tanjo Pavlič in Nado Zorn Herem.
Ob koncu sta tako šolam kot učiteljicam Ana Vovk Pezdir in predsednik DBUS Tomaž Rode podelila priznanja za
sodelovanje na reviji.

Baletni oddelek GŠ Gornja Radgona, mentorica Ana Tina Petkovšek; foto Ernő Sebastian

Baletni oddelek GŠ Koper, mentorica Manjana Milostnik; foto Ernő Sebastian

Harlekin, društvo za umetnost plesa Celje, mentorica Ana Jenček Dekleva; foto Ernő Sebastian

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, mentorica Nada Zorn Herem; foto Ernő Sebastian
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Madžarska plesna akademija iz Budimpešte
v Lendavi 5. 5. 2016 in Portorožu 7. 5. 2016

Madžarska plesna akademija v Paquiti; foto Ernő Sebastian

Zamujena priložnost? Ali slovenski baletni učitelji res ne želijo videti in vedeti več?
Vprašanja se zastavljajo ob letošnjem gostovanju Madžarske plesne akademije iz Budimpešte pri nas, ki ga je DBUS tako kot v preteklih letih organiziral ravno z namenom, da si lahko domači baletni strokovnjaki ogledajo delo ene najboljših
evropskih baletnoizobraževalnih inštitucij.
Mladi učitelji, željni znanja in izkušenj, vztrajno povprašujejo po možnostih ogleda predstav vrhunskih baletnih šol in posameznih
umetnikov. Prav oni so tisti, ki lahko učence baletnih šol navdušijo in povabijo k ogledu baletnih predstav, s čemer nadgrajujejo pouk
v baletnih dvoranah. Ponavadi se veselijo baletnih predstav na bližnjih šolah; letne produkcije obeh konservatorijev so dogodki, ki si
jih pridejo ogledat vsaj učitelji, ko pa bi lahko pokukali v delo tuje baletne šole, se pa najde kup izgovorov.
Si baletni učitelji res lahko dovolijo, da v imenu zaščite lokalnega egoizma mladim baletnim nadobudnežem onemogočajo ogled
balenih predstav? Fleksibilnost, ki si jo krojijo sami, ne pomeni izrabe in izgube učnega procesa, pač pa plemenitenje sanj tako učencev
kot učiteljev ter trdega dela ob drogu in na odru. Mlajši učitelji si morajo pravico, da se zaradi ogleda predstave pouk nadomesti
in zgodi tudi izven vsakodnevnega drila v baletni dvorani, formalno šele izboriti, je pa zato dolžnost in naloga starejših, da jim
pomagajo, jih usmerjajo in informirajo, da bodo učenci napredovali in bodo v svetu konkurenčni. Da v učencih gori želja po izkušnjah
in primerjanju z vrstniki, gotovo potrjuje dejstvo, da se v času počitnic razbežijo po poletnih šolah po svetu. Ni jim težko odpotovati
kamorkoli, težava pa nastane, ko bi si lahko ogledali izjemno baletno predstavo na domačem dvorišču.
Sodelovanje med Društvom baletnih umetnikov Slovenije
in Madžarsko plesno akademijo je simbioza pretoka baletne
umetnosti na nivoju ustanov, ki se dopolnjujeta, žal pa ne
med ustanovami, kot so konservatoriji 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 rektor, prof. Győrgy Szakály, nedvomno zelo ponosen.
Baletni večer je prinesel raznolikost stilov, plesali pa so dijaki
od 6. do 9. razreda.
Uvodoma je v klasičnem sijaju zaživela Paquita na glasbo L.
Minkusa s suvereno solistko Adrienn Tiszai in partnerjem
Balázsem Lőcseijem v pas de deuxu. Sledil je ljubek pas
de trois z japonskimi dijaki, ki študirajo v Budimpešti, po
zahtevnih variacijah pa so vsi skupaj odplesali še finale.
Baletno oko seveda najprej opazi izjemno čistost izvedbe in
stilno dodelanost.
László Seregi je postavil igrivo, senzibilno in duhovito koreografijo Valpurgina noč iz opere Faust Ch. Gounoda. Tehnično
zelo zahteven pas de deux sta virtuozno odplesala Eszter
Sánta in Richárd János Márton: fantovska energija je valovala Eszter Sánta in Richárd János Márton v Valpurgini noči; foto Ernő Sebastian
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Že dlje časa ena najprestižnejših baletnih šol v evropskem prostoru
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slovenskih baletnih zanesenjakov.
Talent,
vztrajnost,
zanos
izkušnje
so tisto, kar je vsem skupnega, kar je mladim plesalcem vtisnila v telo in razum
Utrinek
iz Vivaldijevih
Štirih letnih časov
- Jesenin
v koreografiji
Noémi Kulcsár
foto
Ernő Sebastian
njihova
prof. Mónika Barna. Rektor Madžarske plesne akademije iz Budimpešte, prof. György Szakály, je res lahko ponosen
na svoje profesorje in dijake, da pa vse skupaj poteka urejeno, mirno in brez nervoze, poskrbi umetniška vodja šole, Beáta
Schanda, dobra vila iz Budimpešte.

Utrinek iz Vivaldijevih Štirih letnih časov - Poletje v koreografiji Andree Merlo
foto Ernő Sebastian

Utrinek iz Vivaldijevih Štirih letnih časov - Zima v koreografiji Maged Mohamed
foto Ernő Sebastian
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Catarina de Meneses in Sergiu Moga v Carmen Valentine Turcu, foto Tiberiu Marta
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GOSTOVANJA
DOMAČI ANSAMBLI V TUJINI
februar 2016

marec 2016

Giselle v Pordenonu, Brescii in Piacenzi

Clugov Radio and Juliet v Rimu

Turneja Baleta SNG Maribor po Italiji

Gostovanje Baleta SNG Maribor v Rimu v Italiji

Balet Radio and Juliet se lahko pohvali z
največjim številom gostovanj v zgodovini slovenskega baleta in je ob domačem
občinstvu očaral gledalce v Belgiji, Bosni
in Hercegovini, Braziliji, Črni gori, Franciji, na Hrvaškem, v Italiji, Izraelu, Južni
Koreji, Kanadi, Kolumbiji, Makedoniji,
na Madžarskem, Nizozemskem, Portugalskem, v Rusiji, Singapurju, Srbiji, Ukrajini
in Združenih državah Amerike.
marec 2016

Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Kakti na Kulturnem bazarju 2016 v
Cankarjevem domu

Giselle Baleta SNG Maribor, foto Tiberiu Marta

Balet Slovenskega narodnega gledališča
Maribor se je odpravil na gostovanje v
Italijo, kjer je z baletom A. Adama Giselle
v koreografiji Rafaela Avnikjana 10. februarja 2016 nastopil v Teatro Comunale
“Giuseppe Verdi” v Pordenonu, 12. februarja 2016 v gledališču Teatro Grande v
Brescii in 14. februarja 2016 v gledališču
Teatro Municipale v Piacenzi. V naslovni
vlogi je nastopila Tetiana Svetlična, Anton
Bogov je upodobil princa Albrechta.
Vloga Giselle upravičeno velja za eno
najbolj iskanih plesnih likov klasičnega
baleta, ne le zaradi plesne virtuoznosti in
sproščene lahkotnosti glasbe, nastale
izpod peresa francoskega skladatelja A.
Adama, ampak tudi zaradi igralskih izzivov, vrednih vsake primabalerine. Prvo
koreografijo sta na libreto Jules-Henrija
Vernoyja in Théophila Gautierja ustvarila
Jean Coralli in Jules Perrot, kasneje
pa jo je predelal še véliki mojster romantičnega baleta, Marius Petipa.
Zgodba baleta, ki črpa navdih v eni od
Heinejevih pesmi, pripoveduje o tragični
usodi dekleta, ki se ji je zaradi prevare v
ljubezni zmešalo, nato pa ji je odpovedalo
srce. Legenda pripoveduje, da je zaradi
svojega veselja do plesa, predvsem pa
zaradi tega, ker je umrla kot neporočena
devica, postala ena od vil, ki s plesom do
smrti utrudijo svoje nesojene ljubimce.
Bajeslovni svet vil, ki se očarljivo dopolnjuje z idilo srednjeveškega podeželja – v
pravljični scenografiji Juana Guillerma,
novih in razkošnih kostumih v kreaciji
Luce Dall’ Alpija, v koreografiji Rafaela
Avnikjana, ki sledi perfekcionistični estetiki klasičnega baleta in Petipajevi tradiciji, so plesalci mariborskega Baleta premierno uprizorili 5. novembra 2010.

Balet SNG Maribor je 22. in 23. marca
2016 s predstavo Edwarda Cluga Radio
and Juliet nastopil v gledališču Teatro
Brancaccio. Nastopili so Tijuana Križman
Hudernik, Edward Clug, Sergiu Moga,
Matjaž Marin, Gaj Žmavc, Tiberiu Marta
in Yuja Omaki.
Najlepšo ljubezensko zgodbo na svetu je
v Radio and Juliet umetniški direktor
mariborskega Baleta, koreograf Edward
Clug, drzno soočil z epskimi razsežnostmi
glasbe britanskega alternativnega rock
benda Radiohead ter nežno ljubezen
postavil nasproti hladnemu meniziranemu sodobnemu svetu. Z mešanico glasbe
in značilnega minimalističnega giba Clug
stopnjuje občutja obupa, odtujenosti in
osamljenosti ter s tem ustvarja atmosfero
nasija in vse hitrejšega minevanja časa.

Balet SNG Opere in baleta Ljubljana
je 30. marca 2016 nastopil v okviru
Kulturnega bazarja v Linhartovi dvorani
Cankarjevega doma s predstavo Kakti,
koreografa Alexandra Ekmana.
Alexander Ekman je svobodni umetnik
režiser in koreograf, znan po svojem
izostrenem občutku za čas, duhovitost in
transformacije. Stremi po ustvarjanju, ki
je blizu vsakomur, in išče stične točke z
občinstvom. Od leta 2006 tako nastajajo
izjemne predstave, ki občinstvo zabavajo
in mu obenem zastavljajo vprašanja in
s katerimi se je proslavil kot izjemno
talentiran koreograf mlajše generacije.
Svetova premiera baleta Kaktusi je bila leta
2010 v gledališču Lucent Dans v Haagu
na Nizozemskem in je ena od najuspešnejših Ekmanovih postavitev. Izvajajo jo
številni ugledni svetovni baletni ansambli,
prejela pa je tudi več uglednih mednarodnih nagrad. V njej nastopa šestnajst
plesalcev, ki skupaj s štirimi glasbeniki
na sceni in orkestrom v živo ustvarjajo
ritme. V tej predstavi se Ekman opira na
tisto, kar ga je najbolj zaznamovalo, na

Tijuana Križman Hudernik in Tiberiu Marta v Radio and Juliet, foto arhiv SNG Maribor

ritme. V tej predstavi se Ekman opira na
tisto, kar ga je najbolj zaznamovalo, na
čisti sodobni ples. Predstava Kaktusi je radostna in poznavalska parodija največjih
ekscesov te oblike umetnosti, hkrati pa tudi
prisrčna, ostra in zelo smešna dekonstrukcija izumetničenosti plesa. Plesalci, ujetniki
predimenzionirane igralne plošče za scrabble, tečejo, padajo, se zvijajo in poskušajo
ubežati nevidnim okovom. Toda, in to je
najpomembnejše, vsak od njih si mora
zagotoviti svoj kaktus. Kaj pa to v resnici
pomeni?
Plesali so Tjaša Kmetec, Kristina Aleksova,
Marin Ino, Elli Purkunen, Urša Vidmar,
Sorina Dimache, Chie Kato, Tasja Šarler,
Petar Đorčevski, Yuki Seki, Lukas Zuschlag, Filippo Jorio, Richel Wieles, Michele
Pellegrini, Luka Žiher in Filip Viljušić.
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Balet SNG Opera in balet Ljubljana v predstavi Kakti, foto Darja Štravs Tisu

čisti sodobni ples. Predstava Kaktusi je radostna in poznavalska parodija največjih
ekscesov te oblike umetnosti, hkrati pa
tudi prisrčna, ostra in zelo smešna dekonstrukcija izumetničenosti plesa. Plesalci,
ujetniki predimenzionirane igralne plošče
za scrabble, tečejo, padajo, se zvijajo in
poskušajo ubežati nevidnim okovom.
Toda, in to je najpomembnejše, vsak od
njih si mora zagotoviti svoj kaktus. Kaj pa
to v resnici pomeni?
Plesali so Tjaša Kmetec, Kristina Aleksova, Marin Ino, Elli Purkunen, Urša Vidmar, Sorina Dimache, Chie Kato, Tasja
Šarler, Petar Đorčevski, Yuki Seki, Lukas
Zuschlag, Filippo Jorio, Richel Wieles,
Michele Pellegrini, Luka Žiher in Filip
Viljušić.
april 2016

Gostovanje Baleta SNG Maribor v Sankt
Peterburgu v Rusiji

Clugov Peer Gynt na jubilejnem
15. festivalu Dance Open

Balet Slovenskega narodnega gledališča
Maribor se je odpravil na gostovanje v
Rusijo, kjer je na 15. jubilejnem festivalu
Dance Open v Sankt Peterburgu v soboto,
23. aprila 2016, v znamenitem Aleksandrinskem gledališču uprizoril sodobni
balet Edwarda Cluga Peer Gynt. Naslovno
vlogo je odplesal zvezdnik Mariinskega
gledališča Denis Matvijenko.
Jubilejni festival Dance Open je potekal
od 16. do 25. aprila. Kot so v predstavitvi
zapisali organizatorji festivala, sestavljajo
njegov program aktualna sodobna koreografska dela, ki na odru predstavljajo golo
dušo človeškega bitja 21. stoletja. Poznavalci pa so opazili, da so na svojo 15. obletnico povabili baletne ansamble iz Dresdna, Dunaja in Maribora, ki so se razvajeni
sanktpeterburški publiki v minulih letih
posebej vtisnili v spomin s svojimi vrhunskimi plesnimi kreacijami.
Dunajski državni balet je 16. aprila uprizoril
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dela koreografov Jiříja Bubeníčka (ki je
nedavno z ljubljanskim baletom postavil
Doktorja Živaga), Paula Lightfoota in Sola
Leóna ter Stephana Thossa. Prvaki Royal
Balleta iz Covent Gardna Sarah Lamb,
Matthew Golding in Gary Avis so z baletnim ansamblom iz Perma 18. in 19. aprila
blesteli z Romeom in Julijo v koreografiji
Kennetha MacMillana in tako počastili
125-letnico rojstva Sergeja Prokofjeva.
Balet Semperopere iz Dresdna nastopa
21. aprila z dramskimi baleti treh vodilnih
sodobnih koreografov – Ratmanskega,
Ekmana in Lidberga.
Mariborski balet se 23. aprila predstavlja s prvim celovečernim pripovednim
baletom Edwarda Cluga Peer Gynt – pustolovsko koreografsko zgodbo o človeku,
ki niha med sanjami in realnostjo, da bi
našel samega sebe. Rusko premiero baleta po Ibsenovi pesnitvi na Griegovo romantično glasbo so organizatorji festivala
označili za najbolj vznemirljiv dogodek
festivala, naslovno vlogo bo odplesal Denis
Matvijenko.
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 bo na festivalu imel tudi
umetniški direktor mariborskega Baleta
Edward Clug, ki so ga označili za “mojstra
baletne mistifikacije”.
Festival se je zaključil 25. aprila z gala
baletnim koncertom največjih baletnih
zvezd z vsega sveta, poseben vrhunec pa
bo redek nastop legendarnega plesalca
Manuela Legrisa, ki je zadnja leta umetniški direktor dunajskega Baleta.
Festival Dance Open tradicionalno poteka v znamenitem Aleksandrinskem gledališču, ki letos slavi že svojo 260. sezono.
Njegova bogata zgodovina pa 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
današnja zgradba gledališča z razkošnimi
interijerji 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. Od leta 2013 pa se ponašajo
še z odrom na nabrežju reke Fontanka, ki
je bil proglašen za najsodobnejši gledališki oder v Evropi. 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.

maj 2016

Gostovanje Baleta SNG Maribor na Hrvaškem

Clugov Peer Gynt v HNK Zagreb

Balet Slovenskega narodnega gledališča
Maribor se je odpravil na gostovanje na
Hrvaško, kjer je 28. maja 2016 v HNK

Peer Gynt Edwarda Cluga: Miloš Isailović in Sytze Jan Luske, foto Tiberiu Marta

Zagreb uprizorili sodobni balet Edwarda
Cluga Peer Gynt, po Ibsenovi pesnitvi na
Griegovo romantično glasbo. “Peer Gynt
je kot kompleksni dramski lik iz istoimenske dramske pesnitve postavil Ibsena na
mesto vodilnih dramatikov ob koncu 19.
stoletja, medtem ko se je Grieg s svojim
tenkočutnim nordijskim glasbenim idiomom uveljavil kot eden najznačilnejših
predstavnikov romantike,” je ob premieri
povedal umetniški direktor Baleta SNG
Maribor, koreograf Edward Clug, tudi
avtor libreta uprizoritve.
V Mariboru smo si ga lahko ponovno
ogledali v okviru Festivala Lent, in sicer
v nedeljo, 26. junija 2016, na Trgu Leona
Štuklja.
julij 2016

Gostovanje Baleta SNG Maribor v Dubrovniku

Favn v koreografiji Edwarda Cluga in
Carmen v koreografiji Valentine Turcu
na otočku Lokrum
Balet Slovenskega narodnega gledališča
Maribor je letos že četrtič zapored nastopal
na Dubrovniškem poletnem festivalu,
kjer je v soboto 16. in nedeljo 17. julija
na otočku Lokrum izvedel novo kreacijo
Edwarda Cluga Favn na glasbeno impresijo Clauda Debussyja Preludij k
favnovemu popoldnevu in balet Carmen
v koreografiji Valentine Turcu na glasbo
Rodiona Ščedrina. Dubrovniškemu simfoničnemu orkestru je dirigiral umetniški
direktor mariborske Opere, Simon Krečič.
Prélude à l’après-midi d’un faune prav gotovo spada med Debussyjeve zanimivejše glasbenopoetične “izlete” na mejnike
tonalne glasbene govorice. Navdih za simfonično pesnitev za orkester je skladatelj
našel v pesmi Favnovo popoldne enega
prvih francoskih simbolističnih in modernističnih pesnikov Stéphana Mallarméja.
“Glasba iz tega preludija je karseda svobodna ilustracija Mallarméjeve čudovite
pesmi, nikakor pa noče biti njena sinteza.

Balet SNG Maribor v Carmen Valentine Turcu, foto arhiv SNG Maribor

Bolj kot to je nekakšno sosledje prizorov,
skozi katere prehajajo favnova poželenja in sanjarije v popoldanski vročici.
Favn, naveličan preganjanja plašnih in
pobeglih nimf in najad, naposled podleže
opojnemu spancu, v katerem lahko končno uresniči svoje sanje posedovanja
znotraj vsemogočne Narave,” je skladatelj
opisal povezavo z omenjeno Mallarméjevo
pesmijo. Že uvodni takti v partu flavte,
v katerih zaslišimo padajočo kromatično
pasažo v intervalnem obsegu tritonusa,
močno zamajejo tonalitetno stabilnost,
obenem pa evocirajo novo, skorajda
eterično glasbeno izkušnjo, ki poslušalcu
oriše ležerno favnovo razpoloženje in
strast.
Domišljijska sugestivnost Debussyjeve
glasbe se je leta 1912 potrdila v tedaj kontroverzni koreografiji, ki jo je skozi optiko
moškega erotičnega užitka ustvaril Vaclav
Nižinski za Ruske balete (Ballets Russes).
O svoji novi koreografski kreaciji z naslovom Favn je umetniški direktor mariborskega Baleta Edward Clug povedal: “Pred
letom dni sem na veliko veseljem sprejel
vabilo intendanta festivala Mladena Tar-

Faun Edwarda Cluga: Tetiana Svetlična in Gaj Žmavc, foto Tiberiu Marta

buka, da za letošnji Dubrovniški poletni
festival ustvarim novo delo na znamenito Debussyevo skladbo L’apres midi d’un
faun. To je moje drugo srečanje s tem
francoskim skladateljem. Leta 2013 me je
Krešimir Seletkovič povabil k projektu za
27. Zagrebški glasbeni bienale, kjer sta se
združili glasba Stravinskega in Debussyjevi skladbi En blanc et noir za dva klavirja in Six épigraphes antiques za klavir
štiriročno. Debussyjev edinstven glasbeni
svet je name naredil močan vtis in vesel
sem, da sem se lahko ponovno vrnil v
čarobnost njegovega glasbenega vesolja.
Mladen Tarbuk je prav tako dal izjemno
idejo o lokaciji uprizoritve Favna na prostem pod zvezdami, na pravem morskem
biseru otočku Lokrum.
Z vidika plesne antologije se ob razmišljanju o Favnu ne morem izogniti eskapadi
Nižinskega, njeva legendarna koreografija na dvodimenzionalni površini je
bila ob premieri leta 1912 deležna številnih polemik in kritik. L’Apres midi
d’un faun se, skupaj s Sacre du printemps in Jeux iz 1913, šteje kot mejnik
začetka modernizma v 20. stoletju. Tako
kot pri Debussyju se tudi z Nižinskim
srečujem drugič. Ko sem ustvarjal Sacre
du printemps, sem za izhodišče vzel njegovo antološko različico. Pri Favnu imam
vtis, da sem njegovo idejo za 20. stoletje
razširil v svoje zelo lastno ‘leno popoldansko’ sanjarjenje. Moja koreografija jasno
prikliče namere tako Debussyja kot Nižinskega in se konkretizira v lovu moškega
‘lovca’ in njegovem fantaziranju o ženskem
‘plenu’. Ko jo ujame, jo položi na svojo
kamnito posteljo, ki je še vedno topla od
žarkov pozno popoldanskega sonca …”
Plesala sta Gaj Žmavc in Tetiana Svetlična.
Kostumografija je delo Lea Kulaša, scenografija Edwarda Cluga, oblikovanje luči pa
Tomaža Premzla.
Koreografinja Valentina Turcu se z zavedanjem širšega historičnega konteksta in
pomena tega baleta, ki aktualizira problem
ženskega erosa in njegovih iracionalnih
implikacij v sodobni družbi, podaja v čvrst
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september 2016

Gostovanje baleta SNG Opera in balet Ljubljana

Gala baletni koncert v Sarajevu

Balet SNG Opere in baleta Ljubljana je
20. septembra 2016 sodeloval na Gala
Balet Fest Sarajevo 2016, na katerem
so plesali prvi solisti baletnih gledališč
iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Makedonije
in BiH. Ljubljanski balet so zastopali solisti
Rita Pollacchi, Tjaša Kmetec in Petar
Đorčevski, ki so odplesali odlomke iz
baletov Labodje jezero in Doktor Živago.
november 2016

Gostovanje baleta SNG Opera in balet Ljubljana

Mednarodni baletni gala koncert
v Salzburgu

Rita Pollacchi in Petar Đorčevski v Labodjem jezeru, foto Darja Štravs Tisu

objem izrazito erotizirane baletne govorice, ki je predvsem naturalistična in
brutalna, kar je Valentina Turcu podčrtala
v svojih zapiskih: “To je triler in ne
ljubezenska zgodba. To je zgodba o strasti
– surovi strasti – in primitivnih ambicijah.”
Asistenta koreografinje sta Leo Mujić
in Anton Bogov, kostumografija je delo
Michal Negrin in Vesne Novitovič, scenografija Dinke Jeričević, oblikovanje luči
Aleksandra Čavleka, baletna mojstrica

Cacti - balet SNG Opera in balet Ljubljana, foto Darja Štavs Tisu
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je Alenka Ribič. Plesali so Catarina de
Meneses k.g. (Carmen), Anton Bogov
(Don José), Sergiu Moga (Toreador), Tanja
Baronik (Fernanda), Vadim Kurgajev
(Zuniga) ter Tijuana Križman Hudernik,
Jelena Lečić, Mirjana Šrot, Metka Masten,
Hristina Stojčeva, Helena Klasič, Ines
Uroševič, Vasilij Kuzkin, Sytze Jan Luske,
Cristian Popovci, Tibriu Marta, Alexandru Pilca, Mircea Golescu, Filip Jurič
in Aleks Šišernik.

Balet SNG Opere in baleta Ljubljana je 14.
novembra 2016 sodeloval na 7. Mednarodnem baletnem gala koncertu v Salzburgu. Tjaša Kmetec in Petar Đorčevski
sta se pridružila mnogim baletnim plesalcem iz celotne Evrope, ki so počastili 70
let umetniškega vodje salzburškega baletnega ansambla, Petra Breuerja.
Solista baleta SNG Opera in balet Ljubljana sta nastopila z duetom iz baleta Doktor
Živago.

Življenski jubilej
Janeza Mejača
80 let enega največjih
slovenskih baletnih umetnikov

Janez Mejač se je rodil 30. maja leta 1936 v Mokronogu, kjer je zaključil
tudi osnovno šolo, potem pa ga je pot odpeljala v Ljubljano, kjer se je
srečal z baletno umetnostjo. Skrivnosti mu je odkrivala izjemna ruska
pedagoginja Nadedža Murašova.
Zaključil je gimnazijo in Srednjo baletno šolo v Ljubljani in po devetih
letih honorarnega nastopanja je leta 1962 prejel naziv baletnega solista. Osem poletij zapored se je izpopolnjeval v Cannesu, ljubljanskemu
baletnemu ansamblu pa je – z izjemo sezone 1965/66, ko je bil solist
baleta v Göteborgu – zvest do upokojitve leta 1987 in naprej.
Gledališkim deskam je bil zvest štiri desetletja. V baletnem zboru je
zaplesal v 38 predstavah. Vrhunci pa se nizajo od leta 1970, ko uradno
zasede mesto prvega solista ljubljanskega baleta in dobri dve desetletji
predstavlja vodilni steber v slovenskem baletnem prostoru. Oblikoval
je 84 solističnih baletnih vlog, postavil 62 koreografij v dramskih gledališčih in operi, se podpisal pod 67 v ljubiteljskih gledališčih, zaplesal v
80-ih televizijskih oddajah in pripravil koreografije za 18 televizijskih projektov, dvajset let je vodil baletno izobraževanje za mlade v Trstu, bil je
predavatelj za odrski gib in zgodovinske plese na Akademiji za glasbo v
Ljubljani, dva mandata – v sezonah 1981-1984 in 1995-1998 – je bil vodja
Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, med letoma 1971 in 1973 je pripravil in organiziral kar 73 baletnih koncertov po
Sloveniji in zamejstvu. Je pomembna osebnost med pobudniki, snovalci
in izvajalci izobraževalnega programa Lutkovnega gledališča Ljubljana.
Tudi po upokojitvi se ob koreografiranju in pedagoškem delu aktivno
vključuje v komisije ministrstva za kulturo in delovanje Društva baletnih
umetnikov Slovenije.

Njegovo plodno in raznoliko ter predvsem izjemno
kakovostno delo ni ostalo neopaženo v strokovnih
krogih. Naziv vrhunskiumetnik mu je ministrstvo za
kulturo podelilo leta 1973, dve leti kasneje je prejel
nagrado Prešernovega sklada za vlogo Razuzdanca v
baletu razuzdančeva usoda, leta 1979 na 8. Jugoslovanskem baletnem bienalu pa priznanje za vlogo Ženina v
baletu Vrag na vasi.
Slovenski gledališki muzej je leta 2005 njegovo umetniško in življenjsko pot predstavil z razstavo in izdajo
knjige z naslovom Janez Mejač, Danseur noble. Tako je
Janeza Mejača poimenoval Pino Mlakar in je izjemno
plemenita in redka kategorična oznaka za plesalca
baleta, ki se je na najboljši možen način približal
najgloblji sporočilnosti plesa. Ali kot je razmišljal Pino
Mlakar - plešoči človek ni le predmet, temveč subjekt
metafizične skrivnosti. In zato je plesanje umetniška
vrednota, plesalec pa umetnik.
Televizija Slovenija je o Janezu Mejaču posnela film, 13.
februarja leta 2011 mu je Društvo baletnih umetnikov
Slovenije podelilo strokovno nagrado Lydie Wisiakove,
saj da je izjemno zaznamoval slovensko baletno umetnost v drugi polovici 20. stoletja. 11. julija istega leta ga
je za njegov vsestranski prispevek k slovenski baletni
in gledališki umetnosti z Redom za zasluge odlikoval
tudi takratni predsednik Republike Slovenije dr. Danilo
Türk.
Ves čas je ohranjal vezi z rodnim krajem in dolino. Je list
Rastoče knjige Temeniške in Mirnske doline. Posebej
odmevno pa je bilo njegovo oblikovanje vsebine
odmevne kulturne prireditve Kresna noč, ene redkih
v Sloveniji, če ne kar edini, ki je v letih med 1973 in
1990 vključevala v program klasični balet, pri čemer
sta nastala tudi dva izvirna baleta Vidov ples in Sejem.
Janez Mejač je ob svojem 80-tem jubileju prejel naziv
častni občan Občine Mokronog-Trebelno za izjemno
obsežen, kakovosten in raznolik prispevek na področju slovenske baletne umetnosti, tako profesionalne kot
tudi ljubiteljske, ter za neizbrisen in pomemben pečat k
prepoznavnosti Mokronoga kot kraja, iz katerega izhaja
in s katerim je vse življenje močno povezan. S svojim
delovanjem v Sloveniji in tujini je vidno prispeval ne
samo k prepoznavnosti lokalnega prostora, ampak tudi
k prepoznavnosti celotne države.
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SNG MARIBOR
Gostujoča predstava
Bitef Dance Company
Ptice

Utrinek iz predstave Ptice; foto Bitef Dance Company

Komedija Ptice, ki jo je ustvaril starogrški
dramatik Aristofan, je bila prvič izvedena
leta 414 pr. n. št. med atiškim slavjem
boga Dioniza in še danes velja za najdlje
ohranjeno Aristofanovo besedilo. Protagonist Pisteter nagovarja ptice, naj na
nebu zgradijo mesto, da bi tako prevzele
nadzor nad komunikacijo med ljudmi in
bogovi. To mesto, ki se širi naglo in silovito
– tako kot svojčas babilonski stolp –, je
eden izmed prvih primerov utopije in
predstavlja svojevrstni beg od nepravične
družbene ureditve, obenem pa tudi zavrača
surovost bogov.
Koreograf Edward Clug je pri ustvarjanju
predstave izhajal iz primarne duhovne
vezi med pticami in plesom, ki ju povezuje sila Erosa, ter iz duhovitih in pogostokrat tudi ironičnih metafor, pri tem pa
jih je odel v nove plesne in zvočne konstelacije, ki so od vseh živali najbolj značilne
prav za ptice. Clug se s plesalci predaja
novemu podvigu – izgraditi ptičji Olimp
– in se tako približati nezamisljivim
višinam. Ampak ali je to, kar je dano pticam, uresničljivo tudi za ljudi?

imenskega romana L. N. Tolstoja, glasba
P. I. Čajkovski. Eno izmed najbolj znanih
upodobitev ženske, hrepeneče po ljubezni,
je ustvaril ruski pisatelj Lev Nikolajevič
Tolstoj v svojem romanu Ana Karenina.
Zgodba o prepovedani ljubezenski strasti

poročene ženske do mlajšega moškega, ki
zapečati protagonistkino usodo, še danes
vznemirja bralce in številne gledališke,
filmske in glasbene avtorje. Tudi baletna
umetnost ni ostala imuna na čare te prepovedane ljubezenske zgodbe: prvi baletni
siže iz leta 1972 je izhajal iz glasbene
predloge Rodiona Ščedrina in koreografske postavitve slovite ruske primabalerine
Maje Plisecke. Koreograf Leo Mujić ter
dramaturginja in avtorica adaptacije romana Valentina Turcu sta pravi duh razburkane življenjske poti Ane Karenine
našla v romantični glasbi Čajkovskega, ki
je tudi sicer idealna podlaga pretanjenih

koreografskih preslikav kompleksnih
medosebnih odnosov ter zasanjane in nedoumljivo skrivnostne želje po ljubezni.
maj 2016

LJUBLJANA, CANKARJEV DOM
Gostovanje Alonso King LINES baleta
Koncert za dve violini
Moški kvintet
Prostor pisave
Na odru Gallusove dvorane Cankarjevega
doma Ljubljana je znova gostoval eden
velikih koreografov naše dobe Alonzo
King s svojim baletnim ansamblom
Alonzo King Lines Ballet, ki ga je ustanovil leta 1982. Prvič smo se z njegovim
baletnim ansamblom srečali na istem
odru novembra 2011, tokrat pa 7. maja v
okviru abonmaja CD Veličastnih 7. Koreograf o pomenu linije, s katero je naslovil
svojo plesno skupino, pravi: “Nič ne
obstaja, nič ni ustvarjeno ali zasnovano
brez linije.” Njegova misel povsem velja
za ples in plešoče telo, celo ko to stoji
na mali površini prsta, je to potem mala
linija, vendar matematično gledano se vse
vidno sestoji iz točke, celo plesna linija iz
niza točk, in tudi zato so njegove plesne
linije tako plastično gibke in valovite.
Alonzo King je bil plesalec slovite skupine
Alvin Ailey, v svoji bogati koreografski
karieri je dobil niz pomembnih nagrad
in postal častni univerzitetni profesor
Krščanske univerze iz Teksasa, tudi častni
doktor Kalifornijskega umetniškega instituta in Dominikanske Univerze Kalifornija, s slednjo je postavil diplomski plesni
študij leta 2006. Njegov in sedež njegove
plesne skupine je v San Franciscu v Kaliforniji, ZDA, sodeluje pa z mnogimi znanimi baletnimi ansambli tudi kot gostujoči koreograf, sicer v tej vlogi deluje na

april 2016

SNG MARIBOR
Gostovanje Baleta HNK Zagreb
Ana Karenina
Z Ano Karenino v koreografiji Lea Mujića
je 26. april 2016 v Veliki dvorani SNG
Maribor gostoval Balet HNK Zagreb.
Adaptacija romana in dramaturgija sta
bili delo Valentine Turcu, po motivih isto56

Edina Pličanić in Guilherme Gameiro Alves v Ani Karenini; foto arhiv HNK Zagreb

širokem umetniškem polju - od gledaliških
odrov do filmov, opere, TV-programov.
Mesto San Francisco vsekakor ceni svojega
velikega umetnika, tako mu je leta
2008 sam župan mesta podelil nagrado
za umetnost in naslov zaklad San Francisca, še isto leto si je prislužil tudi
priznanje jacob´s pilow za kreativnost
in svoj prispevek k premiku baleta v 21.

grafijah se gledajo kot izklesane telesne
forme, kot bi jih v sliko vklesal veliki
Augusto Rodin, ko odsevajo poglede,
čustva in celo misli. Izvrstni plesalci,
ki njegovim koreografijam dodajo svoj
virtuozni pečat, so tokrat bili: Shuaid
Elhassan, Jeffrey Van Sciver, Tunji Johnson, Michael Montgomery, Robb Beresford, Brett Conway, Adji Yagare Cissoko,

Utrinek iz Koncerta za dve violini v izvedbi Alonso King LINES baleta; foto arhiv Alonso King LINES balet

stoletje, leta 2012 je bil imenovan “za neprecenljiv dragulj San Francisca” s strani
Sanfranciškega muzeja in Zgodovinskega
združenja. In še bi se lahko naštevale
nagrade ter priznanja, ki jih je prejel v
mednarodnih razsežnostih. Je eden tistih
koreografov, ki se zaveda, da se umetnost
telesnega izražanja (to, kar ples je, ko ga
plesalec ustvarja s svojim lastnim instrumentom, ki mu pravimo telo) lahko
razvija in nadgrajuje na izviru življenja
onstran tirov današnje civilizacije (globalizacije, robotizacije), kot so npr. živeča
in folklorno bogata starodavna ljudstva.
Tako se je napotil do ljudstva Baka
na območju Srednjeafriške republike
pa do šaolinskih menihov in je leta 2010
na odru Gallusove dvorane uprizoril
svojo koreografijo Rasa iz leta 2002,
plesno simfonijo s pridihom dvornega
življenja na severu Indije na glasbeno
priredbo indijskega instrumenta tabla.
Plesni stil Alonza Kinga je povsem njegov
in poseben, kar smo lahko zasledili ob
obeh gostovanjih, tako v koreografijah
Refrakcija in Raza ob gostovanju 2010
kot ob tokratni njegovi uprizoritvi treh
koreografij: Koncert za dve violini / premiera 2013, Moški kvintet / 2010, ponovna
postavitev leta 2014, in Prostor pisave / 2010,
ponovna postavitev 2013. Njegove koreografske postavitve se gledajo kot tekoči
ples neizgovorjenih besed in se listajo kot
animirane skice v slikarjevi skicirki ob
izvrstni izvedbi plesalcev plesne skupine
Alonzo King Lines Ballet. Ujeti trenutki
njegovih koreografskih poslikav na foto-

Courtney Henry, Yu Ji Kim Madeline
Devries, Laura O˙Malley in Kara Van
Weest. Pri vseh treh koreografijah je bil
kostumograf in scenograf Robert Rosenwasser, svetlobo za Koncert za dve violini
in Writing Ground pa je oblikoval Axel
Morgenthaler.
Alonzo King je koreografijo za Koncert
za dve violini zasnoval na 16-minutno
glasbo z enakim naslovom baročnega
skladatelja Johanna Sebastiana Bacha
(1685-1750), na ta isti koncert, ki ga je v
plesu ovekovečil veliki koreograf George
Balanchine (1904-1983). Balanchinovo
čipkasto plesno koreografijo Concerto

Barocco smo doživljali na odru ljubljanske Opere leta 2004 kot del baletne
predstave Serenade, ki je bila posvečena
100. obletnici koreografovega rojstva.
Koreografiji nista primerljivi, saj baletni
stil Alonza Kinga vibrira z novim časom
in njegovimi pospeški, njuna skupna vez
pa je barok, ki se v koreografiji Balanchina
prepleta v finesah prefinjenih plesnih
tonov, pri Alonzu Kingu pa zaživi duh
baročnega plesa, seveda v moderni gibalni
preobleki. Plesni Koncert za dve violini
teče in poskakuje s toni in se dobesedno
pretaka po glasbeni partituri, tako kot se
je v času baroka plesalo na glasbo ali pa
se je glasba komponirala na koreografijo
korakov, kar kažejo plesno-glasbeni zapisi,
koreografski znaki za gibe in partiture
skladateljev. Bili smo priča slikovitemu
koncertu poetičnih solov in duetov,
baročni simfoniji plesnega valovanja in
prepletov.
Moški kvintet v trajanju osmih minut
na glasbo ameriškega multi instrumentalista in skladatelja Edgarja Meyerja
se začne s prepogibanjem navznoter, z
zanimivo sekvenco, prisotno pri moških
folklornih izvedbah, da bi kot val moči in
plesnega veličastja poletel v prostor dotikov, prepletenih povezav in enkratne
solistične izvedbe.
Koreografija Prostor pisave je nastala leta
2010 po naročilu Les Ballets de Monte
Carlo in ob navdihu večkrat nagrajenega
irskega pisatelja Columa McCanna, tudi
pisca romana Dancer / Plesalec o velikem
imenu baletne umetnosti, plesalcu
Rudolfu Nurejevu (1938-1993). Knjiga
je bila prevedena tudi v slovenščino in je
izšla leta 2004 pri Založbi Sanje z naslovom Plesalec. S koreografijo Prostor pisave
je Alonzo King svečano zaobjel pisavo
življenja, izrisal misli in besede v tem
svojem plesnem izpisu na sakralno glasbo
judovskega, krščanskega, muslimanskega
izročila in tibetanskega budizma. Koreografija v objemu človeških spevnih glasov
in glasbene molitve pripoveduje in frag-

Utrinek iz predstave Prostor pisave v izvedbi Alonso King LINES baleta; foto arhiv Alonso King LINES balet

57

mentira mnoge kratke zgodbe, borbe,
poželenja, se posveča tudi njej, ženski kot
boginji, v danem trenutku kot predmetu
pohlepa njih pet ali občudovanju nje nosilke novega rojstva.
Koreografski segmenti se v vseh treh
koreografijah repetirajo, tudi nadgradijo v
značilnih čutno izrisanih rokah, ki segajo v
višine, posegajo po željah, se medsebojno
tesno prepletajo, hlastajo po drugemu in
se grejejo v okroglinah objemov. Bil je to
baletni večer idealiziranih misli in lepote,
tudi veličastnih plesnih poslikav Alonzo
King Lines Baleta z značilnim podpisom
njihovega vodje in koreografa Alonza Kinga, ki je znova navdušil občinstvo. In ko je
nečesa preveč, pa čeprav lepote in
veličastja, potem nadvlada linearna linija
ali linearna dramska zasnova izenačenih
moči in vrhov, kar je bilo še posebej
občutiti pri tretji 45-minutni koreografiji
Prostor pisave, ki se vsekakor zliva z
glasbeno sakralno komponento, vendar
je ne preseže, ji le sledi v svojem osnovnem
gibalnem vzorcu in tempu, medtem ko je
Koncert za dve violini spodbudno napovedal novo svežino v koreografskem
opusu Alonza Kinga.
september 2016

SNG MARIBOR
Zaključek Tedna Edwarda Cluga
Gostovanje Baleta Zürich, NDT 2 in
Baleta Stuttgart v SNG Maribor
V Operi in balet SNG Maribor so od 10.
do 17. septembra velikopotezno organizi rali teden sodobnih baletnih del, Teden
Edwarda Cluga, in tako počastili 25 let
ustvarjalnega opusa koreografa, umetniškega vodje in direktorja mariborskega
baleta Edwarda Cluga. Vseh sedem dni se
je Velika dvorana SNG Maribor polnila
z obiskovalci, producenti, agenti, tudi
državnimi in občinskimi politiki, z umetniki in gosti iz tujine, ves čas pa z njimi
tudi njihova zvesta publika. Zadnji večer,
17. septembra, je bil na sporedu Clugov

NDT 2: Mutual comfort; foto arhiv NDT

inozemski koreografski opus, ki ga je
zasnoval za tri velike baletne hiše, iz
Züricha, Haaga in Stuttgarta. Pred samim
začetkom Clugovega koreografskega koncerta v izvedbi treh gostujočih evropskih
baletnih ansamblov je pozdravil in nagovoril prisotne direktor Opere in baleta
SNG Maribor Danilo Rošker ter oznanil,
da je po šestih uspešnih baletnih večerih
na vrsti še veliki finale, zaključek Tedna
Edwarda Cluga, ki je se je dogajal v čast
njegovim 25 ustvarjalnim letom na odru
mariborske umetniške hiše, Rošker je tudi
osvežil njihov preroški stavek: “Z našimi
umetniki smo prepotovali ves svet, zdaj je
svet prišel k nam.” In se spominjal: “Začelo
se je s Tangom in spominjam se Tanga, ki
sta ga ustvarjala skupaj z Valentino Turcu,
tudi vseh nagrad, ki so nam jih naši
umetniki nosili iz sveta in so jih bili
deležni tudi doma.” Na koncu se je še zahvalil vsem nastopajočim, umetnikom in
tehnikom SNG Maribor, “brez katerih ne
bi moglo biti niti tega večera”, Clugu pa
čestital ob njegovih 25 letih umetniškega
ustvarjanja ter delovanja v Mariboru in

v mariborskemu baletu, s katerim je rasel
ter pripomogel, da je danes prepoznaven
tudi izven naših meja, in mu zaželel še
naprej veliko uspehov.
Častni govornik je bil minister za kulturo
Anton Peršak, ki se je med drugim tudi
aktualno dotaknil finančnega minimuma,
ki pesti našo kulturo: “Žal je denarja za
kulturo premalo tudi zavoljo zgrešenih
politik v preteklosti.” Omenil je še našega
baletnega nestorja Pina Mlakarja, ki je
bil nekoč prepoznaven na mednarodni
sceni tako kot danes Clug: “Balet je najbolj
kozmopolitski, ko omogoča komunikacijo
med narodi. Pomembno je, da znamo
ceniti umetnike in da jim znamo dati
priložnost, kar priča tudi nocojšnji večer.”
Na koncu govora pa je čestital za dosežene
uspehe Edwardu Clugu, Operi in baletu
SNG Maribor in tudi mestu Maribor.
Prvi so nastopili baletniki največjega švicarskega profesionalnega ansambla Balet
Zürich s Clugovo koreografijo Chamber
Minds na avtorsko skladbo Milka Lazarja,
v skladateljevi izvedbi na klavir čembalu
in z violinistom Vasilijem Meljnikovim.
Zgodovinsko zanimivo dejstvo je, da se je
praizvedba sodobne baletne koreografije
zgodila 17. januarja 2015 v gledališču
Opernhaus Zürich, medtem ko je Pino
Mlakar postavil svoje znamenito in za tiste
čase nedvomno moderno koreografsko
stvaritev (pohod na svetovne odre pa
zaustavila II. svetovna vojna), celovečerno
baletno predstavo: Vrag na vasi, in to v
Stadt Theatru Zürich 18. februarja 1935,
ko je postal tudi umetniški vodja njihovega takratnega ansambla. In tako
praizvedba Clugove Chamber Minds
nosi zgodovinsko obeležje 80. obletnice
slovensko-švicarskega sodelovanja na področju baletne umetnosti. Balet Zürich
deluje v gledališču Opernhaus Zürich, je
prepoznavni baletni ansambel tudi na
mednarodni ravni (kot je to bil nekoč
Stadt Theater), deluje pa pod vodstvom
umetniškega direktorja in nemškega ko-

Levo: Balet Zürich: Chamber minds; foto arhiv Balet Zürich
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Stuttgart Ballet: SSSS... ; foto arhiv Stuttgart Ballet

reografa Christiana Spucka. Baletna kompozicija Chamber Minds se dogaja v prostrani praznini odra, na obeh straneh sta
postavljeni po dve visoki omari (vsaj zdi se
glede na pravokotno obliko in višino), skozi
dotikajočo se špranjo med stranicami
se steguje roka do nadlakti, najprej ena,
potem počasi postane vidna še druga na
drugi strani. Vtis ob počasnem polzenju
gole roke med špranjo je srhljiv, čeprav ga
spremlja božajoči zvok violine v duetu s
klavir čembalom, še posebej, ko se komaj
opazno roki stegujeta ena proti drugi in
nimata možnosti dotika, ko neko nevidno
hrepenenje vibrira med njima in mrazi.
Prostor se odpira skupaj s svetlobo, potem
sledi glasba, še preden postaneta roki vidni,
nato vstopita on in ona, vsak na svoji
strani in ob svoji roki, ko ta prevzame sako
in ponudi svojo podporo; je kot nevidna
podpora skrivnostnega ozadja. Clugovo
sobo misli zapolni pet parov, pet odličnih
plesalcev, ko v njegovem značilnem minimalizmu gibalnih ostrin in elektronskih
hitrosti, tudi estetsko razpotegnjenih stilnih linij začnejo odkrivati prostor skupnega
druženja. Je skupina moških in ženskih
dvojic, ki v medsebojnih prepletih bogatega in premišljeno zasnovanega gibalnega
jezika zariše v prazni prostor misli in jasni
želje. Njihova telesa se prepletajo, pripovedujejo, se dvigajo s tal in čarobno v stilu
reptilov vzletijo, tudi se znajo plaziti in
se ponižno premikati, ko zaplešejo svojo
spevno simfonijo časovnih turbulenc, ki
jo še dodatno obarva glasbena spremljava.
Zdi se, da se na trenutke zrcali in kuje
robotizacija, da bi zatem na sceni le zaživele
ljudske podobe s kančkom humorja in
človekoljubja. Chamber Minds je svojstvena koreografska dramatizacija miselnih
poljan in individualnih občutkov, ki jih na
praznem odru dovršeno začrtajo in iskrijo
izvajalci; one: Katja Wünsche, Viktorina
Kapitonova, Giulia Tonelli, Melissa Ligurgo, Pornpim Karchai/ Alba Sempere
Torres, in oni: Surimu Fukushi, Manuel
Renard, Daniel Mulligan, Matthew Knight,

Andrei Colzac/Dominik Slavkovsky.
Drugo koreografsko kompozicijo, Mutual
Comfort, je Clug ustvaril za Nizozemsko
plesno gledališče 2, NDT 2. Nederlands
Dans Theater 2 ima sedež v Haagu, vodi
pa ga koreograf Paul Lightfoot, ustanovljen je bil leta 1959 in vseskozi sodi med
vodilne baletne ansamble našega časa.
Skupino NDT 2 je zasnoval nekdanji
umetniški vodja in veliko koreografsko
ime, Jiři Kylían (ansambel je vodil od leta
1976 do 1992) z namenom, da se mladi
perspektivni plesalci v treh letih pripravijo
za možni vstop v profesionalni ansambel
NDT1. Za vse tiste odlične plesalce, ki
so nehali plesati v skupini NDT1, pa je
organiziral umetniško plesno skupino
NDT3 ter z njimi ustvarjal presežne
plesne ekspresije, zgodbe in performativne gibalne oblike. Tako Nizozemsko
plesno gledališče vseskozi skrbi za svoje
plesalce, tudi da je njihova skupina nadarjenih mladih plesalcev NDT2 deležna
raznolikega repertoarja, zato v goste vabijo uveljavljene koreografe. Za koreografijo
Mutual Comfort je glasbo zasnoval
Milko Lazar, jo tudi izvajal na klavirju
ob violončelistkah Maruši Bogataj, Alji
Mandič (praizvedba je bila v Haagu 19.
marca 2015, v Lucent Danstheater). Krajši
plesni kompoziciji Mutual Comfort se
sledi kot logični spodbudi ali spodbudi in
sestavljenki gibalnih premikov, ki posledično peljejo do zastavljenega cilja, v
koreografiji sivo-belih kostumskih nians
(kostumografija Edward Clug) je to rdeča
barva plesalkinega kostuma in ona je
središčna punčica njihovega gibalnega
prebujanja. Koraki in gibi se seštevajo,
odpirajo in motivirajo v sinergiji
sodelovanja ter medsebojne podpore, ko
se v preprostih, vendar osnovnih gibalnih
sintezah subtilno snuje koreografski mozaik ravnotežja in gibalnega sodelovanja.
Mutual Comfort je plesna skladba nežnih
naravnih dotikov, je ekspresija gibalnega
razkošja, s katero je koreograf ob štirih
odličnih plesalcih zasnoval inovativno

polje novih plesnih, predvsem človeških
poti. Plesali so: Alice Godfrey, Madoka
Kariya, Alexander Anderson in Miguel
Duarte.
Kot zadnja v Clugovem plesnem trojčku
tega večera je bila na vrsti koreografija
SSSS…iz leta 2012 (praizvedba 23. 3.), ki jo
je postavil za Stuttgart Ballet, za enega
najuglednejših plesnih ansamblov, ki na
tej ravni deluje že več kot 50 let. Na
svetovni vrh nove dobe ga je že leta 1961
postavil slavni koreograf John Cranko
(1927–1973) po rodu iz Južne Afrike, ko je
bil imenovan za direktorja Stuttgartskega
baleta, 71. pa ustanovil tudi baletno šolo
Stuttgart. Stuttgartski balet je svojo prenovo doživljal že v 18. stoletju pod vplivom
baletnega reformatorja Jeana-Georgesa
Noverre (1727–1810), ki je aktivno deloval po odrih Evrope ter vplival na reformacijo baleta, in je dan njegovega rojstva,
29. april, postal tudi svetovni dan plesa.
Po tragični in prezgodni smrti Johna
Cranka je vodstvo Stuttgartskega baleta
prevzela Marcia Haydeé, repertoar pa širila
z znamenitimi koreografskimi imeni naše
dobe, po dveh desetletjih njenega vodenja
je direktor te baletne institucije postal
solist in koreograf, Kanadčan Reid Anderson, ki poleg klasičnih in sodobnih
baletnih postavitev neguje tudi Crankovo
koreografsko dediščino ter k sodelovanju
vabi znana koreografska imena.
Na glasbo Frédérica Chopena in njegovih
štirih nokturnov v interpretaciji Glenna
Princea ter v izvedbi pianistke Aline Godunove steče Clugova koreografija SSSS…
za tri izvrstne plesne pare v vzdušju koncertne dvorane, ko je pianistka s hrbtom
obrnjena proti gledalcem in gleda v smeri
navideznega gledišča ter v ozadje odra,
kjer so postavljeni stoli, tudi eden teh
tik ob njej, na njih pa občasno posedajo
plesalci-gledalci. V tihoti prostora, kjer
vlada tisti koncertni ‘pssst’, se razlegajo
znani lirični toni Chopenovih nokturnov;
v modrini trikotažnih kostumov pa zaplešejo: Anna Osedcenko, Agnes Su, HyoJung Kang, Pablo Von Sternenfels,
Roman Novitzky in Louis Stiens. Prvi
vstopi v prostor on, Pablo Von Sternenfels,
ko za trenutek pomisliš, da pred seboj
zagledaš plesalca Edwarda Cluga, njegov
plesni temperament, zaobjet v hitrostnem teku linij in obratov, saj tako pristno
odsevajo po odru koreografovi napotki.
Edward Clug je na oder postavil plesni
koncert, stkan s čutno liriko Chopenovega klavirskega opusa, ki je izzvenel kot
gibalna ekspresija v objemu skladateljeve
klavirske poetike, ko toni oživljajo subtilnost vzgibov in koraki zaplešejo v duetu s
klavirskimi tipkami.
To je bil komorni triplastni koreografski
večer plesne svežine in gibalne poetike
koreografa Edwarda Cluga, tudi zasnovan
na prestižnih izvedbah profesionalnih
plesalcev, temu primerno so bile vse tri
plesne kompozicije sprejete z navdušenjem prisotnih obiskovalcev.
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FESTIVAL LJUBLJANA
Gostovanje Akademskega državnega
baleta Borisa Eifmana
Up & Down
64. Ljubljana Festival je svoja poletna
festivalska vrata zaprl na velikem odru
Gallusove dvorane 13. septembra z uprizoritvijo baletne predstave Up & Down
v koreografiji Borisa Eifmana in v izvedbi
Akademskega državnega baleta Borisa
Eifmana.
Akademski državni balet Borisa Eifmana
iz Sankt Peterburga deluje pod umetniškim
vodstvom koreografa Borisa Eifmana,
ki ga štejejo za enega velikih svetovnih
koreografov in je po svojem sodobnem baletnem izražanju tudi koreograf
nove dobe. Eifman že četrtič gostuje v Ljubljani, kjer se je uspešno predstavil s svojim dramskim koreografskim izvirnikom
Balet Onjegin, z originalno postavitvijo
baleta Don Kihot ali Fantazija norca in
leta 2004 tudi z Rdečo Giselle. Rodil se
je leta 1946 v Rubovskem na Altaju, leta
1972 je končal baletni oddelek leningrajskega konservatorija, plesal pa v ansamblu
baletnega gledališča Kirov, leta 1977 je
ustanovil svoje baletno gledališče, ki že
skoraj štiri desetletja deluje pod njegovim
imenom in vodstvom. Zaradi svojih dokaj
modernih baletnih pristopov je imel kar
nekaj ovir na državni ravni, njegova dela
pa so polnila dvorane, ko se je svobodno
loteval vseh prepovedanih tem v obdobju
Stalinove diktature, v tem času pa zasnoval
svoj izvirni koreografsko pripovedni jezik
oziroma psihološki baletni teater, kot ga
sam imenuje.
Balet Up & Down je eno Eifmanovih
zadnjih koreografskih del, s katerim že
od začetka leta 2015 gostuje po Evropi
in ZDA. Je eden njegovih baletov, kjer se
znova dotika psihologije norosti po vzoru
znamenitega romana Nežna je noč / Tender
is the Night slavnega pisatelja Francisa
Scotta Fitzgeralda (1896-1940). Libreto
baletne predstave sledi skrčeni zgodbi
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dogajanja po Fitzgeraldovemu romanu,
koreografija pa teče na glasbo Georgea
Gerschwina, Franza Schuberta in Albana
Berga. Eifman spleta plesno dramaturgijo
v prefinjeno oblikovanih duetih in solističnih izpovedih glavnih likov; Dick Diver
/ Sergej Volobujev, Nicol Warren / Marija
Abašova, Nicolin oče / Oleg Mokrov;
Tommy / Igor Subotin, ki se hkrati predstavijo kot dobri igralci.
Vsebina se dogaja v 20. stoletju, v ospredju je psihiater, ki se v bolnišnici razdaja
svojim bolnikom, med njimi je tudi zlorabljena milijonarjeva hči Nicol. Med
bolnico in zdravnikom preskoči iskrica,
sledi tudi poroka v umobolnici in še krajši
čas bivanja v tej ustanovi do njene ozdravitve, nato pa se poročeni par preseli v bogato
razkošje Nicoline družine. V tej družbi se
zdravnik očitno ne znajde, saj si privošči
filmsko ljubico, se zapije, bogata žena
pa dobi novega oboževalca, medtem ko
sam konča v svoji psihiatrični bolnišnici,
vendar tokrat kot bolnik.
Prvo dejanje baletne uprizoritve se obetavno začne s slikovito scensko predstavitvijo
bolnikov. V prvem dejanju podpira in
ilustrira zgodbo še scena, ko preprosto

in domiselno spreminja ter dopolnjuje
koreografsko zasnovo (scenograf Zinovi
Margolini) ob svetlobnem oblikovanju
(Gleb Filštinski in Boris Eifman), pohvalo
si zasluži še raznovrstno in žanrsko zaokrožena kostumografija neštetih ter stilno
različnih kostumov (Olga Šajšmelašvili).
Prvo dejanje je Eifman gradil na individualnih zgodbah, se tudi predstavil kot koreograf ekspresije in bogatega plesnega
izrazoslovja, ki prefinjeno in dovršeno vlada prostoru. Ti umetniški vtisi pa kar zbledijo ob koncu prvega dejanja v norišnici
in ob poroki zdravnika z bolnico, ko smo
priča klišejskemu slikanju norčavosti; saj
še vedno živi spomin na Maguy Marin
in njeno študijsko poglabljanje v stanja
slaboumnih s predstavo May B, ki je pred
nekaj desetletji gostovala tudi pri nas.
Drugo dejanje steče v stilu komercialnih
TV-serij in kar kliče po številnih ‘zakajčkih’, ki se sami postavljajo, ko se na odru
vidno hiti in brez dramskega povezovanja,
kot bi se želelo zgodbo čim prej speljati
do konca, ko se izpostavljajo posledice,
vzroki pa so nejasni. V stilu srednješolskih plesišč in disko klubov se neumorno
pleše ter se istovetno ponavlja v lahkotnih
skupinskih in preprosto zastavljenih plesnih formacijah parov, ko se verjetno želi
predstaviti zahodni slog življenja v obdobju pisateljevega romanu Nežna je noč.
Dobi se tudi vtis, da si je doktor kar sam
kriv za nastalo situacijo osebnega propada,
kar sicer drži, vendar o kakršnikoli kritiki
kapitalistične združbe pa ni bilo jasno
izraženih sledi. Lahko rečemo, da bi to
lahko bil scensko poudarjen incest, ki
pa se dogaja vse ljudske čase in na vseh
družbenih ravneh, ali noro poplesavanje
bogate družbe, saj je ples praktično zajelo
ves svet v času med obema vojnama, še
posebej po drugi svetovni vojni. Nicolin
oče je v prvem dejanju večkrat motovilil
s ponujanjem denarja psihiatru, ki ga je
ta odklanjal, in se že tu zastavi prvi zakaj,
ko to njegovo početje ni imelo v predstavi
kakega vidnejšega poudarka .
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LJUBLJANA, CANKARJEV DOM
Gostovanje Narodnega baleta iz Marseilla
Extremalism (Fragmenti)
Bolero
Novo gledališko sezono so v Cankarjevem
domu odprli 4. oktobra z gostovanjem
Narodnega baleta iz Marseilla / Ballet
National de Marseille in s koreografijama
Bolero ter Extremalism koreografskega
dueta eg/pc, kot s kratico simbolizirata
svoje umetniško sodelovanje Emio Greco
in Pieter C. Scholten.
Plesalec in koreograf Emio Greco prihaja
iz Italije, režiser in dramaturg Pieter C.
Scholten je Nizozemec, svoje umetniške
potenciale pa sta združila leta 1990. Njuna
koreografska izhodišča temeljijo na baletni
klasiki, se usmerjajo k postmodernizmu,
tudi k sodobnim plesnim izvirom. S svojo
prvo skupino Emio Greco / PC Amsterdam sta ustvarjala in raziskovala plesne
sfere ter postala svetovno prepoznavna,
prav tako bila deležna mnogih priznanj.
Leta 2009 sta ustanovila ICK Amsterdam,
mednarodno platformo za že uveljavljene
umetnike kot tudi za tiste, ki se še uveljavljajo, leta 2014 sta prevzela vodenje
baletne hiše v Marseillu in njihov Narodni
balet. Emio Greco je že poznan naši publiki;
v Ljubljani smo tega izjemnega sodobnega
koreografa in odličnega plesalca kultivirane baletne tehnike imeli možnost
spoznati v okviru festivala Exodos že
leta 1998, nato še 2001., ko je gostoval s
predstavo Double points v duetu z Bertho
Bermudez Pascual. Potem nas je znova
navdušil na začetku leta 2007, 18. januarja,
z veličastno uprizoritvijo Pekel / Hell na
odru Linhartove dvorane. Takrat sem
zapisala (Večer, 27. 1. 2007), da se je Pekel
predstavil kot sestavni del človeške manifestacije, kot gonilna sila, ki vodi in spreminja … Ali ni navsezadnje pekel tudi oder
sam, kjer plesalci v potu lastnega telesa in
v vročici dela posegajo po želenem cilju.
Koncept in koreografijo tako za Extremalism kot Bolero podpisujeta tokrat Emio
Greco in Pieter C.Scholten, oblikovanje luči Henk Danner, kostume je izdelal
Cliford Portier, za zvočno oblikovanje je
poskrbel Pieter C. Scholten, predstava v
produkciji ter izvedbi Narodnega baleta
iz Marseilla in v sodelovanju z ICK Amsterdam. Programska napoved je bila na
željo gostujočih nekoliko spremenjena,
tako se je uprizoritev začela s podaljšanim
45-minutnim Extremalismom, 25-minutni Bolero je bil na sporedu kot zaključek
programa in po 20-minutnem odmoru. In
Bolero je bil tista koreografska vročica, ki
me je spomnila na Grecov Pekel, medtem
ko Extremalism daje vizijo zborovskega
koreografskega speva o človeškem rodu
in njegovih poteh, tudi o fazah ustvarjanja
in spominov, ko avtorja delita koreografijo
na tri razvojne faze: Včeraj / Ieri, Danes /
Ogi, Jutri / Domani.

Utrinek iz predstave Extremalism (Fragmenti)

Naslov Ekstremalism / Ekstremalizem je
sestavljenka iz dveh besed – ekstrem in
minimalizem, saj koreografa menita, da
je ekstremen njun raziskovalni pristop do
postavitve glasbe, luči, scenografije in telesa, minimalizem pa njuno bistvo preprostosti. Koreografija teče v tesnem sozvočju
z izvirno kompozicijo skladatelja Valgeira
Sigurdssona, posebnost prve faze – Včeraj
so maske (Cliford Portier), grobo spletena
naglavna in obrazna pokrivala ter dolgi
trakovi, ki se vlečejo kot preteklost in
njeni spomini, tudi trenutki nenavadnih
stabilnih korakov. Začelo se je, ko so plesalci eden po eden prihajali na oder, se
postavili na določeni razdalji v istovetno
pozo, in vseh dvajset je kmalu zasedlo ves
prostor. Prvi del celote je dal vtis slikovite
skupine, jata enakih gibov in usmeritev, ki
v koreografskih spletih prehaja z ene do
druge strani odra in se nenadno usmerja
sem ali tja, kot bi jo nosil val nevidnega
vetra. Ko nastopi danes, maske izginejo,
izstopajo pa solistični utrinki, se zamenjajo oblačila, da bi se ob koncu tretje faze
in za njihovo skupinsko delovanje odprl
prehod na sceni kot možna napoved
nekega odhoda, lahko tudi civilizacije,
vsekakor pa odhod z odra in konec prvega
dela večera. Koreografski opus Emia Greca
zahteva neposredni pogled na telesne
manifestacije, ko se njegova koreografska
forma gnete kot plastelin kiparjeve skulpture, ko telesa plesalcev živo dihajo prepletene gibalne strukture. Vrhovi Gallusove dvorane teh občutij ne morejo
dati, in če nekdo ni vajen slediti usklajeni
poetiki skupinske forme, kot sta jo Greco
in Scholten intelektualno raziskovala in se
ob tem tudi poigravala po prostoru s spletanjem minimalnih gibalnih struktur, kar
koreografija tudi je, potem je razumljivo,
da je nekaterim bilo le predolgih teh 45
minut skupinskih koreografskih poti,
verjetno so zato tudi obsedeli, ko se
je sprožil aplavz in so se usuli vzkliki
navdušenja po dvorani. Kljub oddaljenosti od odra (kjer sem sedela) je bil med

nastopajočimi opazen plesalec Greco, ki je
kot vedno izstopal v gibajoči se množici;
ko njegova gibalna popolnost in zrelost
tvorita lastni telesni odsev, ki zaiskri tudi
v plesni množici enakih. V koreografiji
Ekstremalism se raziskuje tako plesno
strukturiranje kot povezovanje telesne
gibalne estetike s čutnim svetom vibracij,
okvirjenih v odrski sceni, ki so slišni, vidni
in umetniško izoblikovani, ko se fluidno
prepletajo ter dopolnjujejo ples, glasba
in scenski svetlobni efekti, predvsem pa
slikovito členi in zavibrira celovitost
koreo- grafskega prostora.
Greco je svoj solistični in sloviti Bolero na
glasbo Mauricea Ravela (1875.1937) lani
dopolnil z devetimi plesalci in ga ta večer
tudi predstavil na odru Gallusove dvorane.
Mogočni plesalec Greco, odet v popotniško prozorno srajco davnih dni, začne
svoje popotovanje med dvema osvetljenima črtama, po cesti reliefnih občutij,
ki se nabirajo, vzdigujejo in tudi vtisnejo v kožo, kot naborki srajce, ko se
oble oblike mišičevja bočijo skozi prozoren in od potu premočen material.
Njegovi mlajši plesalci mu sledijo, njihovo
gibanje je na trenutke identično, vendar so
njihove telesne linije eterične in ravne, saj
jih ne bremenijo občutki niti ne oblikujejo
misli. Glasbena moč skladateljevega Boleraruši in udarja ob stene popotnikovega
telesa, telo pa se silovito bori proti toku
repetitivnih glasbenih amplitud, jih nadvlada, da bi zmagi sledilo utrujeno padanje, potem pa se znova z neko nevid
no silo ter vidno notranjo poglobljenostjo
polni, ko na novo prevlada moč življenja,
vse dokler popotnik, bojevnik, ta zemeljski
samotar ne obstane utrujen na robu poti
in končno ne obleži. Navdušenje avditorija pa zavlada dvorani.
Bilo je to še eno čudovito srečanje z
velikim plesalcem in koreografom Emilom
Grecom ter umetniškim parom eg/pc,
tokrat v izvedbi odličnega ansambla
Narodnega baleta iz Marseilla.
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NOVICE
Bron za
Asami Nakashima in Yuyo Omakija
ter priznanje Edwardu Clugu v Varni
Asami Nakashima in Yuya Omaki, plesalca Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor in člana DBUS, sta to poletje
na prestižnem 27. mednarodnem baletnem tekmovanju v Varni osvojila bronasti
medalji.
Umetniški direktor Baleta Edward Clug je
za koreografijo na glasbo Edvarda Griega
Peer Gynt med nagradami za originalne
sodobne koreografije, ki so bile zaplesane
na tekmovanju ter ustvarjene v zadnjih
petih letih, prejel priznanje za drugo
mesto.
Na tekmovanju, ki je potekalo od 15. do
30. julija 2016, je sodelovalo 155 tekmovalcev iz 35 držav.
Posebno priznanje Orlando
Baletu SNG Maribor ob zaključku
67. Dubrovniškega poletnega festivala

Asami Nakashima in Yuya Omaki v Varni

Zaključni poklon Baleta SNG Maribor v Dubrovniku 2016

Balet Slovenskega narodnega gledališča
Maribor je minuli konec tedna prejel
posebno priznanje žirije, nagrado orlando,
ki jo HRT podeljuje za glasbeni del programa Dubrovniškega poletnega festivala.
Žirija v sestavi Goran Merčep (predsednik), Dubravka Tomšić in Maroje Brčić
(člana) je podelila posebno priznanje,
nagrado orlando ansamblu Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor. V
obrazložitvi so zapisali: “Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor vzbuja
pozornost občinstva na Dubrovniškem
poletnem festivalu od svojega prvega
gostovanja s Tangom leta 1999, nato z
Romeom in Julijo, Nevarnimi razmerji,
Rekviemom za dva stola in Stabat Mater ter na letošnjih 67. Dubrovniškem poletnem festivalu s Carmen in premierno izvedenim
Preludijem k favnovemu popoldnevu. Vrhunske plesne sposobnosti ansambla, domiselne koreografije in visok umetniški domet so
konstanta večletnih nastopov Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor na Dubrovniškem poletnem festivalu.”
Študijska skupina za balet
Študijska skupina za balet je po večletnem
premoru ponovno oživela v preteklem
šolskem letu na pobudo Ane Trojnar,
učiteljice baleta na Glasbeni šoli Kamnik.
V lanskem šolskem letu smo se učiteljice
in učitelji baleta pod okriljem Zavoda za
šolstvo sestali kar 3x. Na prvem oktobrskem srečanju je bila osrednja tema
Problematika baletnega tekmovanja Baltek, na katerem so tekmovalci iz osnovnega programa Ples - Balet obravnavani
enakovredno ter ocenjeni z enakimi kriteriji kot plesalci, ki se šolajo po obsežnejšem programu, ne glede na ogromno
razliko v številu učnih ur. Ter mag. Aleš
Vičič je izpeljal predavanji Psihološki
faktorji pri vzgoji balenih plesalcev in
Psihološka priprava na tekmovanje.
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Udeleženke Študijske skupine za balet

Srečanji v marcu in maju sta bili že obarvani po TUTUjevsko - v duhu novega baletnega tekmovanja, ki je zaživelo februarja 2016
pod okriljem DBUSa! Vzeli smo ga za svojega ter v aktivni razpravi naredili analizo, podali komentarje in predloge za prihodnje
izvedbe. Prof. Darja Sebastian je na podlagi posnetkov dobrovoljno podala nekaj nasvetov učiteljem za naprej. Naloga letošnjega
prvega srečanja je bila Oblikovanje kriterijev ocenjevanja. Izvedena je bila skupaj s študijsko skupino za sodobni ples, prav tako na
Glasbeni šoli Kamniku.
Dosegli smo dogovor, da je izpitna ocena je sestavljena iz tehnike (60%), muzikalnosti in plesnosti (30%) ter umetniškega vtisa (10%).
Izpitna ocena predstavlja 30% letne ocene. 70% sestavljajo druge ocene (seštevek deljeno s številom ocen), ki jih učitelj sam podeli
učencu med letom, največ po tri v vsakem polletju, torej največ 6 v letu. Lahko mu podeli le eno, a ta mora (po novem pravilniku
o ocenjevanju) biti iz nastopa. Ocene so iz tehnike in terminologije, muzikalnosti, plesnosti, umetniškega vtisa, nastopov in
ustvarjalnosti vztrajnosti in zanesljivosti (ta zajema pridnost.) Na spričevalu je letna ocena. Sestavljena je lahko iz 7 ocen: tri iz
vsakega polletja (skupno 6) ter izpitne ob koncu leta. Če učenec opravlja tudi polletni izpit, se število izpitnih ocen poveča na 2,
skupno na 8. Razmerje ostane enako: izpitni skupaj predstavljata 30% ocene, vse ostale 70% letne ocene. Na vseh srečanjih je bil
prisoten, nam pomagal s predlogi in praktičnimi nasveti dr. Dimitrij Beuermann, naš predstavnik na Zavodu za šolstvo, ki koordinira
srečanja študijskih skupin tudi iz drugih področjih.
Prvi seminarji Royal academy of dance
pri nas
Royal Academy of Dance (Kraljeva akademija za ples), s sedežem v Londonu v
Veliki Britaniji, je najvplivnejšja svetovna
organizacija za izobraževanje učiteljev
plesa in baleta. S 97-letnimi izkušnjami
iz področja izobraževanja danes združuje
nad 14.000 učiteljev iz 83 držav. Na povabilo Ane Trojnar, ki je prav tako članica
te organizacije obenem pa tudi učiteljica
baleta v Glasbeni šoli Kamnik, so bili od
24. do 28. novembra 2016 v Domu kulture
Kamnik v Sloveniji premierno izvedeni
njihovi seminarji z vsebinami Dance to
Your Own Tune (izobraževalni program
za poučevanje 2,5 - 5 letnih otrok, ki je
razdeljen na dva nivoja: od 2,5 - 4 let ter od
3,5 do 5 let), Introduction to Preprimary Utrinek s seminarja Royal academy of dance
and Primary in Dance (ta zajema poučevanje plesa otrok starosti 5-8 let) ter Introduction to Grades 1-3 (program, ki predstavlja uvod
v poučevanje baleta 7-10 -letnih otrok). Seminarje je izpeljala priznana pedagoginja Roberta Botti, ena od 26 vrhunsko izobraženih
učiteljic akademije, ki ima v Italiji svojo baletno šolo. Učiteljice nas je očarala ter navdihnila s svojim senzibilnim pristopom poučevanja
kot tudi obsežnim strokovnim znanjem. Poleg znanja, nam je predvsem s svojim vzorom, dala ogromno zaleta za kvalitetnejše
poučevanje. Seminar ni pritegnil le učiteljic baleta, temveč tudi sodobnega plesa, predavatelje pedagoških fakultet, učitelje plesa
zasebnih plesnih šol ter bivše učenke baleta. Seminarja se je udeležila tudi profesorica iz Baletne akademije iz Budimpešte, kjer
izobražujejo plesalce po metodi Vaganove, saj se je želela seznaniti z najnovejšimi pristopi poučevanja baleta. Glas o seminarjih je
segel tudi do Zagreba in Reke ter v prihodnje lahko pričakujemo udeležence tudi od tam. Glede na tako uspešen začetek upam, da se
bo Akademija odzvala na povabilo, da bi izvedli seminarje, ki bodo nadgranja le-teh, tudi v prihodnje.
Ker so se metode poučevanja baleta, katere razvija Kraljeva akademija za ples, izkazale za izredno učinkovite pri poučevanju
najmlajših, verjamem, da pomeni seminar v Kamniku zgolj začetek uveljavljanja njihove metode poučevanja tudi v slovenskem
prostoru.

Henrik Neubauer ob 100 obletnici 1.
svetovne vojne
V sklopu Kogojevih dni so v soboto, 17.
septembra, zvečer v baziliki na Sveti gori ob
100-letnici 1. svetovne vojne krstno izvedli
simfonično pesnitev Barve zelenega smaragda Avgusta Ipavca. Pod dirigentskim
vodstvom Marjna Grdadolnika so poleg
simfoničnega orkestra RTV Slovenija,
mešanega zbora Adoramus, udeležencev
pevskega tedna v Soči, recitatorjev, otroške
folklor-na skupina Pastirci izpod Krna in
igralske skupine Drežnica nastopile tudi
baletne plesalke Konservatorija za glasbo in
balet Ljubljana . Pod režijo in koreografijo
se je ob 70-letnici svojega umetniškega
ustvarjanja podpisal slovenski koreograf
Henrik Neubauer.

Dijakinje Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana v Barvah zelenega smaragda
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V Sloveniji prvič akreditiran triletni dodiplomski visokošolski strokovni študij
Akademija za ples Ljubljana, ki je bila pred leti ustanovljena v okviru študijskih programov Alma Mater Europaea – ECM, je od
Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) prejela akreditacijo še za izvajanje smeri balet na študijskem programu
1. bolonjske stopnje Ples, koreografija. Akademija za ples - program Balet je v študijskem letu 2016 / 2017 že vpisala prve študente in
tako že deluje. V sodelovanju z uglednimi umetniškimi ustanovami v svetu in iz sosednjih držav bodo v pedagoški proces pri študiju
baleta vključeni ugledni domači in tuji plesni pedagogi in umetniki. Študenti Akademije za ples bodo imeli možnost mednarodne
izmenjave, kjer bodo pridobili dodatna znanja in izkušnje. No, dejstvo je, da med imeni profesorjev, ki so objavljeni na internetni
strani Alma Mater Europaea, razen nekdanje solistke mariborskega baleta Olje Ilič ne zasledimo niti enega drugega slovenskega
strokovnjaka s področja profesionalne baletne umetnosti.
Kakorkoli, s širitvijo študijskega programa Ples, koreografija, z vzpostavitvijo smeri balet, triletnega dodiplomskega visokošolskega
strokovnega študija, smo v Sloveniji prvič dobili akreditacijo baletne umetnosti na visokošolski stopnji. Slovenija je bila namreč do
sedaj edina evropska država, ki plesalkam in plesalcem baleta še ni omogočala izobraževanja na visokošolski ravni.
Potrebno je poudariti, da gre v primeru Alma Mater Europaea za privatno izobraževalno inštitucijo, kar pomeni, da država na področju
baletnega visokošolskega izobraževanja do baletne umetnosti še vedno goji mačehovski odnos, s katerim se izogiba vzpostavitvi
javno dostopnega, visoko kvalitetnega in neplačljivega visokošolskega programa, ki bo trajal dlje od treh let in tako omogočal še
pridobitev takšne visoke baletne izobrazbe, ki bo vidno vplivala tudi na višje osebne dohodke baletnih plesalk in plesalcev.
Univerza v Ljubljani je pred leti pod vodstvom rektorja Dr. Staneta Pejovnika sicer že aktvno pristopila k oblikovanju takšnega
vidokošolskega študija, zastavljenega na bolonjskem sistemu 3+2, a je proces v končni fazi zastal zaradi finančne krize ter nasprotovanja
ustanovitvi s strani predvsem mariborskega pa tudi ljubljanskega Konservatorija za glasbo in balet. Pri pripravah je z ljubljansko
Univerzo tedaj aktivno sodelovalo Društvo baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS), katerega študijsko skupino je vodila
prof. Lojzka Žerdin, s strani Univerze v Ljubljani pa tedanji prorektor dr. Aleš Valič in dekan AGRFT dr. Miran Zupanič. Postopek
je vodil mag. Gregor Jagodič. DBUS je tedaj doseglo tudi to, da je Nacionalni svet za kulturo sprejel sklep o nujnosti ustanovitve
visokošolskega študijskega programa smeri Balet.
Študijski program je bil zasnovan na sistemu, po katerem bi študenti končali študij praktično v skoraj enakem časovnem obdobju kot
sedaj končujejo srednje baletno izobraževanje, saj sam zakon namreč omogoča vpisovanje izredno nadarjenih študentov na univerzitetni študij tudi brez mature oz. pred zaključkom srednješolskega študija. Seveda bi v času univerzitetnega študija študenti opravili
tudi maturo, ki je v zaključni fazi pogoj za pridobitev univerzitetnega naziva.
Študij bi zajemal dve smeri: plesalka/plesalec baleta ter baletni pedagog in koreograf. Slednja bi bila na razpolago izključno tistim
baletnim umetnikom, ki so (po zgledu mednarodnih primerjav) izpolnili pogoj desetletnega delovanja profesionalnega baletnega
plesalca v baletnem ansamblu. Široko gledano bi študij poleg palete strokovnih, vključeval tudi več splošnih predmetov, med njimi
precej takšnih, ki so vezani na sorodna področja baletne stroke in bi zato plesalkam in plesalcem v primeru prekinitve aktivne plesne
kariere omogočali delovanje na kakšnem drugem področju. S pogoji za vpis na smer Baletni pedagog in koreograf pa bi ekskluzivno
omogočili profesionalnim plesalkam in plesalcem baleta prehod na pedagoško in njej sorodne smeri ter jim tako omogočili nadaljnje
delovanje na področju baletne umetnosti po zaključku njihove aktivne profesionalne plesne kariere. Zadnji dve leti študija smeri
Plesalka/plesalec baleta bi bili ob vodstvu različnih mentorjev vezani pretežno na delovanje v profesionalnem baletnem ansamblu,
kar bi v trenutni situaciji pomagalo še pomladiti domača baletna ansambla.
Mimogrede, potrebno je poudariti, da je kmalu potem, ko se konservatorija z ustanovitvijo Akademije za balet na državni ravni nista
strinjali, direktor Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, prof. Dejan Prešiček dejal, da je ustanovitev visokošolskega študijskega
programa smeri Balet nujna. Prešičku nasploh je potrebno izraziti zahvalo za njegova nesebična in predana zalaganja pri ponovni
ustanovitvi višješolskega programa smeri Balet na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.
Žal je v Sloveniji težko premikati okvire, predvsem tam, kjer ni interesa države ali morda celo posameznih politikov. Tako je tudi
ustanovitev Akademije za balet navkljub izrednemu zalaganju Ministrstva za kulturo z nastopom finančne krize zastala. In tako je
po vodi splaval še en projekt, s katerim bi v pravi smeri znatno prispevali k razvoju baletne umetnosti v Sloveniji in k boljšemu jutri
baletnih umetnic in umetnikov.
Po končanem študiju na Alma Mater Europaea bodo diplomanti študija baleta lahko še naprej delovali kot baletni umetniki, pedagogi
in baletni repetitorji v gledališčih, pa kot učitelji v umetniških šolah baleta in sodobnega plesa ali kot učitelji baleta pri izbirnih vsebinah dejavnostih v osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Pridobljena diploma naj bi jim omogočala tudi, da postanejo organizatorji
in promotorji plesa, plesni neodvisni raziskovalci in kritiki, kar naj bi po besedah Katarine Pernat, vodje oddelka za komuniciranje
in marketing na Alma Mater Europaea, omogočilo nadaljnji razvoj baleta v Republiki Sloveniji.

Ustanovljen Baletno razvojni svet Republike Slovenije
Na pobudo Društva baletnih umetnikov Slovenije je Ministrstvo za kulturo aprila 2016 ustanovilo Baletno razvojni svet in imenovalo
njegove člane, predstavnike iz posameznih strokovnih baletnih inštitucij v Sloveniji ter Ministrstva za kulturo in Ministrstva za
izobraževanje in šport. Člani Baletno razvojnega sveta so Primož Kristan iz Ministrstva za kulturo RS, Sanja Nešković Peršin iz SNG
Opera in balet Ljubljana, Edward Clug iz SNG Maribor, Dejan Prešiček iz Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Helena Valerija
Krieger iz Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Anton Bogov iz Baletne akademije Antona Bogova kot predstavnik privatnih
baletno izobraževalnih inštitucij, Tomaž Rode iz Društva baletnih umetnikov Slovenije ter Ljubica Lukan iz Ministrstva za visoko
šolstvo.
Na svoji prvi seji je Baletno razvojni svet sprejel izhodišča za delovanje v prvem obdobju, ki vključujejo predvsem problematiko
upokojevanja baletnih plesalcev, problematiko zaposlovanja mladih baletnih plesalcev v slovenskih baletnih ansamblih in ustanovitev Akademije za balet oziroma baletnega izobraževanja na visoki stopnji. Dotaknil se je tudi problematike privatnega baletnega
izobraževanja, pri katerem je v nekaterih primerih opaziti nestrokovno delovanje posameznih privatnih baletnih šol, in sicer z
namenom zaščite imena Baletna šola, kar bi opredelilo strokovne izobraževalne zahteve, če šola želi pridobiti naziv baletna.
Ali bo Baletno razvojni svet uspel premikati okvire, ali bo deloval iskreno, odkrito in v dobro slovenske baletne umetnosti pa bo
nedvomno pokazal čas.
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IN MEMORIAM

MIŠO BRICELJ (1946 – 2016)
Zadnje čase smo žal redkeje srečevali našega
Mišota, zato nas je žalostna vest o njegovem
slovesu prav presenetila. Čeprav je bil uradno
Mihael, je bil in bo za nas ostal vedno Mišo.
Komaj enajstleten se je vpisal v ljubljansko
baletno šolo. Tako kot vse nas, ga je očitno k
temu, da se že v mladosti preda eni najlepših
gledaliških umetnosti, gnala neka nevidna
sila.
V razredu naše izjemne pedagoginje in plesalke Lidije Wisiak je po osmih letih, leta 1965
uspešno diplomiral, skupaj s še nekaterimi
sodijaki, ki so vsi, tako kot on, postali
stebri ljubljanskega baletnega ansambla.
Uspešno so zamenjali prejšnjo generacijo,
še posebej ob uvedbi beneficiranega staža za
baletne plesalce.
Na ljubljanski baletni oder je stopil še v času
šolanja, ker je bila takrat odlična povezava
med šolo in gledališčem. Leta 1962 je prvič
nastopil v tridelnem baletnem večeru, ki je
združil Bachovo (Brandenburški koncert št.
3) in Schubertovo skladbo (Nedokončana
simfonija) z Ognjeno ptico Stravinskega, že
naslednje leto pa v velikem baletu Prokofjeva Kamniti cvet. V sezoni 1963/64 je, tudi
še med baletnim študijem, postal stalni član
ljubljanskega baleta in dobil tudi prvo solistično vlogo kot eden štirih princev v Rožnem
adagiu s Trnuljčico. Naslednje leto je imel
solistično vlogo v Fantastični simfoniji ter v
baletu Volk, ko je za vlogo Ženina dobil prvo,
in to zelo pohvalno, kritiko v časopisju. Tako
kot vse fante v tistem času je tudi njega doletela obvezna vojaška služba, zato je bila
gledališka sezona 1966/67 zanj izgubljena.
Po prihodu v civilno življenje leta 1967
se je odločil, da bo poleg udejstvovanja v
baletu študiral še biologijo na Biotehnični fakulteti v Ljubljani, kjer je leta 1972 diplomiral in hkrati končal magistrski študij iz
mikrobiologije na Medicinski fakulteti. Dve leti pozneje je dobil še doktorski naslov.
Očitno ga ves ta študij ni oviral pri plesanju, saj je spremenil samo status redno nastavljenega v honorarnega člana. Prav po prihodu
iz vojske je najprej gostoval v mariborskem gledališču. Plesal je mladega cigana Carmela v de Faalovem baletu Uročena ljubezen. Isto
sezono je kot Paris v velikem baletu Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva pokazal vse svoje umetniške kvalitete, kar so potrdili tudi vsi
časopisni odmevi. Naslednjo sezono, 1968/69, se je udeleževal takrat številnih gostovanj v tujini in tudi tam bil posebej opažen v vlogi
Parisa. Hkrati je dobil dobro kritiko kot Mladenič v Fribecovih Variacijah in kot Minister v Golem cesarju, bil pa je tudi med tremi
solističnimi pari v Švarovi operi Ocean. Nastopil je tudi na televiziji v tercetu baleta na glasbo Osterčevih Arabesk, plesal pa je ves čas
tudi v televizijskih baletih Majne Sevnik.
Med opaženimi vlogami v sezoni 1969/70 je bil njegov Obuti maček v obnovljeni Trnuljčici ter duet z Bebo Zalokar v Sarabandi opere
Pikova dama. Spomladi leta 1971 je ljubljanska Televizija v sodelovanju z avstrijsko posnela na filmski trak balet Rondo o zlatem
teletu, v katerem je bil eden od šestih Gospodov v črnem in Radoživi mladenič. Maja 1972 se je Lidija Sotlar poslovila od odrskih
desk kot Julija in to je bil tudi zadnji Mišov nastop, spet v vlogi Parisa. To leto je, kot omenjeno, končal diplomski in magistrski študij
in se je povsem posvetil znanstveni in pedagoški karieri.
Ob umetniškem delu baletnega plesalca se je udejstvoval tudi kot koreograf. Za Televizijo Ljubljana je z ljubljanskimi plesalci postavil
tri balete: Do veselja in nazaj, poučno oddajo Od ljudskih plesov do visokega baleta in Ples na igrišču. Oktobra 1973, ko se je že
poslovil od aktivnega plesanja, je kot baletni kritik objavil še oceno za Učno uro, ki jo je Janez Mejač pripravil za gostovanja s svojo
skupino po Sloveniji.
Mišo v svojem kratkem, le desetletnem, baletnem obdobju ni le zaznamoval delo ansambla, ampak si je pridobil prijateljstvo nas
vseh, ki smo bili z njim in ob njem. S svojo očarljivo dobro voljo je bil dobrodošel tudi na vseh srečanjih pozneje. Od baleta se je
poslovil po našem mnenju prekmalu, enako kot nam je hudo, da se je zdaj tudi od življenja. Spomin nanj bo ostal v naših srcih in
našem spominu.
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KOLEDAR PREDSTAV JANUAR - JUNIJ 2017
JANUAR 2017
SNG Opera in balet Ljubljana
P. I. Čajkovski / Y. Vamosh
HRESTAČ – BOŽIČNA ZGODBA
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Sreda,
4. januar 2017
11.00
za šole

SNG Opera in balet Ljubljana
P. I. Čajkovski / Y. Vamosh
HRESTAČ – BOŽIČNA ZGODBA
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek,
5. januar 2017
11.00
za šole

SNG Opera in balet Ljubljana
P. I. Čajkovski / Y. Vamosh
HRESTAČ – BOŽIČNA ZGODBA
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Petek,
6. januar 2017
18:00
za izven

SNG Opera in balet Ljubljana
P. I. Čajkovski / Y. Vamosh
HRESTAČ – BOŽIČNA ZGODBA
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota,
7. januar 2017
18.00
za izven

Teatro municipale, Piacenza, Italija
P. I. Čajkovski / V. Kovtun
LABODJE JEZERO
Balet SNG Maribor

Nedelja,
8. januar 2017
21.00
gostovanje

Teatro Comunale di Modena, Modena
P. I. Čajkovski / V. Kovtun
LABODJE JEZERO
Balet SNG Maribor

Torek,
10. januar 2017
21.00
gostovanje

Narodno gledališče Brno, Brno, Češka
E. Grieg / E. Clug
PEER GYNT
Balet SNG Maribor

Nedelja,
22. januar 2017
19.00
gostovanje

FEBRUAR 2017

Kosovelov dom Sežana
S. Bukinac / T. Rode / I. Radman / M. Isaeva
PEPELKA, balet za otroke
Društvo baletnih umetnikov Slovenije &
Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača

Torek,
7. februar 2017
10.30
zaključena

Avditorij Portorož
BALET NA OBČINSKI PRIREDITVI OB
SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
Društvo baletnih umetnikov Slovenije &
Občina Piran
Avditorij Portorož

Torek,
7. februar 2017
20.00 / zaključena

SNG Maribor
P. I. Čajkovski, S. Rachmaninov / V. Turcu
JEVGENIJ ONJEGIN
Balet SNG Maribor

Četrtek,
9. februar 2017
19.30
Dijaški 11 /
Opera Balet
študentski / izven

Kulturni dom Kozina
S. Bukinac / T. Rode / I. Radman / M. Isaeva
PEPELKA, balet za otroke
Društvo baletnih umetnikov Slovenije &
Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača

Sobota,
11. februar 2017
18.00 / izven

SNG Maribor
P. I. Čajkovski, S. Rachmaninov / V. Turcu
JEVGENIJ ONJEGIN
Balet SNG Maribor

Sobota,
11. februar 2017
18.00
Evropski abonma
/ izven

Kulturni dom Prosek, Trst, Italija
S. Bukinac / T. Rode / I. Radman / M. Isaeva
PEPELKA, balet za otroke
Društvo baletnih umetnikov Slovenije &
Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača

Nedelja,
12. februar 2017
18.00
izven

Kosovelov dom Sežana
S. Bukinac / T. Rode / I. Radman / M. Isaeva
PEPELKA, balet za otroke
Društvo baletnih umetnikov Slovenije &
Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača

Nedelja,
5. februar 2017
18.00
premiera

SNG Opera in balet Ljubljana
D. Šostakovič, S. Rahmaninov, A. Šnitke,
P. Vasks, N. Mjaskovski / J. in O. Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Torek,
14. februar 2017
19.30
za izven

Kosovelov dom Sežana
S. Bukinac / T. Rode / I. Radman / M. Isaeva
PEPELKA, balet za otroke
Društvo baletnih umetnikov Slovenije &
Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača

Ponedeljek,
6. februar 2017
8.30
zaključena

SNG Opera in balet Ljubljana
D. Šostakovič, S. Rahmaninov, A. Šnitke,
P. Vasks, N. Mjaskovski / J. in O. Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Sreda,
15. februar 2017
19.30
abonma Baletni /
izven

Kosovelov dom Sežana
S. Bukinac / T. Rode / I. Radman / M. Isaeva
PEPELKA, balet za otroke
Društvo baletnih umetnikov Slovenije &
Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača

Ponedeljek,
6. februar 2017
10.30
zaključena

SNG Opera in balet Ljubljana
D. Šostakovič, S. Rahmaninov, A. Šnitke,
P. Vasks, N. Mjaskovski / J. in O. Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Petek,
17. februar 2017
18.00
abonma Družinski /izven

Kosovelov dom Sežana
S. Bukinac / T. Rode / I. Radman / M. Isaeva
PEPELKA, balet za otroke
Društvo baletnih umetnikov Slovenije &
Društvo ljubiteljev baletne umetnosti Divača

Torek,
7. februar 2017
8.30
zaključena

SNG Opera in balet Ljubljana
D. Šostakovič, S. Rahmaninov, A. Šnitke,
P. Vasks, N. Mjaskovski / J. in O. Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota,
18. februar 2017
18.00
za izven
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SNG Opera in balet Ljubljana
D. Šostakovič, S. Rahmaninov, A. Šnitke,
P. Vasks, N. Mjaskovski / J. in O. Bubeníček
DOKTOR ŽIVAGO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Nedelja,
19. februar 2017
18.00
za izven

MAREC 2017
SNG Maribor
R. Ščedrin / V. Turcu; C. Debussy / E. Clug;
M. Ravel / J. Inger
CARMEN – FAVN – BOLERO
Balet SNG Maribor

Petek,
3. marec 2017
19.30
Opera Balet
premiera / izven

SNG Maribor
R. Ščedrin / V. Turcu; C. Debussy / E. Clug;
M. Ravel / J. Inger
CARMEN – FAVN – BOLERO
Balet SNG Maribor

Nedelja,
5. marec 2017
17.00
Opera Balet
popoldanski /
izven

SNG Maribor
R. Ščedrin / V. Turcu; C. Debussy / E. Clug;
M. Ravel / J. Inger
CARMEN – FAVN – BOLERO
Balet SNG Maribor

Torek,
7. marec 2017
19.30
Opera Balet torek
/izven

SNG Maribor
R. Ščedrin / V. Turcu; C. Debussy / E. Clug;
M. Ravel / J. Inger
CARMEN – FAVN – BOLERO
Balet SNG Maribor

Sreda,
8. marec 2017
19.30
Dijaški 11 / Opera
Balet študentski /
izven

SNG Maribor
R. Ščedrin / V. Turcu; C. Debussy / E. Clug;
M. Ravel / J. Inger
CARMEN – FAVN – BOLERO
Balet SNG Maribor

Četrtek,
9. marec 2017
19.30
Opera Balet /
izven

SNG Maribor
R. Ščedrin / V. Turcu; C. Debussy / E. Clug;
M. Ravel / J. Inger
CARMEN – FAVN – BOLERO
Balet SNG Maribor

Sobota,
11. marec 2017
19.30
Opera Balet sobota /izven

Novo mesto
G. Näther / T. Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek,
16. marec 2017
17.00

Novo mesto
G. Näther / T. Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Petek,
17. marec 2017
10.00

Novo mesto
G. Näther / T. Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Petek,
17. marec 2017
11.30

APRIL 2017
SNG Opera in balet Ljubljana
H. M. Górecki / T. Pandur / R. Savković
SIMFONIJA OTOŽNIH PESMI
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek,
13. april 2017
19.30
abonma Premiera
/izven

SNG Opera in balet Ljubljana
H. M. Górecki / T. Pandur / R. Savković
SIMFONIJA OTOŽNIH PESMI
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Petek,
14. april 2017
18.00
abonma Petek /
izven

SNG Opera in balet Ljubljana
H. M. Górecki / T. Pandur / R. Savković
SIMFONIJA OTOŽNIH PESMI
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Torek,
18. april 2017
19.30
abonma Torek /
izven

SNG Maribor
S. Prokofjev / V. Turcu
ROMEO IN JULIJA
Balet SNG Maribor
SNG Opera in balet Ljubljana
H. M. Górecki / T. Pandur / R. Savković
SIMFONIJA OTOŽNIH PESMI
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Novo mesto
G. Näther / T. Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Sreda,
15. marec 2017
10.00

SNG Maribor
S. Prokofjev / V. Turcu
ROMEO IN JULIJA
Balet SNG Maribor

Novo mesto
G. Näther / T. Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Sreda,
15. marec 2017
11.30

SNG Opera in balet Ljubljana
H. M. Górecki / T. Pandur / R. Savković
SIMFONIJA OTOŽNIH PESMI
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Novo mesto
G. Näther / T. Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek,
16. marec 2017
10.00

SNG Maribor
S. Prokofjev / V. Turcu
ROMEO IN JULIJA
Balet SNG Maribor

Sreda,
19. april 2017
11.00
razprodano
Sreda,
19. april 2017
19.30
abonma Baletni /
izven
Četrtek,
20. april 2017
11.00
razprodano
Četrtek,
20. april 2017
19.30
abonma Četrtek
/ izven
Petek,
21. april 2017
11.00
razprodano

KOLEDAR PREDSTAV JANUAR - JUNIJ 2017
SNG Opera in balet Ljubljana
H. M. Górecki / T. Pandur / R. Savković
SIMFONIJA OTOŽNIH PESMI
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota,
22. april 2017
19.30
abonma Sobota /
izven

SNG Opera in balet Ljubljana
P. I. Čajkovski / L. Charles
po M . Petipaju in L. Ivanovu
LABODJE JEZERO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Ponedeljek,
12. junij 2017
11.00
za šolske skupine

SNG Maribor
S. Prokofjev / V. Turcu
ROMEO IN JULIJA
Balet SNG Maribor

Sobota,
22. april 2017
19.30
izven

Kongresni trg Ljubljana
BALETNI KONCERT
Balet SNG Opera in balet LjubljanaAvditorij

Torek,
13. junij 2017
21.30
izven

SNG Opera in balet Ljubljana
H. M. Górecki / T. Pandur / R. Savković
SIMFONIJA OTOŽNIH PESMI
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Nedelja,
23. april 2017
18.00
izven

SNG Maribor		
M. Theodorakis / L. Massine
GRK ZORBA
Balet SNG Maribor

Petek,
16. junij 2017
19.30
izven

Gledališka in koncertna dvorana Lendava
SVEČANI BALETNI KONCERT
OB OTVORITVI BALETNEGA
TEKMOVANJA “TUTU”
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Petek,
16. junij 2017
19.30
izven

Gledališka in koncertna dvorana Lendava
2. SLOVENSKO TEKMOVANJE TUTU
1. krog
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Sobota,
17. junij 2017
predvideno ob
15.00
izven

Gledališka in koncertna dvorana Lendava
3. SLOVENSKO TEKMOVANJE
KOREOGRAFSKIH MINIATUR
1. krog
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Sobota,
17. junij 2017
predvideno ob
19.00
izven

SNG Maribor		
M. Theodorakis / L. Massine
GRK ZORBA
Balet SNG Maribor

Sobota,
17. junij 2017
19.30
izven

Gledališka in koncertna dvorana Lendava
2. SLOVENSKO TEKMOVANJE TUTU
2. krog: finale
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Nedelja,
18. junij 2017
predvideno ob
15.00
izven

Četrtek,
8. junij 2017
19.30
abonma Baletni /
izven

Gledališka in koncertna dvorana Lendava
3. SLOVENSKO TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR
2. krog: finale
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Nedelja,
18. junij 2017
predvideno ob
19.00
izven

Petek,
9. junij 2017
19.30 / izven

Gledališka in koncertna dvorana Lendava
BALETNI KONCERT “TUTU” s svečano
podelitvijo nagrad Slovenskega baletnega
tekmovanja Tutu
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Ponedeljek,
19. junij 2017
18.00
izven

MAJ 2017
Cankarjev dom, Ljubljana
R. Ščedrin / V. Turcu; C. Debussy / E. Clug;
M. Ravel / J. Inger
CARMEN – FAVN – BOLERO
Balet SNG Maribor
SNG Opera in balet Ljubljana
G. Näther / T. Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana
SNG Opera in balet LjubljanaG. Näther / T.
Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Torek,
9. maj 2017
20.00
izven
Sreda,
24. maj 2017
11.00
za šolske skupine
Sreda,
24. maj 2017
17.00
izven

SNG Opera in balet Ljubljana
G. Näther / T. Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek,
25. maj 2017
10.00
za šolske skupine

SNG Opera in balet LjubljanaG. Näther / T.
Händler
PICKO IN PACKO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek,
25. maj 2017
11.30
za šolske skupine

JUNIJ 2017
SNG Opera in balet Ljubljana
P. I. Čajkovski / L. Charles
po M . Petipaju in L. Ivanovu
LABODJE JEZERO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana
SNG Opera in balet Ljubljana
P. I. Čajkovski / L. Charles
po M . Petipaju in L. Ivanovu
LABODJE JEZERO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana
SNG Opera in balet Ljubljana
P. I. Čajkovski / L. Charles
po M . Petipaju in L. Ivanovu
LABODJE JEZERO
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota,
10. junij 2017
19.30
izven

SNG Opera in balet Ljubljana
S. Prokofjev / I. Peternel
PETER IN VOLK - premiera
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Sreda,
21. junij 2017
19.30
premiera / izven

KOLEDAR PREDSTAV JANUAR - JUNIJ 2017
JULIJ - AVGUST 2017
SNG Opera in balet Ljubljana
S. Prokofjev / I. Peternel
PETER IN VOLK
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek,
22. junij 2017
18.00
izven

SNG Opera in balet Ljubljana
S. Prokofjev / I. Peternel
PETER IN VOLK
Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Četrtek,
22. junij 2017
20.00
izven

Mogoče so spremembe programa!

Piran: Tartinijev trg
Piran: Tartinijevo gledališče
Piran: Križni hodnik
3. POLETNI FESTIVAL PIRAN
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Občina Piran
Zveza kulturnih društev Piran
Avditorij Portorož
Tekoče informacije: www.piranfestival.si

OŠ Cirila Kosmača Piran
Mednarodni baletni poletni seminar
DANCS-PIRAN 2017
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Več informacij: www.dancs-piran.com

Aktualne urnike predstav preverite na spletnih straneh:
www.dbus.si (Društvo baletnih umetnikov Slovenije)
www.opera.si (SNG Opera in balet Ljubljana)
www.sng-mb.si (SNG Maribor)

Nedelja,
23. julij 2017
do
nedelja,
6. avgust 2017
Vsak večer med
18.00 in 21.00
Vstop prost
Ponedeljek,
24. julij 2017
do
sobota,
5. avgust 2017
Vsak dan
9.30 - 17.00
Mogoč je
ogled seminarja!

Aktualni dogodki Poletnega festivala Piran bodo objavljeni na spletni strani: www.piranfestival.si in www. dbus.si

www.dbus.si

www.opera.si

www.sng-mb.si

Mednarodni poletni baletni seminar
International Dance Summer Seminar

Piran Slovenija / Slovenia

www.dancs-piran.com

www.dbus.si
www.tutu-baletno-tekmovanje.com

TUTU

SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

www.tutu-baletno-tekmovanje.com

www.piranfestival.si
www.dbus.si

Ana Klašnja in Kenta Yamamoto kot Romeo in Julija v produkciji SNG Opere in baleta Ljubljana, foto Darja Štravs Tisu
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Revija BALET
Leto 2016
Številke I - IV
Izdalo:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana
Oblikovanje:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Lektoriranje:
Monika Zorko
Tisk:
Tiskarna Forma film Prevalje
Naklada:
1200
Naslovnica:
Jelena Lečić in Anton Bogov, Balet SNG Maribor, predstava Jevgenij Onjegin v koreografiji Valentine Turcu.
Zadnja stran:
Mariša Nač, Balet SNG Opera in balet Ljubljana, predstava Romeo in Julija v koreografiji Yourija Vámosa.
Sofinancer Društva baletnih umetnikov Slovenije je Ministrstvo za kulturo.
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