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Labodje jezero, SNG Opera in balet Ljubljana,
Laura Hidalgo, Petar Đorčevski in ansambel
Foto: Darja Štravs Tisu



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

Mednarodni dan plesa 2017
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Tetiana Svetlična in Gaj Žmavc v koreografiji Gaja Žmavca, Yesterdays
Foto: Nataša Fajon



Trisha Brawn  je leta 2017 ob Mednarodnem dnevu plesa zapisala

Plesalka sem postala zaradi želje po letenju. Premagovanje teže je bilo vselej  nekaj, kar me je prevzelo. V mojih plesih ni skrivnostnega 
pomena. So duhovna vaja  v telesni obliki.

Ples posreduje in razširja svetovni jezik sporazumevanja; je vir veselja, lepote in boljšega poznavanja človeka. Ustvarjalnost v plesu 
je… spet in spet… razmišljanje, nastajanje in izvajanje. Naša telesa služijo izražanju in niso sredstvo nastopaštva. To spoznanje 
osvobaja našo ustvarjalnost, ki je dar in bistvo umetnosti.

Umetnikovo življenje se ne konča s starostjo, kot so prepričani nekateri kritiki. Ples ustvarjajo ljudje, ljudje in zamisli. Vi kot gledalci 
lahko prenesete ta ustvarjalni vzgib domov in ga vključite v svoje vsakdanje življenje.

Prevedel: dr. Henrik Neubauer

Tomaž Rode je v svoji plesni poslanici sporočal

Kadar gledamo ples, hkrati občudujemo tudi plesalca, njegovo telo, njegovo unikatno kozmično kreacijo, njegov edinstven gib in 
skozi gib, njegov duh. Spremljamo zaporedje umetniških gibov, ki nikoli več ne bodo izrisani v prostoru in času v popolnoma enaki 
različici. Bodo podobni, a nikoli isti. Zato plesati pomeni biti svoboden, svoboden v oblikovanju skulptur lastnega telesa, izraza in 
lastne osebnosti. Vsak posamezni plesalec je neprecenljiva unikatna umetnina, edinstven in drugačen od soplesalca, ki le na prvi 
pogled pleše popolnoma enake gibe. Ni si mogoče niti zamisliti, kako dolgočasen bi bil svet, če bi vsa drevesa in njihove krožnje, ki v 
vetru plešejo svoj nikoli dokončani ples, bila popolnoma enaka!

V drugačnosti je lepota.  
V drugačnosti je smisel umetnosti plesa.
Drugačnost dela umetnost, dela umetnike!
Zato se plesalci ne smejo bati biti drugačni, edinstveni, svoji!

Biti cenjen je pravica vsakega posameznika in ceniti drugega je dolžnost, pravzaprav privilegij in umetnost življenja vsakega izmed nas.
Ne glede na to, kaj od nas zahteva koreografija, naj bo to skupinska enakost ali solistični ples, slediti ji moramo, toda ostanimo vedno 
Mi, Mi, unikatni in edinstveni. Tega nam nihče ne more in ne sme vzeti.
Sanjajmo še naprej o tem, kar želimo postati in verjemimo v svojo lastno plesno nadarjenost, v svoje lastno plesno poslanstvo! Le na 
tak način je ples resnična umetnost in plesalec univerzalna umetnina. Uživajte praznik plesa, uživajte v plesu na kakršenkoli način, 
kot plesalec ali občudovalec. In nikoli ne pozabite, da je ples delček narave, prisoten prav v vsakem človeškem bitju.
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Strokovne nagrade 
Društva baletnih umetnikov Slovenije 
2017
Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) je na Svečanem baletnem koncertu 17. novembra 
2017 na Velikem odru SNG Maribor podelilo strokovne nagrade Lydie Wisiakove zaslužnim balet-
nim umetnikom. 
Strokovna komisija s predsednico Bojano Hintereger na čelu in v sestavi Alenka Ribič, Sanja Nešk-
ović Peršin, Tomaž Rode, Edward Clug, Vojko Vidmar in Matjaž Marin je na podlagi javnega razpisa 
DBUS in pridobljenih predlogov podelila eno nagrado tri nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko 
delo na področju baletne umetnosti ter tri nagrade Lydie Wisiakove za posebne dosežke na po-
dročju baletne umetnosti v Sloveniji v obdobju zadnjih dveh let. 

Nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo na področju baletne umetnosti je prejela Ljiljana Keča, 
nekdanja solistka baleta SNG Maribor, danes pa baletna pedagoginja, ki je s svojim vseživljenjskim 
delom zapustila neprecenljiv pečat in se za vselej zapisala v bogato zgodovino baletne umetnosti. 

Prejemniki nagrade za posebne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti so članica Bale-
ta SNG Maribor, Asami Nakashima za poustvaritev vlog Gulnare in Medore v baletu Gusar, član 
Baleta SNG Opera in balet Ljubljana za poustvaritev vlog Komarovskega v baletu Doktor Živago 
in Tybalta v baletu Romeo in Julija ter baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana za izvedbo 
baleta Doktor Živago.  
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za njen vseživljenjski doprinos slovenski baletni umetnosti.
 
Balerina Ljiljana Keča je pričela svojo umetniško pot v Slovenskem narodnem gledališču Maribor leta 1974, neposredno po končani baletni 
šoli v Novem Sadu. Zaradi odlične baletne tehnike, na podlagi katere so ji bile zaupane zahtevne vloge v baletnih predstavah, je bila kmalu pro-
movirana v solistko mariborskega Baleta. V svoji bogati karieri pod sojem odrskih luči je poustvarila vrsto vidnih vlog, med katerimi so Biserka 
v Ohridski legendi, Kača v Stvarjenju sveta, Kitri v Don Kihotu, Pepelka v Pepelki, Grofična v Flamski legendi, Julija v Romeu in Juliju, Marija 
v Bahčisarajski fontani, Vila slaščic v Hrestaču, Anitra v Peer Gyntu, in še bi lahko naštevali. Svoj pečat je pustila tudi v opernih predstavah; kot 
solistka v Faustu, Carmen, Kačjem pastirju, Traviati, Kneginji Čardaša in drugih. Ljiljane se moramo spomniti tudi po 32 fuete-jih, ki jih je, za 
domače, mariborsko občinstvo, v zgodovini »odvrtela« kot prva balerina mariborskega baleta. S Slovenskim narodnim gledališčem Maribor je 
gostovala v Avstriji in Italiji ter se udeleževala koncertov in tekmovanj v republikah bivše Jugoslavije. S svojo umetniško osebnostjo, baletnim 
znanjem in odrsko prezenco je navduševala tako občinstvo kot strokovno javnost, s svojim delovanjem in s številnimi vlogami, ki so ji bile zau-
pane, pa je nedvomno močno prispevala k razvoju baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor. 

Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za življenjsko delo 2017

LJILJANA KEČA
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Leta 1993 je Ljiljana Keča odrske deske zamenjala za vodenje 
domačega baletnega ansambla, in tako pričela pisati novo po-
glavje lastne baletne zgodbe in hkrati novo poglavje v delovan-
ju mariborskega baleta. S prirojeno kreativno vizijo je odprla 
mariborski baletni prostor uveljavljenim tujim koreografom in 
realizirala vrsto odmevnih baletnih predstav. Med temi lahko 
izpostavimo Ples kadetov, Petra in volka, Don Kihota, Tristana 
in Izoldo, Romea in Julijo, West Side Story. Zaključek njenega 
umetniškega vodenja je sovpadal s 50. obletnico mariborskega 
baleta, ki jo je obeležila s postavitvijo Labodjega jezera v koreo-
grafiji Valerija Koftuna. Z mesta vodje baleta je v Maribor 
pripeljala obetavne in zdaj uveljavljene plesalce ter maribor-
skemu baletnemu ansamblu omogočila kasnejše udejstvovanje 
na mednarodni plesni sceni.

Nenehno se je tudi plesno izobraževala in izpopolnjevala svojo baletno tehniko pri priznanih baletnih pedagogih v Sankt Peterburgu, Cannesu, 
Bostonu in drugod. Pridobljena plesna znanja je že kot aktivna balerina posredovala mlajšim generacijam, po končani aktivni plesni karieri 
pa se je poučevanju še bolj predala; kot pedagoginja je delovala v Slovenskem narodenm gledališču Maribor, v Srednji baletni šoli Maribor, v 
Plesnem Studiu Ptuj in na Baletnem oddelku Glasbene šole Murska Sobota, kjer poučuje še danes. Njeni sodelavci in prijatelji jo poznano tudi 
kot iskreno in dobro prijateljico, ki je vedno znala prisluhniti in priskočiti na pomoč. 
Ljiljana Keča se je v zgodovino slovenskega baleta zapisala z velikimi črkami kot ena najvidnejših umetnic te prestižne umetnosti, v polju katere 
je desetletja osrečevala domače občinstvo in strokovno javnost. Živela je in še živi poslanstvo, ki ji je bilo namenjeno ob rojstvu. Da, poslanstvo, 
kajti za ustvarjanje v baletni umetnosti je človek poslan. 
Zato draga Ljiljana, ti za tvoje razdajanje in vse dosežke, ki si jih podarila slovenski baletni umetnosti ter s tem slovenskemu umetniškemu pros-
toru in za vse predane izkušnje in znanje tistim, ki z njo živimo iz dneva v dan, izrekamo iskreno zahvalo, v znak katere ti danes slovenska balet-
na umetnost s ponosom podeljuje najvišje priznanje s področja baletne umetnosti v Sloveniji, nagrado Lydije Wisiakove za življenjsko delo.



Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za posebne dosežke 
na področju baletne umetnosti v letu 2017
ASAMI NAKASHIMA 
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za umetniško premišljeni in karakterno različni interpretaciji vlog Gulnare in Medore v baletu Gusar, v produkciji 
Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor

Asami Nakashima je danes vzhajajoča zvezda mariborskega Baleta. Vzpon, ki ga potrjuje s kreacijo vsake nove vloge,se zdi neustavljiv. Naravno 
in lahkotno oblikuje najzahtevnejše vloge, v njih pa spontano razkriva zanjo značilne detalje subtilnih interpretacij, skozi katere se gledalec z 
lahkoto in v celoti potopi v njeno plesno izpoved. Odkar je pred šestimi leti pričela z delovanjem v mariborskem baletu, je s svojim izjemnim 
smislom za asimilacijo različnih plesnih estetik ter popolni predanosti baletnemu ustvarjanju pritegnila pozornost slehernega koreografa.
Največja odlika Asami Nakashima je tako morda prav v tem, po čemer stremi vsak baletni plesalec, torej v ustvarjanju videza, da je baletna 
umetnost navkljub svoji izjemni nadnaravni zahtevnosti lahkotna, nje koraki neulovljivi in nje podobe izmuzljive iluzije.

In prav takšen domet smo pri Asami docela doživeli v kreacijah vlog Gulnare in Medore v baletu Gusar (Le corsaire), ki ju je z mariborskim 
baletom oblikovala v sezoni 2016/2017. Gulnaro je interpretirala z rahločutno žensko subtilnostjo, značilno za karakter lika, vendar tehnično 
natančno in brezhibno. Prav tako natančna in brezhibna je bila v Medori, s katero je ustvarila še svojevrstni kontrast Gulnari in uspela doseči 
transformacijo dveh, karakterno povsem različnih si vlog v taisti baletni predstavi. Z interpretacijo obeh, Gulnare ali Medore, se je Asami 
Nakashima povzpela na višjo raven karizmatične in samozavestne baletne solistke. 
In če je občinstvo s prepričljivim navdušenjem doživljalo njen poustvarjalni preboj, pa je strokovna javnost v njenih interpretacijah Gulnare in 
Medore prepoznala dodano umetniško in strokovno vrednost ter postavila Asami Nakshima v krog najbolj prepoznavnih baletnih umetnikov v 
Sloveniji. 
Zato ji Društvo baletnih umetnikov Slovenije za interpretaciji obeh vlog podeljuje nagrado Lydie Wisiakove za posebne dosežke na področju 
baletne umetnosti v Sloveniji ter z njo izkazuje poklon njenemu iskrenemu in požrtvovalnemu umetniškemu delu. 

Asami Nakashima kot Medora v baletu Gusar, 
v produkciji SNG Maribor
Foto: Tiberiu Marta



Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za posebne dosežke 
na področju baletne umetnosti v letu 2017
PETAR ĐORČEVSKI

Petar Đorčevski in Tjaša Kmetev v duetu iz baleta Doktor Živago
Foto: Darja Štravs Tisu

za umetniško premišljeni in karakterno različni interpretaciji vlog Viktorja Kumarovskega v baletu Doktor Živago in 
Tybalta v baletu Romeo in Julija, v produkciji Baleta Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana

Petar Đorčevski je umetnik in plesalec, ki že vrsto let predstavlja jedro moškega dela ljubljanskega Baleta. V letu 2016 je poustvaril veliko 
karakterno različnih vlog, med njimi sta vsekakor izstopajoči vlogi Komarovskega v dramskem baletu Doktor Živago ter vloga Tybalta v baletni 
predstavi Romeo in Julija. 
Đorčevski je svojo kreacijo Komarovskega vzpostavil kot vzvišen in aroganten lik, skladen z romaneskno predlogo, bil je izrazen, dinamičen 
in strasten, saj v ospredju baletne zgodbe predstavlja šarm ter »sex-apeal« Viktorja Komarovskega, ki je vedno v središču pozornosti, sicer 
kvartopirec, osvajalec ženskih src, tudi prizadeti posiljevalec, ki svojo pozicijo obdrži ob vseh situacijah in režimih. Z vsakim svojim premikom, 
pogledom, izrazom, gibom, obratom glave, ali rahlim znakom roke, je poustvaril širok razpon interpretativnih stanj. 
V kritiškem odmevu so zapisali, da je Viktorja Komarovskega upodobil in odplesal sijoči Petar Đorčevski”, kar je še enkrat potrdilo visoko 
stopnjo tehničnega znanja, ki ga ta plesalec z veliko mero umetniške nadgradnje ter s presežki vključuje v kreacije na plesnem odru. Ob tej 
vlogi je vsekakor potrebno omeniti tudi izjemen odziv v tujih medijih. Na letošnjem prestižnem gala koncetru v Miamiju na Floridi je bil Peter 
z nastopom v duetu iz te predstave, skupaj s Tjašo Kmetec, izpostavljen kot vrhunec večera.
Ob Komarovskemu pa je Petar Đorčevski tudi z vlogo Tybalta dokazal, da poleg obvladovanja tehnike vloge ustvarja tudi s pomočjo 
svoje velike osebnosti ter da svoje kreacije vselej izdatno obogati z občutkom za svežo odrsko izraznost in igro, ne nazadnje pa tudi 
s svojstvenim estetskim pristopom. Zreli umetnik se je v obeh vlogah, od katerih je vsako oblikoval samosvoje vrhunsko, izkazal kot zanesljiv 
partner, mojster oblikovanja velikih plesnih vlog in kot plesalec, ki s svojim karakterjem nenehno prepričljivo podaja dramaturgijo 
celotne predstave. 
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Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za posebne dosežke 
na področju baletne umetnosti v letu 2017
BALET SNG OPERA IN BALET 
LJUBLJANA

Balet SNG Opera in balet Ljubljana v Doktor Živagu
Foto: Darja Štravs Tisu

za pristno doživetje  ter vrhunsko izvedbo svetovne praizvedbe dramskega baleta Doktor Živago.

Dramski balet Dr. Živago, ki ga je ljubljanski baletni ansambel krstno uprizoril 14. aprila 2016, je koreografska mojstrovina Jiříja Bubeníčka 
in njegovega brata Otta Bubeníčka, scenografa ter asistenta koreografije. V predstavi, ki jo je bržkone zaznamovala vrhunska izvedba plesalk in 
plesalcev ljubljanskega baletnega ansambla, dogajanje sledi romanu ruskega pisatelja Borisa Pasternaka, ko se v dveh dejanjih ter desetih ples-
nih skicah izlušči bistvo dogajanja v težkih časih tistih turbulentnih dni ruske oktobrske revolucije. V orginalnem koreografskem izlivu Jiříja 
Bubeníčka, se ta ne poglabljala v družbene in zgodovinske čase, temveč jih osvetli v sceni in koreografski skicirki izpisanih usod glavnih likov 
romana, ko plemstvo barva v baletnem kanonu, tudi subtilno niansira posamezne karakterje v prepletu z boji in trpljenjem  množic. Njegovi 
revolucionarji so polni bojevniškega naboja, koreografsko živo oprijemljivi, celo veliko bolj živo, kot je to moč doživeti v podobnih ekranskih 
oblikah, medtem ko se bolečina in morija množic vse bolj poglablja z vsakim gibom ob nastopajočih stanjih trpljenja in pobojev. 
Predstava Doktor Živago na baletni sceni sledi plesni sugestiji baletnih plesalcev in izvirni koreografski dramatiki, ki se homogeno zliva in 
precizno gradi ter jasno  berljivo niansira in snuje v zahtevni figuraliki baletnega neoklasicizma, tudi se izrazno oblikuje in oplaja s sodobno 
gibalno formo, ko se pečati surovost, ali strah, in se portretirajo temačna stanja junakov romana, njih ujete podobe v razgibani sceni bojev, v 
primežu lastnega srda. V tej široki paleti krutih, pohlevnih ter zlaganih osebnostnih stanj, se s prefinjeno roko umetnika, in v odlični plesni 
igri nastopajočih, izpisujejo še svetle strani človečnosti, tiste ki poganjajo kolesja življenja ter jasnijo obzorja usode, ki jih poimenujemo moč 
ljubezni, človeška toplina in plemenitost. 
Ljubljanski baletni ansambel je v dramskem baletu Dr. Živago celovito ter  kompaktno  zaživel v novem umetniškem siju, ki ga po kvaliteti ter 
vsebnosti izvedbe povzdiguje  tudi v nove, višje uprizoritvene sfere, in to na tiste stopničaste višave, ki samodejno   odpirajo mednarodna vrata 
velikih baletnih odrov; kar gre v prid izvedbi celotnega ansambla, tudi vsakemu posamezniku v danih plesnih utrinkih, in ne na koncu tudi  
poglobljeni strukturi  vsake solistične vloge posebej.       
Brata Bubeníček sta tako na ljubljanski baletni oder postavila mogočen dramski balet, s katerim je Balet Slovenskega narodnega gledališča 
Opera in balet Ljubljana ustvaril nepozaben umetniški domet, značilen za velike svetovne baletne odre. 
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Glazarjeva listina 2017 Valentini Turcu

Revija Dance Europe uvrstila balet 
Jevgenij Onjegin Valentine Turcu med 
vrhunce lanske plesne sezone v Evropi

Valentina Turcu je na predlog SNG Maribor in Društva baletnih umetnikov 
Slovenije v letu 2017 prejela Glazerjevo listino. Slovesna podelitev Glazarjevih 
nagrad je bila 22. marca 2017 v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega 
gledališča Maribor.

Na razpis za Glazerjevo nagrado in listine v letu 2017 je prispelo 23 predlogov z 
19 predlaganimi kandidati. Od tega je bilo 14 kandidatov za Glazerjevo listino 
in pet kandidatov za Glazerjevo nagrado za življenjsko delo. Izbira po besedah 
predsednice odbora Zdenke Križanič ni bila lahka, saj so vsi kandidati vrhunski 
kulturni ustvarjalci.
Poleg nagrade za življenjsko delo se vsako leto podeli tudi Glazerjeve listine za 
dosežke na področju kulture v zadnjih dveh letih ali za posebej uspešno večletno 
delo pri posredovanju splošnih 
kulturnih vrednot občanom Maribora.

V obrazložitvi je bilo zapisano:
Valentina Turcu je v letu 2016 ustvarila povsem novo koreografijo in režijo baleta 
Jevgenij Onjegin ter z njim dosegla nov mejnik v svojem bogatem koreografskem

ustvarjanju, mariborsko in slovensko baletno umetnost pa obogatila z novo, vrhunsko celovečerno baletno stvaritvijo, ki se bo za 
vselej zapisala v njen dosje.
S svojim lastnim, prepoznavnim koreografskim jezikom, ki izhaja iz metodike S svojim lastnim, prepoznavnim koreografskim 
jezikom, ki izhaja iz metodike klasičnega baleta, je Valentina Turcu z Jevgenijem Onjeginom ustvarila vrhunsko predstavo, ki jo poleg 
izjemne koreografije, v kateri kaže čut za oblikovanje in prepletanje strokovno logičnih baletnih fraz, še dodatno odlikuje niz izjem-
nih dramaturških prepletanj do potankosti premišljenih in oblikovanih likov, ki predstavo strnejo v edinstven umetniški spektakel.

Prestižna evropska revija o plesu, londonski Dance Europe, je v svoji oktobrski številki v članku Critics’ Choice zaprosila 15 vodilnih 
plesnih kritikov, da so sestavili listo vrhuncev sezone 2016/2017. Med njimi je Deborah Weiss med pet najboljših uprizoritev uvrstila 
mariborski Balet z uprizoritvijo Jevgenij Onjegin v koreografiji Valentine Turcu.
Postavila nas je ob bok baletom Semperopere iz Dresdna z uprizoritvijo Don Quixota v koreografiji Aarona S. Watkinsa, English 

National Ballet z Giselle v 
koreografiji Akrama Khana, 
Norveški nacionalni balet s 
Sleepless Beauty koreografov 
Ine Christel Johannessen, Hege 
Haagenruda, Melisse Hough in 
Inguna Bjørnsgaarda ter The 
Royal Ballet z baletnim dvoj-
cem Flight Pattern v koreo-
grafiji Crystal Pite in Sympho-
nic Dances v koreografji Liama 
Scarletta.
Biti v družbi tako imenitnih 
baletnih ansamblov in koreo-
grafskih imen je za mariborski 
baletni ansambel in Valentino 
Turcu velika čast.

Valentina Turcu

Utrinek iz baletne predstave 
Jevgenij Onjegin, koreografinje 
Valentine Turcu.
Od leve proti desni: Gabi Marin, 
Sytze Jan Luske, Jelena Lečić, 
Tijuana Križman Hudernik, 
Filip Jurič in Anton Bogov.
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Praznik slovenskega baleta 
SVEČANI BALETNI KONCERT 
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 Konservatorija za glasbo in balet Maribor od leta 2011 s 
skupnimi močmi vsako leto uprizorijo Svečani baletni koncert, ki mu lahko s ponosom rečemo tudi skupni vseslovenski baletni praznik. 
Koncert se odvija izmenično v Ljubljani in Mariboru, v letu 2017 pa je potekal na Velikem odru SNG Maribor. 
Program Svečanega baletnega koncerta je posvečen nagrajencem, ki so v družbi drugih domačih baletnih umetnikov in dijakinj ter dijaka 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, zaplesli tudi sami .  V pas de troisu iz baleta Konjiček grbavček v koreografiji Aleksandra Alekseje-
viča Gorskega in na glasbo Cesara Pugnija so najprej predstavili Nina Bačani, Nina Kramberger in Jan Trninič, ki jih na poti k profesionalnim 
odrskim deskam vodita budni očesi pedagogov Galine Dmitrieve Leonidovne in Nikolaja Šilnika. Sledili so jim nastopi uveljavljenih do-
mačih baletnih solistov iz ljubljanskega in mariborskega Baleta. Wisiakova nagrajenka Asami Nakashima je skupaj z Yuyo Omakijem, oba 
solista Baleta SNG Maribor, zaplesala duet iz Clugovega Peer Gynt na glasbo Edwarda Griega, s katerim sta skupaj z drugimi klasično balet-
nimi pas de deuxi leta 2016 zasedla odlično tretje mesto na mednarodnem baletnem tekmovanju v bolgarski Varni. Sledili so jima solisti 
in plesalci Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, najprej Nina Noč in Kenta Yamamoto, s pas de deuxom Odete in Princa iz drugega dejanja 
Labodjega jezera v koreografiji Lynne Charles po Lewu Ivanovu, nato pa Tasja Šarler, Mateja Železnik, Owen Line in Lukas Zuschlag v sodo-
bnem kvartetu Take 4 na glasbo Davea Brubecka in v koreografiji Lukasa Zuschlaga. Še eno Clugovo koreografsko mojstrovino, duet iz bale-
ta Radio and Juliet, na glasbo Radiheada, sta zaplesala solista mariborskega Baleta, Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin, potem pa 
sta pred slavnostno podelitvijo nagrad zablestela še Jelena Lečić in prvak slovenskega baleta, Anton Bogov, v zaključnem duetu Tatjane in 
Onjegina iz baleta Jevgenij Onjegin, koreografske mojstrovine Valentine Turcu, predstave, ki jo je za leto 2017 Dance Europe uvrstil med pet 
najboljših evropskih baletnih produkcij. 
Potem, ko so Wisiakovi nagrajenci, Ljiljana Keča, Asami Nakashima, Petar Đorčevski in Balet SNG Opere in baleta Ljubljana ob dodelitvi 
nagrad prejeli prave ovacije občinstva, je sledil še drugi plesni del večera. Pred zaključnima nastopoma nagrajencev z nagrado Lydie Wisia-
kove  za posebne dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih dveh let, sta solista Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, 
Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto, pričarala Elegijo iz četrtega dejanja Labodjega jezera v koreografiji Lynne Charles. V duetu Lare in 
Komarovskega iz baletne predstave Doktor Živago, ene največjih uspešnic zadnjih sezon ljubljanskega baleta, sta zaplesala nagrajenec 
Petar Đorčevski in solistka Tjaša Kmetec, za konec večera pa sta mariborska solista, nagrajenka Asami Nakashima in Yuya Omaki zableste-
la še velikem pas de deuxu iz baleta Gusar.
Svečani baletni koncert je bil tako tudi v letu 2017 zagotovo velika umetniška poslastica za občinstvo, hkrati pa, tako kot vsako leto do se-
daj,  najbolj svečan večer slovenske baletne umetnosti.
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Jelena Lečić in Anton Bogov v duetu iz baleta Jevgenij Onjegin, 
koreografske mojstrovine Valentine Turcu.
Foto: Tiberiu Marta



DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE

Društvo baletnih umetnikov Slovenije za razliko od pretek-
lih let v letu 2017 ni bilo nič manj aktivno. Že takoj v začetku 
leta je v koprodukciji z Društvom ljubiteljev baletne umetnos-
ti Divača na oder postavilo celovečerni balet Pepelka, primar-
no namenjen otrokom in mladini. Pepelko je zaplesala mlada 
Tara Ukmar, Princ je bil Richèl Wieles, Mačeha Siniša Bukinac,
Dobra vila Ingrid Gregorič, sestri Katarina Juriševič in Rozalija 
Kavčič, ostale skupinske plese pa so odplesali gojenci DLBU Di-
vača. Koreografijo so v skupni sintezi sestavili Ingrid Gregorič,

Siniša Bukinac in Tomaž Rode. Pepelka je bila na sporedu osem-
krat, in sicer v Kosovelom domu Sežana, v Kulturnem domu 
Kozina ter v Domu kulture Izola. V Kosovelovem domu Sežana 
so Pepelko spremljali še izobraževalni programi o baletu, ki so
jih poustvarili profesionalni plesalci DBUS ob razlagi predsed-
nika Tomaža Rodeta.

7. februarja 2017 so na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku 
v Avditoriju Portorož že tradicionalno nastopili profesionalni ter 
v kulturi samozaposleni baletni plesalci.
10. februarja je DBUS v sodelovanju s TV Slovenija realiziral 
tekmovanje in televizijsko snemanje dogodka Nacionalni izbor za 
tekmovanje Mladi evrovizijski plesalci, konec februarja 2017 pa 
je z dvema koncertoma v okviru svečane dodelitve naziva univer-
za dotedanji Madžarski plesni akademiji, gostovalo v Gledališču 

MOM v Budimpešti. V okviru gostovanja je na Madžarski plesni 
akademiji potekala še javna predstavitev slovenskega baleta, 
ki jo vodil predsednik DBUS Tomaž Rode.
V želji po obuditvi nekdaj sila priljubljenih Srečanj baletnih 
umetnikov Jugoslavije, je DBUS skupaj z SNG Opera in balet 
Ljubljana v mesecu aprilu organiziral še dva mednarodna dogodka, 
Konferenco baletnih direktorjev baletnih ansamblov nekdanje 
Jugoslavije ter Gala baletni concert z naslovom Srečanje baletnih 
umetnikov nekdanje Jugoslavije. Dogodkov so se udeležili direk-

torji in plesalci SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor, 
HNK Zagreb, HNK Split, NP Beograd, MNT Skopje in NP
Sarajevo ter direktorica Balet festa Sarajevo, Edina Papo.
V želji, da DBUS slovenskim učiteljem in gojencem slovenskih 
baletno izobraževalnih ustanov predstavi vrhunsko baletno šolo, 
je srečanju v mesecu maju sledilo še tradicionalno gostovanje 

Madžarske plesne univerze iz Budimpešte z dvema večeroma v 
Avditoriju Portorož in v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.
Zanimivo je, da smo lahko v polno zasedenih dvoranah srečali le 
peščico domačih baletnih učiteljev.
Na željo večjega števila baletnih učiteljev je v organizaciji DBUS 
od 19. do 21. junija 2017 v Gledališli in koncertni dvorani Len-
dava tudi v letu 2017 potekalo Slovensko baletno tekmovanje 
Tutu, ki za razliko od državnega Temsiga v ločenih kategorijah 

Richèl Wieles kot Princ v Pepelki Richèl Wieles in Marin Ino v duetu Viral load

Siniša Bukinac kot Mačeha v Pepelki Nina Noč in Kenta Yamamoto v Elegiji iz Labodjega jezera
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ponuja možnost tekmovanja učencev, ki se izobražujejo v osnov-
nem programu Balet, učencem in dijakom, ki se izobražujejo 
v razširjenem programu smeri Balet, ob tem pa tako 
posameznikom kot skupinam. 
Slovensko tekmovanje koreografskih miniatur, ki je nastalo z 
namenom spodbujanja nastanka strokovno kvalitetnih novih 
koreografij ter večje mere motivacije mladih koreografov, je bilo 
v letu 2017 realizirano tretjič. Potekalo je sočasno z baletnim 
tekmovanjem Tutu. Obe tekmovanji sta se zaključili s svečanim 
baletnim koncertom s podelitvijo priznanj, nagrad ter pred-
stavitvijo nagrajencev na prvem z naslovom “Tutu” in nagrajenih 
koreografij z naslovom “Radost baleta – večer novih koreografij” 
na drugem koncertu.
23. junija 2017 je bil v isti dvorani na sporedu še concert z naslo-
vom Balet pod zvezdami - Biseri klasičnega baleta & Večer novih 
baletnih koreografij, v katerem so zaplesali Nina Noč, Marin Ino, 
Tetiana Svetlična, Chie Kato, Maryia Kovaliova, Nina Bačani, 
Antoneta Turk, Kenta Yamamoto, Richèl Wieles, Yuyin Muraishi, 
Aleks Theo Šišernik, Gaj Žmavc in Jure Masten. 
Poletje je bilo za Društvo baletnih umetnikov Slovenije še posebej 

pestro, saj sta sočasno potekala dva velika projekta, ki ju DBUS 
organizira vsako leto od leta 2014 dalje. Mednarodni baletni 
poletni seminar Dancs-Piran je potekal na Osnovni šoli Cirila 
Kosmača v Piranu od 23. julija do 5. avgusta 2017. Udeležilo se 
ga je sto udeležencev iz Slovenije, Italije, Madžarske, Nemčije, 
Hrvaške, Japonske in Kitajske. 
Četrti poletni festival Piran je potekal na Tartinijevem trgu od 
21. julija do 6. avgusta 2017. V okviru festivala je DBUS upri- 
zorilo dva baletna koncerta, prvega z naslovom Balet pod 
zvezdami in drugega z naslovom Zvezde baleta z mladimi upi, 
dve celovečerni predstavi baleta Dama s kamelijami, dva javna 
koncerta Dancs-Piran, dva večera z mešanim programom, ki 
sta obeležila pričetek in konec festivala, eno izvedbo Clugovega 
Fauna ter plesno predstavo koreografov Dane Petretič in Siniše 
Bukinca Romea e Giulio - C’era una volta in Istria. 
V programu koncertov so plesali Tijuana Križman Hudernik, 
Nina Noč, Tetiana Svetlična, Jelena Lečić, Giorgia Vailati, 
Arianne Lafita Gonzalves, Kenta Yamamoto, Siniša Bukinac, 
Vittorio Galloro, Filip Jurič, Gaj Žmavc, Aleks Theo Šišernik, Lan 
Dan Kerštajn, ob njih pa so dobili možnost nastopa v posameznih 

variacijah in pas de deuxih še mladi talentirani slovenski baletni 
plesalci Neža Rus, Nina Bačani, Antoneta Turk, Maryia Kavaliova, 
Elena Gaber, Jan Trninič, Tim Dolinšek in drugi. 
Balet Dama s kamelijami je nastal v koreografiji Tomaža Rodeta 
in na glasbo Giuseppa Verdija. V vlogah so plesali Tijuana 
Križman Hudernik (Margherita Gauthier), Kenta Yamamoto 
(Armando Duval), Aleks Theo Šišernik (Monsieur Duval), Teti-
ana Svetlična (Madame Duvernoy), Filip Jurič (Plesis), Nina Noč 
(Olympe), Nal Zgonc (Count Perregaux), Nina Slabe (Naninne), 
ob njih pa še Neža Rus, Nina Bačani, Antoneta Turk, Elena Gaber, 
Jošt Martinčič, Jan Trninič, Tim Dolinšek ter gostja Eszter 
Horányi, ki je nadomestila žal poškodovano Maryio Kavaliovo, 
ki bi morala skupaj z Joštom Martinčičem plesati še v dveh 

predstavah baleta za otroke Navihanka, ki sta tako žal morali 
odpasti. 
Poleg večernih predstav so bili v okviru festivala na sporedu še 
izobraževalni programi o baletu, ki so se zvrstili pred vsakim 
večernim baletnim dogodkom. V okviru teh je občinstvo lahko 
ob strokovni razlagi spremljalo priprave na predstavo.
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Balet SNG Maribor in 
Balet SNG Opera in balet Ljubljana so 17. novembra 2017 na 
Velikem odru SNG Maribor obeležili vseslovenski baletni 
praznik, podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove. 
Leto 2017 se je zaključilo z dvema izvedbama 11. Revije klasično 
baletnih šol in društev, 9. decembra 2017 na odru Kulturnega 
centra Semič.

Jelena Lečić in Filip Jurič v duetu Tango, koreografinje Valentine Turcu Utrinek iz baletne predstave Romea in Gulietto - C’era una volta a Istria

Tijuana Križman Hudernik in Gaj Žmavc v duetu iz baleta Peer Gynt Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto v pas de deuxu iz baleta Trnuljčica
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Tijuana Križman Hudernik in Kenta Yamamoto v Dami s kamelijami
Foto: Nataša Fajon
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Premiera

TRIPTIH FAUN - CARMEN - WALKING MAD
Balet SNG MARIBOR 

V Operi in baletu SNG Maribor so 3. marca premierno uprizorili baletni 
večer treh stvaritev treh koreografov – Edwarda Cluga, Valentine Turcu, 
Johana Ingerja –, ki so se prvič  združili v Veliki dvorani SNG, sicer pa 
so bila vsa tri dela že premierno uprizorjena na drugih odrih, zadnji dve 
tudi v drugih izvedbah.
Umetniški vodja in direktor Baleta SNG Maribor Edward Clug je dejal, 
da so s tokratnim baletnim triptihom želeli predstaviti ustvarjalno 
raznolikost, tudi izpostaviti glasbene teme skladateljev prejšnjega stolet-
ja: Debussyjevega Preludija k favnovemu popoldnevu, suito Carmen  
Rodina Ščedrina po istoimenski Bizetovi operi in Ravelov Bolero v 
izvedbi solistov ter ansambla Baleta SNG Maribor ob Simfoničnem 
orkestru SNG Maribor in pod taktirko dirigenta Simona Robinsona.
S praizvedbo Clugovega Favna in s predstavo Carmen Valentine Turcu 
si je Balet SNG Maribor na lanskih 68. Dubrovniških igrah prislužil  
prestižno priznanje strokovne žirije, nagrado orlando, za svoje večletne 
nastope in umetniške dosežke. Clugov Favn je stekel v duetu Tetiana 
Svetlična & Gaj Žmavc, medtem ko so v prenovljeni Carmen Valentine 
Turcu solistične vloge ob baletnem ansamblu zaplesali: Catarina de 
Meneses, Anton Bogov, Sergiu Moga, Tanja Baronik, Vadim Kurgajev 
in Tijuana Križman Hudernik. Predstava je bila uprizorjena na 
dubrovniški turistični atrakciji, poseljeni s prelepimi pavi, na otoku 

Lokrumu v benediktinskem samostanu, ob spremljavi Dubrovniškega 
simfoničnega orkestra, pod taktirko umetniškega direktorja mariborske 
Opere Simona Krečiča, in požela velik uspeh.
Na začetku nove gledališke sezone je mariborski baletni ansambel pri-
dobil še eno lovoriko, ko je bil njihov umetniški vodja in direktor, sicer 
plesalec ter koreograf Edward Clug, nominiran za nagrado koreografa 
leta 2016 (Benois de la danse), najprestižnejšo nagrado v svetu plesne 
umetnosti. Nagrajenci bodo znani po izbiri in razglasitvi mednarodne 
strokovne žirije 30. maja v Bolšoj teatru. Clug je nominiran s koreografi-
jo Posvetitev pomladi, tokrat v izvedbi Züriškega baleta, in stvaritvijo 
Handman v izvedbi NDT-ja. In tako je Balet SNG Maribor z nagrado 
končal minulo leto, s prestižno nominacijo svojega vodje pa začel novo 
plesno leto 2017; vsekakor so to pomembne pohvale tako za ansambel 
kot ustvarjalce in voditelje Baleta SNG Maribor. 
Clugov sodobni balet Favn je nastal na pobudo in povabilo intendanta 
Dubrovniških poletnih iger Mladena Tarbuka z željo, da ustvari novo ko-
reografijo na glasbo Clauda Debussyja Preludij k favnovemu popoldne-
vu. Zgodovinska izvedba Vaclava Nižinskega (1890–1950) Favnovo 
popoldne iz leta 1912 je tiste čase že predstavljala začetek nove, futuris-
tične plesne dobe. V avtorskem solo plesu gibalnih sekant in nenavadni 
profilirani izvedbi Nižinskega je njegov Favn božanska vizija, ki svoji 

Faun: Tetiana Svetlična in Gaj Žmavc
Foto: Tiberiu Marta
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Nimfi odvzame šal ob njenem odhodu, s katerim se ob koncu tudi tolaži. 
In ravno ta avtorjev zaključek je razburil takratne kritike, ki so v sceni 
zaznali aluzijo samozadovoljevanja. 
V koreografiji in scenografiji Clugove postavitve baleta Favn se je tudi 
začel dve uri (s kratkim odmorom) trajajoči baletni večer pred odrsko 
zaveso ob liričnem spevu Debussyjeve flavte, nato pa se na odru že uzre 
Favn, plesalec Gaj Žmavc, pozneje pa še njegova Nimfa Tetiana Svetlič-
na, odeta v mrežo prosojnega kostuma (kostumografija Leo Kulaš), ki 
krasi njeno gladko telo vodnih globin. Clugov Favn ni božansko bitje, je 
zrel moški, lovec, ki nadvladuje svoj plen, žensko, ki si jo v svoji fizični 
premoči želi predvsem podrediti: “ … in jo  položi na svojo kamnito 
posteljo, še toplo od žarkov popoldanskega sonca,” zapiše koreograf 
Clug v gledališki knjižici. V koreografiji sodobnih plesnih oblik ter v 
značilnih prostorskih gibalnih in drsnih koreografskih razsežnostih Ed-
warda Cluga Favn pričakuje svoj sanjski plen. S prihodom Nimfe pa se 
razplamti duet dvigov ter padcev, ko se vrstijo nežni prijemi boječe ter 
krhke Nimfe, ki se kmalu zave svoje ujetosti in se skuša v borbi nadvlade 
tudi rešiti, vendar na koncu le obleži, Favn pa jo položi na štrlečo sivo 
skalo. Osvetlitev scene nekako ni šla v prid popoldnevu in koreografo-
vi omembi toplega sončnega zahoda, prej bi rekla, da je to bil oblačen 
predvečer, glede na temačnost odrske osvetlitve (oblikovanje luči Tomaž 
Premzi), ki je na koncu zatemnila še izraz, obraz Favna, v trenutku, ko 
položi svojo žrtev na kamnito posteljo; kar bi dobri izvedbi plesni iz-
vedbi  Favna ter stilni lepoti Nimfe lahko poglobilo izrazno noto, tudi 
smiselno zaokrožilo dramsko celovitost predstave. 
Baletni triler Carmen po motivih istoimenske novele Prosperja 
Mèrimèeja, po libretu, konceptu ter v koreografiji Valentine Turcu je 
že leta 2011 doživel svojo praizvedbo v izvedbi HNK Split, mariborsko 
premiero pa leta 2014; tokrat pa obnovljen in v malo drugačni zasedbi 
kot lanskega julija na otoku Lokrum: Anton Bogov, Sergiu Moga, Bran-
ka Popovici, Vadim Kurgajev ob Jeleni Lečić v naslovni vlogi. Jelenina 
Carmen je samozavestna mladenka današnjih dni, ki se skupaj z ansam-
blom Baleta SNG Maribor razdaja v hitrostih ter plesnih atrakcijah, 
še zlasti v zaplesanih duetih in ženskih postavitvah na baletne špice, 
v domnevnem odsevu duha časa (scenografija Dinka Jeričević, kostu-
mografija Michal Negrin, Vesna Novitovič, oblikovalec luči Aleksandar 
Čavlek). Tudi enodejanka Carmen je tekla v bolj zatemnjeni scenski siv-
ini, ki ji je predvsem manjkalo španskega duha, ko je kar nekam izpuhtel 
v tej obnovljeni izvedbi ter zasedbi, pa čeprav bolj usmerjen v sedanjik 
življenjskih tokov, tudi močneje feministično podčrtan, ko stiska hlad 
medsebojnih odnosov in se tako moška kot ženska telesa ogrevajo v 
ponavljajočih se vročicah (gibalne) razuzdanosti. 

Po krajšem odmoru je oder le obsijala moč scenske svetlobe v barviti 
koreografiji, kostumografiji in scenografiji Johana Ingerja: Walking Mad 
(premiera 2001): glasba Ravelov Bolero, Arvo Part Für Alina. Vsekakor 
dobro izbrano delo za zaključek baletnega večera, tudi v zaznavo in v 
spomin na nedavne čase, ko mobilna elektronika ni še povsem zasvo-
jila ter uniformirala koreografskih vzgibov in je ples le-teh še polnila  
življenjska esenca. Švedski plesalec in koreograf Johan Inger je šolan na 
baletni šoli Švedskega kraljevega baleta, tudi na Nacionalni šoli baleta v 
Kanadi, bil pa plesalec ter solist Švedskega kraljevega baleta v Stockhol-
mu, se napotil k ansamblu NDT Jiřjíja Kyliána, ko je ta veliki koreograf 
našega časa odkril njegov ustvarjalni talent ter ga leta 1995 povabil, da 
postavi svojo prvo koreografijo za njegov NDT II, mladi nizozemski 
baletni ansambel, ko je tudi stekla njegova mednarodna koreografska 
pot. 
Koreografija gibalnih norosti in pohodov Walking Mad Johana Inger-
ja se začne s prihodom neznanega obiskovalca, ki skoči na oder kar iz 
avditorija, ogrnjen v črn, dolg plašč, ko preskoči leseno scensko ogrado 
in se znajde med posrečeno skupino norčavih bitij, v humorni skicirki 
gibalnih karikatur, ki zabava, uživa, tudi trpi v medsebojnem sobivanju 
in v ljubezni, predvsem pa osvoji in nasmeje gledalce v njihovem im-
proviziranem lesenem bivališču neštetih vrat, mnogih izhodov ter 
vhodov, ki se dogajajo v ritmu Ravelovega Bolera znotraj ograde, tudi na 
odprti sceni odra, na njihovem igrišču, kjer frčijo in se sprotno zlagajo 
odvržena oblačila. Glasba naenkrat in nenadno utihne, kot bi si dirigent 
vzel kratek odmor, in to v trenutku, ko se mladenka v rdeči obleki, Red 
(Asami Nakashima), znajde utesnjena v zoženem kotu dveh sten, iz oza-
dja pa prihaja zvok komaj slišnega posnetka Bolera, kot bi šumel v glavi 
akterke ob njeni nenadni ustrahovani ujetosti. Nepričakovani trenutek, 
ki kar zmede, tudi mine, ko koncert v živo na novo steče, ko jih ob koncu 
zapusti začasni obiskovalec. 
Izpostavljene so tri glavne ženske vloge: razigrana tudi vedno v ospredju 
Blue (Olesja Hartmann Marin), osamljena in tenkočutna, že omenjena 
Red Asami in kot tretja zrela ter premišljajoča Brown (Tijuana Križman 
Hudernik), vse tri izpostavljene v odličnosti plesnega orisa danih vlog 
in v plesnem sozvočju ter prepričljivih karakternih izvedbah vseh nas-
topajočih: Gaj Žmavec, Matjaž Marin, Sytze Jan Luske, Filip Jurič, Yuya 
Omaki, Mircea Golescu. 
Na koncu pa še zasluženi pozdrav gledalcev, odmevni aplavz prepolne 
dvorane za nagrado ustvarjalcem in izvedbam mariborskega baletne-
ga ansambla. Umetniški vodja Baleta SNG Maribor Edward Clug je ob 
priliki dejal, da bodo tudi v prihodnje vabili pomembna koreografska 
imena, ki so zaslužna za razvoj sodobne plesne scene v Evropi in svetu.

Jelena Lečić in Sergiu Moga v duetu iz baleta Carmen, koreografinje 
Valentine Turcu, foto: Tiberiu Marta

Zgoraj: Asami Nakashima in Yuya Omaki; spodaj Tijuana Križman 
Hudernik in Matjaž Marin v baletu Walking Mad, Johana Ingerja
Foto: Tiberiu Marta
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Balet SNG Opera in balet Ljubljana v Labodjem jezeru
Laura Hildago k.g. kot Odette in Petar Đorčevski kot Princ Siegfried
Foto: Darja Štravs Tisu

Premiera

SIMFONIJA OTOŽNIH PESMI 
POKLON BALETA SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA TOMAŽU PANDURJU
Daliborka Podboj na Paradiplesa

Balet Simfonija otožnih pesmi bo ljubljanski baletni ansambel popeljal na mednarodne odre

Trinajstega aprila 2017 je na odru SNG Opere in baleta Ljubljana svečano stekla baletna premiera Simfonija otožnih pesmi v spomin in poklon 
režiserju Tomažu Pandurju (1963–2016), ki je preminil 12. aprila sredi dela v Skopju ter nepričakovano zapustil svoj gledališki svet, nam pa pustil 
bogato umetniško dediščino. Umetniška vodja ljubljanskega baleta Sanja Nešković Peršin je bila v dogovoru z režiserjem Pandurjem za ljubljansko 
premierno uprizoritev njegove plesne Simfonije otožnih pesmi, ki je svoj odrski krst doživela na odru Državne opere v Berlinu z njihovim baletnim 
ansamblom 24. aprila 2010, z Vladimirjem Malakhovom v glavni vlogi. Po režiserjevi nenadni smrti je njegov dogovor z ljubljanskim baletom re-
alizirala dramaturginja predstave, njegova sestra Livija Pandur ob koreografu Ronaldu Savkoviću, s katerim sta Pandurjevo stvaritev prenesla na 
ljubljanski oder ob asistentki koreografije Regini Križaj.

Baletna predstava Simfonija otožnih pesmi je prepoznavna po odrskem stilu Pandurjevega umetniškega opusa, ko v gledališkem jeziku lušči svoja 
svetovna videnja in izpostavlja aktualne tokove, pa čeprav so to dramska klasična dela ali velika imena zgodovine, in tokrat je bila to  glasbena moč 
simfonije poljskega skladatelja Henryka Mikolaja Góreckega (1933–2010). Libreto sta zasnovala Lidija Pandur in Darko Lukić, Livija pa je v gledal-
iškem listu spregovorila o odtisnjenem času rojstva, življenja in ljubezni, o življenjskih stanjih, predstavljenih v drugih dimenzijah, v nepojasnjenih 
in neodkritih svetovih, Lukić pa se razpisal o potovanju umetnika, ki samuje na pusti cesti Otožne pesmi. 

Glasbena Simfonija otožnih pesmi se v eni uri izlije v treh opojnih delih, ki posegajo po duhovnih globinah in opevajo neizpete bolečine mater ob 
izgubi sinov, otrok brez staršev. Je orkestralna simfonija, kjer ni slišati oboe, tolkal in ne trobil, je poema o človeški bolečini, ki jo opeva solo sopran. 
V prvem stavku simfonije se oglasi žalostinka matere iz 15. stoletja, v drugem pa izpoje zadnja molitev osemnajstletne mladenke, ki jo je namenila 
materi in vtisnila v zid gestapovskega zapora, in v tretjem stavku zadonijo še mračni toni ob ljudski pesmi iz časa šlezijskih uporov (Veronika Brvar, 
gledališki list ). Orkestru SNG Opere in baleta Ljubljana je dirigirala Živa Ploj Peršuh, koncertni mojster je bil Igor Grasselli, ko se Goreckovi Simfoniji 
št. 3 v orkestralni izvedbi in ob solistični odmevnosti sopranistke Martine Zadro sledi kot dominantno zasnovani koncertni izvedbi (v Sloveniji je 
bila izvajana leta 1993 v okviru abonmaja Simfoničnega orkestra RTV pod taktirko Antona Nanuta).   

V pokrajini življenjske barvitosti je Pandur snoval svojo novo odrsko simfonijo, kot se da razumeti njegovo novo stvaritev človeškega večplastnega in 
sočasnega bivanja, izpostavljenega na gledaliških deskah, tako v glasbi kot koreografiji. Skladateljevi Simfoniji otožnih pesmi je prepustil pokrajine 
bolečine vseh tistih ubogih, ki trpijo in izgubljajo svoja življenja, kar opeva glasba, v svoji režijski estetiki pa niansiral vsakdanji življenjski tok nekih 
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drugih, na drugi strani sočasnega obstoja, izpisanih v koreografski estetiki. Med njimi je človek samotar, utrujeni umetnik, ki futuristično zaznava 
nove dobe ter jih s časom in skozi čas znova in na novo členi. Njegova samotna podoba in vseobsegajoča prisotnost se napove že na začetku prve 
skice s skulpturo, vtisnjeno v polivinilni foliji, ko likovno izpostavljeni spomenik nemo nagovarja neznane in neizmerljive tokove časovnih pre-
hodov. Predstava se tudi konča z njegovo novo postavitvijo v prosojno vrečo, ko mu ona, domnevna usoda v liku žene na gladko površino prosojne 
folije lepi krvavo rdeči križ, s katerim ‘spakiran’ in na novo označen domnevno čaka novi časovni prehod. Zdi se, kot da v tem trenutku umetnik, 
režiser Pandur, vizionarno napoveduje slovo ob skladateljevi otožni Simfoniji št. 3, pa tudi nove uvide v prihajajoče trpljenje na novih poljanah 
bivanja, ki se, kot kaže, nenehno ponavljajo v zgodovinskih tokovih človeštva.
     
Koreograf Ronald Savković je svojo koreografsko postavitev Simfonije otožnih pesmi na Pandurjevo režijsko temo snoval na baletnem postmod-
ernizmu nove elektronske dobe, kjer prevladujejo hitrosti in atrakcije novodobnih višajev izvedbe, ko ni ne prostora in ne časa za duhovno čutenje 
ali poglabljanje v notranje sfere, niti ne v simfonične globine Góreckega; skladatelj je sam poudarjal (zapisano v gledališkem listu), da je Simfonijo 
treba le začutiti, in to s telesom. Tako predstava teče v stilu 21. stoletja po dveh tirih, po tiru skladateljevih čutnih simfoničnih tonov in spevne-
ga soprana ter po paralelni tirnici vsakdana v času tridesetih pa do današnjih dni nove dobe, sodeč po uprizorjenih sedmih baletnih skicah. Na 
odru preseva tok množice ob prelomu 20. in 21.stoletja, kjer se intimne usode krojijo po oblačilnih poslikavah življenjskega povprečja razdeljene 
množice na ženski in moški spol ter njihove tekoče ritualne trenutke, kar v plesni signaturi izpostavi skupina štirinajstih izbranih baletnih plesalcev 
ter solistov ljubljanskega baleta: plesalke v vlogah žena, mater ter ljubic – Giorgia Vailati, Rita Pollacchi, Tjaša Kmetec, Ana Klašnja, Marin Ino, Chie 
Kato in Eli Purkunen –, ter plesalci: sinovi, možje, ljubimci – Kenta Yamamoto, Petar Đorčevski, Lukas Zuschlag, Richél Wieles, Filippo Jorio, Owen 
Lane in Hugo Mbeng.  

Koreograf Savković odlično vlada prostoru, ko tekoče veje skupinske baletne kompozicije in izpostavlja solistična sosledja ter se osredotoča na 
intimne posameznikove trenutke in ko v ospredje postavlja stoičnega samotarja, umetnika, ki pluje skozi množico in čas, ki zna spretno brzdati  
svoji dve vrteči se kolesi, da se na poti ne bi spotikal ob druga kolesja. Ko je v sijočem kadru filmske osvetlitve in zasnovani sceni spretnostne 
kolesarske vožnje njegova pot premočrtna ter zna dati prednost tudi drugim, ki ga obkrožajo. V tesnem stiku s koreografijo je izjemno likovno in 
prostorsko pripovedno postavljena scena, ki sproti gradi scenske prostore, pravokotna stičišča poti in dvorane, po katerih se pretaka plesna skupi-
na. Je ena boljših novodobnih scenskih zaznav na plesnemu odru, ko sočasno s plesalci in v koreografskem toku dogajanja razpira  plesne prostore, 
tudi meji življenjske tokove in daje vizijo ravno začrtanih bivakov. Sestavljena je iz večplastnih pravokotnih oblik, ki spominjajo na tekoče scenske 
tapete, kulise v barvah drevesnega lubja in zemlje, ki sproti spreminjajo svoje višinske, širinske ter diagonalne prostorske razsežnosti (scenografija 
hrvaško-avstrijske skupine Numen). Ob sceni gre pohvala tudi izjemnim svetlobnim poudarkom, ki jih je zasnoval Juan Gómez Cornejo, za prenovo 
in prilagoditve luči ljubljanskemu odru pa poskrbel Jaša Koceli. 

Ženska skupina Pandurjeve baletne vizije je ves čas produktivna, saj na odru mesi svoje hlebčke kruha in jih že otrdele (pečene) postavi na ab-
dominalni del telesa, kar se lahko razume kot produktivna hrana ali novo porajajoče se življenje. One so tudi elegantne matere, odete v modno 
krojeno črnino, in so ljubice na plesišču zabave ob predvajanju posnete glasbe De Quiero Dijiste v izvedbi Nata Kinga Cola, ki se kar lepi na koreo-
grafsko zasnovo družabno izpostavljenega plesa. Kostumografija je delo Angeline Atlagić, ki se je še posebej posvetila ženski modni prefinjenosti, 
se tudi kostumsko dopadljivo spletala z iluzijo plesne izvedbe v dolgih baletnih tutujih. Izbrani plesalci ljubljanskega ansambla so se izkazali v odliki 
baletne izvedbe, ko je glavnega junaka pečatil stoični izraz Kenta Yamomote ob mladi solistki, izbranki, ženski in materi Giorgii Vailati. 

Vsekakor dobrodošel je tudi plesni dih Petra Đorčevskega, zaznan v čutnem dotiku glasbenih tonov. Zrel in zamišljen izraz je v sozvočju glasbe in 
glasa vidno oblikoval Lukas Zuschlag, zrelo ob stiku z glasbo pa so odsevali izrazni toni Ritte Pollacchi, Tjaše Kmetec, tudi Ane Klašnje, medtem ko 
je ob zabavnem glasbenem posnetku kar osvežilno žarel nasmeh mladosti Giorgie in Ane. Pripombo bi imela le na prostorsko postavitve ansamb-
la, ko je kak par na trenutke in v ozadju postal nekam neviden, pa čeprav globina odra daje možnost sledenja celotni skupini, ki v izvedbi sedmih 
parov docela poglablja koreografske razsežnosti.

Nova baletna premiera SNG Opere in baleta Ljubljana Simfonija otožnih pesmi bo prav gotovo ljubljanski baletni ansambel popeljala na medn-
arodne odre, saj je enako aktualna kot likovno atraktivna ob plesni estetiki že utečenega in na velikih odrih kar zaželenega baleta 21. stoletja. Za 
visoko kakovostno raven ansambla je poskrbela umetniška vodja Sanja Nešković Peršin, ko je na avdicijah izbirala najboljše možne kandidate, v 
presežku so to tuji baletni plesalci, ki tudi prevladujejo v prvih vrstah izvedbe, seveda poleg že obstoječih baletnih solistov.



kar flamski koreograf poimenuje simbiozo glasbe in plesa, steče 
njegova koreografska pripoved v mnogoterih življenjskih poslikavah, 
zaobjetih v starogrškem mitu o Orfeju in Evridiki, o ljubezni, ki poraja 
življenja, ter mitološkem kolesju njegovega razodevanja, ko na sceni 
niso zapostavljene niti hitrosti sodobnega časa, ki dobijo svoj odsev 
v brzicah ter izvirnih gibalnih oblikah, v frekvencah urejenega kaosa 
množice, tudi v zajetju nenavadnih form sil teme. 
V koreografski strukturi Jeroena Verbruggna se gibalne oblike 
smiselno zlivajo v eno z glasbeno kompozicijo. V prvem dejanju je 
to objem glasbene in baletne klasike, ko baletni koraki frfotajo, tudi 
neslišno preletavajo oder v drobnih vbodih letečih baletnih špic in 
se klasični kanon intenzivno barva v presežkih novodobne gibalne 
pripovednosti. 
Prvi del avtorske trilogije o Orfeju se začne v vesoljnem vzdušju 
zvezdnatega neba, v scenografiji in oblikovanju videa Ateja Tutte, z 
mogočno obliko planetarnega magnetizma, veliko okroglo vesoljno 
gmoto, ki kar svari nad odrom, pa čeprav kot videoiluzija oznanja le 
čas in prostor, ko se rojeva mladostna ljubezen Orfeja in Evridike. Ko 
se na videu prikaže poslikava sončnega mrka, se že sledi Orfejevemu 
popotovanju po deželi Hada, njegovemu iskanju preminule Evridike. 
Deželo onstran vidnega odsevajo tudi istovetni čipkasti kostumi, 
ki spominjajo na sive meglice, ali prah minljivosti, zajet v pajkovih 
mrežah teme, tudi za vse nastopajoče enako ukrojene tunike, njih 
lasišča pa se svetijo kot gladke okrogle (balin) površine (kostumo-
grafija Ana Savič Gecan), nastopajoči pa v tovrstni opravi tudi skoraj 
osebnostno neprepoznavni. 
V tem prvem dejanju, usmerjenem k vesolju, imenovanem Lira, je 
prisoten skoraj ves ljubljanski baletni ansambel, ki preseva moške ter 
ženske plesne vloge, so Fantje in Meduze, v ospredju pa trije pari: po-
glavar Hades (Owen Lane) s svojo Perzefono (Tjaša Kmetec), ki mu 
je dala sina Apolona (Lukas Zuschlag), v duetu z ženo Kallopo (Nina 
Noč), glavna junaka prve zgodbe pa Orfej (Richel Wieles) in Evridika 
(Marin Ino). Na koncu se vsi trije pari predstavijo kot novo obujene 
Evridike in Orfeji, mladi ljubimci, ki začenjajo svoj življenjski krogo-
tok. Koreografija Orfična himna zaobjema tri samostojne plesne 
kompozicije, tri poglobljene gibalne poslikave, tudi tri poglede na 
starogrški mit o Orfeju in Evridiki, je plesni triptih vesoljnih, zemelj- 
skih in oceanskih sfer. 
V drugem delu, imenovanem Težnost , ki steče po odmoru, se poseže 
v srčiko Orfejeve ljubezenske zgodbe. Po izvirni zasnovi Evridika 
umre zaradi kačjega pika, kača pa je starodavni simbol seksualnosti 
(ki dobi tudi istovetno svetopisemsko poglavje na jablani, drevesu 
življenja). V Težnosti, v poglavju o silah materije, nastopijo nimfe, mi-
tološke gojiteljice drevesa življenja, ob Hadesu, Apolonu in Perzofoni, 
junakih teme, ki spletajo prihod Evridike. Glavna junaka, novi par 
mladih ljubimcev, zaplešeta Ana Klašnja kot Evridika in Kenta 
Yamamoto v vlogi Orfeja, ko mlado Evridiko ne piči kača, ampak 
podleže satanskim strastem in jo preseneti Satir (Filip Viljušić), na 
sceni pa se zgodi meseno posilstvo v krutem objemu seksualnih strasti, 
v pristni poslikavi ter mogočnem plesnem izlivu mladega Filipa 
Viljušića, ki ga koreograf imenuje skupaj s subtilno mlado balerino 
Nino Noč za odkritje ljubljanskega baletnega ansambla (gledališki 
list, intervju Nataša Jelić). 
To je poglavje, ko Evridika umre, saj Satir prelomi njeno drevo 
življenja, je tudi poglavje, ki se izliva v plesnem izrazu novodobnih 
gibalnih oblik  ter zasnuje v glasbeni ekspresiji Igorja Stravinskega, 
ko tako Ana Klašnja kot Kenta Yamomota sugestivno odigrata bolečo 
usodo nesrečne ljubezni. 
Tretje, zaključno poglavje Brezno, pa predstavi Evridiko (Rito Pollacchi) 
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Nova premiera SNG Opere in baleta Ljubljana v novi sezoni znova zaveje duh Orfeja in njegove ljubice, prelepe nimfe Evridike, ki jo nesrečni pevec 
Orfej opeva ter išče vse do svoje umrljivosti s svojo melodično liro, ki se močno usidra v srca ljudi in bogov, tako da dobi tudi svoj odsev na zvezd-
nem nebu, je ozvezdje Lire. 
Krstna baletna premiera koreografa Jeroena Verbruggna Orfična himna, nedoumljiva pesem o neumrljivosti in ponovnem rojstvu po starogrški 
filozofiji, je bila uprizorjena 9. novembra, na sporedu pa je bila do 16. novembra, žal in v upanju, da bo lahko še v kakem drugem mesečnem 
zaporedju te ljubljanske baletne sezone tudi znova bogatila slovenski baletni oder. 
Večna melodija Orfejeve lire tudi lirično zavibrira ob harfistki Tadeji Kralj (Calaude Debbussy, Dva plesa za harfo in orkester), v izvedbi Orkestra 
SNG opere in baleta Ljubljana pod vodstvom ter taktirko Žive Ploj Peršuh. Poleg Debbsussyja v prvem delu večera odzvanja tudi matematična 
natančnost klasične strukture skladatelja J. S. Bacha v prireditvi Antona Weberna. V metafizičnem objemu dveh umetniških sfer, plesa in glasbe, 
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Spodaj in skrajno spodaj: Balet SNG Opera in balet Ljubljana
Foto: Darja Štravs Tisu

na valovih oceana, ko jo podpirajo, nosijo roke soplesalcev, plesni zbor, 
imenovan Fantje, ter sledi glasbeni kompoziciji modernih avtorskih 
zvokov novega Orfeja, glasbenika in kitarista Billyja Sueira, stik med 
ljubimci je le še metafizičen. Na odru steče koreografska poslikava, impre- 
sivne slike moških energij, ki lomijo, prelamljajo ter v nebeške višave 
kujejo žensko telesno rahločutnost. Baletna solistka ljubljanskega baleta 
Rita Pollacchi pa se izkaže kot odlična performerka ter akrobatka, ki je 
ni možno kar tako zlomiti. Na koncu, ko se pridružijo še Dekleta, se v 
rahlem odsevu ozadja (oblikovanje svetlobe Jaka Šimenc) ugleda prefin-
jeni utrinek nove Evridike (Tasja Šarler) .
oreografa Jeroena Verbruggna imenujejo kot mladega in obetavnega 
umetnika, po njegovi Orfični himni ter avtorski postavitvi plesne mito-
loške zgodbe za ljubljanski baletni ansambel lahko le rečemo, da je velik 
umetnik koreografske ekspresije, zajete v okvirih gledališkega odra, ko 
snuje svoj lastni novodobni jezik, mogočno fuzijo raznovrstnih gibalnih 
sugestij, ki posegajo po baletni klasiki, ekspresiji, modernizmu tudi 
sodobnih atrakcijah, ki jih na novo snuje v svojih osmišljenih gibalnih 
vizijah. O svojih plesnih začetkih Jeroen spregovori v že omenjenem in-

tervjuju, ko svoje prve korake osvaja v urah izraznega plesa, tudi ustvarja, 
predvsem pa uživa v hitrostih teka, nato se nadgrajuje v jazz baletu ter 
drugih modernih oblikah, dokler se ne odloči za baletno avdicijo in pos-
tane obetavni plesalec ter solist Flamskega baleta v Antwerpnu, ko je 
soustvarjal ter gorel tudi ob Janu Fabru, po svojem plesnem desetletnem 
delovanju pa zakoračil v svoje novo ustvarjalno, koreografsko obdobje. 
Verbruggnov plesni recital Orfična himna za trenutek in po tretjem delu 
Brezno utrne tudi misel o koreninah človeške mitologije, ki so posa-
jene že na samem izviru patriarhalne družbe v starogrški mitologiji ter 
filozofiji, če pa bi posegale po času matriarhata, bi izid zgodbe o mito-
loških ljubimcih, Orfeju in Evridiki, prav gotovo bil povsem drugačen; v 
drugih časih pač tudi drugačna življenjska filozofija. 

Ljubljanski balet se je znova izkazal kot zrelo umetniško telo, ki posega 
po novodobnih višajih baletne izvedbe, za uspeh premierne izvedbe pa 
so zaslužni prav vsi, z umetniško vodjo Sanjo Nešković Peršin na čelu ter 
njeno izbiro, ki nazorno in sistematično nadgrajuje umetniško zasnovo 
ljubljanskega baletnega ansambla.
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Miloš Isailović kot Peer Gynt
Foto: Tiberiu Marta

Premiera

SILFIDA
Balet SNG MARIBOR 
Idilična iluzija bele baletne romantike

Romantični balet Silfida / La Sylphide je po šestih letih znova na abon-
maju slovenske baletne hiše, in to na odru Velike dvorane SNG Maribor 
ter v izvedbi Baleta Maribor; premierna izvedba je stekla 10. novembra 
v koreografiji Karin Elver po Augustu Bournonvillu (1805–1879). Pred 
šestimi leti, 8. marca 2011, je bil ta danski romantični balet premierno 
uprizorjen v Operi Ljubljana v koreografiji danskega koreografa Franka 
Andrsena, ob asistenci baletne mojstrice Bournonvillove plesne tehnike 
Eve Kloborg ter strokovnjakinje za koreografovo zgodovinsko dediščino 
Dinne Bjørn. Frank Andersen (1953), predstojnik viteškega reda Dane-
borg, je že leta 1977 s solisti Kraljevega danskega  baleta, ki ga je tudi 
vodil, ustanovil Bournonvillovo skupino, s katero so obkrožili svetovne 
odre, ime velikega danskega koreografa pa ponesli v svet. Tako pač Danci 
spoštujejo svojo umetniško dediščino.
Prva premierna uprizoritev baleta Silfida v slovenskem prostoru se je 
zgodila prav v Mariboru, in to decembra leta 1975, to bila je tudi prva 
izvedba tega baleta v takratnem jugoslovanskem prostoru, v koreografiji 
Ika Otrina, ki je poustvaril še karakterno vlogo čarovnice Magde. Silfido 
je takrat s svojim Škotom Edijem Dežmanom zaplesala Olivera Ilić / 
Ljiljana Keča, mlada balerina, ki je zaključila baletno šolanje v Novem 
Sadu, kmalu pa začela tudi svoje novo umetniško obdobje, povezano 
z Opero in baletom SNG Maribor. Letos je ob svoji visoki  obletnici 
delovanja v mariborskem baletu, ki ga je tudi vodila, prejela strokovno 
nagrado Lydie Wisiakove 2017 za življenjsko delo, najvišje priznanje 
s področja produkcije baletnih umetnosti Slovenije, in to v okviru 
Svečanega baletnega koncertu 2017, uprizorjenega 17. novembra na Ve-
likem odru SNG Maribor . 
Posebnost baleta Silfida je romantični Bournonvillov baletni slog, ki se 
dogaja ob vzponu meščanske družbe na začetku industrializacije 19. 

stoletja, ko so gledališki odri zaživeli v iluziji  plinskih svetilk, baletne 
korake pa krasili še drobni folklorni elementi. To je čas, ko balerine  prevza-
mejo vodstvo v baletnih delih, njihove drže so očarljivo ženstvene ob 
nagibih ter obratih torza, roke tudi bolj naravne in zgovornih gest, ko še 
ni bilo visokih poskokov ali kakšnih drugih atraktivnih izvedb. Koreograf 
Bournonvill je v svojem baletu Silfida združil, tudi posebej poudaril, 
filigranski slog drobnih plesnih oblik, značilnih za 17. in 18. stoletje, 
ko je gozdno vilo Silfido, žensko mitološko obličje meglic in vetra,  
postavil skupaj z njenimi lebdečimi prijateljicami na vrhove baletnih 
špic, meščansko škotsko družbo pa izpostavil v barvah njihove folklore, 
tudi ženskim in moškim vlogam dal enak pomen, kar se jasno zaokroži 
že v sami zgodbi, ko se na koncu kaznuje mladega ženina, boječega,  
neodločnega, tudi neodgovornega sanjača, tudi drzno žensko iluzijo, ki 
zavaja ne glede na to, s katere strani (videnga ali nevidnega) obzorja 
prihaja. 
V koreografiji Karin Elver, tudi po Bournonvillu, pa  mariborska izvedba 
baleta Silfida pridobi nekoliko drugačen odsev, pravljično niansiran v 
slogu romantike belega baleta, sicer pravšnji za prihajajoče praznične dni. 
Glavno vlogo Silfide na premieri prefinjeno odpleše eterična Catarina 
de Meneses (v alternaciji Asami Nakashima), sanjavega Škota James 
Rubena pa simpatični sanjač Yuya Omaki (Ionut Dinita), tokrat ob 
nekoliko bolj umirjenih, vendar še vedno dovolj atraktivnih skokovitih 
višavah, vlogo Effi pa mladostno upodobi ter niansira Tijuana  Križman 
Hudernik (Branka Popovici). Posebej je treba izpostaviti karakterno 
vlogočarovnice Marte, ki tokrat zaživi v sugestiji ter močeh izvedbe 
Tanje Baronik (Klavdija Stanišič). 
Romantični balet Silfida je prijetno tekel v dobri izvedbi baletnih plesal-
cev Baleta SNG Maribor, ki so oživili meščanske vloge veselih Gurnovih 

Catarina de Meneses kot Silfida, foto: Tiberiu Marta
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Miloš Isailović kot Peer Gynt in Sytze Jan Luske kot Jelen
Foto: Tiberiu Marta

prijateljev, mladostno razigranih Effinih prijateljic, tudi ob skrbni 
Effiini mami, pa Punčki, Škotinjah in Škotih ter  Čarovnicah, ob dveh 
Služkinjah in dveh Glasbenikih ter Otrocih. Idilična iluzija bele baletne 
romantike je krasila gozdno drugo dejanje v fantaziji belih poslikav 
ter izvedbi petnajstih mariborskih baletnih silfid. Med meščanskimi 
vlogami ter v zboru belih silfid se spodbudno sledi obetavnim mladim 
plesalcem zadnjih letnikov Konservatorija za glasbo in balet Maribor; 
Janu Trniniču, Neji Hrastar, Lari Maher, Assiji Sultanovi in Nini Bačani.
Včasih se je za klasične baletne ansamble, ki so se našli še na sceni plesne 
moderne ali sodobnosti, reklo, da so dvoživke, danes je to že prestižna 
nota vsakega ansambla, ki želi biti v svetovnem trendu, kar je tudi 
značilno za mariborski balet pod umetniškim vodstvom direktorja ter 
koreografa Edwarda Cluga; ko baletni ansambel Baleta SNG Maribor 
svoj umetniški credo širi na plesna ter baletna področja tako minulih  
kot sedanjih dni, slogovno pa ga je zaokrožil ob premieri romantičnega 
baleta  Silfida. 
Izvirni libreto baleta po noveli francoskega literata Charlesa Nodierja 
(1780–1839), Trilby ali škrat iz Argylla, je poustvaril Adolphe Nourrit, 
sicer operni pevec, dogajanje pa postavil na Škotsko. Balet je doživel 

svetovno premiero 12. marca 1832 v Parizu na glasbo francoskega skla-
datelja Jeana Schneitzhoefferja, dve leti pozneje si je predstavo ogledal 
tudi danski koreograf Bournonville, se navdušil in odločil, da ga postavi s 
svojim plesnim ansamblom v Kopenhavnu. Zaradi visoke postavke glas-
benih avtorskih pravic se je dokončno odločil za mladega norveškega 
skladatelja Hermana Severina Løvenskiolda. Simfonični orkester SNG 
Maribor je prijetno glasbeno liriko skladatelja Hermana Severina 
Løvenskiolda odigral pod taktirko Simona Robinsona. Za scenografijo 
in kostumografijo je za ljubljansko premiero leta 2011  poskrbel Mikael 
Melby, SNG Opera in balet Ljubljana pa isto posodila še za scenske iz-
vedbe mariborske Silfide.
Premiera Bournonvillove postavitve baleta La Sylphide na glasbo Her-
mana Severina Løvenskiolda je stekla 28. 11. 1836, kar pomeni, da se 
z mariborsko baletno premiero baleta Silfida obhaja tudi 180 let tega 
danskega baleta, ki je nastal 80 let pred ustanovitvijo prvega slovenskega 
baleta v SNG Opera Ljubljana, ko se v letu 2018 slavi tudi 100 let sloven-
skega baletnega gledališča, ki se je ob dramskem in opernem začelo 
jeseni, tik pred uradnim zaključkom prve svetovne vojne, in to na začetku 
nove gledališke sezone 1918/19.  

Tijuana Križman Hudernik kot Effi, Yuya Omaki kot James in baletni ansambel Baleta SNG Maribor, foto: Tiberiu Marta

Asami Nkashima kot Silfida, Ionut Dinita kot James in baletni ansambel Baleta SNG Maribor, foto: Tiberiu Marta
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Srečanje baletnih umetnikov 
nekdanje Jugoslavije
SNG Opera in balet Ljubljana, 20. april 2017

Plesno barvit Gala baletni večer
Daliborka Podboj v Paradi plesa

V organizaciji Društva baletnih umetnikov Slovenije/DBUS in 
SNG Opere in baleta Ljubljana je 20. aprila v Ljubljani potekala 
Baletna konferenca direktorjev baletnih ansamblov uveljavljenih 
gledališč z območja nekdanje skupne države Jugoslavije. Dogodek 
je odprl in vodil predsednik DBUS Tomaž Rode, tudi podal dva 
referata, ki sta zaobjela dve aktualni temi. Najprej je bilo govora 
o izgradnji mreže sodelovanja baletnih ansamblov na omenjenem 
območju, tudi o možnostih in potrebah njihovega tesnejšega 
sodelovanja, v drugem referatu so izpostavili problematiko odho-
da baletnih plesalcev v zasluženi pokoj, ki je še zlasti pereča 
pri nekaterih baletnih ansamblih. Prihodnji dan oziroma večer 
so domači in gostujoči baletni plesalci ter umetniki uprizorili 
na velikem odru ljubljanske Opere Gala baletni koncert.

 

Odprtje koncerta je pripadlo gostitelju, Baletu SNG Opere in bale-
ta Ljubljana, ki je v prvem delu uprizoril letošnjo obnovo svoje 
premiere iz leta 2015 Kaktusi (Cacti) koreografa, scenografa in 
kostumografa Alexandra Ekmana, njegovo svetovno uspešnico 
iz leta 2010, ki je obkrožila svet in polnila repertoarje znanih 
baletnih ansamblov. Je sodobna baletna predstava, usmerjena v 
novodobni trend plesnega gledališča, ko scena belih kvadratnih 
ploskev postane sestavni del plesnega rituala, simfonije, ki jo bo-
gatijo mnogoteri plesni izviri, tudi pristni plesi otočja Balija, ki se 
spajajo z gibalno substanco joge in motoriko borilnih veščin ob 

glasbi Franza Schuberta, Josepha Haydna in Ludwiga Van Bee-
thovna ter v izvedbi godalnega kvarteta v sestavi: Doman Lorenz, 
Vesna Velušček, Martin Žužek Kras, Barbara Gradišek.
Veliki in mali kaktusi dobijo svojstven pomen, ko se razvrščajo 
po sceni med plesalci ob njihovih belih ploskih in plesnih 
površinah; velike  ostre bodice kaktusov pa so uperjene vanje, 
ki plešejo in bivajo ob danih pogojih ter ob bodečih bodicah 
preživetja. Ljubljanski plesalci so znova osvojili s svojo odlično 
izvedbo na plesišču v sestavi: Tjaša Kmetec, Sorina Dimache, 
Urša Vidmar, Marin Ino, Chie Kato, Elli Purkunen, Tasja Šarler, 
Metka Beguš, Petar Đorčevski, Lukas Zuschlag, Luka Žiher, Yuki 
Seki, Richél  Wieles, Hugo Mbeng, Filippo Jorio in Filip Viljušić.
Poleg glasbe spremlja predstavo še besedilo Spenserja Thebergeja,

 
ki dobi v plesu dueta slikoviti gibalni odsev. Duet sta na premieri 
zaplesala Kristina Aleksova in Peter Đorčevski, v igri besed pa 
svoje gibanje čutno in zrelo vtisnila v plesni prostor, ko vsak gib 
zavibrira v moči besede, ko ‘beseda je meso postala’ (Biblija).
Na Gala baletnem koncertu sta duet zaplesala Marin Ino in 
Lukas Zuschlag, ko so besede oprijemljivo in čutno odsevale v 
gibih plesalca ter je plesalka mladostno dovršeno vstopila v ta 
nenavadni duet, ki zahteva tudi poglobljeno gibalno vsebnost. 
Po odmoru je bil na vrsti koncert baletnih duetov v izvedbah 

Balet SNG Opera in balet Ljubljana v Kaktusih koreografa Alexandra Ekmana

Prva solista Baleta NP Sarajevo, Tamara Ljubičić in Boris Vidaković 
v duetu iz baleta Dama s kamelijami ...

... in v duetu iz baleta Omer in Merima

Solista Baleta MNP Skopje, Aleksandra Mijalkova in Vasil Chichiashvili
v duetu iz baleta Dama s Cleopatra ...
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izbranih odlomkov klasičnih baletnih del, občasno je po prostoru 
zavibriral tudi novejši čas.
V drugem delu programa sta bila prva na vrsti solista Baleta NP 
Sarajevo, Tamara Ljubičić in Boris  Vidaković, v duetu strasti in 
neizpetih želja, v baletu Dama s kamelijami po istoimenskem 
romanu Aleksandra Dumasa na glasbo Giuseppeja Verdija ter v 
koreografiji Vasilija Medvedova. V črni elegantni obleki z robč-
kom v roki in lilijami v naročju je v sobo vstopila ona v solu tihega 
upanja in bolečine, ko se končno lahko stopi v njegovem 

objemu. Sarajevska baletna solista Tamara in Boris prihajata iz 
Novega Sada, na sarajevski baletni sceni pa plešeta že devet let. 
Njun drugi izhod tega večera je bil posvečen sarajevski praizvedbi 
baleta Omer in Merima (18. 11. 2016), ki je ugledal dan v koreo-
grafiji in režiji direktorice Baleta NP Sarajevo Belme Čačo 
Bakrač, navdihnjene z ljudsko balado o veliki in prepovedani 
ljubezni dvoje mladih. Hrvaški skladatelj in dirigent  bosansko-
hercegovskega porekla Đelo Jusić je avtor glasbe, na premieri je 
tudi dirigiral Sarajevski filharmoniji, ki je v živo spremljala baletno 

izvedbo. Libreto baleta je napisal znani BiH režiser, pisatelj ter 
kritik, rojen v Mostarju, Gradimir Gojer. Pas de deux iz 1. dejanja 
baleta Omer in Merima sta v duhu ljubezenske balade zaplesala 
lirični duet v sožitju novih plesnih oblik in orientalske mehkobe 
Tamara Ljubičić in Boris Vidaković, ki sta ne le skladni baletni 
duet, ampak tudi zasebni, življenjski par.
Koreograf Vasiliij Medvedev velja danes za najbolj iskanega rus-
kega koreografa dramskih baletov, kar je bilo možno videti tudi 
na Gala baletnem koncertu, saj sta bila kar dva klasična dueta 

izvedena v njegovi koreografski postavitvi. Balet MNP Skopje je 
na ljubljanskem  baletnem odru predstavil duet iz baleta Kleo-
patra v koreografiji Medvedeva in na glasbo Neria Cepaite 
Goldberga, zaplesala sta solista Aleksandra Mijalkova in Vasil 
Chichiashvili. Balet Kleopatra, ki so ga zaradi scenske izvedbe 
poimenovali kar baletni spektakel, je skopsko premiero ugledal 
lanskega 25. novembra v čast 25-letnici umetniškega delovanja 
njihove primabalerine Aleksandre Mijalkove, ki je sodeč po 
izvedbi predstavljenega dueta svojo junakinjo Kleopatro tudi 

Solista Baleta MNP Skopje, Aleksandra Mijalkova in Vasil Chichiashvili
v duetu iz baleta Dama s Cleopatra ...

Solista Baleta NP Beograd, Tatjana Tatić in Jovica Begojev
v pas de deuxu iz baleta Don Kihot ...

... in v duetu iz baleta Ko to tamo peva, koreografa Staše Zurovca

Balet HNK Zagreb: nacionalni prvak Tomislav Petranović in Tamlyn Higgins
v pas de deuxu iz Labodjega jezera

Balet HNK Split: Ekaterina Kuznetsova in Oleksandr Koriakovsky
v duetu iz baleta On the Edge

Balet SNG Opera in balet Ljubljana: Marin Ino in Richèl Wieles v duetu Viral load
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izvrstno odigrala. 
Drugi izhod Baleta MNP je bil posvečen svetopisemski zgodbi 
Samson in Dalila in v baletnem postmodernizmu koreografa 
Ronalda Savkovića na glasbo Camillla Saint-Saënsa sta črno-beli 
duet zlagane ženske ljubezni in moške ljubezenske moči zavela 
Aleksandra Mijalkova ter njen gruzijski plesni partner Vasil Chi-
chiashvili.
V koreografiji Vladimirja Malakhova sta pas de deux Odete in 
Princa Siegfrida iz baleta Labodje jezero skladatelja Petra Iliča 
Čajkovskega zaplesala solista Baleta HNK Zagreb Tamlyn Higgins 
in Tomislav Petranović, tudi navdušila s svojo klasično baletno 
izvedbo dueta baletne estetike in nadnaravne čutnosti. Ukrajinski 
in ruski baletni plesalec Vladimir Malakhov je bil imenovan za 
svetovno plesno zvezdo ali najboljšega plesalca svojih dni, bil 
tudi ljubljenec berlinske baletne publike, ki je po zaključku svoje 
plesne kariere še celo desetletje (2002–2014) skrbel za umetniško 
raven baleta berlinskega narodnega gledališča, svojo različico 
baleta Labodje jezero pa uspešno postavil na baletni oder HNK 
Zagreb.

Grand pas de deux Kitri in Basila iz baleta Don Kihot v klasiki 
koreografa Mariusa Petipaja ter skladatelja Ludwiga Minkusa 
sta zaplesala solista Baleta NP Beograd Tatjana Tatić in Jovica 
Begojev (Tatjana je svoj debi v vlogi Kitri doživela lanskega 
maja, premiera baleta leta 2007 in  tudi svojo junakinjo zaplesala 
mladostno lahkotno).
Tango strasti poletov in padcev sta v sodobni koreografiji Staše 
Zurovca Ko to tam peva zaplesala beograjska solista Tatjana Tatić 
in Jovica Begojev. Balet je nastal po istoimenskem filmu iz leta 
1980, na glasbo Vojislava Vokija Kostića pa premierno pred-
stavljen 2004., obnovljen je bil lanskega maja v spomin preminu-
lemu dramskemu umetniku Draganu Nikoliću (1943–2016).
Balet HNK Split je na ljubljanskem odru predstavil neoklasični 
duet v dinamični izvedbi Ekaterine Kuznetsove in Oleksandra 
Koriakovskyija, in to odlomek On the Edge iz baletnega triptiha 

East/West v koreografiji Igorja Kirova na glasbo Antonia 
Vivaldija, ki bo premiero uzrl kar kmalu, in to 25. maja. Koreograf 
Igor Kirov je slovenski plesni sceni znan po predstavah in koreo-
grafijah plesne skupine Balkan Dance Project, ki sta jo postavila 
skupaj s plesalko in balerino Mojco Majcen in že nekaj sezon 
uspešno gostuje na Festivalu Velenje. 
SNG Opera in balet Ljubljana je prvi izhod v drugem delu balet-
nega koncerta zaupala sodobnemu duetu v odličnosti izvedbe 
plesnega para  Marin Ino in Richèl Wieles, v sodobni baletni 
koreografiji turško-nizozemskega koreografa Rutkayja Özpinarja. 
V koreografiji nenavadnega, vendar aktualnega naslova Viral 
LOAD/HIV virusni test so poleteli skoki in so dvigi štrleli v 
višave dveh plesnih teles, sočasno ujetih v  vibracijah notranjih 
napetosti. 
Drugi izhod ljubljanskega baleta je bil posvečen duhu baleta 
Labodje jezero, Elegiji Odete in Siegfrida, na glasbo Petra 
Iliča Čajkovskega v koreografiji Lynne Charles po Mariusu 
Petipaju in Lewu Ivanovu ter čutni baletni izvedbi Giorgie Vailati
in Petra Đorčevskega. Na programskem listu je bil prvotno 

napovedan pas de deux Odile (črnega laboda) in Princa Siegfrida 
v izvedbi Rite Pollacchi in Petra Đorčevskega, ki pa se ni mogel 
realizirati zaradi plesalkine poškodbe. 
Gala baletni koncert je zaključil Balet SNG Maribor, kjer sta 
v izvedbi grand pas de deuxa baleta Gusar znova navdušila 
Ljubljančane Asima Nakashima in Yuya Omaki, v celoti pa je 
presežek ovacij požel Omaki, baletni plesalec lahkotno letečih 
skokov in skokovitih obratov ter prepletov, v koreografski 
postavitvi Mariusa Petipaja na glasbo Adolpha Ch. Adama. 

To je bil plesno barvit Gala baletni koncert v izvedbi najboljših 
baletnih solistov baletnih gledališč na območju nekdanje skupne 
države Jugoslavije, ki je navdušil občinstvo in so se elegantni 
pokloni nastopajočih kar vrstili, dokler jih ni prekinil veliki 
gledališki zastor.  

Balet SNG Opera in balet Ljubljana: Giorgia Vailati in Petar Đorčevski 
v Elegiji iz četrtega dejanja Labodjega jezera

Balet SNG Maribor: Asami Nakashima in Yuya Omaki
v pas de deuxu iz baleta Gusar

Utrinek iz zaključnega poklona Srečanja baletnih umetnikov nekdanje Jugoslavije

Vse fotografije Srečanja baletnih umetnikov nekdanje Jugoslavije: Darja Štravs Tisu
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Marin Ino in Lukas Zuschlag v duetu iz baleta Kaktusi, foto Darja Štravs Tisu
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Konferenca vodij baletnih ansamblov 
nekdanje skupne države 

SNG Opera in balet Ljubljana, 20. april 2017

Na povabilo Tomaža Rodeta, predsednika Društva baletnih umetnikov Slovenije in umetniške vodje baleta SNG Opera in balet 
Ljubljana, Sanje Nešković Peršin, so se na srečanju v Ljubljani zbrali vodje baletnih ansamblov HNK Zagreb - Leonard Jakovina, 
HNK Split - Igor Kirov, NP Beograd - Konstantin Kostjukov, MNT Skopje - Olga Pango, NP Sarajevo - Belma Čečo Bakrač, SNG 
Maribor - Edvard Clug, ob njih pa še direktorica sarajevskega baletnega festivala Edina Papo ter gostitelja Sanja Nešković Peršin in 
Tomaž Rode. Kot gostji sta sodelovali predstavnica Ministrstva za kulturo Metka Šošterič in predstavnica sindikata ljubljanskega 
baletnega ansambla Ksenja Kovač.
Konferenca je bila le uvod v dvodnevno druženje, ki so ga plesalci, zbrani iz omenjenih ansamblov, ozaljšali z baletnim koncertom 
Srečanje baletnih umetnikov nekdanje Jugoslavije.
Oba gostitelja sta v uvodu pozdravila sodelujoče in izpostavila pomembnost konference, ki je v bistvu nadaljevanje leta 2015 v Sara-
jevu organiziranega srečanja, katerega pobudnica je bila Edina Papo, nekdanja prvakinja in vodja sarajevskega baleta. Njena želja je 
bila ponovno povezati baletne ansamble nekdanje skupne države, vzpostaviti sodelovanje na umetniški in tehnični ravni, izmenjati 
izkušnje umetnikov vpetih v nepredvidene življenjske okoliščine, predvsem pa, kot se je izrazila tokrat, »spojiti, kar je izgledalo 
nespojljivo«. Umetniki morajo preizkušati odre širom po svetu, naše nekdaj bogato prepletanje z dogodki, kot tokratni v Ljubljani, 
pa prinašajo izjemno umetniško vrednost v vsakdanjo rutino baletnih plesalcev. Geografski povezanosti se težko odrečeš, saj kot je 
ugotovila Edina Papo, smo umetniško »bespovratno zajedno«, gostiteljema pa izročila priložnostna darila, v želji, da srečanja kot 
tokratno ne zamrejo.

Voditelj srečanja Tomaž Rode je goste pozval, naj vsakdo predstavi svoj baletni ansambel. V intenzivni in zelo dolgi diskusiji so 
izpostavili nekaj ključnih tem in s tem povezanih problemov, ki tarejo kar vse baletne ansamble. Izkušnje so res različne, a problemi 
podobni. Praviloma se balet predstavi na eni, dveh, izjemoma treh premierah letno, tako klasičnih kot sodobnih, stalno na reper-
toarju pa imajo najmanj tri do štiri klasične balete. Največ težav imajo v BiH, kar je zaradi pretekle vojne razumljivo. Spopadajo se s 
problemom pomanjkanja baletnih plesalcev, zato vabijo tujce, sodelujejo z beograjskim baletom ... Prizadet je njihov celotni baletni 
sistem, željeno stanje pa bo mogoče vzpostavili le z velikimi napori.
Število plesalcev v posamezni državi in gledališču se giblje od najmanj 26 v Sarajevu do 90 v Beogradu. Številke morda zvenijo 
impozantno, a se kmalu pokažejo problemi zaposlovanja, upokojevanja in nezmožnost zaposlovanja mladih plesalcev. Zakonodaja 
določa natančno število delovnih mest v baletnih ansamblih in zato posledično onemogoča širjenje, medtem ko nekako tretjino do 
skoraj polovice plesalcev v posameznem gledališču sestavljajo starejši od štirideset let in več, ki glede na zahteve repertoarja niso 
in ne morejo biti aktivni sestavni člen predstav, čeprav imajo zaposlitve za nedoločen čas. Upokojitvam se zaradi praviloma nizke 
osnove za pokojnino izogibajo, ostajajo in v bistvu »zasedajo« mesta mlajšim, perspektivnim plesalcem. Glede na trend v Evropi in 
po svetu se bodo zaposlitve za nedoločen čas sčasoma morale spremeniti v zaposlitve za določen čas, oziroma bo po koncu aktivne 
odrske kariere plesalcem potrebno zagotoviti opcijo prezaposlitve, prestrukturiranja v asistente, koreografe, pedagoge ali usmeritev 
v povsem nove izzive, seveda z državno pomočjo subvencioniranja novega izobraževanja.
Po svoje zaželjena, a za balet nacionalnega pomena včasih ne ravno idealna rešitev, so zaposlovanja tujcev, predvsem moških plesalcev. 
Nekateri se povsem integrirajo v lokalno sredino, a se problemi izpostavijo pri formalni papirologiji. V BiH plesalcev ne morejo 
zaposliti, če ti nimajo urejenega stalnega bivališča, prav tako ne morejo nostrificirati diplom od drugod. Beograjski vodja je izpostavil 
socialni vidik takih omejevanj, saj tuji plesalci ne morejo do stanovanja, bančni krediti so zanje nedosegljivi. Enako je s priznavanjem 
izobrazbe. V Sloveniji je nekoč interno veljajo, da so baletnim plesalcev v solo zboru oz. baletnim solistom v času aktivnega plesanja 
priznavali višjo oz.visoko stopnjo izobrazbe. Težave so tudi zaradi zakonskih določil, ki zahtevajo izobrazbo, ki je s končano srednjo 
baletno šolo, neustrezna. V Makedoniji npr. na sploh težko zaposlijo kogarkoli brez visoke izobrazbe, skoraj nemogoče pa je razložiti, 
da bi se na državni ravni razumel problem pravzaprav peščice ljudi, ki se jih v sistem ne da umestiti, saj je baletna specifika politiki 
nerazumljiva in je zato ne želijo upoštevati.
Pomembno ugotovitev je povzel Leonard Jakovina iz HNK Zagreb, ki je poudaril, da se vodje baletnih ansamblov pravzaprav ukvarjajo 
s socialnimi vidiki in statusi plesalcev, rešujejo probleme preživetja, stanovanja, zdravstvenega zavarovanja, namesto, da bi se posvetili 
strokovnemu napredku plesalcev in ansamblov! Seveda vse zaradi nerazumevanja državnih institucij, ki baleta ne znajo izvzeti iz suhih 
okvirov zakonodaje ter ga obravnavati kot specifično umetniško vejo, ki se razlikuje od drugih umetnosti in poklicev. 
Pereč problem je tudi baletno izobraževanje. Glede na visoko informiranost staršev, kot je izpostavil Leonard Jakovina, se mnogi 
talentirani učenci izgubijo, ker se odločijo za druge poklice, saj jih slabe možnosti zaposlitev v baletnih ansamblih odvrnejo od 
dokončanja baletnega šolanja. Otroci se praviloma šolajo od desetega do osemnajstega leta, ko šolanje končajo pa zakonske osnove za 
zaposlitev ni, ob tem pa se ta celo sankcionira. Balet je pač ob rojstvu dodeljeno poslanstvo izbrancev, z njim morajo zaradi specifike 
poklica začeti v zgodnji mladosti, do odra pa se morajo prebiti dokler so mladi, estetsko gledljivi in občudovani. Ker pa baletna 
umetnost kot specifična poklicna veja v nobeni od držav nekdanje Jugoslavije ni upoštevana, je vključevanje mladih plesalcev najbolj 
odvisno od iznajdljivosti vodij baletnih ansamblov. Morda bi se morali zgledovati po državah kot je npr. Avstrija, v kateri plesalce 
dunajske baletne akademije po zaključku študija najprej zaposlijo v t.i. ansambel mladih plesalcev, ki je v svojem delovanju tesno
povezan z baletom Dunajske državne opere. Tak način zaposlovanja mladim plesalcem omogoča normalno pridobivanje nepre-

upm on r

Po tonskem zapisu povzela Darja Sebastian
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cenljivih izkušenj, s katerimi se po letu ali dveh z lahkoto vključijo v delo “velikega” baletnega ansambla. V Sloveniji je s takšnim 
namenom leta 2014 zaživel »Mladi slovenski balet«, ki ga je na podlagi evropskih zaposlitvenih skladov uveljavil DBUS v sodelovanju 
z ljubljanskim in mariborskim gledališčem, a je žal po letu in pol njegovo delovanje zamrlo, saj država ni zagotovila sredstev za 
nadaljnje delovanje. Izpostavljena je bila tudi smiselnost zaposlovanja določenega števila diplomantov domačih baletnih šol, kar
bi zagotovilo nacionalno identiteto posameznega baletnega ansambla, vendar so takšne možnosti trenutno neizvedljive zaradi omeje-
vanja zaposlovanja.
V vseh državah nekdanje Jugoslavije so znotraj baletnega izobraževanja pereč problem tudi baletni učitelji. Nekakšna logična pot 
baletnega plesalca - solista, bi se namreč že pred njegovo upokojitvijo morala nadgraditi z dodatnim pedagoškim izpopolnjevanjem, 
njegova strokovna pot pa bi se po končani aktivni odrski karieri tako nadaljevala z delom z mladimi, torej s poučevanjem v baletni 
šoli. Takšen način bi omogočal nemoten pretok mladih baletnih plesalcev v ansamble, hkrati pa bi pomenil pravilno in s strokovnega 
vidika normalno poklicno pot baletnih plesalcev, ki so se z vidika lastne strokovne kvalitete prebili v profesionalni baletni ansambel, 
v času odrskega ustvarjanja pa pridobili neprecenljive izkušnje, nujne za delo na področju baletne pedagogike. Namesto tega pa je 
trenutno stanje paradoksalno. Večina baletnih diplomantov po zaključku šolanja ne dobi mesta v gledališču, ker želijo ostati v baletu 
pa tako prikrajšani za strokovne in odrske izkušnje, ki jih lahko pridobijo izključno z delom v profesionalnem baletnem ansamblu 
začnejo poučevati. Posledice takšne večletne prakse v vseh državah nekdanje Jugoslavije so danes več kot jasne, zato bi se moral 
sleherni sistem neobhodno nadgraditi v smeri ne le usposabljanja baletnih pedagogov na državni ravni, temveč tudi določil, kdo 
se za področje baletnega poučevanja sploh lahko odloči. Nekatera gledališča imajo baletne studie, od koder črpajo bodoči kader 
plesalcev, vendar se pri tem soočajo s problemom pridobitve uradne izobrazbe plesalcev, zato se pri takšnih opcijah kratkoročnega 
usposabljanja izpostavi upravičenost dragega sistema izobraževanj.
Nekaj pozitivnih misli je v pogovor vnesel Igor Kirov, ki vodi balet HNK Split. Prav dalmatinska lokacija, prisotnost morja, sonca 
pritegne plesalce, tudi tujce, ki se v veliki meri integrirajo v sproščeno družbo. Je najmlajši med prisotnimi vodji, a prodoren, živahen, 
poskuša vnesti dobro voljo tudi z gostovanji baletnih predstav po Evropi, pa seveda po državah bivše Jugoslavije, kar mu trenutno 
tudi uspeva. Edvard Clug iz mariborskega baleta se je pridružil razmišljanjem o težavah zaposlovanja in starejših plesalcih, v polni 
meri se povezujejo z Ljubljano, glede upokojevanja pa z DBUSom. Njihovo gledališče je trenutno v finančni sanaciji, zato še težje 
ohranjajo višino osebnih prejemkov honorarno zaposlenih baletnih plesalcev za določen čas. Na splošno je poudaril, da takšna 
problematika zahteva še velike napore pri vzdrževanju strokovne kvalitete ansambla. 
V drugem delu pogovora so se dotaknili možnosti konkretnega sodelovanja baletnih ansamblov. Načeloma vsi pozdravljajo kakršno-
koli obliko medsebojnega sodelovanja, tako v smislu gostovanj, koprodukcij, gostovanj solistov, celotnih ansamblov pri večjih 
projektih, kakor tudi posojanja kostumov in scene za praviloma drage klasične balete, saj so sodobne postavitve morda bolj 
individualne, minimalistične in specifične, zato za sodelovanja niso toliko zanimive. 
Edina Papo je na podlagi nekaterih že realiziranih gostovanj, npr. Baleta HNK Zagreb v Sarajevu poudarila, da tradicija klasičnega 
baleta ne pozna meja in zaživi prav ob izmenjavi kvalitete, vzdrževanja repertoarja in lepote baletnega bogastva. Prav po sarajevskem 
srečanju pred letom dni danes že potekajo izmenjave in gostovanja baletnih predstav in plesalcev. Nekako pa je le potrebno definirati 
stroške, ki ob tem nastanejo, predvsem če gre za logistiko gostovanja celovečernih baletnih predstav. 
Zbranim se je pridružila predstavnica baletnega sindikata iz Ljubljane, Ksenja Kovač, ki je predstavila slovenske izkušnje s spre-
minjanjem pogojev upokojevanja plesalcev, vnovično uvedene dodatne delovne dobe v obsegu leta in pol za leto dela in vseh prob-
lemov povezanih tako s pogoji za pridobitev pokojnine kot z njeno finančno višino. Predlagala je, da bi morda tudi v drugih državah 
nekdanje Jugoslavije sledili podobnim vzorcem, kar bi zagotovo pripomoglo k njihovi uspešnejši realizaciji. 
V nadaljnji razpravi so se pokazale tudi precejšnje razlike v višini plač in pokojnin, ter razmišljanja o različnih a podobnih modelih, 
ki bi bili funkcionalni in baletnih plesalcev nebi prizadeli v takšni meri, kakršni smo ji priča danes.
Konferenca je botrovala zaključku, da je baletnim plesalcem nujno potrebno vrniti dostojanstvo, ki ga po odplesanih letih na odru 
morajo biti deležni, in sicer tudi z vidika zakonskih odredb in višin pokojnine, čeprav se je pri tem potrebno zavedati, da je to 
proces, ki žal ne bo hitro rešljiv. Z namenom vzpostavitve normalne strokovne funkcionalnosti baletnih ansamblov je nujno potrebno 
čimprej celovito razrešiti uganko starejših plesalcev in njihovega upokojevanja, kakor tudi uvajanja in posledično zaposlovanja mladih, 
perspektivnih plesalcev. Še naprej je potrebno jasno opozarjati na težave, ki so se že pokazale, v kratkem pa lahko vodijo celo k raz-
padu sistema, še posebej če mladim še naprej ne bo zagotovljenih možnosti zaposlovanja, saj bo kmalu večina plesalcev v ansamblih 
prestara za normalno opravljanje zahtevnega baletnega dela. 
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TUTU
slovensko baletno tekmovanje 2017

Lendava, 17. - 19. junij 2017

Pod častnim pokroviteljstvom dr. Henrika Neubauerja je Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) v prekrasni dvorani v Len-
davi od 17. do 19. junija 2017 izpeljalo že drugo baletno tekmovanje TUTU in tretje tekmovanje slovenskih koreografskih miniatur. 
Tutu je baletni kostum, krilce, sestavljeno iz več plasti tila in okrašenim životcem, ki se spoji s telesom balerine. Tako večplasten je 
bil tudi namen novega tekmovanja, ki je v razpisu povabilo tako soliste, učence šol, kjer se izvaja tako imenovani osnovni program, 
soliste iz baletnih šol z razširjenim programom, profesionalne baletne plesalce, kakor tudi skupine, ki bi se predstavile s koreografi-
jami, pripravljenimi prav zanje. Verjetno je želja in izgovorov glede termina, kdaj naj bi se tekmovanje izvajalo, toliko kot je tistih, ki 
se ga želijo udeležiti, a vendarle je tudi letos število sodelujočih doseglo številko petdeset.
Organizacijski odbor so sestavljali Tomaž Rode, Darja Sebastian, Ana Trojnar in Matjaž Marin, a bi brez Branke Smole, ki je s svojim 
prijetnim glasom vodila tekmovanje in slavnostni koncert, Darinke Preston, strokovnjakinje na računalniku oz. izračunu rezultatov, 
za kamero Vojka Vidmarja, s fotografskim aparatom Ernőja Sebastiana, pa seveda  nenadomestljivih mojstrov tehnike Luja Gőnca in 
Mikija Bažike, tekmovanja ne mogla izpeljati brezhibno.

Povabilu v strokovno žirijo so se odzvali mednarodno uveljavljeni baletni strokovnjaki:
predsednica žirije prof. Evelyn Téri, mednarodno priznana baletna pedagoginja in koreografinja iz Dunaja, ki je v zadnjem hipu 
prijazno nadomestila Eriberta Verardija, saj je sodelovanje zaradi nepredvidenih okoliščin moral odpovedati. 
Gabriele Haslinger, že lanskoletna žirantka, solistka dunajske državne opere in do nedavnega  profesorica na dunajski baletni akademiji, 
Maruša Vidmar, slovenska baletna solistka in izjemna pedagoginja,  Győrgy Szakály, rektor in pedagog budimpeštanske plesne 
akademije in Igor Kirov, trenutno ravnatelj baleta v HNK Split, a v svetu prepoznaven plesalec in predvsem koreograf.

Zavezanost organizacijskega odbora je bila vzpostaviti in ohraniti preglednost tako dogajanja na tekmovanju kot rezultatov. Zato smo 
ocenjevalne liste tudi letos fotokopirali in učitelji so takoj dobili širšo informacijo ne le število točk. Možnost pogovora s člani žirije 
je zadnji dan žal izkoristilo le nekaj učiteljev. Očitno bo potrebno še mnogo truda in časa, da se vzpostavi zaupanje in izniči strah 
učiteljev. Nekateri se zavedajo, da njihovo znanje ni ustrezno, zato se tekmovanj ne udeležujejo, nekateri se pa vendarle iz izkušenj 
učijo in napredujejo. Vsaka beseda, vsak pogovor je učenje, ki prinaša nova spoznanja in napredek. O slednjem pa morda razmislijo 
tudi tisti, ki se TUTUja ne želijo udeleževati. Tudi tokratno tekmovanje TUTU je potekalo v več kategorijah mavričnih barv. Žal v 
nekaterih prijavljenih ni bilo in postavlja se vprašanje, s kakšno pravico učitelji učencem odrekajo udeležbo na takih dogodkih?! 
Poslanstvo učiteljev se izgublja v papirologiji in osebnih stiskah, kar gotovo ne bo doprineslo k napredku.
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Nagrade, medalje, mesta: 

Prav vsi nastopajoči so prejeli priznanja za udeležbo. 

I. BELA kategorija, ljubiteljska solo (starost 11-13 let)
2. nagrada, 1. mesto, zlata medalja  Ema Gashi, mentor Sergej Semenjuk, Glasbena šola Nova Gorica/PGD Primabalerina
3. nagrada, 2. mesto, srebrna medalja Vida Jugović, mentorica Ana Trojnar, Glasbena šola Kamnik 
3. nagrada, 3. mesto, bronasta medalja Maja Sever Semenjuk, mentor Sergej Semenjuk,  Glasbena šola Nova Gorica/PGD Primabalerina

II. RUMENA kategorija, ljubiteljska solo (starost 14 -16 let)
2. nagrada, 1. mesto, zlata medalja Maro Vranaričić, mentorica Galina Čajka, Glasbena šola Radlje ob Dravi
3. nagrada, 2. mesto, srebrna medalja Klara Strmčnik, mentorica Galina Čajka, Glasbena šola Radlje ob Dravi
3. nagrada, 3. mesto, bronasta medalja, Manca Strmčnik, mentorica Galina Čajka, Glasbena šola Radlje ob Dravi
3. nagrada, 4. mesto Kaja Čeh, mentorica Ana Tina Jurgec, Glasbena šola Gornja Radgona

Ema Gashi Vida Jugivić Maja Sever Semenjuk

Maro Vranaričić Klara Strmčnik Manca Strmčnik

Kaja Čeh

Poleg nagrad, ki se izračunavajo glede na doseženo število točk, so medalje tisti segment, 
ki razveseljuje tekmovalce, saj jih prejmejo najvišje ocenjeni v posamezni kategoriji. 
Letos so priznanja za udeležbo oz. pripravo učencev na tekmovanje prejeli tudi učitelji.

Praktične nagrade oz. bone s popustom so prispevale tudi trgovine, ki nudijo opremo 
za baletne plesalce: Anabela štirim najbolje ocenjenim v vsaki kategoriji solo in najmlajši 
nagrajenki, Salsa prvim trem najvišje uvrščenim v posamezni kategoriji, Tijuana 
popust vsem udeležencem, Veronarte praktične nagrade, prav tako prvim trem najvišje 
uvrščenim v posamezni kategoriji. 

Častni pokrovitelj letošnjega TUTUja, dr. Henrik Neubauer, je nagrajencem in vsem, 
ki so prejeli medalje, tako solistom kot nastopajočim v skupinah, poklonil svoje knjige 
z naslovom Razvoj slovenske baletne umetnosti, kot dragocen prispevek prepoznavanja 
slovenske baletne zgodovine.
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IV.ORANŽNA kategorija, profesionalna solo (starost 14 -16 let) – ni bilo finalistov

V. RDEČA kategorija, profesionalna solo (17 – 19 let)
2. nagrada, 1. mesto, zlata medalja Maryia Kavaliova, mentorici Marinka Ribič, Tanja Pavlič, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana
3. nagrada, 2. mesto, srebrna medalja Nina Bačani, mentorica Galina Dmitrieva Leonidovna, Konservatorij za glasbo in balet Maribor

VI. BORDO  kategorija, profesionalna solo (20 – 27 let) - ni bilo prijavljenih

VII. VIJOLIČNA kategorija, ljubiteljsko skupine (starost 9 -14 let)
2. nagrada, 1. mesto, zlata medalja GŠ Kamnik, mentorica Ana Trojnar
3. nagrada, 2. mesto, srebrna medalja GŠ Radlje ob Dravi, mentorica Galina Čajka
3. mesto, bronasta medalja GŠ Nova Gorica/PGD Primabalerina/GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina, mentor Sergej Semenjuk

Maryia Kavaliova Nina Bačani

III. ROZA kategorija, profesionalna solo (starost 11-13 let)
2. nagrada, 1. mesto, zlata medalja Nuša Gujt Bauman, mentorica Helena Krieger, Konservatorij za glasbo in balet Maribor
3. nagrada, 2. mesto, srebrna medalja Frančeska Pivko, mentorica Milica Bijelić, Dizajn pokreta Beograd

Nuša Gujt Bauman Frančeska Pivko

Baletni oddelek Glasbene šole Kamnik Baletni oddelek Glasbene šole Radlje ob Dravi
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Nagrade definirane z razpisom, pa so obogatile tudi posebne nagrade strokovne žirije: 
Eriberto Veradi, ki žal ni mogel sodelovati kot žirant, je vseeno prispeval dve nagradi za poletno šolo v Balletto di Verona, ki sta ju 
prejeli Nina Bačani in Nuša Gujt Bauman iz mariborskega konservatorija za glasbo in balet, mentorici Galina Dmitrieva Leonidovna 
in Helena Valerija Krieger, ter celoletno štipendijo na isti ustanovi, ki jo je prejela Maryia Kavaliova iz ljubljanskega konservatorija. 
Njeni mentorici Marinka Ribič in Tanja Pavlič na tekmovanju svoje dijakinje nista spremljali.
Posebno nagrado strokovne žirije za najobetavnejšega tekmovalca je prejel Maro Vranaričić iz Glasbene šole Radlje ob Dravi pod 
mentorstvom Galine Čajke, za najobetavnejšo tekmovalko pa Nuša Gujt Bauman, KGBM, mentorica Helena Valerija Krieger.
Posebno nagrado strokovne  žirije »za inovacijo, originalnost in pedagogijo pri pripravi tekmovalcev za izvedbo točke Dogodivščine 
klovnov« je prejela Ana Trojnar iz GŠ Kamnik.
Posebne nagrade je podelilo tudi DBUS: 
dvojčicama Klari in Manci Strmčnik, prav tako iz Glasbene šole Radlje ob Dravi pod mentorstvom Galine Čajke, je podelil poletni 
seminar v Piranu 2017, ki se ga bodo udeležili tudi učenci (»Dogodivščine klovnov«) in najmlajša nagrajenka Vida Jugović iz Glas-
bene šole Kamnik, mentorica Ana Trojnar. Enako tudi Nuša Gujt Bauman, KGBM, mentorica Helena Valerija Krieger in Frančeska 
Pivko, mlada balerina s slovenskim državljanstvom iz Beograda, mentorica Milica Bijelić.
Na zaključnem koncertu niso sodelovali le vsi nagrajenci, pač pa vsi udeleženci, ki so se uvrstili v finale, kar je gotovo edinstvena 
poteza OO TUTU in svojevrstna nagrada vsem za trud, ne glede na doseženo mesto, medaljo, nagrado ali točke. 

Vse fotografije: Ernő Sebastian

VIII. MODRA kategorija, 
ljubiteljsko skupine (starost 15 -19 let) – ni bilo finalistov

IX. ZELENA kategorija, 
profesionalno skupine (starost 9 -14 let) - ni bilo prijavljenih

X. SIVA kategorija, 
profesionalno skupine (starost 15 -19 let) - ni bilo prijavljenih

Na drugem tekmovanju TUTU je bilo nagrad dvakrat več kot na 
prvemtekmovanju TUTU!

Levo: Baletna oddelka Glasbenih šol Nova Gorica in Vinka Vodopivca 
Ajdovščina ter PGD Primabalerina

Utrinek iz svečane podelitve priznanj in nagrad TUTU 2017
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3. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur 2017

Lendava, 17. - 19. junij 2017

 Levo: Tetiana Svetlična, Jure Masten, Gaj Žmavc v prvonagraje-
na koreografiji Gaja Žmavca “Yesterday”, na glasbo Janis Joplin 
(Balls and Chains in Bobby Mcbee)

Spodaj levo: Siniša Bukinac v drugonagrajeni koreografiji Dane 
Petretič in Siniša Bukinca z naslovom “Romeo mora umreti”, na 
glasbo Silence(SI): Night Watch

Spodaj desno: Špela Jezovšek v lastni, tretjenagrajeni koreografiji 
z naslovom Nindža Krindž, na glasbo Giachina Rossinija. 

Vse fotografije: Ernő Sebastian

3. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur, ki je potekalo v okviru baletnega tekmovanja Tutu 2017, je prineslo tri nove koreo-
grafije, povsem različne tako po pristopu kot izvedbi. Prva nagrada je pripadla koreografu Gaju Žmavcu, druga Sinišu Bukincu in 
Dani Petretič ter Špeli Jezovšek tretja. 

Bela zimska pravljica je tokrat priplesala v Kulturni center v Semič, v Belo krajino, kamor baletne revije na svojem potovanju še niso 
zašle. Petnajst učiteljic je s svojimi 169 učenci pripravilo devetnajst plesnih točk, ki so se predstavile na semiškem odru.
Baletne revije so prepotovale vso Slovenijo, naj osvežimo spomin, kje vse so plesali slovenski otroci: Celje leta 2005, Sežana leta 2006, 
Bled leta 2008, Rogaška Slatina leta 2010, Zagorje leta 2011, Portorož leta 2012, Lendava leta 2013, Velenje leta 2014, Jesenice leta 
2015, Kamnik leta 2016 in Semič leta 2017. Statistična slika nam pove, da je število udeleženih ustanov nihalo od 13 do 29, učiteljev 
od dvanajst do štiriindvajset, plešočih pa od stopetdeset do tristo, kar priča o razvejanosti baletnega pouka. Številke suhoparno 
definirajo stanje, kvaliteta prikazanega, pa razkrije precejšnjo površnost, neznanje in slabo strokovno delo, s čemer pa se odpira nova 
dimenzija tako izobraževanja učiteljev kot nujnost prevetritve baletnega programa.  

11. Revija klasično baletnih šol in društev 
Republike Slovenije
Kulturni center Semič, 9. december 2017
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Mednarodni poletni baletni seminar 
Dancs-Piran 2017
Piran, 24. julij 2017 - 5. avgust 2017

Dancs-Piran, mednarodni poletni baletni seminar, ki ga je Društvo baletnih umetnikov Slovenije uvedlo leta 2014, je v 
letu 2017 potekal četrtič. Seminar Dancs, ki je pravzaprav nekakšna sinteza med resnim baletnim delom in počitnicami, 
je po svoji zasnovi unikaten. Udeleženci v baletnih dvoranah ne brusijo svojega znanja zgolj na način baletnega izo-
braževanja kakršnega so deležni med šolskim letom, ampak se v dveh tednih njegovega trajanja izobražujejo na način 
priprav na predstavi, javni uprizoritvi na odru, postavljenem na Tartinijevem trgu, na katerem od leta 2014 prav tako na 
pobudo in v organizaciji DBUS poteka sočasno s seminarjem Poletni festival Piran, ki v višku turistične sezone ponuja 
na ogled vrsto baletnih in glasbenih dogodkov.

V letu 2017 je seminar Dancs-Piran v svoje vrste sprejel že zavidljivo višino udeležencev, ki jih je bilo natanko 100. Ti so se 
tokrat izobraževali v treh tečajih: začetniškem, osnovnem in nadaljevalnem oz. profesionalnem, prišli pa so iz Slovenije, 
Madžarske, Japonske, Nemčije, Italije, Hrvaške, Grčije, Kitajske in od drugod. 

Mednarodni baletni poletni seminar

Piran Slovenija

Etude, koreografa Haralda Landerja, ki jih je za udeležence 
Osnovnega tečaja klasičnega baleta pripravila prof. Gabriele 
Haslinger

Satanello pas de deux sta za udeležence Nadaljevalnega in 
profesionalnega tečaja pripravila kubanka Arianne Lafita 
Gonzalves in italijan Vittorio Galloro

Vse fotografije Nataša Fajon
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Mednarodni poletni baletni seminar
International Dance Summer Seminar 

Piran Slovenija / Slovenia

23.7.2018 - 4. 8. 2018
www.dancs-piran.com 
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Začetniški tečaj je v svoje vrste vključeval najmlajše učenke in učence, ki se z baletom šele pričenjajo srečevati. V letu 
2017 jih je v dveh delavnicah, učnih urah baleta in pripravah na predstavo, poučevala učiteljica Ana Trojnar. Za 
udeležence je oblikovala tri različne koreografije. Točko z naslovom Mladi princ in lutke v prvem tednu seminarja, ob 
koncu drugega tedna seminarja pa točki z naslovm Dvorno slavje in Dogodivščine klovnov.

 

V Osnovni tečaj klasičnega baleta sodijo učenke in učenci nižjih baletnih šol. Izobraževali so se v štirih različnih 
delavnicah. Tijuana Križman Hudernik, edina slovenska baletna umetnica, ki na seminarju poučuje vsako leto, jih je 
vodila skozi trening baleta ter baletni repertoar, za udeležence pa je v prvem tednu pripravila priredbo iz drugega 
dejanja baleta Giselle in lastno koreografijo z naslovom Despusito ter v drugem tednu seminarja izpeljanko znanega 
Pas d’esclave iz baleta Gusar. Gabriele Haslinger, profeorica z Dunaja in eno največjih imen mednarodne baletne 
scene 20. stoletja, je poučevala koreografsko delavnico klasičnega baleta, v kateri so se udeleženke in udeleženci učili 
izvedbe ene najbolj znanih koreografij z naslovom Etude, ki jih je koreograf Harald Lander oblikoval za različne stopnje 
baletnega šolanja, hkrati pa so sila pogosto na programu zaključnih nastopov najslavnejših baletnih šol. V Etudah so 
udeleženci Osnovnega tečaja nastopili skupaj z udeleženci Začetniškega in Nadaljevalnega oz. profesionalnega tečaja. 
Koreografsko delavnico sodobnega baleta je prevzela solistka Baleta SNG Maribor, Tetiana Svetlična, ki je oblikovala 
koreografiji Zotropolis in Igra prestolov.
V Nadaljevalnem oz. profesionalnem tečaju klasičnega baleta so svoje bogato znanje pilili plesalke in plesalci, ki so 
si bodisi že utrli pot na profesionalne odre, bodisi so tik pred njegovimi vrati. Poučevali so jih štirje različni pedagogi, 
sila priljubljena kubanka Arianne Lafita Gonzalves, avstrijka prof. Gabriele Haslinger, italijan Vittorio Galloro ter naš Gaj 
Žmavc. Z udeleženkami in udeleženci je Gabriele Haslinger pripravila že prej omenjene Etude, Arianne Lafita Gonzalves 
in Vittorio Galloro zanimivo priredbo Satanella pas de deuxa v katerem so nastopili prav vsi udeleženc tečaja, potem 
pa še koreografijo Classic in vrsto klasično baletnih variacij, Gaj Žmavc pa je oblikoval sila zanimivi sodobni plesni točki 
z naslovom Dueti in Helvegen.

Dvorni ples Ane Trojnar z udeleženci 
Začetniškega tečaja klasičnega baleta

Tijuana Križman Hudernik je za udeležence Osnovega tečaja 
priredila koreografijo na glasbo iz baleta Giselle

Utrinek iz sodobne koreografije Tetiane Svetlične z udeleženci 
Osnovega tečaja klasičnega baleta  

Utrinek iz koreografije Gaja Žmavca z udeleženci 
Nadaljevalnega & profesionalnega tečaja
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Gostovanja Madžarske 
plesne univerze 
iz Budimpešte 

v Portorožu in Lendavi 2017 

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v mesecu maju, tako kot že leta poprej, ponovno gostilo eno najprestižnejših evropskih baletnih akademij, 
Madžarsko baletno univerzo iz Budimpešte, ki je do nedavnega nosila naziv akademije, v začetku leta 2017 pa je postala prva baletna univerza v Evropi. 
S programom, ki je bil v prvem delu večera sestavljen iz krajših  odlomkov iz zakladnice klasičnega baleta, v drugem pa je bila na sporedu legendarna 
koreografija madžarskega koreografa Seregia Lászla z naslovom Variations an a Nursey rhyme (Variacije na otroške pesmi) , so se predstavili 13. maja 2017 
v Avditoriju Portorož  ter 15. maja 2017 v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.

Madžarska plesna univerza iz Budimpešte na svoji turneji predstavi svoje diplomante,ob njih pa tudi najbolj obetavne študente nižjih letnikov. Predvsem 
strokovna kvaliteta, prezenca in energija plesalcev ter vrhunsko strokovno vodeni mladi plesalci so tisto, kar predstavlja resnično nepozabno doživetje. 
Na gostovanju v letu 2017 so zaplesali odlomke iz klasičnih baletov Plamen Pariza (Reina Onuma, Vesna Ognjanov, Anna Yliaho, Panagiotis Dionysakopou-
los, Sántha Mátyás in Karin Iwata), Copellia (Miyu Takamori in Noel Kovács), Spark (Pinja Sinisalo in Mátyás Sántha), Čajkovski pas de deux (Noémi 
Verbőczi in Demeter Kóbor), Don Kihot (Inoha Miyako, Gerda Guti in Ayaka Iwasaki) ter Spartak (Réka Kiss in Valér Somai), večer pa zaključili z baletom 
Variacijami na otroške pesmi, v katerem so se preizkušali že mnogi plesalci, saj predstavlja eno najvidnejših del koreografa  Seregia Lászla. Delo še danes, 
navkljub datumu njegovega nastanka, še vedno odlikuje mladostna, živahna in prepričljiva koreografija, v kateri se prepletajo mladostne in hudomušne 
energije petih parov (Bettina Békésy, Gerda Guti, Karin Iwata, Réka Kiss, Anna Yliaho, Noémi Verbőczi, Demeter Kóbor, Kristóf Kovács, Noel Kovács, Má-
tyás Sántha in Valér Somai), ob katerih je kot gostja nastopila tudi učenka baletnega oddelka Glasbene šole Kamnik in varovanka učiteljice Ane Trojnar, 
Vida Jugović, ki si je s svojima nastopoma prislužila štipendijo madžarske univerze za udeležbo na njihovi poletni baletni šoli.

Talent, vztrajnost, zanos in izkušnje je mladim plesalcem zadnjega letnika vtisnil v telo in razum njihov prof. Szilárd Macher. Rektor Madžarske plesne 
univerze iz Budimpešte, prof. György Szakály, je res lahko ponosen na svoje profesorje in dijake, da pa je gostovanje potekalo urejeno, mirno in brez 
nervoze pa je poskrbela umetniška vodja šole, Beáta Schanda.

37



EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI
Četrtič zapored je 10. februarja 2017 Društvo baletnih umetnikov Slovenije sodelovalo s Televizijo Slovenija pri organi-
zaciji in realizaciji tekmovanja za izbor slovenskega predstavnika na prestižnem tekmovanju Evrovizijski mladi plesalci. 
Evrovizijsko tekmovanje mladih plesalcev je eno najpomembnejših mednarodnih plesnih tekmovanj, poteka pa vsaki 
dve leti. Posvečeno je najboljšim mladim plesalcem, starim od 16 do 21 let. Vsaka od članic zveze EBU, med katere se 
uvršča tudi TV Slovenija, pošlje na mednarodno tekmovanje svojega najboljšega predstavnika, ki se predstavi s solis-
tičnim plesom, prijavijo pa se lahko plesalci vseh plesnih zvrsti. Slovenski izbor za tekmovanje je potekal na pobudo in 
v organizaciji Uredništva glasbenih in baletnih oddaj Televizije Slovenija v Studiu 1 Televizije Slovenija. Na izboru se je 
predstavilo šest nadarjenih mladih plesalk: Patricija Crnkovič, Špela Jezovšek, Arnika Matko Juvančič, Katarina Miklavec, 
Vita Mutec in Ingrid Tušar. Njihov nastop je spremljala strokovna žirija tekmovanja v zasedbi: Maruša Vidmar, Rosana 
Hribar in Tomaž Rode (predsednik žirije). Scenarist in urednik oddaje je bil Daniel Celarec, režiser pa Vojko Vidmar. 
Za domačo predstavnico, ki je Slovenijo zastopala na Mednarodnem tekmovanju Mladi plesalec evrovizije, ki je potekalo 
decembra 2017 v Pragi, je bila izbrana Patricija Crnkovič. 
Mednarodnega tekmovanja v dvorani Forum kongresnega centra v Pragi se je udeležilo osem izbranih najboljših mladih 
plesalcev iz Češke, Malte, Nemčije, Norveške, Poljske, Portugalske, Švedske in Slovenije. 20-letna Patricija Crnkovič, ki je 
edina med plesalci, ki je v finalu tega tekmovanja nastopila že drugič, saj je Slovenijo na tekmovanju za Evrovizijske mlade 
plesalce zastopala že leta 2013, je zasedla odlično drugo mesto, takoj za prvouvrščeno poljakinjo Paulino Bidzinsko. 
Za svoj nastop je izbrala plesno točko Disintegration, ki jo je koreografirala sama. Plesala je na skladbo Within the Orderly 
Life skladatelja Sylvaina Chauveauja. 
Mednarodno strokovno žirijo so v Pragi sestavljali Itzik Galili, koreograf in nekdanji plesalec Bat Sheva Dance Company 
in Bat Dor Dance Company iz Izraela, Daria Klimentová, ena najbolj znanih in v svetu uveljavljenih čeških primabalerin, 
ter švedska plesalka in koreografka Ambra Succi.
Tekmovanje so prenašale številne televizijske hiše, spremljali pa milijoni gledalcev po celotni Evropi. 
V končni dvoboj tekmovanja Evrovizijski mladi plesalec sta se do zdaj uvrstili dve slovenski plesalki, in sicer leta 2011 v 
Oslu Petra Zupančič in 2013 v Plznu Staša Tušar.

Patricija Crnkovič na izboru slovenskega predstavnika 
za tekmovanje Evrovizijski mladi plesalci
Foto: arhiv TV Slovenija
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Baletna solista Tjaša Kmetec in 
Petar Đorčevski 
nastopila na prestižnem 
ameriškem baletnem festivalu
Tjaša Kmetec in Petar Đorčevski sta 28. septembra 2017 z duetom iz 
baleta Doktor Živago in duetom v koreografiji Lea Mujića nastopila 
v New Yorku, dva dni kasneje, 30. septembra in 1. oktobra 2017, 
pa še v Miamiju, in sicer na festivalu svetovnega formata, na 
katerem se predstavljajo baletne zvezde nacionalnih gledališč. 
Med njimi je bil tudi Balet ljubljanske opere pod umetniškim 
vodstvom Sanje Nešković Peršin. Festival vsako leto predstavlja 
tudi ambiciozne baletne projekte, baletne zvezde in pritegne veliko 
število obiskovalcev iz Evrope, Azije, ZDA in Latinske Amerike. 

Mariborski Balet z Labodjim 
jezerom na turneji po Italiji
Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je januarja 2017 
s serijo gostovanj že tradicionalno nastopil v Italiji. Znameniti 
balet Petra Iljiča Čajkovskiega Labodje jezero v koreografiji Valerija 
Kovtuna po Mariusu Petipaju in Levu Ivanovu so 8. januarja 
uprizorili v gledališču Teatro municipale v Piacenzi, 10. januarja 
pa je bil na ogled še v gledališču Teatro Comunale Luciano Pa-
varoti v Modeni.
Sledilo je gostovanje z baletom Peer Gynt v koreografiji Edwarda 
Cluga 21. januarja 2017 v Narodnem gledališču Brno na Češkem, 
10. aprila 2017 pa v Budimpešti na Madžarskem. 

Clugov Radio and Juliet ob 
petdesetletnici pobratenja 
Maribora in Greenwicha
Ob petdesetletnici pobratenja Maribora in Greenwicha je Balet 
Slovenskega narodnega gledališča Maribor 25. maja 2017 s pred-
stavo Edwarda Cluga Radio and Juliet nastopil na praznovanju 
v mestni hiši Woolwich v Londonu. Nastopili Tijuana Križman 
Hudernik, Matjaž Marin, Cristian Guerematchi, Sergiu Moga, 
Gaj Žmavc, Tiberiu Marta in Yuya Omaki.
Najlepšo ljubezensko zgodbo na svetu je v Radio and Juli-
et umetniški direktor mariborskega Baleta, koreograf Edward 
Clug, drzno soočil z epskimi razsežnostmi glasbe britanske-
ga alternativnega rock benda Radiohead ter nežno ljubezen 
postavil nasproti hladnemu mehaniziranemu sodobnemu svetu. 
Z mešanico glasbe in značilnega minimalističnega giba Clug sto-
pnjuje občutja obupa, odtujenosti in osamljenosti ter s tem ust-
varja atmosfero nasilja in vse hitrejšega minevanja časa.
Balet Radio and Juliet se lahko pohvali z največjim številom gos-
tovanj v zgodovini slovenskega baleta in je ob domačem občin-
stvu 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.

Ljubljanski baletni ansambel na 
sarajevskem festivalu Balet Fest
Sarajevski festival Balet Fest je v letu 2017 beležil svojo osmo 
edicijo pod vodstvom umetniške direktorice Edine Papo, ki si je 
že od leta 1996, po zadnji krvavi vojni in okupaciji mesta, zadala 
nalogo, da sarajevski balet znova postavi na tisto visoko umet-
niško in profesionalno raven, kjer je bil pred to kruto vojno. Edina 
Papo je bila devetnajst let tudi umetniška direktorica sarajev-
skega baleta, ki deluje v Narodnom pozorištu Sarajevo, ves čas pa 
želela svojemu mestu in ljubiteljem baletne umetnosti približati 
mednarodne baletne odre, rešitev je našla v obliki baletnega fes-
tivala Balet Fest. 
Minulih sedem baletnih festivalov je bilo posvečenih velikim balet-
nim in mednarodnim odrom, letos pa so se osredotočili na sodob-
na avtorska  dela in novodobne tendence v svetu baleta. Edina 
Papo daje vedno, kot pravi, prednost profesionalizmu v umet-
nosti, meni, da je plesna umetnost več, kot se jo predstavlja, 
je folklora, moderne ter sodobne tendence, ki izpisujejo čas.

Tjaša Kmetec in Petar Đorčevski v duetu iz baleta Doktor Živago,
foto: Darja Štravs Tisu

Tetiana Svetlična in Anton Bogov v pas de deuxu iz tretjega dejanja 
baleta Labodje jezero, foto: Tiberiu Marta

Tijuana Križman Hudernik in Tiberiu Marta v duetu iz baleta Radio 
and Juliet, foto: arhiv SNG Maribor
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Letošnja otvoritvena festivalska svečanost, ki je stekla 21. septem-
bra 2017 v Galeriji Novi hram v čast mojstru baleta, solistu, 
koreografu in pedagogu Franju Horvatu (1920–1997), soustano-
vitelju sarajevskega baleta, ki ga je tudi vodil od leta 1954 do 1962 
in postavil še Baletni studio ter zasnoval baletno šolanje pri nji-
hovem Narodnem gledališču, je bila posvečena tudi zgodovini 
sarajevskega baleta. 
Na 8. Balet Festu je praktično prvič nekje po letu 1960 gostoval 
naš ljubljanski baletni ansambel pod umetniškim vodstvom Sanje 
Nešković Peršin. Edini, ki je že nastopil na odru sarajevskega 
narodnega gledališča, ki deluje že 86 let, je bil ljubljanski solist 
Petar Đorčevski, imel je tudi enkratne spomine na prijetno in 
toplo vzdušje, ki vlada v tej sarajevski gledališki hiši. Enkratne 
spomine je prav gotovo iz Sarajeva ponesel tudi celotni ljubljan-
ski ansambel po predstavi 26. septembra, saj je skoraj polno 
gledališče navdušeno ploskalo nastopajočim ljubljanskim umet-
nikom, in to na odprti sceni, ko tudi vzklikov ni manjkalo, poklo-
nov pa ni bilo mogoče več niti šteti; in so tega večera tudi plesali 
z navdušujočo energijo. Predstavili so dve sodobni baletni deli: 
Pet tangov / Five Tangos koreografa Hansa van Manena in kore-
ografijo Kaktusi / Cacti Aleksandra Ekmana.
Predstava Pet tangov je bila na odru ljubljanske Opere premierno 
uprizorjena leta 2010, svetovno premiero pa doživela leta 1977 v 
Amsterdamu. Pet tangov Hansa van Manena (1932) na glasbo 
Astorja Piazzolle se dogaja na pravokotnem dvoranskem podiju, 
koreografija pa v skladju z glasbo in v duetu s tangom teče v 
baletni tehniki ter na baletnih špicah, v eleganci in strasteh 
plesnega tanga, ko simulira vzdušje parov, njih medsebojnih 
napetosti, vabljivo snubljenje, in so plesne poti strogo začrtane 
po premicah ter diagonalah, po geometriji prostora. Glasba je 
tekla v živo in v znani izvedbi naših mojstrov te glasbene zvrsti: 
Marko Hatlak & Funtango; nastopili in navdušili pa: solo par / 
Tjaša Kmetec, Petar Đorčevski, ki je s čustvenim navdihom izpel 
še svoj solistični tango, in je Tjaša v tangu s petimi oboževalci 
vladala plesnemu prizorišču; dva para: Chie Kato, Lukas Zuschlag 
in Marin Ino, Filippo Jorio sta mladostno navduševala ob 
svojih hitrostih izvedbe ter zahtevnih dvigih, medtem ko so 
bili štirje pari – Urša Vidmar, Yuji Muraishi; Eli Purkunen, 
Richél Wieles; Giorgia Vailati, Owen Lane; Tasja Šarler, 
Hugo Mbeng – tudi očarljivi v skladnosti oblik ter vizijah 
izvedbe in v likovno nazornih ter efektnih kostumih kostumo-
grafa Jean-Paula Vrooma; asistent predstave je bil Viktor Isajčev. 
Marko Hatlak je na novinarski konferenci dejal, da prvič igra z 
baletnim ansamblom in je bil to zanj dobrodošel nov ter zahte-
ven izziv. 
Nastopajoči v baletu Pet tangov ob Kenti Yamamotu, Filipu Vil-
jušiću, Sorini Dimache in Yukiju Sekiju so istega večera ter po
 odmoru uprizorili še mednarodno, tudi ljubljansko uspešnico

Kaktusi, ki jim odpira že gostovanja izven slovenskih meja 
(asistentka predstave Mojca Kalar Simič). Odlično se je ljubljanski
ansambel znašel in prilagodili nekoliko ožjemu odru, bili so igrivo 
sproščeni, tako da so bodice kaktej kar okvirile duhovito ter za-
bavno vzdušje. V plesnem duetu sta prijateljsko ter neposredno 
komunicirala Marin Ino in Lukas Zuschlag. Kaktuse je v živo 
spremljal tudi glasbeni Kvartet, glasbenik Martin Žužek pa je na 
novinarski konferenci navdušeno pripovedoval o neposrednem 
stiku z baletnimi plesalci, ko se gibljejo in muzicirajo med njimi, 
kar je nekaj povsem drugega, kot pa biti v glasbeni luknji pred 
odrom in je edini stik z baletom le dirigentova palica.
Vse te tri dni je dogodke z navdušenjem spremljalo sarajevsko 
občinstvo, ki je znalo oceniti dobro in najboljše, kar je 8. Balet 
Festival v bogati raznolikosti sodobnih plesnih produkcij tudi iz-
brano predstavil na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo.

Balet SNG Maribor gostoval z 
Giselle v Teatro Verdi v Trstu 
Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je gostoval v 
Italiji, kjer je od 27. decembra pa vse do 31. decembra kar šest-
krat v gledališču Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi v Trs-
tu uprizoril balet Adolpha Adama Giselle v koreografiji Rafaela 
Avnikjana. V naslovni vlogi sta nastopili Catarina de Meneses in 
Yui Sugawara, princa Albrechta pa so upodobili Anton Bogov, 
Constantine Allen in Ionut Dinita.

Vloga Giselle upravičeno velja za eno najbolj iskanih plesnih lik-
ov klasičnega baleta, ne le zaradi plesne virtuoznosti in sproščene 
lahkotnosti glasbe, nastale izpod peresa francoskega skladatelja 
Adolpha Adama, ampak tudi zaradi igralskih izzivov, vrednih 
vsake primabalerine. Prvo koreografijo sta na libreto Jules-Hen-
rija Vernoyja in Théophila Gautierja ustvarila Jean Coralli in Ju-
les Perrot, kasneje pa jo je predelal še véliki mojster romantične-
ga baleta, Marius Petipa.
Zgodba baleta, ki črpa navdih v eni od Heinejevih pesmi, pripov-
eduje 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 srednjeveš-
kega podeželja – v pravljični scenografiji Juana Guillerma Nove 
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 Opera in balet Ljubljana v baletu Cacti, 

foto: Darja Štravs Tisu

Balet SNG Maribor v baletni predstavi Giselle, 
foto: Tiberiu Marta
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Tanja Bronik kot Marta in Yuya Omaki kot James v baletu Silfida v produkciji Baleta SNG Maribor
foto: Tiberiu Marta
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