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1.

NAMESTO UVODNIKA
Je slovenski balet kot močna reka s številnimi pritoki?
Baletna umetnost v Sloveniji je kot jezero v
katerega se izliva več rek. Vsaka si utira strugo
zase, večinoma čez številne prepreke. Ena
teče hitreje, druga počasneje, ena je široka in
mogočna, druga komaj da premore kaj vode.
Predvsem pa se vsaka kolikor se le da trudi,
da bi tekla sama zase. Reke, ki simbolizirajo
strokovne veje baletne umetnosti, so se na
koncu le primorane izliti v skupno jezero, ki
predstavlja Slovensko baletno umetnost. Na
prvi pogled se zdi vse lepo in prav.
Pa ni! Kako bi bilo če bi bila Slovenska
baletna umetnost ena sama velika reka s
številnimi pritoki, ki se na koncu svoje poti
izlije v jezero, potem pa ponovno črpa iz
njega, da bi njena struga lahko začela pot
na začetku in tako v svojem neprekinjenem
krogu postajala vedno močnejša in bistrejša?

Tomaž Rode, predsednik DBUS

Baletno šolanje, aktivna plesna kariera, prekvalifikacija baletnih plesalcev znotraj stroke,
skrb za pedagoški kader… Ali sploh imamo v Sloveniji dobro urejen celovit sistem celotne
baletne umetnosti? Sta šoli povezani z gledališči? So kvalitetnim mladim slovenskim baletnim
plesalcem ob končanju šolanja zagotovljena delovna mesta v profesionalnem baletnem
ansamblu? Ali baletno izobraževalni sistem in njega akterji skrbijo za zagotavljanje standardov
kvalitete, ki jih narekujeta slovenska baletna ansambla? Je sistemsko poskrbljeno za baletne
plesalce, ki želijo po končani aktivni plesni karieri nadaljevati z delom na področju baletne
umetnosti? So baletnim solistom, ki v sebi nosijo poslanstvo poučevanja zagotovljena delovna
mesta v baletnih šolah? Odgovor na vprašanja se glasi NE. Pa začnimo.
Otrok vstopi v baletno šolo. Tistega dne je eden mnogih, ki sanjajo, da bodo nekoč stopili
na odrske deske in plesali glavne vloge. Ne za vse a za nekatere se življenje z baletom tega dne
začne… Do konca Nižje baletne šole naj bi selekcija, ki temelji na nadarjenosti, sposobnostih
in tehnično umetniških kvalitetah postopoma izločala tiste učence, ki jim narava ni podarila
poslanstva postati baletni plesalec. Baletno šolanje na Srednji baletni šoli naj bi tako nadaljevali
le tisti, ki imajo na podlagi pravilno razvitih telesnih sposobnosti, umetniškega talenta in
znanja vse možnosti, da nekega dne postanejo profesionalni baletni umetniki. Tako naj bi
bilo, pa ni. Namreč, starši učenca vpišejo v baletno šolo, le redki z namenom, da balet postane
njegov poklic. Večinoma se zavedajo skromne perspektive, ki jo po končanem šolanju ponuja
baletna stroka v Sloveniji. Tako že v Nižji baletni šoli izstopijo mnogi nadarjeni učenci, v
Srednjo pa so sprejeti tudi tisti, za katere lahko v danem trenutku zatrdimo, da s trenutnimi
sposobnostmi ne bodo imeli kaj dosti možnosti za sprejem v baletni ansambel. Namen:
številčna popolnitev razreda, da se ta sploh lahko uvede. Je to dostojanstva vredno dejanje ali
nepravično zavajanje otrok, ki z vstopom v Srednjo baletno šolo večinoma začnejo živeti v
prepričanju, da se jim obeta plesna kariera v baletnem ansamblu?
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S tesno povezavo baletne šole in baletnega ansambla bi lahko spremenili marsikaj. Predvsem
bi vodje baletnih ansamblov lahko spremljali razvoj učencev, uvideli najbolj perspektivne in
tako sodelovali pri izboru tistih, ki naj bi šolanje nadaljevali na Srednji baletni šoli. Seveda pod
enim pogojem, da jim pravočasno zagotovijo delovna mesta v baletnem ansamblu. Osnovno
vprašanje, ki daje jasen odgovor za nujnost povezave med šolo in gledališčem se glasi: »Za
koga v prvi vrsti izobražujeta osrednji slovenski baletno izobraževalni ustanovi, če ne za oba
slovenska baletna ansambla«?
Zatorej, sodelovanje med baletno šolo in baletnim gledališčem bi bilo dobro, skorajda nujno,
poleg že omenjenega bi ga bilo potrebno razširiti na več nivojev.
Tudi na pravočasno in postopno vključevanje dijakov Srednje baletne šole v predstave
baletnega ansambla že v času njihovega šolanja. Tako bi si dijaki nabrali odrskih izkušenj,
prestop iz baletne šole v baletni ansambel bi postal manj stresen, naraščala bi motivacija na
poti do uspeha. Z ureditvijo kontinuiranega pretoka mladih baletnih plesalcev v baletnih
ansamblih, bi takšen sistem v prihodnosti postopoma lahko zagotovili.
Naslednji problem, kateremu danes ne posvečamo pozornosti, je skrb za pravočasno
usmerjanje in izpolnjevanje želja posebej nadarjenih baletnih plesalcev, da po končani aktivni
plesni karieri nadaljujejo z delom na področju baletne umetnosti. Baletni plesalec, ki za časa
izobraževanja na Srednji baletni šoli pridobi dovolj znanja in izpolni kriterije, ki jih narekujeta
baletna ansambla, danes s srednjo, v prihodnosti pa v polnem upanju z višjo izobrazbo vstopi
v baletni ansambel. Pleše bodisi v baletnem zboru, bodisi manjše ali večje solistične vloge,
vse dokler njegova ura ne naznani konec aktivne plesne kariere. V najboljšem primeru je to
izpolnitev pogojev za upokojitev, z manj sreče višja sila, kot npr. trajna poškodba. Vendar pa
si marsikdo šele ob »zvonjenju ure« postavi vprašanje: »Kaj pa zdaj«? Na razpolago mora imeti
dve možnosti: odhod v pokoj ali nadaljevanje z delom na kakšnem drugem področju baletne
umetnosti. Marsikdo bi se odločil za drugo možnost, če bi bila vnaprej skrbno načrtovana.
Široko paleto poklicev, ki jih baletna umetnost potrebuje za svoje celovito delovanje, bi lahko
v prvi vrsti »rezervirali« za baletne plesalce, ki se po končani aktivni plesni karieri ne želijo
upokojiti ampak želijo nadaljevati z delom. Ta se giblje od baletnih pedagogov, preko baletnih
mojstrov, umetniškega vodje baleta do maserjev, fizioterapevtov… Samo pravočasno jih je
potrebno usmeriti in jim zagotoviti možnost izobraževanja v času, ko se njihova aktivna plesna
kariera bliža h koncu. Tedaj jih lahko delno nadomestijo dijaki baletnih šol v sklopu redne
prakse. Tako nihče ne bi trpel: ne plesalec, ki se bo motiviran zavedal, da je zanj poskrbljeno,
ne dijak, ki mu bo omogočeno pravočasno in kontinuirano vključevanje v delo baletnega
ansambla, ne baletni ansambel z novim članom na vidiku, ne baletno izobraževalne ustanove
v pričakovanju novega strokovnjaka.
Zatorej, združimo moči in svoja stremenja osredotočimo na dobro ureditev celotnega in
enotnega sistema baletne umetnosti v Sloveniji. Takšnega, ki bi lahko služil tudi za zgled
nekaterim državam, v katerih je baletna umetnost zaradi majhnosti geografskega teritorija in
skromnega števila njenih akterjev, pravi unikat. To je celovit in tesno povezan sistem, ki svojih
akterjev na posameznih postajah ne bo prepuščal samim sebi.
Vse z namenom, da združimo številne reke Slovenske baletne umetnosti, ki danes tečejo vsaka
zase v eno samo mogočno strugo. Izvira naj iz enega jezera, v katerega naj se po dolgi poti
ponovno izlije z namenom, da začne svojo novo pot po isti a vsakič močnejši strugi.
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2.

MEDNARODNI DAN PLESA 2010
DBUS svečano proslavilo Mednarodni dan plesa 2010
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je 29. aprila 2010 obeležilo letošnji Mednarodni dan
plesa z uprizoritvijo 9. gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo v Veliki dvorani
SNG Maribor. Svečano izvedbo je posnela TV Slovenija.
Tradicija praznovanja mednarodnega dneva plesa, ki se vsako leto slavi 29. aprila, je prebiranje
mednarodne plesne poslanice širom po svetu. Vsako leto jo sestavi ena od znanih osebnost iz
plesnega sveta.
Letošnjo je plesnemu svetu sporočil argentinski baletni umetnik Julio Bocca, ki je zapisal:
»Ples je disciplina, delo, učenje, komunikacija. Z njegovo pomočjo prihranimo besede, ki jih
nekateri mogoče ne bi razumeli, in namesto tega vzpostavimo vsem znani univerzalni jezik. Ples
nam nudi zadovoljstvo, nas osvobaja in tudi tolaži ob spoznanju, da človeška bitja ne moremo
leteti kot ptice. Približa nas nebeškemu, svetemu, neskončnemu. Je sublimna umetnost, vsakič
drugačna in tako zelo podobna ljubezenskemu aktu, da nas ob koncu vsake predstave pusti
utripajočih src in v pričakovanju novega srečanja«.
Ob praznovanju Mednarodnega dneva plesa 2009 je bila prvič zapisana in javno prebrana
tudi Slovenska poslanica. Letos je ta čast pripadla baletnemu plesalcu, koreografu in pedagogu
Vlastu Dedoviču, prejemniku strokovne nagrade Pije in Pina Mlakarja 2010 za vseživljenjsko
delo na področju baletne koreografije, ki je slovenskim baletnim in plesnim umetnikom
sporočil:
»Ples, ta skriti jezik naših duš, kot bi rekla Martha Graham, je univerzalna govorica, ki je skupna
vsemu človeštvu, od njegovega nastanka do današnjega dne. Ples je ena redkih stvari na tem svetu,
ki ni nikoli ločevala ljudi, ampak jih je vztrajno zbliževala in jih plemenitila. Ples ne pozna barve
kože, spola, političnega prepričanja, premoženja ali starosti. Ples je zmožen premagati vse meje,
prepade, zidove in daljave.
Kot najstarejša umetnost je ples nastal v negotovih časih, ko smo si ljudje z njim lajšali bolečino,
krepili upanje in plemenitili duha. Zdi se, da nam je v današnjih, ravno tako negotovih časih ples
bolj potreben, kot kdajkoli prej. Ples je, tako kot vsa umetnost, posnemanje Narave. In tako kot
nismo prišli do vseh skrivnosti Narave, je tudi ples ogromno, še neraziskano kraljestvo, kjer vsak
dan odkrivamo nove in nove razsežnosti. Ne samo ta dan, naj bo vsak dan posvečen plesu, ko
bomo z gibom in kretnjo premagovali negotovost, malodušje in razlike, ki nas ločujejo«.
Obe poslanici je letos prebrala priznana slovenska balerina, prvakinja baleta SNG Maribor,
Alenka Ribič Laufer.
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Mariša Nač in Matevž Česen - užitek v plesu.
foto: Robert Balen

DBUS proslavilo mednarodni dan plesa 2010 - zaključni poklon.
foto: Robert Balen
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Svečana proslava Mednarodnega dneva plesa 2010
v palači Unesca v Parizu 29. aprila
Kot zadnje čase vsako leto, je bila tudi letos v palači Unesca v Parizu posebna počastitev
Mednarodnega dneva plesa. Vendar je bila letos prvič v največji dvorani, ki sprejme nekaj nad
1000 obiskovalcev. Brezplačne vstopnice so hitro pošle, dvorana je bila polna odličnih gostov,
ki so prišli od vsepovsod.
Letos je bilo še posebej svečano, saj mineva trideset let od prve ideje, da dobi ples vsako leto
svoj praznični dan. Kot sekretar plesnega komiteja Mednarodnega gledališkega inštituta, sem
ga namreč predlagal leta 1980 na srečanju v bolgarski Varni. Vsi člani komiteja s predsednikom
Jurijem Grigorovičem, ki je bil takrat direktor Boljšoj baleta v Moskvi, so se takoj navdušili za
to zamisel. Prvo uradno potrditev smo dobili na Svetovnem gledališkem kongresu leta 1981
v Madridu in zato sem leta 1982 napisal prvo mednarodno poslanico, ki so ji potem vsako
leto sledile poslanice pomembnih plesnih umetnikov od Grigoroviča do Roberta Joffreya,
podpredsednika komiteja in direktorja po njem imenovane ameriške baletne skupine, Mercea
Cunninghama, Hansa van Manena, Maje Pliseckaje, Mauricea Béjarta, Alicie Alonso in
drugih.
Vsako leto, ko se bliža naš praznik, 29. april, imamo res lepo priložnost, da se spomnimo, kaj
ples, ena najstarejših umetnosti, pomeni za nas vse, ne glede na razlike v svetu in ne glede na
različne oblike izpovedovanja plesne umetnosti. Ples naj bo naše orodje za boljše razumevanje
med ljudmi, za mir in prijateljstvo. Na ta dan lahko pogledamo na dosežke plesne umetnosti
v preteklosti in pogledamo naprej, kaj lahko naredimo v korist naše nam tako ljube večne
umetnosti.
V vseh naših delih, naj bodo to klasične ali romantične stvaritve ali dela sedanjega časa, želimo,
da ples izraža težnje po sodelovanju v počlovečenju ljudi, kar je še posebej potrebno danes, ko
smo priča neverjetnim in nenavadnim družbenim, socialnim in političnim odklonom – žal
tudi na plesnem področju.
Ta dan je in naj bo hkrati tudi razmislek za nas doma, ali smo zadovoljni s stanjem plesne
umetnosti kot jo imamo, predvsem pa kaj lahko izboljšamo v korist tistih, ki se ukvarjajo s
plesom in tistih, katerim je namenjen.
Letošnja proslava v palači Unesca je bila res veličastna. Zvrstilo se je nekaj govornikov;
najprej generalni direktor Mednarodnega gledališkega inštituta Švicar Tobias Biancone,
nato predsednik Mednarodnega plesnega komiteja Anglež Neville Schulman, ambasador
argentinske stalne delegacije pri Unescu Estrella, pisec letošnje poslanice Argentinec Julio
Bocca, predsednik Svetovne plesne zveze Italijan Joseph Fontano in nazadnje še jaz kot
pobudnik Mednarodnega dneva plesa ter častni član Mednarodnega plesnega komiteja. Vsi
so poudarjali pomen tega dneva, ki se proslavlja po vsem svetu. Predstavili so tudi kratek
dokumentarni film o letošnjem piscu poslanice, ki jo je sam tudi osebno prebral v španščini.
Občinstvo ga je pozdravilo nadvse prisrčno. Sam sem kot letošnji posebej povabljeni gost
predstavil Mednarodni dan plesa od njegove prve zamisli v Varni pred tridesetimi leti do
njegove realizacije. Prav ganljivo je bilo koliko ljudi mi je po koncu prišlo čestitat, zahvaljevali
so se mi za pobudo in se hoteli fotografirati z menoj.

9

Med govori so se vrstili različni plesni nastopi, med katerimi je najbolj očarala prvakinja
Pariške nacionalne opere Ludmila Pagliero z variacijo iz baleta Rajmonda. Prikazala je
popolnost baletnega plesa s prefinjeno natančnostjo od konic prstov do plastične izraznosti
rok in zgornjega dela telesa.
Zanimiv je bil tudi eden nastopov Plesne skupine, ki jo vodi Irka Marguerite Donlon, sicer
baletna plesalka. Tokrat je pokazala dve svobodnejši točki s pretežno vzhodnjaškimi plesalci.
Prva točka Splash je bila zanimivejša, pri drugi Roke pa se je res omejila le na objeme z rokami.
Predstavila se je še Američanka Stefanie Batten Bland, ki jo nekateri zaradi njenega videza
primerjajo s slavno Josephine Baker, vendar s plesom ni opravičila te primerjave. Skromno
plesno znanje je pokazala tudi skupina Juha Marsalo, ki prihaja iz francoskega Aubervilla, ki
je predstavila svobodni ples, ples brez drugih oblik kot oblik telesa, ki naj bi prodrlo v prazen
prostor ter s tem osvobodilo tudi gib kot so zapisali v spremni brošuri.
Ob zaključku je generalni sekretar sporočil, da Mednarodni gledališki inštitut za 29. april
prihodnje leto uvaja ljudsko pobudo z naslovom Pridite ven in plešite za mir! Nekaj podobnega
so se prav letos domislili že pri nas na ljubljanskem Tromostovju.
Vsekakor lahko ugotovimo, da si je plesna umetnost prav z vsakoletnim dnevom plesa in
s svečanostjo v palači Unesca, ki predstavlja in spodbuja kulturne dogodke med članicami
Združenih narodov, pridobila svoje mesto med uprizoritvenimi umetnostmi, ki jim pripada.
Sanje članov Mednarodnega plesnega komiteja pred tridesetimi leti v Varni so se izpolnile in
celo presegle naša takratna pričakovanja.
(Avtor: dr. Henrik Neubauer)

dr. Henrik Neubauer in Julio Bocca
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3.

NAGRADE IN PRIZNANJA
Strokovne nagrade DBUS 2010
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je 10. februarja 2010 na Svečanem baletnem koncertu
v Veliki dvorani SNG Maribor podelilo strokovne nagrade Lydie Wisiakove za pomembne
dosežke na področju baletne umetnosti v letu 2009 in strokovno nagrado Pie in Pina Mlakarja
za vseživljenjsko delo na področju baletne koreografije.
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je načeloma strokovne nagrade v preteklih letih
podeljevalo meseca aprila ob Mednarodnem dnevu plesa, letos pa je podelitev zaradi
terminskega usklajevanja projektov predvsem s SNG Opera in balet Ljubljana, SNG Maribor
in Cankarjevim domom Ljubljana potekala že v mesecu februarju. Ozirajoč se na dejstvo,
da se nagrade Lydie Wisiakove podeljujejo v tekočem letu za dosežke na področju baletne
umetnosti v preteklem koledarskem letu, je zgodnejše podeljevanje strokovnih nagrad celo
bolj smiselno.
Strokovna nagrada Pie in Pina Mlakarja se podeljuje trienalno, se pravi vsako tretje leto
in je bila tokrat od svoje uvedbe podeljena drugič, strokovne nagrade Lydie Wisiakove za
pomembne dosežke na področju baletne umetnosti v posameznem koledarskem letu pa se
podeljujejo vsako leto. Občasno se lahko podeli še posebna nagrada ali priznanje za delovanje
v tistih sferah baletne umetnosti, ki niso vključene v kategorije strokovnih nagrad.
Komisija v sestavi Bojana Hinteregger, predsednica in člani Tanja Baronik, Janez Mejač,
Vojko Vidmar in Jaš Otrin je letos podelila strokovno nagrado Pie in Pina Mlakarja 2010 za
vseživljenjsko delo na področju baletne koreografije baletnemu plesalcu in koreografu Vlastu
Dedoviču, nagrade Lydie Wisiakove za pomembne dosežke na področju baletne umetnosti
v Sloveniji v letu 2009 članicam baleta SNG Maribor, solistki Galini Čajki ter Katarini
de Meneses in Evgeniji Koškini, Posebno priznanje pa članu baleta SNG Opera in balet
Ljubljana, Viktorju Isaičevu, za dolgoletno delo z ljubljanskim baletnim ansamblom.

Z letošnje podelitve strokovnih nagrad.
foto: Ivan Vinovrški
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VLASTO DEDOVIČ
Strokovna nagrada Pie in Pina Mlakarja v
letu 2010, za obširen, stilno prepoznaven,
raznovrsten in izviren koreografski prispevek
slovenski baletni umetnosti.

foto: Ivan Vinovrški

Dolga in izjemno bogata je pot, ki jo je
skozi svet baletne umetnosti izsanjal in oblikoval plesalec in koreograf Vlasto Dedovič.
Nikoli nam ne bo natančno znana koordinata trenutka, ko se je v objemu odrskega plesa
razplamtela iskrica želje, da ne bi uresničeval
samo koreografiranih sanj drugih umetnikov, temveč da bi svetu baletne umetnosti
dodal kamenčke lastne domišjlije.
Po temeljitem spoznavanju z nestorjema
slovenskega baleta Pio in Pinom Mlakarjem,
se je kasneje, s soprogo Magdo Vrhovec,
podrobneje seznanjal tudi z ustvarjalnim
razmišljanjem legendarne švedske koreografinje Birgit Cullberg.
Prijateljevanje s številnimi ustvarjalci tudi
iz drugih umetniških zvrsti ga je bogatilo
in utrjevalo v prepričanju, da je prav dialog
med umetniki dobro vodilo za doseganje
ustvarjalnih ciljev. Soočil se je z zahtevnim
vprašanjem – kako v oceanu baletno-plesne
umetnosti najti lastno identiteto, svoj slog.
Samo Vlasto Dedovič sam ve, kako dolga
je ta miselna pot in koliko časa je moralo
preteči do rojstva njegovega prvenca, baleta
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Žica leta 1976, ki je bil rezultat umetniških
snovanj s skladateljem Janezom Gregorcem in umetnikom Jožetom Spacalom.
Predstava, ki je, tudi zaradi svoje simbolne
povezave z medvojno okupacijo Ljubljane
in nekoliko jazzovsko obarvano glasbo,
dvignila nepričakovano veliko prahu. Modrovanja so potekala okoli vprašanj, ali je
takšna glasba sploh primerna za izvajanje
v opernem gledališču, ali je dovolj dostojna za opisovanje revolucionarne preteklosti
našega naroda, in se zaključila na najvišjem
državnem organu zaradi navideznega »problema«, ker je na mladinskih predstavah
plesalec v vlogi Poveljnika, ki je predstavljal sovražnika, nekajkrat prejel najburnejši
aplavz ... Ko se je megla razblinila, so tudi
za televizijo posneti balet Žica, vrsto let zapored predvajali ob državnem prazniku.
Led je bil prebit. Skozi 80. in 90. leta se
je zvrstila serija baletov, med njimi večina
na glasbo slovenskih skladateljev: Sinfonia
per archi (Krek), Trobenta in vrag (Srebotnjak), Četrta simfonija (Škerjanc), Irene
Holm (Haydn), A-deus (Mozart), Matiček
se ženi (Golob), Perpetuum (Gregorc) in v
SNG Maribor Flamska legenda (Kantušer).
Leta 1999 v Cankarjevem domu pripravi plesni del projekta Requiem, umrl je
klovn, avtorjev Frana Milčinskega in njegovega sina Matije ter Bojana Adamiča.
Leta 2003 postavi balet Nori malar na
glasbo Janeza Gregorca, posvečenemu slovenskemu slikarju Jožefu Petkovšku. V posneti verziji za televizijo je naslovno vlogo
odplesal Edward Clug. Za to koreografijo
je Dedoviču Društvo baletnih umetnikov
Slovenije podelilo nagrado Lydie Wisiakove.
Svojemu, sedaj že prepoznavnemu koreografskemu stilu, Vlasto Dedovič doda še eno
izjemno srečno noto, ki nedvomno izhaja iz
njegove dobročudne narave. Humor. Izjemno dobro se ujemata s plesalcem Vojkom
Vidmarjem, ki postane nekakšna stalnica
v njegovih koreografijah. Ustvari serijo koreografskih miniatur, s katerimi navdušuje
široko občinstvo. Obsedenost, Tatinska
sraka, Trije generali, pa Vrag v Postojn-

ski jami, Dotik oziroma Largo, Madrigal ...
Pa vendar po mnenju mnogih, njegova miniatura Kajn in Abel na glasbo Poulenca in
Mokranjca predstavlja tisto umetniško antologijsko delo, ki ga je dokončno vklesalo
v seznam najvidnejših ustvarjalcev slovenske
baletne umetnosti.
Za to delo prejema priznanja širom po Jugoslaviji.
Med njimi je verjetno najdragocenejše tisto iz
ust pravoslavnega svečenika v Skopju, ki je po
predstavi s solzami v očeh čestital z besedami:
»Jaz sem pooblaščena oseba za tovrstne teme,
in če jaz rečem da je to to, potem to je tako«.
Izjemno srečno je tudi Dedovičevo sodelovanje s Televizijo Slovenija, ki v arhivih
ohranja številne Dedovičeve koreografije za
bodoče rodove. Med njimi je nekaj tistih, ki
so bile pripravljene namensko prav za televizijski medij.
Med njimi so Preludij poletju (Gregorc, režija
Ian Zakonjšek), Kajnove blodnje (Avsenik
mlajši, režija Aleš Verbič), ki so ju predvajale
tudi evropske televizijske postaje, ter Tišina
predstava (Mozart, režija Marjan Frankovič).
Leta 1996 na Televiziji Slovenija posnamejo Dedovičev portret v režiji Tuga Štiglica.
Življenje z naravo in stalni kontakti z ljudmi so stalni vir Vlastovih razmišljanj in iskanj poti in načinov, kako življenje, točneje
zanimivejše dele življenja, predstaviti skozi
plesno govorico.
Dedoviča niso pustili hladnega niti nadebudni mladi plesalci v baletni šoli. Kar nekaj
koreografij, ki jih je pripravil z učenci in dijaki za njihove letne predstavitve je podpisal
prav on. Leta 1996 so bili z njegovo koreografijo vključeni v program državne proslave.
Zaradi obširnega, raznovrstnega, izvirnega in
stilno prepoznavnega koreografskega opusa
in dragocenega prispevka slovenski baletni
umetnosti, Društvo baletnih umetnikov Slovenije podeljuje nagrado Pie in Pina Mlakarja plesalcu in koreografu Vlastu Dedoviču.
In ker Dedovičev ustvarjalni duh ni prav nič
manj živahen kot v preteklosti, mu ob podelitvi nagrade nazdravljamo in želimo še vrsto
uresničenih projektov.

GALINA ČAJKA
Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za
pomembne dosežke na področju baletne umetnosti v letu 2009, za vlogi Nikije in Gamzati
v baletni predstavi Bajadera v koprodukciji
Slovenskega narodnega gledališča Maribor in
Slovenskega narodnega gledališča Opera in
balet Ljubljana.

foto: Ivan Vinovrški

Galina Čajka je baletna umetnica, ki ključ
do uspeha trdno drži v svojih rokah, ter tako
z vztrajnostjo in samodisciplino dosega osebno zadovoljstvo s katerim ustvarja nepozabne umetniške trenutke. Eden takšnih se je
zasidral v spomin ob lanskoletni uprizoritvi
baleta Bajadera v koprodukciji Slovenskega
narodnega gledališča Maribor in Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet
Ljubljana, v kateri je Galina Čajka na premieri v Mariboru najprej blestela v vlogi
Gamzati, na eni kasnejših uprizoritev pa še
v vlogi Nikije. Njena tehnična in umetniška
zrelost ter suverenost v upodabljanju dveh,
karakterno povsem različnih vlog, sta temelj
njenih umetniških kreacij, s katerima je v
srcih gledalcev pustila še posebej močan vtis.
Kot je njena Gamzati odločna, na trenutke
celo groba in brezčutna do svoje ljubezenske
nasprotnice, pa je v popolnem umetniškem
nasprotju njena podoba Nikije nevsiljiva
in subtilna. Tako potrjuje širok spekter interpretacij, pri katerih njeno osebno razumevanje plesa stremi k čistosti baletne
umetnosti, zato nas lastnosti, ki jih izraža
njen ples vselej znova navdihujejo.
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EVGENIJA KOŠKINA
Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za
pomembne dosežke na področju baletne umetnosti v letu 2009, za izstopajoč umetniški
presežek pri upodabljanju različnih plesnih
vlog klasičnega in sodobnega plesnega repertoarja.

Evgenijo Koškino lahko še posebej opazimo
v baletu Bajadera, ki je nastal v letošnji koprodukciji mariborskega in ljubljanskega
baleta, saj v njem s podajanjem različnih
manjših solističnih vlog in vlog v baletnem
zboru opozarja na svoje kvalitete ter tako
dokazuje status zanesljive baletne plesalke s
širokim tehnično umetniškim spektrom.
CATARINA JOAO DE MENESES
Strokovna nagrada Lydie Wisiakove za
pomembne dosežke na področju baletne umetnosti v letu 2009, za izstopajoč umetniški
presežek pri upodabljanju različnih plesnih vlog klasičnega in sodobnega plesnega
repertoarja.

foto: Ivan Vinovrški

Evgenija Koškina je po rodu iz Ukrajine.
Baletno šolanje je zaključila v baletni šoli
Narodnega gledališča v Kijevu, kjer je v Akademskem mladinskem gledališču dobila prvo
zaposlitev. Leta 2002 se je pridružila Mariborskemu baletnemu ansamblu in od tedaj
je njegova nepogrešljiva članica. Z nastopi v
solističnih vlogah in v baletnem ansamblu dokazuje svoje tehnične in umetniške kvalitete
tako v baletih klasičnega baletnega repertoarja kot v sodobnih baletnih koreografijah.
Od leta 2006 je državljanka Republike Slovenije.
Udeležila se je baletnih tekmovanj na Dunaju, kjer se je dvakrat uvrstila v finale, na
8. tekmovanju mladih slovenskih baletnih
plesalcev leta 2006 v Mariboru, pa je osvojila zlato plaketo. Pestro umetniško delovanje v mariborskemu baletnem ansamblu je
obeležila s solističnimi vlogami Sestre in Pepelke v Pepelki Sergeja Prokofjeva, Vile slaščic
v Hrestaču Petra Iljiča Čajkovskega, spregledati pa ne moremo tudi njenih nastopov v
Labodjem jezeru, Trnuljčici, Giselle, Romeu
in Juliji, Don Kihotu in v plesnih projektih
Tango, Arhitektura tišine in Pret-a-porter.
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foto: Ivan Vinovrški

Catarina Joao de Meneses, po rodu iz Portugalske, je baletno šolanje končala v Lizboni.
Želja po dodatnem baletnem znanju jo je
popeljala na Nizozemsko državno baletno
akademijo HBO v Amsterdam, kjer jo je
opazil vodja baleta Slovenskega narodnega
gledališča Maribor, Edward Clug.
Na njegovo povabilo se je v sezoni 2008/2009
pridružila mariborskemu baletnemu ansamblu.Kmalu za tem je zablestela kot Klara
v baletu Petra Iljiča Čajkovskega Hrestač
ter s svojo iskreno upodobitvijo in širokim
tehnično-umetniškim spektrom navdušila
kritike in požela naklonjenost občinstva.
Njena spontana gracioznost in plastičnost
njenega giba nakazujeta na odlične
psihofizične baletne dispozicije ter prefin-

jen smisel za iskanje vzporednih estetskih
umetniških trenutkov med glasbo in kanonizirano poetiko v klasičnem baletu. Zaradi
dojemljivosti za različne plesne tehnike in
estetike se Catarina de Meneses odlikuje
tudi kot plesalka v predstavah sodobnega
baleta, kar z uspešnimi kreacijami dokazuje
v predstavah Vojček, Staše Zurovca in Preta-porter, Edwarda Cluga. V baletni predstavi Bajadera v koprodukciji baletnih ansamblov iz Maribora in Ljubljane pleše Dekle
z vrčem, Ples s šali, v sencah in variacijah.
Navedena dejstva dokazujejo vsestranskost in nesporni plesni talent Catarine de
Meneses, zato lahko od nje tudi v prihodnje pričakujemo številne plesno umetniške
dosežke na področju baletne umetnosti.

Princ v Hrestaču, Labodjem jezeru in
Trnuljčici, Petruccio v Ukročeni trmoglavki,
Vronski v Ani Karenini, Franz v Coppeliji na
Montmartru, Colas v Navihanki in druge.
Leta 2001 je postal baletni mojster. Kot oseba, odgovorna za postavitev in ohranjanje
obširnega baletnega repertoarja ljubljanskega
baleta, tako že vrsto let na najvišji strokovni
in umetniški ravni skrbi za brezhibnost izvedbe baletnih predstav ter odlično pripravljenost baletnih plesalcev. Svoje delo opravlja
požrtvovalno, pri čemer se nikoli ne ozira na
ure, ki naj bi bile namenjene njegovemu dejanskemu rednemu delovnemu času.

VIKTOR ISAIČEV
Priznanje Društva baletnih umetnikov Slovenije za dolgoletno delo z ljubljanskim
baletnim ansamblom.

Nagrada z ugraviranim kipom Pie in Pina Mlakarja.
foto: Ivan Vinovrški

Viktor Isaičev je rojen v Pjatigorsku. Šolal se
je na Akademskem koreografskem učilišču v
Moskvi, kjer je tudi začel nastopati. Najprej je
tri sezone plesal v operi in baletu Narodnega
akademskega gledališča Taras Ševčenko v Kijevu, nato dve sezoni v baletu HNK Zagreb.
Leta 1992 je postal član baletnega ansambla
Slovenskega narodnega gledališča Opera in
balet Ljubljana, kjer je leta 1994 prejel naziv baletni solist. V Ljubljani je odplesal vrsto vlog, med katerimi so najpomembnejše

Nagrade sta podelila predsednica komisije Bojana
Hinteregger in predsednik Društva baletnih umetnikov
Slovenije Tomaž Rode.
foto: Ivan Vinovrški
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Priznanje GMS
VOJKO VIDMAR
Glasbena mladina Slovenije je 14. 01. 2010
na slavnostni prireditvi ob 40-letnici svojega
delovanja, v ljubljanskem Cankarjevem domu
podelila priznanja in nagrade najzvestejšim
posameznikom in organizacijam. Priznanje za
kreativno oblikovanje in izvajanje programov
za mlade poslušalce je prejel tudi slovenski
baletni umetnik in Prešernov nagrajenec Vojko
Vidmar, za dolgoletno oblikovanje in izvajanje
programa, s katerim je učencem slovenskih šol
približal plesno umetnost.

Gledališče Zapik, Jelena Sitar in Igor Cvetko, Lado Jakša in Tomaž Lorenz za kreativno oblikovanje in izvajanje programov za
mlade poslušalce; posebno priznanje Častna
glasbena mladinka, za nesebično predanost
poslanstvu GMS in za življenjsko delo, ki
ga je najprej kot urednica revije, kasneje pa
kot generalna sekretarka in vodja strokovne
službe posvetila Glasbeni mladini je prejela
Kaja Šivic, Marko Letonja, mednarodno
uveljavljeni dirigent, ki je od samega začetka
delovanja tesno povezan z glasbenomladinsko dejavnostjo, saj je enega svojih prvih nastopov nadvse uspešno realiziral prav v sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije, pa je
postal prvi nosilec naziva Ambasador GMS.

Prešernova nagrajenka 2010
MATEJA REBOLJ
Mateja Rebolj je dobitnica Prešernove nagrade
2010 za življenjsko delo.
Na podelitvi, ki je potekala na predvečer
slovenskega kulturnega praznika v Gallusovi
dvorani Cankarjevega doma, smo slišali utemeljitev, ki jo je zložil Rok Vevar:
foto: Ivan Vinovrški

Vojko Vidmar je kot predsednik DBUS, katerega mesto je zasedal od leta 2003 pa vse do
leta 2009, vzpostavil aktivno in tesno sodelovanje Društva baletnih umetnikov Slovenije z Glasbeno mladino Slovenije, na podlagi
katerega vsako leto mladim približujemo
baletno umetnost v želji, da postanejo redni
spremljevalci, morda nekega dne celo ljubitelji baletne umetnosti. Priznanja Glasbene
mladine Slovenije so poleg Vojka Vidmarja
prejeli še Slovenska filharmonija, Cankarjev
dom, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Kulturni dom Nova Gorica in Zavod
Celeia Celje za dolgoletno organizacijsko in
programsko sodelovanje ter prispevek pri
vzgoji mladih poslušalcev;
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foto: Ivan Vinovrški

»Vpogled v novejšo plesno zgodovino nam
pokaže, da v Sloveniji ni plesalke ali plesalca,
ki bi mu uspelo v svoj opus z enako mero
umetniške odličnosti zajeti tako širok spekter
različnih gibalno-plesnih in sodobnih scenskih
estetik kot Mateji Rebolj.

Kot baletna solistka SNG Opere in baleta
Ljubljana je odplesala vrsto vlog klasičnega
baletnega repertoarja, kot sta Giselle in Odette
iz Labodjega jezera. Že v 70. letih je začela
kazati nagnjenost k modernizaciji baletnega
vokabularja in težnje po vnosu avtorskih prvin
v klasični režim koreografije. V tem smislu je
njen baletni vrhunec srečanje z modernimi
težnjami koreografa Milka Šparembleka.
Njeno umetniško ustvarjanje pa je domov v
resnici prispelo leta 1985, ko sta v njeno življenje
vstopila retrogradno Gledališče sester Scipion
Nasice s Krstom pod Triglavom in produkcija
Plesnega teatra Ljubljana. S prelomom prek
avantgardnih, modernih, postmodernih in
sodobnih plesnih tehnik se ji je razprlo polje
tega, kar je mogoče gibalno in plesno utelesiti.
Od srede 80. let je svojo plesno ustvarjalnost
vpisala v sodobne koreografije Ksenije Hribar,
Matjaža Fariča, Sinje Ožbolt, Mateje Bučar,
Mareta Mlačnika in Magdalene Reiter.
Zaradi vrhunske plesne discipline, tehnike
in domišljije njeni nastopi gledalca vselej
nagovorijo od tam, kjer se plesne forme
podrgnejo ob svoj metafizični rob, in zaradi
tega njena diskretna avtorska drža učinkuje
enako vrhunsko tako v klasičnih kakor tudi
modernih in retrogradnih koreografskih
formatih, tako v strogih koreografskih režimih
in strukturah kakor tudi v plesnem gledališču,
konceptih, performansih in participatornih
dogodkih.
Osrednje mesto pa zavzema njeno temeljno
srečanje z retrogardno in kozmo-kinetično
umetnostjo Dragana Živadinova. V Obredu
poslavljanja v kozmonavtskem centru Jurij
Gagarin v Rusiji je za 20 sekund zalebdela
v antigravitacijskem polju in s tem uresničila
ultimativno utopijo plesne zgodovine: plesno
telo premaga silo teže in se dotakne svoje lahke
neskončnosti. Na tem mestu se njen plesni opus
iz vsote vrhunskih umetniških del spremeni
v presežno in samostojno umetniško delo, ki
je v zgodovini plesne umetnosti nemara brez
primere.«

Vojko Vidmar, baletni plesalec, Prešernov
nagrajenec in nekdanji predsednik DBUS
je ob podelitvi Prešernove nagrade 2010 za
življenjsko delo Mateji Rebolj dejal:
»Ne glede na to, da je plesalka Mateja Rebolj
v svojem govoru po prejetju Prešernove nagrade
za življenjsko delo govorila skoraj izključno o
sodobnem plesu, ostaja dejstvo, da je klasična
baletna umetnost tista, ki ji je omogočila, da se
je iz njenega telesa skozi leta razvil inštrument,
na katerega se da ‘igrati’ tudi melodije drugih
plesnih svetov. In nesporno je tudi dejstvo, da
je Matejo Rebolj baletna umetnost napravila
izoblikovano in prepoznavno do te mere, da je
v določenem trenutku lahko začela prestopati z
baletne scene na sodobno in obratno.
Ne sme se spregledati njenih naslovnih in
vodilnih vlog v klasičnih baletih, kot so Vesela
vdova v istoimenskem baletu, Ariadna v Tezeju
in Ariadni, Margareta v Abraxasu, Giselle v
Giselle, Beli labod v Labodjem jezeru ...
Res je tudi, da je doživljala vrhunce v baletih,
ki so nekoliko odstopali od strogo klasičnega
sloga, kot so baleti Milka Šparembleka:
Pulcinella, Pastoralna simfonija, Pesmi
ljubezni in smrti, pa Dom Bernarde Albe
koreografa Julia Lopeza, v katerih je prepričala
s svojo umetniškostjo ...
Vsekakor pa naju veže nekaj neprecenljivih
skupnih umetniških trenutkov, ki se lahko rodijo
na baletnem odru v spletu glasbe, uglašenega
gibanja moškega in ženskega subjekta, naših
notranjih občutkov in neslišnega odmeva,
ki prihaja iz avditorija. To se je dogajalo v
baletih Plesi na teme Magnificata in Matilda
v koreografiji Milka Šparembleka ali pa
Don Kihotove sanje švedske koreografinje
Birgit Cullberg, kjer je bila moja neulovljiva
Dulcineja. Nedvomno so to vrhunci Matejine
baletne kariere, ki so presegali in prepričali.
Da pa so vezi z baletno umetnostjo kljub vsemu
ostale žive, pa je preteklih nekaj let dokazovala
z izjemno kakovostnim opravljanjem nalog
asistenta koreografov, z nalogo ohranjanja
premierne kakovosti in originalnosti koreografij,
ki so jih oblikovali avtorji predstav«.
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Tartinijevo priznanje 2010
TIJUANA KRIŽMAN HUDERNIK
Slovenska balerina Tijuana Križman Hudernik je dobitnica letošnjega Tartinijevega
priznanja, ki ga za izjemne stvaritve na
področju kulture vsako leto ob Slovenskem
kulturnem prazniku podeljuje Mestna občina
Piran.
Priznanje ji je na osrednji občinski proslavi
v Avditoriju Portorož, ki jo je programsko
oblikovalo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, svečano podelil župan Mestne občine
Piran, Tomaž Gantar.

foto: Ivan Vinovrški

V obrazložitvi nagrade mladi in obetavni
balerini so med drugim zapisali:
»Vrhunska baletna plesalka Tijuana Križman
Hudernik je nedvomno zaslužna za izjemno
promocijo tako našega mesta in občine Piran
kakor tudi plesne ustvarjalnosti med mladimi.«
Tijuana Križman Hudernik je pri štirinajstih
letih začela z baletom na SGBŠ v Mariboru.
Šolanje klasičnega baleta je pod mentorstvom Nikolaja Shilnikova uspešno zaključila
z maturo leta 2002. Na zaključni produkciji
je odplesala glavno vlogo Pepelke v koreografiji Ika Otrina. Še istega leta je uspešno
opravila sprejemne izpite za vpis na Akademijo milanske Scale.
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Med šolanjem je sodelovala na Gala Nureyev
v teatru Arcimboldi v Milanu in na gala koncertu ob 190. obletnici šole milanske Scale.
Na zaključni produkciji Akademije milanske Scale je odplesala pas de trois iz baleta
Paquita. Leta 2004 je akademijo z odliko
zaključila in se pridružila solo zboru baleta
Slovenskega narodnega gledališča Maribor,
kjer je leta 2008 postala solistka.
Med šolanjem na SGBŠ je nastopila v Plesu kadetov in Giselle. V SNG Maribor je
do danes plesala glavne vloge v Trnuljčici,
Pepelki, Malem princu, Radio&Juliet,
Hrestaču, Vojčku in nastopila v Labodjem
jezeru, Grku Zorbi, iz Veka Vekov, Arhitekturi tišine, Gospodarjih časa, Lakme, Pret-aporter, Traviati, Bajaderi in Watching others.
Gostovala je v Luksemburgu, Italiji, Avstriji,
Srbiji, na Hrvaškem, Japonskem, Portugalskem, Singapurju, Kanadi, Koreji, ZDA ter
Kolumbiji. Poleg redne zaposlitve Tijuana
Križman Hudernik ves čas sodeluje tudi v
predstavah in koncertih Društva baletnih
umetnikov Slovenije.
Udeležila se je več tekmovanj, na katerih je
leta 1998 prejela prvo nagrado v Celovcu,
leta 2000 tretjo nagrado v (modernem plesu) in tretjo v (klasiki) v Freiburgu, leta 2000
tretjo nagrado v Firencah (Italija), leta 2001
prvo nagrado in zlato plaketo na Tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev v
Ljubljani, leta 2003 malo plaketo Občine
Piran, leta 2005 drugo nagrado in srebrno
plaketo na Tekmovanju mladih slovenskih
baletnih plesalcev v Ljubljani, leta 2006
drugo nagrado v Firencah, leta 2007 prvo
nagrado in zlato plaketo ter Grand prix na
Tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev v Mariboru, prvo nagrado na Dunaju
in tretjo nagrado v Rimu.
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je Tijuani Križman Hudernik leta 2007 dodelilo strokovno nagrado Lydie Wisiakove za
pomembne umetniške dosežke na področju
baletne umetnosti v letu 2006, za izjemno
uspešne nastope in oblikovanje vloge Aurore
v baletu Trnuljčica.

Nagrada Guest star 2009
za najbolj prepoznavno
tujo osebnost v Sloveniji
LUKAS ZUSCHLAG
Revija The Slovenia Times in Radio Slovenia International sta na podlagi glasovanja
obiskovalcev spletne strani www.gueststar.org posameznikom s področja gospodarstva, diplomacije, kulture in športa
že šesto leto podelili nagrade Guest star.
Namenjene so tujim osebnostim, ki delujejo v Sloveniji ter s svojim delovanjem pripomorejo k ustvarjanju sodobne, odprte in
strpne družbe v Sloveniji in jo potemtakem
tudi predstavljajo izven njenih meja.

foto: Ivan Vinovrški

Nagrado Guest star za leto 2009 je poleg
izvršnega direktorja za finance družbe Iskraemeco, Egipčana Bahae Eldina Abdallaha,
indijskega veleposlanika Villurja Sundararajana in Slovaka Ivana Hudača, trenerja Petre
Majdič, prejel tudi baletni solist SNG Opera
in balet Ljubljana, Avstrijec Lukas Zuschlag.
V obrazložitvi nagrade je med drugim zapisano, da že od leta 2002 uspešno nastopa z baletnim ansamblom SNG Opera
in balet Ljubljana, in da je leta 2008 prejel
prestižno slovensko baletno nagrado Lidie Wisiakove, ki jih podeljuje Društvo
baletnih umetnikov Slovenije za dosežke
na področju baletne umetnosti v Sloveniji, in sicer za igralsko-plesno upodobitev
vloge Romea v baletu Romeo in Julija.

V imenu Lukasa Zuschlaga, ki se zaradi
neodložljivih delovnih obveznosti podelitve ni mogel udeležiti, je nagrado sprejel
ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana,
Mitja Bervar in mu jo na odru Gallusove
dvorane Cankarjevega doma v Ljubljani
svečano izročil v navzočnosti kolegic in kolegov iz baletnega ansambla.

RAZPIS:
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov
Slovenije objavlja razpis za prijavo kandidatur
za strokovne nagrade Lydie Wisiakove za
umetniške presežke na področju baletne
umetnosti v letu 2010 za življenjsko delo na
področju baletne umetnosti. Predlagatelji so
lahko fizične in pravne osebe.
Kandidati za nagrade so člani DBUS,
- ki so v letu 2010 dosegli pomembne
umetniške presežke na področju baletne
umetnosti
- ki so se s svojim vseživljenjskim
delovanjem na področju baletne umetnosti za
vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne
umetnosti.
Komisija DBUS za strokovne nagrade Lydie
Wisiakove bo na podlagi prispelih predlogov
odločala o podelitvi
- ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko
delo
- največ treh nagrad Lydie Wisiakove za
pomembne presežke na področju baletne
umetnosti v letu 2010.
Predlogi morajo vsebovati:
- podatke o kandidaturi in kandidatu
- podrobno utemeljitev o izjemnosti
predlaganega dosežk
Predloge pošljite na naslov:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije,
Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, najkasneje
do vključno 03. januarja 2011. Upoštevani
bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig
do vključno 03. januarja 2011. Predlogi
oddani 04. januarja 2011 in kasneje ne bodo
upoštevani.
Ljubljana, 10. oktober 2010
IO DBUS
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4.

PREMIERE
9. gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo
Premiera: Cankarjev dom, Ljubljana, 18. oktober 2010
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
je 9. gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo premierno
uprizorilo 18. oktobra 2009 v Linhartovi dvorani Cankarjevega dom
v Ljubljani. Po krstni uprizoritvi so
sledile še izvedbe v SNG Nova Gorica, 13. decembra 2009, v Avditoriju
Portorož, 5. februarja 2010 v sklopu
osrednje občinske proslave mestne
občine Piran ob Slovenskem kulturnem prazniku ter 29. aprila 2010, na
Mednarodni dan plesa, na Velikem
odru SNG Maribor.
Večer je nastal v sodelovanju s Cankarjevim domom Ljubljana, SNG Maribor, SNG Opera in balet Ljubljana,
TV Slovenijo – uredništvom za resno
glasbo in balet, JSKD Nova Gorica,
ZKD Karol Pahor Piran in Konservatorijem za glasbo in balet Ljubljana,
ob podpori Ministrstva za kulturo
RS in veleposlaništva ZDA v Sloveniji.
9. gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo je oblikovalo petnajst koreografov
v trinajstih novih koreografijah, v katerih pleše trideset plesalcev.
Glede na raznolikost koreografij so gledalci lahko uživali strast in romantiko, navdušenje in
sprostitev, lepoto in fantazijo v trenutkih, ki so jih oblikovali mladi ustvarjalci v umetniškem
prepletu baletnih korakov z glasbo.
Tamara Polanc, koreografinja točke z naslovom Kolo sreče, se je svojega dela lotila na povsem
sodoben način. Koreografijo v kateri je tudi zaplesala sama, je označila z motom: Vdih –
izdih, dan – noč, sreča – nesreča.
Nemško izročilo pravi: »Na kolesu sreče se vozijo štirje: eden se vzpenja, drugi se spušča, tretji
je na vrhu, četrti na dnu«.
Glasbo je po naročilu avtorice zložila mlada slovenska skladateljica Neža Žgur, v živo pa jo
izvajajo ansambel Vipavski tamburaši in violinistka Klara Gomboc.
Povsem drugačen pristop in koreografski stil je v koreografiji z naslovom Poletna serenada
uporabil Andrew John Stevens, ki je v klasičnem baletnem slogu združil komedijo in tragedijo.
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Le-ti se med seboj prepletata, slednja pa mu služi predvsem kot iztočnica številnih komičnih
trenutkov. Kot nalašč je svoje plesalce oblekel v kostime baročnega stila, in tako še poudaril
absurdnost prepletajočih se odnosov dveh različnih spolov.
Za glasbeno podlago koreografije v kateri so zaplesali Rita Pollacchi, Živa Droljc in Petar
Đorčevski je uporabil dela slovenske skladateljice Diane Novak ter skladatelja Benjamina
Ipavca.
Svoje sanjske igrače, Kalejdoskopa, se je spominjala Georgeta Radasan Capraroiu. V ozadju
projekcija, kot bi zrli v njegovo nišo, na odru pa plesalca Dana Petretič in Siniša Bukinac, ki v
gibu opevata čudežno napravo, v kateri je podoba, ki jo vidimo neprestano se spreminjajoča
iluzija.
Popolnoma enake slike ne bomo ugledali nikoli več… Glasbo je po naročilu koreografinje
komponiral Tomaž Marič.

KOLO SREČE
koreografija: Tamara Polanc
na sliki Tamara Polanc,
Klara Gomboc - violina,
Vipavski Tamburaši
foto: Robert Balen

POLETNA SERENADA
koreografija: Andrew John Stevens
na sliki Rita Pollacchi in
Petar Đorčevski
foto: Robert Balen
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Svoje sanjske igrače, Kalejdoskopa, se je spominjala Georgeta Radasan Capraroiu. V ozadju
projekcija, kot bi zrli v njegovo nišo, na odru pa plesalca Dana Petretič in Siniša Bukinac, ki
v gibu opevata čudežno napravo, v kateri je podoba, ki jo vidimo neprestano se spreminjajoča
iluzija. Popolnoma enake slike ne bomo ugledali nikoli več… Glasbo je po naročilu
koreografinje komponiral Tomaž Marič.
V koreografiji z naslovom The Red Shoes ali Rdeči čeveljčki Ingrid Radman razmišlja:
»Vstopim v dvorano, se pogledam v ogledalo, dvignem roko … in tako je nastal moj prvi gib.
Želim si še več in ples postane del mojega življenja. Občutek veselja in predanosti enostavno
ne izgineta. Lahkotni koraki me vodijo do ekstaze. Tukaj se moja pot začne.« Štiri plesalke,
dijakinje Srednje baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Ines Mandelj,
Kristina Kolle, Liza Šimenc in Petra Zupančič, presenetijo s svojo umetniško zrelostjo. Za
delo, v katerem se balerine odločajo ali naj obujejo ali sezujejo baletne špice, je glasbo zložil
in v živo izvajal skladatelj in pianist Blaž Remic.
O vplivu in manipulaciji, ki smo ju deležni iz dneva dan govori Lukas Zuschlag v koreografiji
z naslovom Influence. Sprašuje se o njuni moči.
KALEJDOSKOP
koreografija: Gerogeta Capraroiu
na sliki Dana Petretič, Siniša Bukinac
foto: Robert Balen

Naj ju sprejmemo kot nekaj vsakdanjega ali naj se trudimo živeti življenje po lastnem
scenariju? Na glasbo Gregorja Zemljiča in Mateje Starič so poleg Zuschlaga zaplesali še Tjaša
Kmetec, Kristina Aleksova in Lucas Jerkander.
Koreografija Gregorja Guština z naslovom Désir de voeu govori o ženski emancipaciji. Ta je
močnejša kot si mislimo – čas je, da se povzpnemo čez mistične stereotipe in da dokončno
postanejo enakovredne. Za glasbeno podlago je izbral tri skladbe skupine Silence, poleg
njega pa so zaplesale še Eva Gašparič, Gabriela Stojanova, Heymin Kim in Urša Vidmar. Na
predstavi v Mariboru je poškodovano Heymin Kim nadomestila Nina Ogrinc.
»V resnici sploh ne živim, le upam in si želim«, je bil moto Mariše Nač in Matevža Česna
za njuno skupno koreografsko stvaritev z naslovom Upanje, na glasbo Slavka Osterca –
Religioso. Vsebina je povsem preprosta, dekle in fant se iščeta, najdeta in potem zaplešeta
v ljubezenskem plesu – upanju, da ju nikoli nič ne bo razdružilo. Predvsem je zanimivo
prepletanje med klasičnim baletom Mariše Nač in sodobnim plesom Matevža Česna, kar
ponazarja predvsem privlačnost nasprotij.
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THE RED SHOES
koreografija: Ingrid Radman
na sliki Kristina Kolle,
Ines Mandelj, Liza Šimenc,
Petra Zupančič
foto: Robert Balen

INFLUENCE
koreografija: Lukas Zuschlag
na sliki Kristina Aleksova,
Lukas Zuschlag, Tjaša Kmetec,
Lucas Jerkander
foto: Robert Balen

DESIR DE VOUE
koreografija: Gregor Guštin
na sliki Gregor Guštin,
Hyemin Kim, Urša Vidmar,
Eva Gašparič, Gabriela Stojanov
foto: Robert Balen
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Zgodba o njej ali La bonbonniére de Slovénie v koreografiji Dane Petretič in Siniše Bukinca
je zgodba, ki jo pravzaprav pripoveduje on. Ples je razpet med tri pesmi. Nad mestom se dani
v izvedbi Ditke Haberl se dotakne vseh romantičnih izkušenj pod istim nebom. V Orionu se
izkažejo vsa srečanja, slovesa in ljubezni prav takšna kot pred tisočimi leti. Srhljivost pozicije je
ta, da smo tisočletna preteklost zdaj mi, ne nekdo drug, neznan. Na koncu se brezčasni angel,
ki je navzoč ves ta čas, prepozna v osamljenosti Ljubezni v f-molu. Kot Amor predstavlja
botra vseh čustev. Vse mu je kristalno jasno in razumljivo, a izkusiti tega ne more. Tretji
ples se odvrti v njegovi domišljiji. Konča se z željo po dotiku, ki pa je nemogoč. Poleg Dane
Petretič in Siniše Bukinca sta zaplesala še Lucas Jerkander in Gabriel Cosmin Agavriloaei.
Isabelle Kralj se pri svojem gledališkem ustvarjanju počuti kot pripovedovalka zgodb. Opisuje
ranljivo, hrepenečo človeško naravo. Skuša ustvariti neobremenjeno in neizumetničeno
koreografijo. V preprostem gibu najde resnico ter metaforično simboliko večje življenjske
zgodbe.
Tokrat je na glasbo Roka Goloba ustvarila delo z naslovom Čuj, zgodbo o poročenem paru,
pri katerem poskuša »ona« prekiniti dolgočasno vsakdanjost z »njim«, a kljub vsem naporom
in prošnjam, da pokaže vsaj kanček zainteresiranosti za skupno življenje, enostavno ne uspe.
»On« mirno prebira časopis, kot da »nje« sploh ni. Ona je bila balerina Urša Vidmar, on pa
dramski igralec Gašper Malnar.
Katarina Čegovnik v svoji koreografiji z naslovom Solze ljubezni pripoveduje, kako v
današnjem svetu propadajo medčloveški odnosi. Izginja pravo in iskreno prijateljstvo, pravi
pomen ljubezni, človeške duše pa so kot kapljice, ki počasi izginjajo v zemljo ali neustavljivo
kapljajo na sivi beton kjer na koncu ostane le še hladna umazana luža, ki odseva iznakaženo
podobo sveta... Podobo sveta kakršno krojimo sami, ko zaradi hitrega življenjskega ritma,
in zakopanih moralnih vrednot pozabljamo na človeško toplino in ljudi, ki jih obkrožamo...
Nov svet nas dela močne, čeprav morda bolj navidezno, hkrati pa hladne in nedostopne...
Solze ljubezni na glasbo Kaje Lomovšek Po kapljicah so zaplesali Katarina Čegovnik, Kaja Lin
Jagodič Avguštin, Urša Grm in Lucas Jerkander.
Hvala Alene Medich je samo eno – zahvala vsem, ki so ji pomagali ali sodelovali z njo na njeni
dosedanji baletni poti, predvsem pa Maruši Vidmar, kot njeni učiteljici in stalni mentorici. V
ozadju je projekcija plesalca, na odru plesalka Alena Medich, ki je za glasbeno podlago izbrala
Appassionato Uroša Prevorška.
Kristina Aleksova se je predstavila s koreografijo Med polena pod kolena, v njej pa razmišlja
o petih stanjih:
1 ‒ ko so ljudje podrejeni samo zakonom in ne samovoljni oblasti; 2 ‒ ko človek lahko izbira
in se odloča po lastni volji; 3 ‒ ko nismo omejeni s prisilo; 4 ‒ ko človek ne omejuje svojega
mišljenja in 5 ‒ ko človek ravna v skladu s svojimi vrednotami. Na glasbo Čompe sta zaplesali
Nina Ogrinc in Eva Gašparič.
Duet za tri ljubezni Kjare Starič govori o treh ljubezenskih zgodbah, od katerih je vsaka
zgodba zase. Čeprav različne pa so si vendar podobne, saj je ljubezenska zgodba morda le ena
sama. So ženske in so moški in je ljubezen…
Glasbo je posebej za koreografijo zložil slovenski skladatelj Janez Gregorc, zaplesali pa so Rita
Pollachi, Lejla Pantić Sindrić, Kaja Lin Jagodič Avguštin (na predstavi 29. 4. 2010 Marija
Slavec), Joseph Bunn, Petar Dorčevski in Matevž Česen.
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UPANJE
koreografija:
Mariša Nač, Matevž Česen
na sliki Mariša Nač, Matevž Česen
foto: Robert Balen

ZGODBA O NJEJ
koreografija: Dana Petretič,
Siniša Bukinac
na sliki Siniša Bukinac,
Lucas Jerkander, Dana Petretič,
Gabriel Cosmin Agavriloaei
foto: Robert Balen

ČUJ
koreografija: Isabelle Kralj
na sliki Urša Vidmar, Gašper Malnar
foto: Robert Balen
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SOLZE PRIHODNOSTI
koreografija: Katarina Čegovnik
na sliki Kaja Lin Jagodič Avguštin,
Lucas Jerkander, Katarina Čegovnik,
Urša Grm
foto: Robert Balen

HVALA
koreografija: Alena Medich
na sliki Alena Medich
foto: Robert Balen

ČOMPE
koreografija: Kristina Aleksova
na sliki Eva Gašparič in Nina Ogrinc
foto: Robert Balen
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DUET ZA TRI LJUBEZNI
koreografija: Kjara Starič
na sliki Rita Pollachi, Lejla Pantič
Sindrič, Kaja Lin Jagodič Avguštin,
Joseph Bunn, Petar Đorčevski,
Matevž Česen
foto: Robert Balen

Društvo baletnih umetnikov Slovenije vsako leto, že devet let zapored, uprizarja večer novih
koreografskih miniatur na več kot polno uro slovenske glasbe, pri čemer se vzpenja na sam
vrh tistih kulturnih organizacij v Sloveniji, ki najbolj skrbijo za izvajanje pristne slovenske
glasbene literature.
Gala večeri novih baletnih koreografij na slovensko glasbo so se predvsem v zadnjih sedmih
letih vidno razvili v enega najpomembnejših baletnih dogodkov v Sloveniji.
Zanimanje za sodelovanje v programu iz leta v leto narašča, v porastu pa je iz leta v leto tudi
kvaliteta koreografskih del, kar še posebej kaže na smiselnost in izpolnjen namen programa.
Dejstvo, da Društvo baletnih umetnikov Slovenije še vedno nima svojih vadbenih prostorov
v zadnjih letih postaja vse bolj zaskrbljujoče, še toliko bolj v času, ko potekajo priprave
velikih dogodkov, med katere nedvomno sodijo tudi gala večeri novih baletnih koreografij na
slovensko glasbo.
Tako se DBUS za uporabo baletnih dvoran najlepše zahvaljuje Baletni šoli Stevens, Baletni
šoli Pirueta, Glasbeni šoli Vrhnika, SNG Opera in balet Ljubljana, gibalnemu inštitutu Vija
vaja, ob njih pa tudi vsem, ki so tako ali drugače omogočili izvedbo večera in s tem pokazali,
da verjamejo v svetlo koreografsko prihodnost v Sloveniji.
Častna pokrovitelja 9. gala večera novih koreografij na slovensko glasbo sta bila Predsednik
RS dr. Danilo Türk in njegova soproga Barbara Miklič Türk.

Ekskluzivni
radijski
medijski
sponzor 9. gala večera novih baletnih
koreografij na slovensko glasbo.
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Premiera Bajadere v koprodukciji baleta SNG Maribor in SNG Ljubljana
Na začetku gledališke sezone 2009/2010 sta SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana
združili moči v koprodukcijski baletni predstavi Bajadera, pod katero se je podpisal koreograf
Rafael Avnikjan, ki je svojo koreografijo utemeljil na izvirni koreografiji Mariusa Petipaja.
Mariborska premiera je bila v Veliki dvorani SNG Maribor 6. novembra lani, ljubljanska pa
22. januarja 2010 na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma.
Baletno predstavo Bajadera so pred dobrimi desetimi leti izvajali le redki baletni ansambli,
pravi razcvet v uprizarjanju pa je doživela po pariški premieri v koreografiji Rudolfa Nurejeva,
kateri so sledile postavitve v izvedbah Royal baleta iz Londonskega Covent Gardna, pa baleta
Milanske Scale, Bavarskega državnega baleta iz Münchna, Nemškega državnega baleta
iz Berlina in drugih. Ker uprizoritev zahteva velik korpus vrhunskih baletnih plesalk in
plesalcev, jo lahko izvajajo le največje in najuglednejše baletne ustanove po svetu, zato je bilo
tudi v Sloveniji mogoče plesni spektakel Bajadera organizirati in izpeljati le v koprodukciji
obeh baletnih hiš.
O izvedbah, tako tistih v Mariboru kot o tistih v Ljubljani je bilo v medijih zapisanega
kar nekaj, tako kritičnega kot pohvalnega. Eni pač za ene, drugi za druge, žal pa bolj malo
konstruktivnega o prvi koprodukciji slovenskih baletnih ansamblov v klasični baletni
predstavi. Dejstvo je, da nam je koprodukcijska Bajadera v glavnem ponudila dokaj podroben
pregled umetniških vrst slovenskega baleta. Vsekakor sta baletna ansambla, združena v enega,
delovala kot homogena celota. Naj gre za solistične, zborovske ali manjše solistične vloge, v
vseh smo lahko videli tako plesalce enega kot drugega baletnega ansambla.

Bajadera - utrinek iz 2. dejanja.
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foto: Robert Balen

Bajadera - Sence - 3. dejanje.

foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Regina Križaj in Petar Đorčevski kot Nikija in Solor.

foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Galina Čajka in Anton Bogov kot Gamzati in Solor.
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foto: Gasper Domjan - arhiv SNG Maribor

Rafael Avnikjan, za katerega Breda Pretnar pravi, da je ponesrečen izbor koreografa, je
zasedbo zborovskih vlog sestavljal po vzorcu vizualnega in pogojenega s kvaliteto, kar mu je
uspelo predvsem v prvih dveh od treh dejanj. Solistične vloge so ponudile več interpretacij,
ki v Bajaderi zahtevajo poleg tehnične usposobljenosti izjemno širok umetniški spekter
posameznega interpreta. V vlogi Nikije smo tako lahko gledali iz vrst mariborskega baletnega
ansambla Alenko Ribič Laufer in Galino Čajko, iz vrst ljubljanskega baleta pa Regino Križaj
in Bojano Nenadović Otrin, v vlogi Gamzati iz Maribora Galino Čajko in Alenko Ribič
Laufer, iz Ljubljane Sanjo Nešković Peršin in Rito Pollacchi, v vlogi Solorja pa Antona Bogova
in Dénesa Daraba iz vrst mariborskega baleta, pa Petra Đorčevskega iz ljubljanskega ter gosta
Alena Bottainija in Giuseppa Picone.
Poleg treh velikih Bajadera ponuja še niz bodisi karakternih, epizodnih in interpretacijsko
ali tehnično zahtevnih vlog v katerih so nastopili Matjaž Marin (MB) in Joseph Bunn (LJ)
v Zlatem idolu, Sergiu Moga (MB) in Aleksander Ioan Barbu (LJ) v Fakirju, Katarina de
Meneses (MB) v Dekletu z vrčem, Lukas Zuschlag (LJ), Tanja Baronik (MB) in Branka
Popovici (MB) v Ognju, Tijuana Križman Hudernik (MB), Tjaša Kmetec (LJ), Ana Klašnja
(LJ), Ines Petek (MB), Branka Popovici (MB) in Katarina de Meneses (MB) v solo Sencah,
pa Tomaž Horvata (LJ) kot Brahmin in Vadim Kurgajev (MB) kot Radja. Na mariborskih
uprizoritvah je igral orkester SNG Maribor pod taktirko Alekseja Baklana, na ljubljanskih pa
orkester SNG Opera in balet Ljubljana pod taktirko Allina Vlasenka. Vizualno sta predstavo
oblikovala s scenografijo Juan Giullermo Nova in kostumografijo Luca Dall Alpi.
Benjamin Virc je zapisal: »Zahtevna plesno-scenska postavitev baleta Bajadera, ki v zaporedju
treh dejanj in štirih slik gledalca popelje na zanimivo (da ne rečem fascinantno) odkrivanje
mističnih skrivnosti srednjeveške kastne Indije – pri čemer lahko v vsakem trenutku spoznavamo
tudi skrivnosti (v) nas samih, se kaže predvsem v mojstrskem obvladanju plesne dramaturgije,
ki zahteva od obeh združenih baletnih korpusov veliko discipline in predanosti kohezivni
uprizoritveni estetiki, ki je neodtujljiva enkratni harmoniji med Minkusovo glasbo in Petipajevo
koreografijo. S kompleksnim zavedanjem o pomembnosti Petipajevega izvirnega plesnega
prispevka k evoluciji klasičnega baleta je koreograf Rafael Avnikjan (ob asistenci svoje soproge
Karine Alaverdjan) skušal karseda široki publiki približati rigorozno estetiko baletnega giba, ki
vseskozi niha v paradoksu med nemogočimi napori telesa in vtisom o njihovi neznanski lahkotnosti.
Obetavna spektakularnost tega nespregledljivega baletnega dogodka, ki nemara obeležuje bolj
optimistične perspektive nadaljnjih koprodukcij…Balet Bajadera je zaradi svoje tehnične, estetske
in poustvarjalne zahtevnosti več kot primeren preizkus umetniške zrelosti največjih glasbenoplesnih gledališč pri nas, in docela upravičena gesta, s katero smo želeli umetnosti dopustiti, da
skozi mikavnost klasičnega baleta odločno spregovori sama zase.«
V Sloveniji smo lahko ponosni, da imamo na razmeroma majhnem geografskem področju
dva profesionalna baletna ansambla, ki delujeta neodvisno en od drugega. Uspešna
koprodukcijska predstava Bajadere je pokazala in dokazala, da bi bilo v prihodnje smiselno
razmišljati na pogostejša sodelovanja ljubljanskega in mariborskega baletnega ansambla, vsaj
v velikih klasično baletnih predstavah. Zakaj ne? Ena sama skupna produkcija v posamezni
gledališki sezoni bi za vsak ansambel pomenila večje število baletnih predstav, širši krog
občinstva in nepogrešljivo umetniško motivacijo katere posledica je večja konkurenčnost v
skupnem delovanju slovenskih baletnih umetnikov. Izziv za Slovenski balet!
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Premiera Clugovega novega dela Watching others v SNG Maribor
26. marca 2010 so v SNG Maribor premierno uprizorili baletno predstavo koreografa Edwarda
Cluga z naslovom Watching others – Gledati druge. Predstava je nastala v sodelovanju s
skladateljem Milkom Lazarjem, ki je sicer Clugov redni sodelavec, saj sta skupaj podpisala
že nekaj projektov. V dobrih petdeset minut trajajoči predstavi pleše dvanajst plesalcev
baleta SNG Maribor, glasbo pa pretežno v živo izvaja na klavirju pianist Bojan Gorišek.
Edward Clug je o predstavi zapisal:
Naslov Watching others – Gledati druge ne namiguje na proces opazovanja, ampak na univerzalne
principe uprizoritvenih umetnosti.
Moj namen ni poudarjati ali spreminjati vsesplošni gledališki princip in odnos, ampak opozoriti
na detajle v ustvarjenih situacijah, usmeriti pozornost na to, kar me najbolj zanima – na človeško
telo. Seveda je v ospredju ples, gib, ki je moje prvotno in primarno izhodišče, hkrati pa človeško
telo še bolj raziskujem, ga še bolj seciram.
Osnova tako glasbe kot situacij, ki nastajajo na odru, je valovanje surrealističnih momentov in
realnosti. Surrealistični svet je ustvarjen s pomočjo črnih pregrad in drsečih sten, ki odkrivajo in
zakrivajo telesa plesalcev. Stene ustvarjajo dialog med vidnim in nevidnim poljem, pri tem pa ne
želijo preprečiti dogajanja, ki se nemoteno odvija naprej.
Z drugimi besedami: ne predstavljajo meja, ampak le prostore. Koncept predstave je zasnovan
na plasteh skulptur znotraj prostorske arhitekture, spremljanju plesa skozi proces odkrivanja in
zakrivanja ter prepletanj surrealističnega sveta in atmosfere minimalistične glasbe.
Prizori so ena sama iluzija in želim si, da bi domišljija gledalca in neposredno tudi njegova čustva
lahko napolnila prostor, ki ga spremlja skozi predstavo.«

Watching Others
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foto: arhiv SNG Maribor

Skladatelj Milko Lazar je celotno glasbo zasnoval kot variacije na podlagi dveh Chopinovih
preludijev, Preludija št. 14 v es-molu, op. 28, ter Preludija št. 20 v c-molu, op. 28. V
prvem delu predstave plesalce na klavirju spremlja priznani slovenski pianist Bojan Gorišek,
v drugem delu Gorišek izvablja glasbo iz klavirja tako, da po strunah inštrumenta igra s
pomočjo različnih predmetov, sočasno pa zveni tudi posnetek, na katerem s klavirskih strun
zvoke izvablja Milko Lazar. Strune, na katere igra s prsti in z različnimi predmeti, odzvanjajo
do skrajnosti minimalizirane fragmente glasbe, ki smo jo v prvem delu slišali na klavirju. V
tretjem delu se Bojan Gorišek od strun ponovno vrne za klaviaturo.

Za vsakogar nekaj – premiera Urbanobalet
v koreografijah Sanje Nešković Peršin in Kjare Starič
v izvedbi baletnega ansambla SNG Ljubljana
Urbanobalet je nov baletni večer v izvedbi ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, ki je
doživel premiero 5. maja v centru urbane kulture Kino Šiška. Lahko rečemo, da črpa pozitivni
zagon iz domačih ustvarjalnih moči, saj je ponudil dvema slovenskima plesnima ustvarjalkama
priložnost predstavitve svojega dela na velikem odru in s profesionalnimi plesalci. Predstava
je ponudila nekaj izjemnih estetskih trenutkov, ki presegajo meje zgolj lokalne ustvarjalnosti.
Prvi del je zasnovala in koreografirala solistka ljubljanskega ansambla Sanja Nešković Peršin.
Njena predstava je bila tenkočutno dovršena in koherentna celota. Uspelo ji je ustvariti
enkraten nadrealistični svet, ujeti tisti trenutek nekje med sanjami in budnostjo. Občinstvo
pa se je ujelo v trenutek estetske meditacije, koncentracija je lebdela med duhom glasbe, plesa
in pretanjene osvetlitve, lučno podobo je mojstrsko oblikoval Andrej Hajdinjak. Vzdušje
baleta je nekajkrat spomnilo na filme Andreja Tarkovskega, na njegove mojstrovine kot sta
Zrcalo in Solaris, saj so balerine lebdele na rokah plesalcev ne, da bi se dotaknile tal, kot v
trenutkih nerazložljive lepote, ki nima nič opraviti s svetom tu in zdaj.
Tudi glasba je podpirala nadrealistično, hkrati pa tako čisto stanje duha, da se je celotna
podoba zazdela že skoraj religiozna. Glasbo je napisal Sašo Kalan. Vendar prestava ni zgolj
plavala v meglicah nadrealizma, po lebdenju v sanjah so plesalci dobesedno odvrgli balerine
na tla, v realni, pritlehni svet. V tej alternativi poduhovljenemu svetu nadrealizma, so plesalci
zgolj prestavljali balerine kot lutke ali kot nekakšna šestila. Že od začetka pa nas je spremljala
zanimiva podoba. In sicer v predstavo nas uvede solo Bojane Nenadovič Otrin, ujete v
nenavadno podobo, ki je gledalci ponavadi ne vidijo. Lepa balerina se trudi, da bi obstala
na špicah v vsakršnih možnih balansih in se pri tem vidno zelo napreza. V trenutkih, ko ne
išče točke mirovanja in ravnotežja, pa zapleše nervozno in hitro. To je neznačilna podoba, ki
balerine ne prikazuje več v tisti nam dobro znani luči lahkotnosti in prefekcije.
Baletni ansambel se je dobro odrezal, ter poosebil novo in svežo gibalno poetiko Sanje
Nešković Peršin. V zelo kratkem plesnem solu, je med plesalci kot iskrica zasvetil Joseph
Bunn in spet poniknil med ostale. Ob tem malem fenomenu, se je zazdelo, da bi lahko poleg
plesalk dobili več priložnosti tudi moški plesalci. Vendar je stvaritvi Sanje Neškovič zares
uspelo preseči mejo povprečnega in celo dobrega, Neverlanding je balet, ki bi lahko Slovenijo
odlično zastopal na katerem koli mednarodnem festivalu.
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Območje udobja

foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Neverlanding

foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Drugi del večera je predstavljal balet Kjare Starič z naslovom Comfort zone.
Kjara je priznana plesna učiteljica in navdušena plesalka. Za izhodišče si je vzela temo
iz realnega sveta, nekaj, s čimer se, če smo pozorni, srečujemo vsak dan. To je ujetost v
monotonost varnosti in občutka lagodja. Ko ljudje postanejo zdolgočaseni in okosteneli.
Vendar ni problem v tem, da so pač takšni, ampak da tudi drugim ne pustijo oditi iz začaranega
kroga v katerem se vrtijo.
Tema je bila narativno in eksplicitno prikazana z gibi, glasbo in video projekcijami. Koreografija
je obsegala koreografske standarde, ki ponavadi bolje izgledajo na manjših scenah. Skupinske
scene so na trenutke delovale kot šolska produkcija, ne preveč zapletene, vsi delajo enako
koreografijo, zgodbo pa že kar prelahko preberemo iz gibov.
Medtem, ko se je koreografija držala znanih standardov, je glasba ponujala obilje oblik in
ritmov. Od klasičnega stila preko različnih plesnih ritmov, do hollywoodsko kičastega skoraj
ljubezenskega prizora. Kljub svoji bogatosti, pa se glasba ni združila v koherentno celoto s
plesom.
Kostume je oblikovala Almina Durakovič, plesalci so nosili preproste sive majice, na bokih pa
zanimivo strukturo, ki je po obliki spominjala na plavalni obroč, prekrit s satenom. Kostumi
so delovali skladno s konceptom ujetosti v določeno paradigmo. Estetski užitek je ponudila
obleka, ki jo je ob koncu baleta nosila Georgeta Radasan Capraroiu. To je bila kratka rdeča
oblekica, ki ob stiku z lučjo dobi barvo in teksturo listkov vrtnice. Njen namen je narediti
plesalko lepo in zapeljivo, kar je tudi odlično uspelo.
Med plesalci bi, ne glede na to, da njihovi potenciali večinoma niso bili izkoriščeni do konca,
lahko izpostavila duete, ki so predstavljali srednji del baleta in v katerih je ustvarjalki uspelo
zajeti kompleksnost, ter vzpone in padce urbanih ljubezenskih razmerij. V konec baleta nas
je popeljala spremenjena Georgeta Radasan Capraroiu, ki se ji je konceptualno uspelo rešiti
spon ostalih plesalcev ter zaplesati v drzen in strasten duet.
Predstava je vsekakor uspela, kar dokazuje tudi to, da so mnenja o njej silno deljena. Nekaterim
je ugajala Sanjina stvaritev, drugim pa Kjarina. Torej, če poskusimo potegniti grobo črto čez
to kar smo videli, bi lahko rekli, da ima Sanjino delo predvsem poetično vrednost, Kjarin
balet pa nas popelje v sodobno impresionistični svet. Kaj je bilo komu všeč, je potemtakem
le vprašanje okusa. (Avtor: Alena Medich)

SNG Maribor pod zvezdami ‒ Večer opere, baleta in drame SNG Maribor
SNG Maribor je v soboto na Slomškovem trgu pred gledališčem priredil noč drame, opere in
baleta. Člani Drame, Opere in Baleta so prikazali odlomke iz svojih največjih uspešnic in poskušali
pričarati nekaj novega v mestu in za gledališče navdušiti tudi tiste, ki drugače ne zaidejo vanj.
Tako imenovana noč drame, opere in baleta se je začela ob 21. uri z odlomkom iz avtorskega
projekta Edwarda Cluga Radio and Juliet, sledili pa so songi iz ljubezenske komedije Bebop
ter koncert Simfoničnega orkestra SNG Maribor s solisti pod taktirko Marka Letonje.
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Tretji baletni dnevi SNG Opera in baleta Ljubljana
V času med 11. in 18. junijem 2010 so v Ljubljani potekali 3. baletni dnevi v organizaciji
SNG Opera in balet Ljubljana. Začeli so se z otvoritvijo fotografske razstave o lani preminuli
legendarni nemški plesalki, koreografinji in pedagoginji Pini Baush (1940–2009), ki je
svetovni plesni prostor zaznamovala z izvirnim plesnim izrazom in prenovo plesnega
gledališča. Razstava je nastala v sodelovanju z Goethejevim inštitutom Ljubljana.
Ostale prireditve so potekale na prizorišču na Prešernovem trgu. Osrednji dogodek je bil
Gala koncert baletnih zvezd 11. in 13. junija 2010 na katerem so poleg domačih plesalcev
Ane Klašnje, Bojane Nenadović Otrin, Tjaše Kmetec, Rite Pollacchi, Josepha Bunna, Petra
Đorčevskega in Lukasa Zuschlaga nastopili še gostje: Bridget Breiener, Adiarys Almeida,
Wieslaw Dudek, Ivan Gil Ortega in Joseph Gatti. Plesalci so se predstavili z nastopi v
baletnih odlomkih in plesnih točkah priznanih tujih in domačih koreografov. Tako smo si
lahko ogledali Balkonsko sceno iz Romea in Julije (kor. Dinko Bogdanić), pas de deuxe iz
Onjegina (kor. John Cranko), Don Kihota in Plamena Pariza, pa sodobne točke kot so duet
Kazmirjeve sanje (kor. Mauro Bignizetti), moško variacijo iz baleta Pet tangov (kor. Hans van
Manen), Adagietto (kor. Renato Zanella), Poklon Michaelu Jacksonu (kor. Michael Jackson
in Joseph Gatti), Triumf srca (kor. Kjara Starič in Joseph Bunn) ter nenazadnje. in kaj ostane.
(kor. Lukas Zuschlag). Gala koncert baletnih zvezd 11. junija je hkrati zaznamoval začetek
sklopa kulturnih prireditev Junij 2010 v Ljubljani.
Dan po prvem koncertu, 12. 6. 2010, se je ljubljanski baletni ansambel predstavil z Labodjim
jezerom, idealom romantičnega baleta – tokrat po Prešernu, na glasbo Petra Iljiča Čajkovskega
in v koreografiji Bojane Nenadović Otrin ter Jaša Otrina. V predstavi, ki je premiero doživela
pred letom dni (o njej smo podrobneje pisali v predhodni številki glasila Balet) so tokrat v
glavnih vlogah zaplesali Rita Pollacchi kot Julija Primic, gost Tomislav Petranović kot France
Prešeren, Tjaša Kmetec kot Ana Jelovšek in Lukas Zuschlag kot Matija Čop.
Zadnja predstava v sklopu letošnjih Baletnih dni je bila Urbanobalet, premierno uprizorjena
meseca maja 2010 v Centru urbane kulture Šiška kot cikel mladih koreografov. Sestavljata jo
dva baleta, Neverland Ing v koreografiji Sanje Nešković Peršin in Comfort Zone (Območje
udobja) v koreografiji Kjare Starič.
Tako kot pred letom dni, ko so Baletni dnevi potekali pretežno na ljubljanskem Prešernovem
trgu, je organizatorjem tudi letos precej preglavic povzročilo slabo vreme. Zaradi dežja so
bili primorani odpovedati dve baletni predstavi, in sicer eno izvedbo Labodjega jezera, ideal
romantičnega baleta – tokrat po Prešernu ter eno izvedbo predstave Urbanobalet.
V sklopu 3. baletnih dnevov je bila tudi
razstava o legendarni, nedavno preminuli
nemški koreografinji Pini Baush.
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Lukas Zuschlag, Tjaša Kmetec
in Petar Đorčevski v
nenazadnje. in kaj ostane...
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Bridget Breiner in Ivan Gil Ortega Stuttgarter Ballet
v zaključnem pas de deuxu
iz baleta Onegin Johna Cranka.
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Adiarys Almeida in Joseph Gatti v
pas de deuxu iz baleta Don Kihot.
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Samorog v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana
SNG Opera in balet Ljubljana je 16. julija 2010 v koprodukciji s Festivalom Ljubljana na
Ljubljanskem gradu premierno uprizorila predstavo Samorog, gorgona in mantikora ali tri
nedelje nekega poeta.
Delo, za katerega je glasbo napisal Gian Carlo Menotti je madrigalna pripoved za operni zbor,
plesalce in devet instrumentov. Koreografijo in režijo za ljubljansko postavitev je sestavila
makedonska umetnica Risma Risimkin, po njenih besedah pa je delo zelo kompleksno, saj je
pomembna usklajenost plesa, petja in glasbe.
V koreografijo neoklasičnega stila je vključila dinamično režijsko izvedbo z namenom,
da ta pritegne pozornost sodobnega občinstva, saj se zgodba vsebinsko veže na teme o
morali, etiki in malomeščanstvu. Zgodba o umetniku in liku muze, ki ga je vpletla v
predstavo, je prispodoba življenja. Mantrikona, samorog in gorgona tako niso živalski
ampak človeški liki, ki poosebljajo skrite ekscentrične navade. Pevski zbor predstavlja
sodnike, občinstvo pa poroto. Oboji sodijo umetniku, človeku z ekscentričnimi izpadi.
V predstavi so zaplesali Lukas Zuschlag kot Mož iz gradu – poet – umetnik, Bojana Nenadović
Otrin kot Muza, Sanja Nešković Peršin in Petar Đorčevski kot Grofica in Grof, Cosmin
Agavriloaei in Ana Klašnja kot Zdravnik in njegova žena, Alexandru Ioan Barbu in Sorina
Dimache kot Župan in Županja, Samorog je bil Lucas Jerkander, Gorgona Tjaša Kmetec in
Rita Pollacchi, Mantikora pa Joseph Bunn.
Orkestru je dirigiral Marko Munih, pevski zbor je pripravila Željka Ulčnik Remic,
kostumografijo je izdelal Blago Micevski, luči pa oblikoval Andrej Hajdinjak.

Samorog
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foto: Uroš Hočevar - arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Baletni ansambel v opernih premierah SNG Maribor
Opera SNG Maribor je v sezoni 2009/2010 na oder postavila štiri premiere.
V treh od njih nastopa tudi baletni ansambel. Njegova zastopanost je bila pomembna
predvsem v produkciji Wertherja Julesa Masseneta in nepogrešljiva v Netopirju Johanna
Straussa. Wertherja je režiral Ivica Buljan, koreografijo za plesne točke, ki so nekakšna
povezovalna nit skozi celotno, z režijskega pristopa povsem sodobno predstavo, je sestavil
Dejan Srhoj. Baletne vložke v opereti Netopir, ki jo je režiral Vito Taufer, je koreografirala
Mojca Horvat.
Tudi Diego de Brea je v Tosco Giacoma Puccinija, svojo drugo letošnjo režijsko postavitev v
SNG Maribor (prva je bila opera Pikova dama), vključil baletno plesalko Tijuano Križman
Hudernik, ki se skozi celotno predstavo pojavlja kot nema vloga Madonne. Čeprav njen
nastop ne vključuje izvajanja baletnih elementov si v vlogi po Križman Hudernikovi težko
predstavljamo nekoga, ki bi lik izdelal brez potrebne gracioznosti in odrske prezence.

Tijuana Križman Hudernik v operi Tosca.

foto: arhiv SNG Maribor
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5.

Balet SNG Maribor v opereti Netopir.

Balet SNG Maribor v operi Werther.

foto: arhiv SNG Maribor

foto: arhiv SNG Maribor

OBNOVITVE
Balet v operi Renske nimfe v produkciji SNG Opera in balet Ljubljana
SNG Opera in balet Ljubljana je januarja 2010 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma
ponovno uprizorila romantično opero Jacquesa Offenbacha Renske nimfe, katere svetovna
premiera je bila prav v Ljubljani leta 2005 (kritiki cenjene revije Opernwelt so jo takrat
uvrstili med najboljše predstave leta).
Opera Renske nimfe pa v vsem svojem čaru ne bi bila popolna brez sodelovanja baletnega
ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, za katerega je baletni vložek koreografiral Sándor
Román.
Poleg odličnih balerin ljubljanskega baletnega ansambla smo tokrat v vlogi Požigalca lahko
videli mladega baletnega plesalca Lucasa Jerkanderja.

Balet SNG Opera in balet Ljubljana v operi Renske nimfe.
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foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

6.

PREDSTAVE
8. gala večer
novih baletnih koreografij
na slovensko glasbo
Piran,
25. 10. 2009
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je
25. oktobra 2009 ob 19.00 uri v Tartinijevem gledališču ‒ Piran ponovno uprizorilo 8. gala večer novih baletnih koreografij
na slovensko glasbo. Večer je bil premierno
uprizorjen pred več kot letom dni, nastal pa
je v sodelovanju Društva baletnih umetnikov
Slovenije s Cankarjevim domom Ljubljana,
SNG Opera in balet Maribor, SNG Opera in balet Ljubljana, Televizijo Slovenija,
uredništvom za resno glasbo in balet in ob
podpori Ministrstva za kulturo RS, Mestne
občine Maribor in Ambasade ZDA v Ljubljani.
Zaradi višje sile sta dve odpadli koreografiji
iz opusa 8. gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, o katerem smo
podrobneje pisali v predhodni številki revije
Balet (Svit, Valentine Turcu ter Težnost in
milost Žive Cvar), nadomestili koreografski
miniaturi iz 9. gala večera novih baletnih
koreografij na slovensko glasbo, The Red
Shoes, Ingrid Radman in Med polena pod
kolena, Kristine Aleksove. Občutno je bila
skrajšana tudi točka Pet krat ena koreografinje Isabelle Kralj. Kljub temu je večer
obiskovalcem predstavil celotni blišč vedno
bolj uveljavljajočih se koreografskih večerov.

Utrinek iz koreografije Kjare Starič SILVIJE.
foto: Robert Balen

Utrinek iz koreografije Marka Urbaneka
MOJA PRIJATELJICA RUTH.
foto: Robert Balen

Utrinek iz koreografije Andrewa Petra Greenwooda
KO SE SELIJO ŽERJAVI.
foto: Robert Balen
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Baletni koncert
v Kulturnem centru Janeza Trdine
v Novem mestu, 15. 11. 2009
Kot nekaj preteklih let zapored, je Društvo
baletnih umetnikov Slovenije tudi v letu
2009 izvedlo baletni koncert v Novem mestu. Na odru Kulturnega centra Janez Trdina se je 15. novembra zvrstilo 12 baletnih
točk, v katerih so nastopili baletni plesalci
iz baletnega ansambla SNG Opera in balet
Ljubljana Ana Klašnja, Urša Vidmar, Nina
Ogrinc, Eva Gašparič, Lukas Zuschlag, Joseph Bunn in Ivan Kozyuk, iz baletnega ansambla SNG Maribor Tijuana Križman in
Denes Dárab, pa mladi perspektivni a brezposelni baletni plesalki Mariša Nač in Alena
Medich ter plesalca s primorskega konca
Slovenije Dana Petretič in Siniša Bukinac.
Posebna gosta večera sta bila Novomeščana,
lanskoletna Trdinova nagrajenca Rosana
Hribar in Gregor Luštek, ki sta odplesala
odlomek iz svoje najnovejše koreografije z
naslovom Duet 012.

Aprilski dež - Tijuana Križman Hudernik in Denes Dárab.
foto Robert Balen
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Urša Vidmar in Joseph Bunn v Paquiti.

DBUS sodelovalo na Jenkovem plesu
v Festivalni dvorani
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je
21. novembra 2009 sodelovalo na prireditvi
Jenkov ples v Festivalni dvorani Pionirskega
doma v Ljubljani. V kulturnem delu programa sta nastopili balerini baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, Eva
Gašparič in Nina Ogrinc s koreografijo Kristine Aleksove na glasbo ansambla Čompe
Med polena pod kolena, ki je nastala v
sklopu 9. gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo.

Eva Gašparič in Nina Ogrinc v Med polena pod kolena.

Kreativno o baletu – učne ure na
GŠ Vrhnika

DBUS in učenke Nižje baletne šole
na Dobrodelnem koncertu v CD

Konec minulega in v začetku letošnjega
leta smo v okviru DBUS pripravili tri učne
urice z baletnim podmladkom Glasbene šole
Vrhnika. Program pouka baletnega oddelka
smo popestrili z uvodom v zgodovino baleta.
Pogledali smo kako je balet nastal, spoznali
Sončnega kralja, Mario Taglioni in baletne
pravljice Mariusa Petipa. Spoznali smo, kako
se pripravimo na baletno uro in povadili
veščino delanja baletne fige. Mlade balerine,
so si lahko tudi od blizu ogledale, kako se
pleše v baletnih špicah. Na drugi in tretji
urici pa smo raziskovali baletno ogrevanje
skozi igro in gibanja različnih živali. Tudi pri
baletnih vajah smo se vživele v različne like
in skozi pravljice spoznavale osnove baleta.
Za konec pa so se nadebudne plesalke preizkusile še v baletnem raztegovanju. Urice,
smo tako namenili splošni razgledanosti in
iskanju kreativnega izražanja skozi baletne
korake. (Avtor: Alena Medich)

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma je
bil 8. decembra 2009 na sporedu Dobrodelni koncert, s katerim so se zbirala sredstva za
izgradnjo oddelka za bolnike z diabetesom
na Kliničnem centru Ljubljana.
Med elito slovenskih ustvarjalcev od
simfoničnega orkestra z dirigentom in skladateljem Patrikom Greblom, preko pevcev
slovenske pop scene Nuše Derende, Mance
Izmailove in Majde Švajger, otroškega pevskega zbora RTV Slovenija, Eroice, do plesalcev sodobne plesne scene, so pod okriljem
Društva baletnih umetnikov Slovenije nastopile na glasbo skladbe Aprilski dež Patrika
Grebla tudi učenke Baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana iz razreda in
v koreografiji Darje Sebastian.
S svojim nastopom, v katerem so upodobili v jutranji rosi prebujajoče se cvetje, so
navdušili številno občinstvo.

Učne ure je vodila Alena Medič, na sliki v Avsenciji,
koreografiji, v kateri poudari pomembnost izraznosti
baletnega plesa.

Učenke baletne šole Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana iz razreda prof. Darje Sebastian.
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Baletni koncert v Žalcu,
21. 12. 2009
V sklopu koncertov, ki jih Društvo baletnih
umetnikov Slovenije že vrsto let uprizarja v
krajih, oddaljenih od osrednjih slovenskih
kulturnih središč, Ljubljane in Maribora z
namenom približevanja baletne umetnosti
širšemu krogu slovenske populacije, je bil
21. decembra 2009 na sporedu baletni večer
v Domu II. slovenskega tabora Žalec.

Ana Klašnja in Lukas Zuschlag v Pepelki.

Večer, ki je nastal v sodelovanju Društva
baletnih umetnikov Slovenije in ZKŠT Žalec
je pomenil kulturno božično-novoletno
darilo prebivalcem Žalca in bližnjega Celja.
Program je sestavljalo 16 točk, izmenjajočih
se odlomkov iz klasičnih in neoklasičnih
baletov ter sodobnih baletno plesnih koreografij predvsem mladih slovenskih baletnih
umetnikov, ki s koreografsko žilico v sebi
nakazujejo svetlo koreografsko prihodnost
slovenske baletne umetnosti.
Tako smo lahko videli pas de deuxe ali duete
iz baletov Paquita, Romeo in Julija, Pepelka
in Hrestač, Pas de esclave iz Gusarja, variacije iz Don Kihota, Navihanke, Trnuljčice in
Bajadere, ob njih pa Španski bezeg v koreografiji Alene Medich, Šavrin Siniše Bukinca,
Strange fruit Kjare Starič, Ne me quite pas
Freda Lasserja, Med polena pod kolena Kristine Aleksove, Meditacijo Vlasta Dedoviča
in Radio&Juliet Edwarda Cluga.
Odplesali so jih baletni plesalci iz obeh slovenskih baletnih ansamblov, Urša Vidmar,
Ana Klašnja, Eva Gašparič, Nina Ogrinc, Lukas Zuschlag, Joseph Bunn in Ivan Kozyuk
iz SNG Opera in balet Ljubljana, Tijuana
Križman in Matjaž Marin iz SNG Maribor,
pa mladi, perspektivni a žal nezaposleni slovenski balerini Mariša Nač in Alena Medich,
plesalca s primorske Dana Petretič in Siniša
Bukinac ter tudi v klasiki preizkušajoč se plesalec sodobnega plesa Matevž Česen.
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Eva Gašparič in Ivan Kozjuk v Pas d´esclave.

Nina Ogrinc v variaciji Kitri.

Učne ure v izvedbi Freakodancea
pod okriljem DBUS
Čeprav je skupina z imenom Freakodance,
ki so jo pred dobrima dvema letoma osnovale mlade, brezposelne baletne plesalke, potem ko so spoznale, da časi mladim slovenskim baletnim plesalcem niso ravno najbolj
naklonjeni, nameravala zaključiti z izvajanjem učnih ur o baletu za najmlajše v sklopu
Društva baletnih umetnikov Slovenije, pa so
jih nad že uprizorjenimi programi navdušene
vzgojiteljice ponovno prepričale, da otrokom
tudi v prihodnje šivajo baletna krila.
Zaradi časovne stiske, saj različne obveznosti
polnijo dneve mladih baletnih plesalk, se
na vse ponudbe niso mogle odzvati. A tistih nekaj nastopov se bodo otroci še dolgo
spominjali.
V vrtcu Najdihojca so plesale na začetku
decembra, a deklice so na koncu meseca še
vedno skakljale oblečene v baletna krilca.
Najbolj do srca je segel njihov dobrodelni
nastop na Očesni kliniki. Ne samo, da so bile
sprejete z nagovorom predstojnice klinike,
vodje oddelka in specialne pedagoginje,
tudi slabovidni in popolnoma slepi otroci
so z zanimanjem spremljali njihovo predstavo. Specialna pedagoginja jim je nekaj
dni po nastopu sporočila, da so v dneh po
predstavi na željo otrok ustvarjali baletke iz
toplih materialov. Program učnih ur o baletu z naslovom Baletna urica, predstavitev
baleta in učenje osnovnih korakov so v mesecu decembru 2009 izvedle enajstkrat. Poleg
Očesne klinike in skupine Aeternie ter enot
Biba in Palček v vrtcu Najdihojca, so obiskale še vrtca Lek in Zelena jama pa Zavod
za usposabljanje Janeza Levca. Sodelovale
so tudi v projektu Prehajanje med programi
v stilu vodenja učne ure za otroke s posebnimi potrebami na gibalnem področju in za
normalno čuteče otroke. Čeprav baletnim
plesalcem Lizi Volk, Petri Pibernik, Maši
Robič, Maji Verčko, Aleni Medich in Luku
Perparju vsakodnevne obveznosti močno
krčijo čas za skupna srečanja in ustvarjalnost,
so po vsakem nastopu z odzivom otrok in
zaposlenih poplačani za trud. Takšno plačilo

pa jih žene novim ciljem nasproti. sporočila,
da so v dneh po predstavi na željo otrok ustvarjali baletke iz toplih materialov. Program
učnih ur o baletu z naslovom Baletna urica
predstavitev baleta in učenje osnovnih korakov so v mesecu decembru 2009 izvedle
enajstkrat.
Poleg Očesne klinike in skupine Aeternie
ter enot Biba in Palček v vrtcu Najdihojca,
so obiskale še vrtca Lek in Zelena jama pa
Zavod za usposabljanje Janeza Levca. Sodelovale so tudi v projektu Prehajanje med programi v stilu vodenja učne ure za otroke s
posebnimi potrebami na gibalnem področju
in za normalno čuteče otroke.
Čeprav baletnim plesalcem Lizi Volk, Petri
Pibernik, Maši Robič, Maji Verčko, Aleni
Medich in Luku Perparju vsakodnevne obveznosti močno krčijo čas za skupna srečanja
in ustvarjalnost, so po vsakem nastopu z
odzivom otrok in zaposlenih poplačani za
trud. Takšno plačilo pa jih žene novim ciljem
nasproti. (Avtor: Liza Volk)

Alena Medich - variacija iz Trnuljčice.
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Učna ura o baletu
Od klasičnega baleta do danes
v okviru GMS
na OŠ Vrhovci,
24. 12. 2009
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v
sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in
balet Ljubljana, 24. decembra 2009 izvedlo
učno uro o baletu z naslovom Od klasičnega
baleta do danes.
Učno uro, ki prikazuje klasični balet od svojih začetkov pa vse do danes, sta s pomočjo
power point prezentacij povezovala Alena
Medich in Tomaž Rode, v izvedbi baletnega
treninga, stilnih plesov, raznih variacij, pas
de deuxov in sodobnih koreografij pa so poleg njiju nastopili še Mariša Nač, Sara Mlakar, Barbara Potokar in Uroš Škaper (slednji
trije dijaki Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana).
Nova učna ura, ki se vključuje v sklop že
obstoječih baletno-izobraževalnih programov
Društva baletnih umetnikov Slovenije je bila
božično darilo osnovne šole Vrhovci svojim
učencem.
Scenarij in režija sta bila tokrat zaupana Aleni Medich, ki baletno umetnost predstavi v
vsem svojem umetniškem žaru.

Alena Medich zaključuje učno uro Od klasičnega baleta do
danes na OŠ Vrhovci.

46

Dobrodelni baletno-glasbeni
koncert namenjen zbiranju
prispevkov za socialno ogrožene
otroke iz sirotišnic na Šri Lanki
Društvo baletnih umetnikov Slovenije in
Društvo za prostovoljno in humanitarno
delo je 22. januarja 2010, v Kulturnem
domu Franca Bernika Domžale uspešno organiziralo Dobrodelni baletno-glasbeni koncert, ki je bil namenjen zbiranju dobrodelnih prispevkov za socialno ogrožene otroke
iz sirotišnic na Šri Lanki.
Na dobrodelnem baletno – glasbenem koncertu so nas s svojim slavnostnim govorom
počastili in nagovorili predstavnica Fakultete
za socialno delo, mag. Romana Zidar, predstavnik Društva baletnih umetnikov g. Janez
Mejač in podžupanja občine Domžale ga.
Andreja Jarc Pogačar.
V programu plesno-glasbenega dela pa so
sodelovali: balerini Društva baletnih umetnikov Slovenije, Mariša Nač, ki je svečano
odprla plesni del z variacijo Aurore iz baleta
Trnuljčica in Alena Medich, ki je zaključila
predstavo z lastno koreografijo Ausencia,
baletni oddelek Konservatorij za glasbo in
balet Ljubljana s prispevkom Barbare Potokar, Ines Mandelj in Sare Mlakar, Baletna
šola Pirueta je prispevala točki v koreografiji
Maše Robič in Kjare Starič, Baletno društvo
Postojna je sodelovalo z skupino Labodke iz
Logatca, ki so bile najmlajše baletke na dobrodelnem baletno-glasbenem koncertu v
koreografiji Lize Volk, plesalci Kjara’s Dance
Project v koreografijah plesalke in koreografinje Kjare Starič, glasbeniki Zasebne
glasbene šole Parnas pod mentorskim vodstvom prof. Zdenke Kristl Marinič in Glasbena šola Vrhnika s prispevkom mlade violinistke Petre Herič pod mentorskim vodstvom
prof. Nastje Cajhen.

Povezovalec programa je bil mladi umetnik
Luka Perpar. Vsi nastopajoči so se v dobrodelne namene odpovedali honorarju.
Projekt zbiranja denarja z dobrodelnim
baletno-glasbenim koncertom za nakup
pedagoškega materiala, dobrin za sirotišnico
in socialno ogrožene otroke na Šri Lanki, je
finančno podprlo DBUS s kritjem stroškov
dvorane, Zasebna glasbena šola Parnas d.o.o.
z najemom dvorane in obiskovalci s prostovoljnimi prispevki.
Kot članica Društva baletnih umetnikov
Slovenije in Društva za prostovoljno in humanitarno delo se vsem nastopajočim zahvaljujem za sodelovanje. Moja velika želja je,
da bi baletno umetnost še naprej povezovali
tudi z dobrodelnostjo in da bi dobrodelni
baletno-glasbeni koncert postal tradicija, ki
bi vsako leto, meseca januarja, potekala v
Kulturnem domu Franca Bernika Domžale.
Zbrana sredstva bi namenili socialno
ogroženim otrokom doma in v tujini.
(Avtor: Liza Volk)

Dobrodelni gala baletni večer
Murska Sobota, 23. 1. 2010

Nastopila je tudi mlada slovenska balerina Mariša Nač.

Župan mestne občine Murska Sobota Anton Štihec, častni
pokrovitelj, s soprogo in Marušo Vidmar.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
(DBUS) se je na lastno pobudo odzvalo
na aktualne razmere v družbi in po svojih
močeh pomagalo najbolj ogroženim pomurskim delavcem, ki so v letu 2009 ostali brez
zaposlitve. V ta namen je Društvo baletnih
umetnikov Slovenije v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, Zvezo kulturnih
društev Murska Sobota, SNG Maribor
in SNG Opera in balet Ljubljana ter pod
častnim pokroviteljstvom župana Mestne
občine Murska Sobota, gospoda Antona
Štiheca, 23. januarja 2010 v Murski Soboti, v
večnamenski dvorani nove ekonomske šole,
uprizorilo Dobrodelni gala baletni večer.
Zamisel se je porodila povsem spontano. V
dobro uro in pol trajajočem programu, ki
je bil sestavljen iz različnih plesnih zvrsti,
od klasičnega baleta do najprestižnejših
sodobnih koreografij pri nas, so nastopili
baletni plesalci iz obeh osrednjih baletnih
gledališč, SNG Maribor in SNG Opera in
balet Ljubljana, nekateri svobodni baletno
plesni umetniki ter učenci in dijaki baletnega oddelka Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana ter tako po stečaju tovarne oblačil
Mura opozorili tudi na žalosten konec tega
nekoč vseslovenskega ponosa.
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Nastopilo je 29 baletnih plesalcev, večinoma
solistov, med njimi prvaka slovenskega baleta
Alenka Laufer Ribič, Anton Bogov, pa Galina Čajka, Matjaž Marin, Tijuana Križman,
Branka Popovici, Evgenija Koškina in Deneš
Dárab iz mariborskega baleta, Ana Klašnja,
Lukas Zuschlag, Urša Vidmar, Nina Ogrinc,
Eva Gašparič, Joseph Bunn in Ivan Kozyuk
iz ljubljanskega baletnega ansambla, pa
mladi balerini Mariša Nač in Alena Medich, plesalec sodobnega plesa Matevž Česen,
dijakinje Ines Mandelj, Kristina Kolle, Liza
Šimenc in Petra Zupančič ter učenci baletne
šole KGBL Neža Rus, Teja Gruenfeld, Lana
Štangl, Lara Ekar Grlj, Rok Korenčan in
Aleš Škaper, na odru pa se je v eni od točk
pridružila še mlada violinistka iz Glasbene
šole Vrhnika Petra Herič.
Za popolno izvedbo na visokem profesionalnem nivoju pa niso zaslužni zgolj plesalci,
temveč tudi tisti, ki občinstvu niso vidni.
Svoje zasluge so prispevali še inšpicient Igor
Mede iz SNG Opera in balet Ljubljana,
pa oblikovalca luči Sašo Bekafigo in Janez
Namestnik iz SNG Maribor, za glasbeno
vodstvo je bila zadolžena Zarja Zavodnik, za
projekcije pa Jasna Zavodnik.
Vsi nastopajoči so se odpovedali honorarju,
denar od prodaje vstopnic pa bo s pomočjo
centra za socialno delo razdeljen socialno
najbolj ogroženim družinam delavcev, ki so
lani izgubili zaposlitev, predvsem zaposlenim
v Muri in Mesni industriji Pomurka. Prireditev je DBUS na vsak način želelo umestiti v regijsko središče, v Mursko Soboto.
A ker žal ta nima ustrezne gledališke dvorane,
je bila vanjo preurejena športna dvorana, ki
jo je v uporabo brezplačno odstopila nova
murskosoboška ekonomska šola, prav tako
brezplačno pa jo je v pretežni meri preoblikovalo in opremilo s svojo opremo SNG
Maribor, na pomoč pa je priskočila tudi
od prizorišča bolj oddaljena SNG Opera in
balet Ljubljana.
Zato gre posebna zahvala tudi direktorju
SNG Maribor Danilu Roškerju in njihovim
požrtvovalnim delavcem v tehniki Damirju
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Ptičeku, Borutu Veršiču, Stojanu Arbiterju,
Robertu Ducmanu in Jožetu Šnuderlu ter
ravnatelju SNG Opera in balet Ljubljana
Mitji Bervarju. Kjerkoli smo zaprosili za
pomoč pri organizaciji tega večera, povsod
so nam bila vrata odprta!
Dobrodelno prireditev je pod okriljem
Uredništva za resno glasbo in balet in pod
režijsko taktirko Vojka Vidmarja posnela
TV Slovenija, dodatna finančna sredstva pa
se bodo zbirala tudi ob njenem predvajanju
predvidoma v mesecu marcu.
V DBUS trenutno deluje izvrstno povezana
ekipa brez katere organizacija tako dobrodelnega večera kot številnih drugih dogodkov
na visokem izvedbenem nivoju, ki vključuje
predvsem postavitev in oblikovanje prizorišč
ne bi bila mogoča. Zato moja iskrena zahvala
tako izvrstnemu in složnemu timu!

Prizorišče ki ga je DBUS postavilo v novi srednji
Ekonomski šoli v Murski Soboti.

Sašo Bekafigo, umetnik z lučmi in nepogrešljiv sodelavec
DBUS in Jasna Zavodnik med predstavo.

Baletni dogodki so v Pomurju zelo redki in
zato je bil projekt pomemben tudi s tega
stališča.
Na tiskovni konferenci je slovenski baletni
umetnik Vojko Vidmar, ki se mu kot predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije ne
zahvaljujem zgolj zato, ker nikdar ne zavrne
prošnje za pomoč pri nasvetih temveč tudi
zato, ker nikdar ne zavrne prošnje za pomoč
pri fizičnem oblikovanju prizorišč za koncerte DBUS, dejal:
»Svojevrsten paradoks je, da nekateri baletno
umetnost uvrščajo med elitne, ekskluzivne
umetnosti, na drugi strani pa je baletna
umetnost pri nas tako slabo cenjena, da je
včasih že kar sramotno«.
Zato morda še bolj razumemo stisko nekaterih ljudi ob zavedanju, da je mnogo slavnih
umetnikov začelo svojo pestro in za vselej zapisano umetniško ustvarjanje na robu svoje
eksistence. Morda pa se le uspe dokopati do
dostojnega življenja tudi tistim, ki so jih trenutne družbene razmere prisilile v življenje
v boju za preživetje. Upamo, da tudi s
kančkom naše pomoči!

DBUS sodelovalo na dveh
osrednjih občinskih proslavah
ob slovenskem kulturnem prazniku
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je 5.
februarja 2010 istočasno sodelovalo na dveh
osrednjih občinskih proslavah ob slovenskem kulturnem prazniku.
V Avditoriju Portorož je slavila Mestna
občina Piran, svečano je bil uprizorjen 9.
gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo.
Slavnostna govornika sta bila pesnik in publicist Ciril Zlobec ter župan mestne občine
Portorož, Tomaž Gantar, ki je tudi podelil
letošnje Tartinijevo priznanje. Prejela ga je
slovenska balerina, članica baletnega ansambla SNG Maribor ter članica Društva
baletnih umetnikov Slovenije, Tijuana
Križman.
Istočasno je na drugem koncu Slovenije, v
dvorani Soboškega gradu v Murski Soboti
slavila Mestna občina Murska Sobota.
V programu prireditve naj bi nastopili baletni
plesalci Alena Medich, Katarina de Meneses
in Deneš Darab, vendar je slednjima okvara
medijskega predvajalnika v trenutku prihoda
na oder žal onemogočila nastop.

Ana Klašnja in Lukas Zuschlag kot Julija in Romeo.

Katarina de Meneses in Denes Dárab v Valčku
Moszkowskega.
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4. revija baletnih šol in društev Republike Slovenije v Kulturnem centru Rogaška Slatina pod okriljem in
v sooorganizaciji DBUS
Zadnja januarska sobota je bila kljub
sneženju praznik baleta v Rogaški Slatini.
4. revija klasično baletnih šol in društev se
je zgodila v Kulturnem centru tega znanega zdraviliškega kraja, ob pomoči osebja
Zavoda za kulturo Rogaška Slatina in pod
okriljem DBUS.
Priprave so se začele že dan prej in sobotno
jutro je bilo namenjeno še zadnjim podrobnostim. Že pred deveto uro so prišle učenke
domačega baletnega oddelka. Vaje na odru
so se začele ob devetih. Potem pa je teklo
kot po tekočem traku. Prihajali so udeleženci
od blizu in daleč, se namestili po garderobah
in temu prilagojenih prostorih, sledila je vaja
na odru in usklajevanje s tehniko, kako s prihodom in lučmi. Kljub manjšim zapletom
na cestah, se je do zadnjih priprav za predstavo, vse dobro izteklo. V preddverju so si
lahko otroci in mladostniki in njihovi starši,
učitelji in mentorji ogledali razstavljene
baletne pripomočke in knjigo V baletni šoli.
Na voljo je bila voda, ki jo je donirala Droga
Kolinska in jabolka, ki jih je prispevalo Sadjarstvo Poharc.
Pol ure pred predstavo je sodobna stavba
Kulturnega centra pokala po šivih. V garderobah se je pripravljalo 353 plesalk in plesalcev, v preddverju pa še malo več gledalcev.
Vsa napetost se je polegla, ko se je ob 17. uri,
predstava začela. Uvodnemu pozdravu Alenke Tomc in Tomaža Rodeta je sledil govor
župana občine Rogaška Slatina, mag. Branka
Kidriča. Potem pa so bili glavni plesalke in
plesalci. Tehnična uglašenost je prispeva k
tekoči in kakovostni prireditvi, ki je imela
dva dela. Enaintrideset različnih točk je pripravilo triindvajset koreografinj in dva koreografa. Na odru so zaplesali učenke in učenci
devetnajstih šol ter članice štirih društev.
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Program je bil pester in kakovosten in je trajal dve uri in pol. Na koncu so učiteljice in
učitelja, ki so pripravili posamezne točke,
prejeli priznanja iz rok Ane Vovk Pezdir.
Glasno ploskanje je odražalo zadovoljstvo in navdušenje gledalcev. Sijoči obrazi
udeležencev in njihove zahvale so dajale slutiti, da je srečanje uspelo. Revija je namenjena druženju učiteljev baleta, izmenjavi
mnenj, predvsem pa ponuja priložnost predstaviti svoje delo. Je tudi dogodek, ki veča
učiteljem veljavo v domačem okolju. Da bo
ostala v trajnem spominu, je bila predstava
posneta. Tokrat je bilo srečanje organizirano brez prostovoljne lokalne podpore. Po
izračunu stroškov, bomo lahko na srečanju
študijske skupine razmišljali, kako naprej.
Sodelovali so učenke in učenci baletnih oddelkov Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, Srednje glasbene in baletne šole Maribor in dislociranih oddelkov Lenart, Ruše in
Slovenska Bistrica, glasbenih šol Hrastnik,
Jesenice, Koper, Kamnik, Kočevje, LitijaŠmartno, Radlje ob Dravi, Rogaška Slatina,
Slovenske Konjice in Zagorje, zasebnih šol
Balet plus Bled, Pirueta, Saša in Stevens Naklo in društva: Baletno društvo Postojna, Feniksbalet KUD Medvode, Harlekin-društvo
za umetnost plesa in Plesna skupina Metulj
KD Karol Pahor Piran.
(Avtor: Alenka Tomc)

Idejna pobudnica revije baletnih šol in društev,
Ana Vovk Pezdir:
»Neodtujljiva pravica vsakega otroka je, da svoje
sanje in želje povezane z baletom tudi uresničuje«.

Svečani baletni koncert
na Velikem odru SNG Maribor
Svečani baletni koncert, na katerem Društvo
baletnih umetnikov Slovenije vsako leto
podeljuje strokovne nagrade, je letos za razliko od prejšnjih let na spored »prijadral«
nekoliko prej.
Prestižni dogodek, ki naj bi ga v bodoče
uprizarjali izmenično, eno leto v Ljubljani in
drugo v Mariboru, je v letu 2010 zaznamoval snežno sredo, 10. februarja, ko smo bili
priča veličastnemu nastopu številnih slovenskih baletnih plesalcev na Velikem odru
Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
Poleg učencev in dijakov obeh osrednjih
slovenskih baletnih šol znotraj Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Konservatorija za glasbo in balet Maribor, so nastopili baletni plesalci iz SNG Maribor, SNG
Opera in balet Ljubljana in iz drugih koncev
Slovenije.
Prvi del koncerta je bil posvečen letošnji
podelitvi strokovnih nagrad Lydie Wisiakove, za posebne dosežke na področju slovenske baletne umetnosti v letu 2009, ki so
jo prejele članice mariborskega baleta Galina Čajka, Katarina de Meneses in Evgenija
Koškina, drugi podelitvi strokovne nagrade
Pie in Pina Mlakarja za življenjsko delo na
področju baletne koreografije, ki je pripadla
Vlastu Dedoviču.
V programu smo občudovali Alenko Ribič
Laufer in Antona Bogova v pas de deuxu iz

baleta Hrestač, pa Bogova še enkrat z Galino Čajko v Bajaderi, Katarino de Meneses
in Denesa Dáraba v atraktivnem Valčku
Moszkowskega, Uršo Vidmar in Gregorja
Guština v ljubezenskem Dnevu neskončnih
sanj, Josepha Bunna v že legendarni izvedbi Strange Fruit, Branko Popovici in Sytze
Jana Luske v Adagiu Valentine Turcu, Dano
Petretič in Sinišo Bukinca v Jacques Brelovi
Ne me quite pas v koreografiji Freda Lassera,
Matjaža Marina ob Katarini de Meneses,
Ines Petek, Branki Popovici in Evgeniji
Koškini v Clugovem Pret-a-porter, Galino
Čajka v Umirajočem labodu in še enkrat
Evgenijo Koškino in Denesa Dáraba v pas
de deuxu iz baleta Plamen Pariza in v novi
Dárabovi koreografiji z naslovom Searching.
Zvrstila se je še vrsta koreografij letošnjega
dobitnika strokovne nagrade Pie in Pina
Mlakarja, Vlasta Dedoviča.
Legendarno Žico, ki je v 80. letih v političnih
krogih dvignila veliko prahu je zaplesal Lukas Zuschlag, v liričnem Händlovem Largu
smo videli Uršo Vidmar in Lucasa Jerkandra, krstno odrsko uprizoritev pa je doživela
še njegova komična koreografija z naslovom
Trije generali, v kateri so občinstvo dodobra
nasmejali Matjaž Marin, Sergiu Moga in
Vadim Kurgajev.
Nalogo moderatorja pa je odlično opravila
igralka Nadja Strajnar Zadnik.
Tisti, ki smo si večer ogledali lahko zatrdimo, da smo bili priča nepozabnemu
umetniškemu dogodku.

Nastopili so tudi učenci baletne šole KGB Ljubljana iz
razreda prof. Darje Sebastian in ...
foto: Ivan Vinovrški

... učenci baletne šole KGB Maribor iz razreda
prof. Martine Kramer.
foto: Ivan Vinovrški
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Pegazov večer
Valentinov baletni večer
v Rogaški Slatini

Galina Čajka in Anton Bogov v Pas de deuxu iz Bajadere.
foto: Ivan Vinovrški

Joseph Bunn v Strange Fruit Kjare Starič.
foto: Ivan Vinovrški

Urša Vidmar in Lucas Jerkander v Largu Vlasta Dedoviča.

Na predvečer in v čast praznika ljubezni je
13. februarja 2010 Društvo baletnih umetnikov Slovenije na odru Kulturnega centra
Rogaška Slatina v sklopu Pegazovih večerov
uprizorilo Valentinov baletni večer, pester
večer najlepšega, najbolj romantičnega in
najbolj zanimivega od tistega, kar je skozi
številne baletne koreografije tako ali drugače
povezano z ljubeznijo.
V osemnajstih točkah so mojstrstvo baletne
umetnosti in vsemogočnih ljubezenskih
čustev za občinstvo upodobili profesionalni baletni plesalci iz različnih koncev Slovenije: Galina Čajka, Ana Klašnja, Tijuana
Križman, Urša Vidmar, Evgenija Koškina,
Eva Gašparič, Branka Popovici, Nina
Ogrinc, Mariša Nač, Alena Medich in Dana
Petretič, pa Matjaž Marin, Lukas Zuschlag,
Deneš Darab, Gregor Guštin, Siniša Bukinac, Joseph Bunn, Sytzke Jan Luske in Lucas
Jerkander.
Še enkrat smo se lahko prepričali, da so
večeri, ki združujejo baletne umetnike iz
različnih koncev Slovenije na enem odru
prav posebni večeri!
Z iskricami ljubezni v srcu smo se tega dne
razšli ob sporočilu: »Ne pozabljajte nase in
na najlepše stvari življenja«!

foto. Ivan Vinovrški

Vadim Kurgajev, Sergiu Moga in Matjaž Marin
v Treh generalih Vlasta Dedoviča. foto: Ivan Vinovrški
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Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin
Poročni pas de deux iz Bajadere.

Evgenija Koškina in Dénes Darab
v Pas de deuxu Plamen Pariza.

Alena Medich v variaciji Lize iz baleta Navihanka.

Mariša Nač in Lucas Jerkander v Pas de deuxu iz Hrestača.

Galina Čajka v variaciji Nikije iz baleta Bajadera.

Baletne plesalke na letošnji Emi

Ana Klašnja in Lukas Zuschlag kot Julija in Romeo.

Dana Petretič in Siniša Bukinac v Ne me quite pas.

Na predizboru za letošnjo pesem Evrovizije
– Ema 2010, so 20. februarja 2010 na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču v
uvodni točki skupaj s člani plesne skupine
Maestro nastopile baletne plesalke Eva
Gašparič, Barbara Marič, Mariša Nač, Nina
Ogrinc in Urša Vidmar. Idejno zasnovo in
koreografijo je pripravil Anže Škrube, znan
kot vodja skupine Maestro, ki je uspešno
nastopala tudi v oddaji Slovenija ima talent.

Baletne plesalke na Emi 2010.
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Prevalje – Gala baletni večer
posvečen v Prevaljah rojenemu
koreografu mednarodnega slovesa,
Milku Šparembleku
6. 3. 2010 je DBUS v Družbenem domu v
Prevaljah uprizorilo Baletni koncert v čast
slovenskemu, mednarodno uveljavljenemu
baletnemu plesalcu, koreografu, pedagogu
in režiserju, Milku Šparembleku.
Milko Šparemblek se je rodil pred 81. leti
v Prevaljah, mestu, v katerem še posebej
skrbijo, da tam rojeni a po svetu razkropljeni
umetniki občasno obiščejo svoj rodni kraj.
Z obiskom Šparembleka se je tako uresničila
dolgoletna želja in prizadevanje veličastnega
gospoda Joška Kerta, predsednika Kulturnega društva Mohorjan. Idejo o baletnem koncertu v čast Milka Šparembleka je skupaj z
DBUS snoval kar nekaj let, zato je bilo to
slovensko mesto še toliko bolj ponosno na
njegov obisk, zaznamovan na sončno soboto.
Šparembleku, ki ga je v Prevalje že dopoldne iz Zagreba, kjer živi, pripeljal prevaljski
šofer, so dodobra razkazali mesto, ga popeljali v cerkev v kateri je bil krščen, pa do njegove rojstne hiše… Ob veličastnem razgledu
z enega od okoliških hribov smo v Milkovih
očeh lahko opazili nepopisno srečo. Razkril
nam je, da je Prevalje obiskal že nekajkrat,
se po mestu sprehajal, a tega nihče ni vedel.
Kljub temu je svojo rojstno hišo videl prvič.
Na osrednjem dogodku, večernem gala koncertu v čast gostu, so nastopili baletni plesalci iz SNG Opera in balet Ljubljana, SNG
Maribor, dijakinje Srednje baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter
baletni umetniki iz drugih slovenskih krajev.
Raznolik program, sestavljen iz klasičnih in
sodobnih baletnih koreografij, ki razkrivajo
pravo bogastvo slovenske sodobne baletne
koreografske ustvarjalnosti, sta zaznamovala
še kratek film o delu Milka Šparembleka in
razgovor, ki je umetnika predstavil predvsem
z njegove človeške plati.
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Pozno zvečer, ko nam je Milko ob odhodu
mahal iz vedno bolj oddaljajočega se avtomobila smo lahko spoznali le eno: kako
pomembna je veličina besede »ceniti«!
Hvala Joško Kert, ker ste nam omogočili
tako čudovit dan!

Sodelujoči po koncertu z mojstrom, koreografom,
Milkom Šparemblekom.

V programu je nastopila tudi dijakinja SBŠ KGBL
Petra Zupančič

Baletni koncert za vsako dušo –
Cankarjev dom, 23. maja 2010:
S klasičnega in sodobnega baletnega
talona
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je
povabilo ljubitelje baletne umetnosti na
ogled baletnega koncerta v Linhartovo
dvorano Cankarjevega doma z duhovnim
kuponom Baletni plesalec je umetnik in
umetnina obenem.
Spored je bil razpolovljen na dve polovici
z različnimi koreografijami in plesnimi
sestavami, skladatelji M. Moszkowski, L.
Minkus, S. Prokofjev, C. Saint-Säens, A.
Adam, B. Assafjew, Händel, Čajkovski in

Herold, pa še Vlado Kreslin, Brel-Simone,
Jackson in Felix-Eiunaudi z mrežo svojih
del in koreografskih poustvaritev z odlomki
Valčka Moszkowskega, Bajadera, Pepelka,
Umirajoči labod, Giselle, Plamen Pariza,
Largo, Hrestač in Labodje jezero s klasičnega,
ostali pa z bolj današnjega baletnega talona.
Vsega skupaj šestnajst baletnih nastopov,
dramaturško sestavljenih po načelu za vsako
dušo in različnost okusov.
Za bolj temeljit interni baletni pregled pa
tudi kot sinteza naše širše baletne kulture
in ravnanja z različnostjo estetskih in odrskih
plesnih izhodišč.
Baletni koncert je pokazal, ali vsaj delno v
tem okviru strnil vse demonstrativne sposobnosti naših plesalcev s klasičnega in
sodobnega svobodnega plesa.
Veseli smo takšnih nastopov, saj kažejo, da
naši plesalci ne mirujejo, njihov pravi baletni
gledališki oder ob vseh prizadevanjih, zdaj
že kar pospešenih ob njegovem obnavljanju znova čaka plesalce v spodobni baletni
kondiciji.
Tudi ta koncert je nazorno pokazal, da
kondicije in plesnih prizadevanj ne manjka,
kot tudi koreografskega nemira.
S klasične baletne vrše omenimo najprej čisto
figurativno eksponažo odlomkov iz baletov
Bajadera, Umirajoči labod, Pepelka, Hrestač
in Labodje jezero, iz baročnega plesnega
fundusa Händlov Largo, pa krhko Giselle, s
plesalkami Galino Čajko, Ano Klašnjo, Evo
Gašparič, Marišo Nač, Uršo Vidmar s plesnimi kolegi in kolegiju z Antonom Bogovom,
Ivanom Kozyukom, Lucasom Jerkanderjem
in Lukasom Zuschlagom. Pravi in plesno
občutljiv klasični »esplanade«. V odlomku iz
belega baleta Giselle tudi kot pravi baletni
bel canto.
Neprimerljiva plesna kreacija se je porodila
z nastopom Alenke Ribič Laufer in Antona Bogova v velikem Pas de deux Odette
in Princa iz Labodjega jezera. Kar blizu
odlomek za dva plesalca iz baleta Bajadera
(Čajka, Bogov). Z liriko plesa sta se poigrala
Ana Klašnja in Lukas Zuschlag z odlomkom
iz Pepelke. Urša Vidmar in Lucas Jerkander

pa že s kar slovensko koreografsko klasiko
Vlasta Dedoviča v Largu iz Händlove opere
Kserkses.
Nizi in sklopi sodobnejših koreografij so
bili v kar ustreznem sorazmerju s klasičnim
sporedom baletnih odlomkov.
Še iz prvega dela sporeda ne moremo mimo
koreografije Kjare Starič in kreacije plesalca
Josepha Bunna, z vso gnetljivo plastičnostjo
izredno nadarjenega plesalca v delu Strange
Fruit.
Ali pa rahle odtujenosti in vnovične sprave
v delu Ne me quite pas, meje, ki sta jo prestopila Dana Petretič in Siniša Bukinac. Še
bolj pripovedno polna je koreografsko in
plesno identična plesna vizija Nastje Bremec
in Michala Rynie v delu Dust in the Wind.
Odlična koreografska in plesna zamisel,
ki jo smemo razumeti kot spoj in sponko
ljudskega plesnega izvora z današnjo rahlo
netolerančnostjo besedne retorike.
Spoj nekakšnega »nemega kola« ob koheziji z
današnjo plesno izgovarjavo s kar nekakšnim
cigansko romskim violinskim drnežem.

Alenka Ribič Laufer in Anton Bogov v Pas de deuxu
iz Labodje jezera.
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Odličen dosežek večera. Koreografija, ki jo
je bolj na hitro in minimalistično sestavil za
hiter zbris z baletne table Lukas Zuschlag v
delu The Way you make me feel ne bo ostala
za daljši čas v spominu, kot Dan neskončnih
sanj, ples na popevko Vlada Kreslina s svojo odrsko plesno vrstičnostjo. Urša Vidmar in Gregor Guštin sta bolj iskala svojo
priložnost. Kot plesalci Sergiu Moga, Matjaž
Marin in Vadim Kurgajev v delu Trije generali (skladatelj Herold) s svojo kar preveč
poenostavljeno burkaško sporočilnostjo bolj
»švejkovskega« kova banalnega ponavljanja
gibov in gest.
Vse pač ne more na baletni oder.
Morda se je na baletnem koncertu znašel tudi
kakšen koreografski okrušek, ne do kraja
izrečena zamisel. Pač usoda tako sestavljenih
in izbranih odlomkov. Baletna ali za balet izbrana glasba, ki smo jo slišali s posnetkov je
bila ustrezna, ponekod pa tudi mimo standardov, ki smo jih vajeni, ali bi naj vsaj veljali tudi za baletni korak. Motila ni, paziti pa
bo treba tudi na tisti pravi glasbenobaletni

Galina Čajka v Nikiji.
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»na«, ki je tudi važen za baletno umetnost.
Tudi tu bo treba paziti na »tračno« prenovo
na naših baletnih večerih. Tudi tu čakamo na
glasbeno »spremno pismo«.
(Avtor: Bogdan Učakar)

Urša Vidmar in Lucas Jerkander v legendarnem
Dedovičeme Largu.

Koncert ob 25. obletnici
pedagoškega delovanja
Vojke Kokošinek
29. maja 2010 je baletna pedagoginja Vojka Kokošinek na odru Delavskega doma
v Zagorju praznovala 25. obletnico svojega
pedagoškega delovanja.
V čast slavljenki je bil uprizorjen baletni
koncert, na katerem so nastopili učenci
baletne šole, ki v okviru društva Mary Jurca deluje na tamkajšnji glasbeni šoli, ob
njih pa ji je darilo poklonilo tudi DBUS z
odlomki iz klasičnih baletov, sodobno plesnih koreografij ter karakternega plesa, ki so
jih zaplesali Alena Medich, Mariša Nač in
Lucas Jerkander. Slavnostni govorniki so bili
predsednik Mestnega sveta mestne občine
Zagorje, ravnateljica Glasbene šole Zagorje
ter predsednik Društva baletnih umetnikov
Slovenije, ki je med drugim dejal, da je Vojka Kokošinek s svojim neutrudljivim, skrbnim in natančnim delom namenila mnoga
leta svojega ustvarjanja številnim otrokom
Zagorja in okoliških mest ter s tem prenašala
ozaveščenje o baletni umetnosti med širšo
populacijo Zasavja.

Alena Medič - Španski bezeg.

Mednarodni dobrodelni gala baletni
koncert za Čile
7. 6. 2010 je bil v SNG Maribor na sporedu
Mednarodni dobrodelni gala baletni koncert
za pomoč v letošnjem rušilnem potresu prizadetemu baletnemu gledališču Municipal iz
Santiaga v Čilu ter baletnim plesalcem, ki
delujejo v tamkajšnjem baletnem ansamblu.
Dobrodelni koncert, katerega osnovni moto
je bil Plesalci – plesalcem je organiziralo
Društvo baletnih umetnih umetnikov Slovenije v sodelovanju s SNG Maribor. Za
baletni koncert s katerim so baletni plesalci
iz različnih koncev sveta združeni v plesu
pomagali svojim kolegom – baletnim plesalcem, Tomaž Rode, predsednik DBUS upa,
da je bila to le prva tovrstna akcija, ki bo v
bodoče sprožila podobne, ne le v Sloveniji.
Baletni plesalci z vsega sveta tvorimo veliko
družino baletne umetnosti. Vsi govorimo
isti – plesni jezik, iz dneva v dan ustvarjamo
po enakih vzorcih, v enem večeru plešemo
predstave z istim naslovom v enakih koreografijah. Med nami ni meja.
Ali kot je dejal Rudolf Nurejev: «Če ne delam
en dan, vem sam; če ne delam dva dni, vedo
moji kolegi; in če ne delam tri dni vidi to
občinstvo«. Verjetno gre za prvo tovrstno akcijo v svetu baleta, pa tudi če so že bile, so
bile redke.
Baletni plesalci želimo z dobrodelno akcijo
pomagati svojim Čilskim kolegom, da čim
prej odpravijo posledice letošnjega rušilnega
potresa, da ponovno vstopijo v baletno
dvorano in tako kot prej iz dneva v dan živijo
svoje umetniške sanje.

Tisti, ki so se udeležili ogleda Mednarodnega dobrodelnega gala baletnega koncerta so
bili priča vrhunskemu baletnemu dogodku v
obsegu, ki ga pri nas še ni bilo. Devet mednarodnih gostov, številni baletni umetniki iz
SNG Maribor ter slovenska plesalca, samozaposlena v kulturi, so zaplesali v nizu atraktivnih odlomkov – velikih pas de deuxov iz
klasičnih baletov in več samostojnih sodobnih koreografij, med katerimi kar nekaj, ki
so jih ustvarila velika koreografska imena
današnje svetovne baletne scene.
Yelena Pankova, mednarodno uveljavljena
baletna umetnica, ki prihaja iz slovitega
Sankt Peterburškega Marinskega teatra, je
kljub svoji dolgi in bleščeči karieri zaplesala v vsej svoji perfekciji. V njenem plesu
smo lahko resnično občudovali vse kvalitete
Sankt Peterburške baletne šole Vaganova. Za
mariborski baletni ansambel je posebej za
Mednarodni dobrodelni Gala baletni koncert postavila koreografijo La Vivandiere
ali Markitenka na glasbo Cesara Pugnija in
v koreografiji Arthurja Saint-Leona, balet s
katerim je pred več kot 25 leti začela svoj
prodor na svetovne baletne odre. Ob Branki
Popovici, Olesji Hartmann, Tetiani Svetlychni in Blagi Stojčevi je tokrat zaplesala
skupaj z Antonom Bogovim, prvakom mariborskega baleta.
Kasneje je zaplesala še v delu z naslovom
Rhapsody for Sando, koreografiji v tipičnem
ruskem slogu, ki pa danes predstavlja prav
zanimivo tradicijo starega ruskega baleta.
Američanka Bridget Breiner in španec Ivan
Gil-Ortega sta zastopala balet iz Stuttgarta.
Najprej sta zaplesala v sodobnem delu z
naslovom Vasos Comunicantes na glasbo
Johanna Sebastiana Bacha in v koreografiji
Goye Montera, za tem pa še v Kazmir’s colours (Kazmirjeve barve) na glasbo Dmitrija Šostakoviča in v koreografiji Maura
Bignozettija, atraktivni točki številnih, že
skoraj akrobatskih plesnih elementov prepletenih z mnogimi liričnimi sekvencami.
Zaradi izvrstne tehnične izvedbe in močnega
umetniškega nastopa sta požela prave ovacije
občinstva.
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Japonka Shoko Nakamura in Poljak Wieslaw Dudek, sicer predstavnika Državnega
baleta iz Berlina sta uprizorila nepozaben
Mahlerjev Adagietto v že legendarni koreografiji Renata Zanelle. Popolna lepota giba,
bleščeča tehnična izvedba in do potankosti
izdelana umetniška interpretacija Zanellove
koreografije so ganile slehernega gledalca.
Za pravo klasično baletno poslastico pa sta
poskrbela Suzanna Kaic, Ukrajinka in solistka HET National baleta iz Amsterdama ter
Armen Hakobyan, Armenski plesalec, solist
baleta Nemške opere na Renu iz Düsseldorfa
z Grand pas de deuxom Pas d’esclave iz baleta Gusar.
V Grand Pas de deux iz baleta Trnuljčica sta
se predstavila gosta iz Srbije. Mlada plesalca
Bojana Žegarac in Ivica Begojev, ki spadata v novo generacijo najbolj perspektivnih
srbskih baletnih plesalcev, sta pred kratkim
postala prva solista baleta Srbskega narodnega gledališča Beograd. Na Mednarodnem
Gala baletnem koncertu sta nastopila pod
okriljem UBUS – Društva baletnih umetnikov Srbije. Z njunim nastopom in prisotnostjo Sonje Lapatanov, predsednice Ubusa,
se po več kot dvajsetih letih ponovno vzpostavljajo vezi sodelovanja med baletnimi
umetniki Slovenije in Srbije.
Za polno mero umetniških užitkov so poleg gostov poskrbeli tudi številni slovenski
in v Sloveniji delujoči baletni umetniki. Od
domačih plesalcev sta Alenka Ribič Laufer in
Anton Bogov, prvaka mariborskega baleta,
že zaradi izbora atraktivnega Pas de deuxa
Diana in Acteon tako kot po navadi požela
največ ovacij občinstva. Njuna predstava je
ponudila obilo užitkov, še posebej zaradi visokih skokov Ribič Lauferjeve in številnih,
tako imenovanih specialk Antona Bogova.
Portugalka Catarina de Meneses in Madžar
Dénes Darab, oba člana mariborskega baleta sta uprizorila brezhibno izvedbo dueta
Valček Moszkowskega v koreografiji Vasilija
Vainonena. Duet kljub temu, da je nastal
pred dobrimi štiridesetimi leti vedno znova
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opravičuje svoj sloves. Galina Čajka, od nedavnega prvakinja mariborskega baleta se
je predstavila v dveh točkah. V solističnem
Umirajočem labodu na glasbo Saint-Säensa
ter v Pas de deuxu Gamzati in Solorja iz
baleta Bajadera, v katerem so zaplesali še
mladi in obetavni Kanadčan Eric Borrough
kot Solor, pa Branka Popovici, Olesja Hartmann, Tetiana Svetlychna, Blaga Stojčeva,
Syan Jan Luske in Stefan Banica.
Plesalci baleta SNG Maribor, katerih
odličnost giba vselej znova preseneti, so
poskrbel tudi za prikaz sodobnih koreografij
mojstrov Edwarda Cluga in Valentine Turcu.
V Turcovi koreografiji z naslovom Tarde, ki
je bila kot nalašč za takojšno vzpostavitev atmosfere na začetku večera, sta zaplesala Evgenija Koškina in Sytze Jan Luske, v duetu
iz baleta Radio and Juliet Tijuana Križman
Hudernik in Matjaž Marin, v odlomku iz
Pret-a-porterja pa Ines Petek, Branka Popovici, Evgenija Koškina, Katarina Joao de
Meneses ter Matjaž Marin.
Od slovenskih plesalcev sta se predstavila še
Dana Petretič in Siniša Bukinac, ki delujeta
in ustvarjata na Primorskem. Njun Ne me
quite pas v koreografiji Freda Lasserja in na
glasbo Jacquesa Brela ter v pevski izvedbi
Nine Simone je ob koncu deloval smiselno
z motom večera, na katerem smo še kako
pogrešali sodelovanje baletnih plesalcev
SNG Opera in balet Ljubljana.
Več kot pohvalno je, da Slovensko narodno
gledališče Maribor z Danilom Roškerjem na
čelu vsakokrat na široko razpre roké sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov
Slovenije, katerim se vsakič znova aktivno
pridruži tudi mariborski balet. Tako Mednarodni dobrodelni gala baletni večer ne bi
nastal brez aktivnega sodelovanja baletnih
plesalcev SNG Maribor, pa Edwarda Cluga,
Mateje Kožuh, Alana Kavčiča in še mnogih,
ki so dodali svoj delež pri organizaciji in izvedbi. Od celotne tehnike gledališča, preko
oblikovalca luči Danijela Role, mojstra na
regulatorju Saše Bekafiga, tonskega mojstra
Gregorja Mandaša, do odgovornega vodje
predstave Petra Krajnca…

pri vseh je bilo čutiti, da se zavedajo dobrega
dela, ki ga opravljajo.
S finančne plati so večer poleg Ministrstva
za kulturo RS kot sofinancerja programov
DBUS omogočili in polepšali še Mestna
občina Maribor z oprostitvijo komunalne
takse pri oglaševanju ter z darovanjem daril,
knjig o mestu Maribor, Krka d. d. s sponzorskimi sredstvi, Adria Airways kot uradni
letalski prevoznik, Radio Center s svojim
ekskluzivnim radijskim pokroviteljstvom,
gostilna Anderlič, ki je za vse udeležence na
dan prihoda gostov pripravila slavnostno
večerjo, pa Perutnina Ptuj, ki je poklonila
del sprejema po predstavi.
Večer je združil številne baletne umetnike,
ki so na odru priredili čudovito baletno
poslastico in vrhunski umetniški dogodek.
Najpomembnejše je, da za seboj zapušča
spomin na nepozabno srečanje. Prav zato se
nam naslednje leto v Mariboru obeta Drugi
mednarodni gala baletni koncert.

Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin v Clugovi
Radio and Juliet.

Alenka Ribič Laufer in Anton Bogov, prvaka baleta SNG
Maribor v Diani in Acteonu.
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Anton Bogov v Grand jeté.
foto: Marta Tiberiu

Shoko Nakamura in Wieslaw Dudek v Adagiettu
koreografa Renata Zanelle.
foto: Marta Tiberiu

Balet SNG Maribor v Bajaderi.

Suzanna Kaic in Armen Hakobyan v Pas d´esclave.

foto: Ivan Vinovrški

foto: Marta Tiberiu

Bojana Žegarac in Jovica Begojev v Trnuljčici.

Bridget Breiner in Ivan Gil-Ortega v Vasoso Comunicantes.

foto: Marta Tiberiu

foto: Marta Tiberiu

Bridget Breiner in Ivan Gil-Ortega v Kazmirjevih barvah.

Yelena Pankova v Markitenki.

foto: Marta Tiberiu

foto: Ivan Vinovrški
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DBUS na 5. kraški baletni reviji
DLBU ‒ Društvo ljubiteljev baletne umetnosti iz Divače, ki ga vodi zagnani Dobrivoje
Subić, je v soboto, 19. junija 2010 uprizorilo
5. baletno revijo na Krasu. DLBU, ki letos
praznuje 10. obletnico svojega delovanja,
je osrednja baletno izobraževalna ustanova
na Divaškem delu Krasa. V desetih letih
svojega obstoja so rezultati vredni pohvale,
zasluge zanje pa gredo predvsem predsedniku društva, Dobrivoju Subiću, kateremu je
z ljubeznijo do otrok in baletne umetnosti
uspelo popularizirati balet ne le v Divači
temveč tudi v okoliških krajih vključno s
Sežano. O uspehu baletne šole, ki deluje
v okviru DLBU pa govori že dejstvo, da
učenka prve generacije, ki zaključuje nižje
šolanje, le to nadaljuje na Srednji baletni šoli
Srednje glasbene in baletne šole v Mariboru.
Za uspehe učenk je zaslužna učiteljica Svetlana Petrovič. V okviru 5. baletne revije na
Krasu je sodelovalo tudi Društvo baletnih
umetnikov Slovenije s plesalcema Marišo
Nač in Matevžem Česnom. Za občinstvo sta
odplesala koreografsko miniaturo z naslovom Upanje, na glasbo Slavka Osterca, ki
je v njuni koreografiji nastala v sklopu 9.
gala večera novih baletnih koreografij na
slovensko glasbo. Častni gostje večera so
bili župan Mestne občine Divača, ob njem
pa baletni umetnik in Prešernov nagrajenec
Vojko Vidmar s soprogo Marušo Vidmar ter
predsednik DBUS, Tomaž Rode. Osrednje
praznovanje 10. obletnice delovanja DLBU
bo septembra 2010.

Upanje - Mariša Nač.
foto: Robert Balen

Učna ura o baletu za širšo javnost
v Logatcu
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je
22. junija 2010 na Glasbeni šoli Logatec,
v sklopu letne produkcije baletnega oddelka, izvedlo učno uro o baletu, na kateri
je širši javnosti predstavilo baletno umetnost in vsakdanje delo baletnega plesalca od
začetka šolanja do vstopa v vrste profesionalnih baletnih plesalcev. Učno uro je vodil
predsednik DBUS, Tomaž Rode.

Tomaž Rode, predsednik DBUS vodi učno uro.

Upanje - Matevž Česen.
foto: Robert Balen
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Gala baletni večer pod zvezdami – Piran, 25. 6. 2010
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v petek, 25. junija 2010, na dan državnega praznika
v osrčju slovenskega obmorskega mesta Piran, na Tartinijevem trgu uprizorilo tradicionalni
vsakoletni Gala baletni večer pod zvezdami. Večer je Društvo baletnih umetnikov Slovenije
poklonilo mestu Piran. Letošnji je bil še posebej bogat tako po številu izvajalcev kot v pestrosti
programa. V 15 točkah je zaplesalo 17 baletnih plesalcev iz obeh osrednjih slovenskih baletnih
gledališč (SNG Opere in baleta Ljubljana ter SNG Maribora), mladi baletni plesalci, ki upajo
na nadaljevanje kariere v enem od njih ter baletni plesalci, ki delujejo kot svobodni umetniki
in samozaposleni v kulturi. Videli smo jih lahko v odlomkih iz klasičnih baletov (Grand
pas classique, Hrestač, Bajadera...) kot v neoklasičnih in sodobnih baletnih koreografijah, ki
navdušujejo s svojo izvirnostjo.

Urša Vidmar in Lucas Jerkander
foto: Roberta Fičur

Alena Medič

foto: Marta Tiberium

Baletni koncert na Ptuju
V najstarejšem slovenskem mestu se je to poletje v okviru festivala Art Ptuj 2010, poleg
glasbene in likovne, odvijala tudi 1. mednarodna poletna plesna akademija. Mentorji,
ki so delili znanje so bili: Christian Guerematchi - sodobni ples, Matjaž Marin - balet,
Mojca Ussar - moderni jazz ter Rafael Zielinski - Somatic movement method. Mladi
nadobudneži so se ob koncu enotedenskega
ustvarjanja, 25. julija 2010 predstavili v Mestnem gledališču Ptuj, kjer se je ob zaključku
1. mednarodne poletne plesne akademije
odvil tudi baletni koncert DBUS.
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Branka Popovici

Tetiana Svetlychna

foto: Marta Tiberium

Baletni koncert DBUS na otvoritveni slovesnosti Mednarodnega poletnega baletnega seminarja v avstrijskem Wolfseggu

Alena Medich v Ausenciji.

Branka Popovici v Umirajočem labodu.

1. avgusta 2010 je Društvo baletnih umetnikov Slovenije na otvoritveni slovesnosti
36. mednarodnega baletnega seminarja,
ki pod okriljem Mednarodnega plesnega
komiteja ITI / UNESCO poteka vsako poletje v avstrijskem mestu Wolfsegg, uprizorilo Baletni koncert. V programu so nastopili člani baletnih ansamblov iz Ljubljane in
Maribora: Branka Popovici, Urša Vidmar,
Gregor Guštin in Cristian Popovici ter svobodni slovenski baletni umetniki Alena Medich, Dana Petretič, Matevž Česen in Siniša
Bukinac.

Alena Medič v Plavi ptici iz Trnuljčice.

Dana Petretič in Siniša Bukinac
v Ne me quite pas.
Urša Vidmar in Gregor Guštin Dan neskončnih sanj.
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7.

RAZSTAVE
Razstava o slovenskem baletu
2000-2010 v Wolfseggu
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v
avstrijskem Wolfseggu v sklopu 36. mednarodnega baletnega seminarja in pod okriljem
Mednarodnega plesnega komiteja ITI/
UNESCO postavilo na ogled razstavo fotografij Roberta Balena in Ivana Vinovrškega z
naslovom
Slovenski balet v obdobju od leta 2000 do
leta 2010.
Razstavo je 1. avgusta 2010 na otvoritveni
slovesnosti 36. mednarodnega baletnega
seminarja svečano odprl predsednik DBUS,
Tomaž Rode, otvoritev pa je spremljal
Baletni koncert v izvedbi Društva baletnih
umetnikov Slovenije.
Razstava, postavljena v Baletnem centru, v
Mestni banki ter po izložbah mestnih trgovin je bila na ogled do 29. avgusta 2010, po
statistiki pa si jo je ogledalo več kot 15.000
obiskovalcev.

Razstavni pano v stavbi 36. mednarodenga baletnega
seminarja.
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Plakat za razstavo.

Razstavni pano v mestni banki.

8.

NOVICE
Prijave programov DBUS na
razpis Ministrstva za kulturo RS
za sofinanciranje v naslednjem
štiriletnem obdobju
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je, kot
že večkrat do sedaj, ponovno kandidiralo na
razpis Ministrstva za kulturo RS in se potegovalo za sofinanciranje svojih programov za
štiriletno obdobje od 2010 do 2013. Obširno
zastavljen program, s katerim namerava
Društvo baletnih umetnikov Slovenije še
bolj intenzivno uveljavljati svoje poslanstvo,
temelji na dosedanjih aktivnostih uprizarjanja baletnih koncertov s katerimi širi vedenje
o baletni umetnosti v vseslovenski kulturni
prostor, predvsem v kraje oddaljene od obeh
osrednjih kulturnih centrov in s tem med
ljudi, ki jim baletna umetnost ni vsakdanje
dostopna, pa Svečanih baletnih koncertov s
podeljevanjem strokovnih nagrad Lydie Wisiakove in Pie in Pina Mlakarja, vsakoletnih
Gala večerov novih baletnih koreografij na
slovensko glasbo, učnih ur o baletu s katerimi mlademu občinstvu od vrtcev pa vse
do srednjih šol predstavi baletno umetnost
z namenom, da nekateri v prihodnosti postanejo njeni stalni ali pa vsaj občasni spremljevalci ter izdajanje strokovnega časopisa
Balet v enakem obsegu kot do sedaj z željo
po višanju števila izvodov.
Ob njih pa mnogi novi načrti, katerih realizacija naj bi posvetila več pozornosti predvsem tistim področjem baletne umetnosti v
Sloveniji, ki se preveč zanemarjajo. Mednje sodi nadgradnja Gala večerov novih
baletnih koreografij s katerimi DBUS želi
najobetavnejšim ponuditi možnost kontinuiranega koreografskega razvoja za stopnico
višje ter skrb za že uveljavljene slovenske koreografske umetnike, na katere se v zadnjem
času vse bolj pozablja.
Večer naj bi bil sestavljen iz dveh ali treh koreografij na glasbo tistih skladateljev, tako
slovenskih kot mednarodnih imen, kat-

erih leto se v določenem koledarskem letu
praznuje. V prijavah je precejšnja pozornost namenjena tudi mladim baletnim plesalcem, tistim na katere smo že skoraj pozabili. Kopica izšolanih slovenskih baletnih
plesalcev na prostem tržišču dela se je začela
oddaljevati od baletne umetnosti. S tem vse
bolj zamira slovenska baletna umetnost, perspektivnim slovenskim baletnim plesalcem
pa po zaključku šolanja prihodnost ni več
zagotovljena kot jim je bila nekoč. V želji,
da tistim, ki želijo vzdrževati svoje baletno
znanje in plesno kondicijo, jo nadgrajevati in
ob tem upati, da jim morda vrata v baletni
ansambel le ne ostanejo za vselej zaprta, bo
DBUS izšolanim brezposelnim baletnim plesalcem poskusil omogočiti nadaljnji razvoj
tako z delom za zaprtimi vrati kot z nastopi,
ob tem pa najperspektivnejše vključevati
v svoje večje projekte. Z namenom, da bi
najboljšim diplomantom olajšali iskanje
zaposlitve, jim ponudili več opcij, se je v
sodelovanju z Avstrijsko baletno zvezo začel
pripravljati mednarodni projekt Gaudeamus
gala, na katerem naj bi vsako leto nastopili
najuspešnejši diplomanti slovenskih baletnih
šol in baletnih šol iz bližnjih držav.
Po svetu deluje veliko slovenskih baletnih
umetnikov. Da nanje nismo pozabili z namenom, da ostanejo del slovenske baletne
družine, naj bi pokazala različna mednarodna sodelovanja. Ta pa ne ostajajo vezana
zgolj na slovenske umetnike v tujini, vendar
tudi na razna sodelovanja z baletnimi organizacijami drugih evropskih držav. Vsekakor je načrtovana večja promocija slovenske
baletne umetnosti tako doma kot izven naših
meja, mednje pa sodijo razne razstave o baletu, kot višek pa 1. Slovensko mednarodno
baletno tekmovanje 2013.
Prijava je bila visoko ocenjena, Društvu
baletnih umetnikov Slovenije pa dodeljena
finančna sredstva, s katerimi bo mogoče izvesti večji del zastavljenih načrtov. Seveda so
med njimi tudi tisti, deloma vezani na sredstva soorganizatorja, brez katerih pa seveda
realizacija predvsem nekaterih mednarodnih
projektov ne bo mogoča.
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Podpisan dogovor o tesnem
sodelovanju med DBUS in UBUS

Sonja Lapatanov - predsednica Drštva baletnih umetnikov
Srbije na Mednarodnem gala baletnem koncertu v Mariboru.

Predsednik DBUS – Društva baletnih umetnikov Slovenije, Tomaž Rode in predsednica UBUS – Udruženja baletskih umetnika
Srbije, Sonja Lapatanov sta 4. novembra
2009 podpisala dogovor o dolgoročnem in
intenziven mednarodnem sodelovanju.
V prvi fazi sta obe strani podpisnici pristopili k dogovoru o možnostih izvedbe vsakoletnega Gala baletnega koncerta, na katerem
bodo skupaj nastopili baletni umetniki obeh
držav v enakovrednem razmerju.
Trenutno že potekajo dogovori o prvem
srečanju slovenskih in srbskih baletnih plesalcev leta 2010 v Beogradu.
Prav tako sta predsednika obeh društev v
tesni navezi glede reševanja statusne problematike baletnih plesalcev, saj se v obeh
državah baletni umetniki soočamo s precej
podobnimi problemi.
Tako tovrstna komunikacija in seznanitev z
načini reševanja pomaga tako eni kot drugi
strani v upanju, da se bo v obeh primerih
problem rešil izključno v prid baletnim
umetnikom.
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Pripravlja se Gaudeamus gala
Ideja o pripravljajočem se projektu z
imenom Gaudeamus gala se je porodila
spontano na enem od pogovorov profesorice
Darje Sebastian s Konservatorija za glasbo
in balet Ljubljana in predsednika DBUS,
Tomaža Rodeta. Prvotna misel Sebastianove,
da bi bilo dobro najboljše udeležence s
srečanja baletnih šol, ki poteka vsako leto
na avstrijskem Dunaju, prikazali tudi v Ljubljani, se je s časoma začela razvijati v projekt, za katerega priprave potekajo na mednarodnem nivoju.
Gaudeamus gala, na katerem naj bi se
vsako leto ob koncu šolskega leta srečali
najuspešnejši diplomanti baletnih šol Slovenije in njenih sosed ter se predstavili s po
enim koncertom v vsaki od držav, ki bodo
pristopile k sodelovanju, naj bi na enem
mestu predstavil najbolj perspektivne mlade
baletne plesalce, ki se po končanem šolanju
znajdejo pred vrati utiranja svoje umetniške
poti.
Ne le, da naj bi Gaudeamus gala povezoval
mlade baletne umetnike različnih narodnosti, omogočal naj bi jim tudi lažjo pot do
njihove uveljavitve in pomagal pri iskanju
zaposlitve, saj je osnovna ideja prav ta, da se
k ogledu posameznega koncerta vabi vodje
baletnih ansamblov v posameznih državah.

prof. Darja Sebastian, prof. Evelyn Teri in predsednik DBUS,
Tomaž Rode pri snovanju obetajočega se Gaudeamus gala.

Sodelovanje DBUS in
veleposlaništva ZDA
Oktobra 2009 sta se na poslovnem sestanku srečala nova kulturna atašejka na
veleposlaništvu ZDA, Susan Wilson in
predsednik DBUS, Tomaž Rode. Pogovarjala sta se o nadaljnjem sodelovanju
veleposlaništva ZDA in Društva baletnih
umetnikov Slovenije, ki poteka že nekaj let.
Pogovarjala sta se o srečanju v ZDA delujočih
baletnih umetnikov slovenskega porekla in
slovenskih baletnih plesalcev kot tudi o gostovanju predstave Man in a Magic Square
poleti 2010 v Sloveniji, avtorice, v Ameriki
živeče in delujoče slovenske baletne umetnice, Isabelle Kralj ter v produkciji Theatra
Gigante iz Milwaukeeja. Susan Wilson je
za nadaljevanje sodelovanja izkazala interes
in vso podporo, vendar pa v zadnjem času
postaja vse bolj jasno, da bo zaradi vladajoče
finančne krize izvedba gostovanja predstave
Man in a Magic Square prestavljena na
kasnejši čas.

Z obiska na Veleposlaništvi ZDA.

Zaključil se je razpis za zbiranje prijav za 10. gala večer novih baletnih
koreografij na slovensko glasbo
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je
18. maja 2010 na svoji internetni strani ter
na oglasnih deskah ljubljanskega in mari-

borskega baleta objavilo razpis za prijave k
oblikovanju novih koreografij za projekt 10.
gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, ki bo premierno izveden v nedeljo, 10. oktobra 2010 v Linhartovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani.
Razpis je bil odprt do vključno 1. julija
2010.

Sestanek na Društvu Slovenskih
skladateljev v zvezi z imenovanjem
delovne skupine za sistemsko
urejanje položaja NVO
v kulturi in umetnosti
Po objavi sklepa o imenovanju delovne skupine za sistemsko urejanje položaja NVO v
umetnosti in kulturi (št.: 024-11/2009/15)
se je na Društvo slovenskih skladateljev obrnilo precejšnje število nevladnih organizacij
s pripombo, da pri sistemskem urejanju
položaja niso zadostno zastopani. Z mnogimi od teh, med njimi tudi DBUS, je bilo
na neformalnem sestanku dne 2. decembra
2009 konkretno ugotovljeno, da v delovni
skupini za sistematsko urejanje položaja
NVO v umetnosti in kulturi ni zadostnega števila predstavnikov tistih skupin, ki
s permanentno ponudbo lastne – slovenske – produkcije programov in predstavitvijo tujih izvajalcev zapolnijo ogromno vrzel
neinstitucionalne ponudbe. To so festivali,
komorni orkestri in ansambli ter področje
baletne umetnosti. Zato je bil sprejet sklep,
da se na ministrstvo za kulturo pošlje predlog, da se iz teh široko razvejanih dejavnosti
programsko skrbno načrtovanih in že dolgo
uspešno delujočih, za vsako področje izbere
po še enega, dodatnega člana (festivali, komorne skupine in balet). V takšni sestavi bi
bil dialog ‒ izmenjava strokovnih mnenj in
predlogov mnogo širši in bolj uravnotežen.
Predlog je bil poslan na Ministrstvo za kulturo RS 9. 12. 2009.

67

Predsednik DBUS na obisku
pri Ivici Prlenderju, intendantu
Dubrovniških poletnih iger
7. januarja 2010 se je predsednik DBUS,
Tomaž Rode v Dubrovniku sestal z intendantom Dubrovniških poletnih iger,
dr. Ivico Prlenderjem. Pogovarjala sta se o
možnostih sodelovanja Društva baletnih
umetnikov Slovenije na enih od prihodnjih
Dubrovniških poletnih iger.
Ob zaključku sestanka sta pogovor označila
za formalnega in sprejela dogovor o nadaljevanju prizadevanj za eventualno sodelovanje.

Nova strokovna komisija za
podeljevanje strokovnih nagrad
Društva baletnih umetnikov
Slovenije
Izvršni odbor DBUS je 9. januarja 2010 na
svoji prvi seji v novem letu razrešil dotedanjo Strokovno komisijo za podeljevanje strokovnih nagrad DBUS je, nagrad Lydie Wisiakove za pomembne dosežke na področju
baletne umetnosti v Sloveniji in nagrad Pie
in Pina Mlakarja za pomembne dosežke na
področju baletne koreografije, ki so jo sestavljali Bojana Hinteregger, predsednica ter
člani Janez Mejač, Vojko Vidmar, Tanja Baronik in Jaš Otrin. Za korektno večletno delo
se jim Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije najlepše zahvaljuje!
Z obzirom, da Društvo baletnih umetnikov
Slovenije podeljuje dve strokovni nagradi, je
bila za podeljevanje vsake posebej imenovana nova strokovna komisija, v katero je IO
DBUS imenoval pretežno člane, ki so v
preteklosti že prejeli eno od dveh nagrad.
Od začetka leta 2010 tako komisijo za
podeljevanje strokovnih nagrad Lydie Wisiakove sestavljajo Bojana Hinteregger,
Prešernov nagrajenec Vojko Vidmar, vodja
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mariborskega baleta Edward Clug, predsednik DBUS Tomaž Rode ter podpredsednik
DBUS Matjaž Marin.
Skoraj enaka je zasedba tudi v komisiji za
podeljevanje strokovnih nagrad Pie in Pina
Mlakarja, v kateri Edwarda Cluga zamenja
letošnji dobitnik te prestižne nagrade, baletni
umetnik in koreograf Vlasto Dedovič.

V novi komisijo za podeljevanje nagrad Pie in Pina Mlakarja
je tudi letošnji nagrajenec Vlasto Dedovič.

Sklenjen dogovor s SNG Opera
in balet Ljubljana o neomejenem
brezplačnem ogledu baletnih
predstav za člane Komisije za strokovne nagrade DBUS
Upoštevajoč dejstvo, da se mora strokovnim
komisijam za podeljevanje strokovnih nagrad DBUS Lydie Wisiakove in Pie in Pina
Mlakarja v bodoče omogočiti ogled večine
baletnih dogodkov in s tem zagotoviti boljši
vpogled v ustvarjanje posameznih slovenskih
ali v Sloveniji delujočih baletnih umetnikov,
kar bo posledično pripeljalo do realnejšega
odločanja o dobitnikih nagrad v naslednjih
letih, je bil s SNG Opera in balet Ljubljana
sklenjen dogovor, da se članom obeh komisij
v bodoče zagotovi neomejen obisk baletnih
predstav oziroma predstav v katerih sodelujejo baletni plesalci.
Prav tako je v teku sklenitev enakega dogovora z vodstvom SNG Maribor.

Tradicionalna srečanja upokojenih
baletnih umetnikov v Ljubljani in
Mariboru
Zaključek leta 2009 in začetek leta 2010 je
ponovno obeležilo vsakoletno tradicionalno
druženje upokojenih slovenskih baletnih
umetnikov, ki so umetniško delovali bodisi
v enem od dveh slovenskih baletnih ansamblov, bodisi v eni od slovenskih baletnoizobraževalnih ustanov ali pa so slovensko
baletno umetnost predstavljali v tujini.

Utrinek s srečanja upokojencev v Ljubljani.

Ob srečanju s prijatelji so žarele oči in smeh
je bil na slehernem obrazu! Obujanje spominov na ustvarjalno druženje je pripeljalo do
spoznanja kako lepo je biti baletni umetnik,
kako neverjetno baletna umetnost povezuje
nekdanje sodelavce v večno prijateljstvo!

Predsednik DBUS se je odzval
vabilu na Malakhov Gala
Predsednik DBUS, Tomaž Rode, se je 27.
aprila 2010 odzval na povabilo k ogledu
»Vladimir Malakhov Ballet Gala« v St. Pöltnu, na katerem so poleg baletne legende nastopili uveljavljeni baletni plesalci iz različnih
koncev Evrope.
Na srečanju po koncertu se je z nekaterimi baletnimi umetniki dogovoril za sodelovanje na Mednarodnem dobrodelnem
Gala Baletnem koncertu za pomoč baletnim
plesalcem in gledališču »Teatro Municipal«
iz Santiaga, Čile, ki jih je močno prizadel
letošnji potres.
Pogovarjal se je tudi s priznanim koreografom Renatom Zanella in se dogovoril, da v
sezoni 2010/2011 za slovenske baletne plesalce postavi svojo koreografsko mojstrovino
»Adagetto« na glasbo Gustava Mahlerja, s
katerim bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije proslavilo svetovno leto tega velikega
skladatelja, ki je del svojega umetniškega delovanja preživel tudi v Ljubljani.

Utrinek s srečanja upokojencev v Mariboru.

Člani iz Ljubljane in okolice so tako skupno
popoldne, ki se je zavleklo v večer obeležili
13. januarja 2010 v ambientu gostilne Pod
Lipco, člani mariborske regije pa v na žalost
precej skromni udeležbi 29. januarja 2010 v
gostilni Anderlič.

Z Malakhov gala v St.Pöltnu.
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Občni zbor DBUS 2010
V SNG Maribor je bil 20. marca 2010 redni
letni občni zbor Društva baletnih umetnikov
Slovenije.
Poleg rednih poročil predsednika, tajnice,
blagajničarke in nadzornega odbora ter
poročila in pogovora o delovanju društva v
letu 2009, sprejetju zaključnega računa za
leto 2009 sta bila predstavljena tudi program
in finančna projekcija za leto 2010.
Na predlog predsednika DBUS, Tomaža Rodeta je bil sprejet sklep, da članarina za leto
2010 ostane nespremenjena in sicer v višini
10 evrov za upokojence, 5 evrov za dijake in
učence ter 20 evrov za ostale ‒ aktivne člane.
Od 1. januarja 2010 je DBUS dobilo delovno mesto. Tako je na predlog IO DBUS
občni zbor sprejel sklep o zaposlitvi Tomaža
Rodeta na delovno mesto predsednika
DBUS, ter spremembo mandatnega obdobja
vodstva DBUS iz dveh na štiri leta, pri čemer
se vodstveni mandat po novem začenja s 1.
januarjem in zaključi z 31. decembrom čez
štiri leta, vezan pa je na razpisno obdobje
MK. Na tak način bo imelo na občnem
zboru novo izvoljeno vodstvo dovolj časa za
pripravo vizije, delovnega načrta in prijavo
projektov DBUS na razpis MK.
Sprejeta sta bila tudi dva nova pravilnika
za podeljevanje strokovnih nagrad DBUS,
s tem pa je bila razrešena stara in sprejeti
novi strokovni komisiji za podeljevanje strokovnih nagrad DBUS Lydie Wisiakove in
Pie in Pina Mlakarja.
Diskusija o predlogih, pobudah in mnenjih se je dotaknila marsikaterih aktualnih in
perečih vprašanj.
Pohvala je šla delu drušatva, izražena je bila
zaskrbljenost zaradi nezaposlovanja mladih
slovenskih baletnih plesalcev, pri čemer je
bilo poudarjeno, da se stvari premikajo na
bolje, saj je DBUS organiziral delo z mladimi
brezposelnimi slovenskimi baletnimi plesalci
z namenom, da jim pomaga preživeti čas v
upanju, da se bo pokazala perspektiva zaposlovanja v bodoče. Glede sodelovanja DBUS
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z obema slovenskima baletnima ansambloma je bilo poudarjeno, da je sodelovanje
s SNG Maribor na visoki profesionalni ravni
in vseskozi aktivno, s SNG Opera in balet
Ljubljana pa se z novim vodstvom počasi
kažejo znaki interesa za tesnejše sodelovanje.
Diskusija se je dotaknila tudi že večkrat
omenjenega vprašanja, na kakšen način naj
DBUS predlaga kandidate za razne državne
nagrade. V ta namen je bil sprejet sklep, da v
bodoče člani DBUS pošljejo svoje predloge
IO DBUS, o njih pa bo razpravljala komisija
za podeljevanje strokovnih nagrad Lydie Wisiakove.
Čeprav je bila udeležba na občnem zboru,
po katerega uradnem delu je sledilo število
članov, predvsem mlajših. tradicionalno
druženje, nekoliko večja od lanskoletne, je
bila izražena želja, da bi se v bodoče občnega
zbora udeleževalo večje število članov, predvsem mlajših.

Občni zbor 2010.

Občni zbor 2010 ...razmišljanja...

Vlada sprejela sklep o spremembi
ustanovnega akta zavoda SNG
Opera in balet Ljubljana
DBUS je prejel dopis vlade RS, v katerem
je zapisano, da je Vlada RS na svoji seji 29.
aprila 2010 spremenila sklep o ustanovitvi
javnega zavoda Slovensko narodno gledališče
Opera in balet Ljubljana. S spremembo
sklepa dobi strokovni svet javnega zavoda
še dodatnega člana, ki ga imenuje Društvo
baletnih umetnikov Slovenije.
S tem je uresničena določba zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo,
da predstavniki zaposlenih predstavljajo
eno tretjino članov strokovnega sveta. Z
dvema predstavnikoma iz vsake zvrsti je tudi
uravnotežena zastopanost plesne in glasbene
umetnosti.
V sklepu je določen tudi postopek izvolitve
novih predstavnikov delavcev v strokovnem
svetu ter imenovanje šestega člana strokovnega sveta za čas do izteka mandata strokovnega sveta zavoda in prenehanje mandata
sedanjima predstavnikoma delavcev v strokovnem svetu.

Obisk pri Beograjskih kolegih
Predsednik DBUS, Tomaž Rode, in član
Izvršnega odbora DBUS, Vojko Vidmar, sta
se odzvala vabilu UBUS (Društvo baletnih
umetnikov Srbije) na finale in zaključno
slovesnost 9. festivala koreografskih miniatur, ki sicer vsako leto poteka v Beogradu. Ob
tem sta se sestala predsednika obeh društev
in podrobneje dogovorila sodelovanje, ki
temelji na podlagi podpisanega dogovora
o tesnem mednarodnem sodelovanju med
DBUS in UBUS. Tomaž Rode se je srečal
tudi z ministrom za kulturo republike Srbije, ki je obljubil podporo srečanju srbskih in
slovenskih baletnih plesalcev na baletnem
koncertu predvidoma v mesecu decembru
2010.

DBUS na Kulturnem bazarju v
Cankarjevem domu
Društvo Baletnih Umetnikov Slovenije je letos prvič aktivno sodelovalo na Kulturnem
bazarju, ki je pod naslovom Kultura se predstavi potekal 20. maja 2010 v Cankarjevem
domu. Kulturni bazar je prireditev na kateri
se predstavijo ustanove, ki izvajajo kulturne
programe za mladino. Namenjen je strokovnim delavcem vzgojno-izobraževalnih
ustanov, ki lahko na enem mestu najdejo
kar največ ponudbe za vključitev obveznih
kulturno-izobraževalnih vsebin v učne programe vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Na Kulturnem bazarju, ki ga pod pokroviteljstvom Ministrstva za kulturo vsako
leto organizira Glasbena Mladina Slovenije je DBUS predstavilo ponudbo svojih
izobraževalnih programov o baletu.
Predstavitev je bila deležna pozitivnih
odzivov s strani obiskovalcev ter pohvale
predstavnika Ministrstva za kulturo, ki se
je strinjal s pozitivnimi učinki programov,
zato jim je izrazil svojo podporo. Rezultati
udeležbe DBUS na Kulturnem bazarju se
bodo pokazali v naslednjem šolskem letu
z izvajanjem učnih uric in malih baletnih
koncertov na osnovnih šolah in drugih
izobraževalnih ustanovah. Z njimi DBUS
sicer že več let zapored med mlade generacije
širi vedenje o baletni umetnosti in spodbuja
zanimanje zanjo.
Predstavitev je bila deležna pozitivnih
odzivov s strani obiskovalcev ter pohvale
predstavnika Ministrstva za kulturo, ki se
je strinjal s pozitivnimi učinki programov,
zato jim je izrazil svojo podporo. Rezultati
udeležbe DBUS na Kulturnem bazarju se
bodo pokazali v naslednjem šolskem letu
z izvajanjem učnih uric in malih baletnih
koncertov na osnovnih šolah in drugih
izobraževalnih ustanovah. Z njimi DBUS
sicer že več let zapored med mlade generacije
širi vedenje o baletni umetnosti in spodbuja
zanimanje zanjo.
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9.

TOPLO - VROČE - VRE
STATUS BALETNIH PLESALCEV
Predsednik DBUS na razgovoru z mag. Sonjo Kralj Bervar na Ministrstvu
za kulturo
3. decembra 2009 se je predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije, Tomaž Rode,
udeležil sestanka z gospo mag. Sonjo Kralj Bervar na Ministrstvu za kulturo. Pogovarjala
sta se o možnostih dolgoročne rešitve statusa baletnih plesalcev v RS, o strategiji nadaljnjih
pogajanj ter o strukturi predloga. Dotaknila sta se tudi teme o baletnem šolstvu v Sloveniji ter
spregovorila o načinih reševanja statusa trenutno aktivnih baletnih plesalcev.

DBUS ustanovilo skupino za poenotenje strokovnega stališča glede statusov
baletnih umetnikov v RS
Z namenom, da po okrogli mizi o statusu baletnih plesalcev v RS, ki je pod naslovom: »Po
kateri poti naj zapleše?« potekala 14. maja 2009 na Ministrstvu za kulturo, in po opravljeni
anketi, ki so jo izpolnjevali aktivni baletni plesalci obeh osrednjih baletnih ansamblov,
baletna stroka še bolj aktivno, složno, predvsem pa pravočasno pristopi k reševanju statusne
problematike slovenskih baletnih plesalcev, je Društvo baletnih umetnikov Slovenije konec
decembra 2009 sestavilo Strokovno skupino za poenotenje stališč, oblikovanje predloga
in strategije za dosego ciljev v prizadevanju za statusno rešitev baletnih umetnikov v RS
v bodoče. Skupino sestavljajo baletni umetniki različnih generacij, vodji obeh slovenskih
baletnih ansamblov ter direktor SNG Maribor in ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana.
Tako okrogla miza kot anketa, katere rezultati so bili poslani na Ministrstvo za kulturo, sta
jasno pokazali ali nakazali mnenja večine, ki so, kar lahko vidimo predvsem iz analize ankete, v
glavnem razsodna in realna, hkrati pa tako v dobro stroke kot baletnega plesalca posameznika.
DBUS se je odločilo za sestavo skupine predvsem na podlagi omenjenih spoznanj, predvsem
pa zaradi dejstva, da gre za občutljivo strokovno področje katerega problematiko lahko
rešujejo izključno tisti, ki so strokovno podkovani. Edino tako se bomo lahko poskušali
izogniti nestrokovnim odločitvam, do kakršnih je prišlo leta 2001, ko pri odločitvi o znižanju
beneficirane delovne dobe za baletne plesalce iz 18 mesecev na 15 mesecev za leto dela, stroka
ni sodelovala. Ravno omenjena odločitev je namreč posledica današnjega stanja v baletnih
ansamblih v katerih povprečna starostna doba baletnih plesalcev narašča, mladi pa ostajajo
nezaposleni, zato zaskrbljujoče dejstvo predstavlja tudi strah pred upadom produktivnosti
oziroma kvalitete slovenskih baletnih ansamblov.
Pred ustanovitvijo Skupine za poenotenje stališč o statusu baletnih umetnikov v RS v bodoče
smo lahko neusklajenost znotraj stroke označili kot zaskrbljujoče dejstvo. Če ne bomo složno
zagovarjali enakega stališča ne bomo nikomur v pomoč, še najmanj pa Ministrstvu za kulturo,
ki bo sestavilo in predlagalo končni predlog rešitve, saj je bilo zaradi drugačnih pogledov
majhnega strokovnega kroga, ki je strokovni večini nasprotoval s predlaganjem rešitev, ki jih
je večina označila kot slabe za slovensko baletno umetnost in slovenskega baletnega umetnika,
upravičeno zbegano. Zato bi neusklajenost znotraj stroke lahko pripeljala do rešitve, ki ne bi
bila takšna, kakršna bi ob upoštevanju baletne umetnosti kot še posebej specifične morala biti.
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Tako je bila prva naloga skupine najti najboljšo rešitev, ki bo temeljila na enotnih stališčih, s
katerim bomo v nadaljnjih pogajanjih lahko nastopali složno.
V sklopu skupine delujejo Mitja Bervar, ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana, Danilo
Rošker, direktor SNG Maribor, Edward Clug, vodja baleta SNG Maribor, Jaš Otrin,
nekdanji v. d. umetniški vodja baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Vojko Vidmar, baletni
umetnik in Prešernov nagrajenec, Tomaž Rode, predsednik DBUS, Alenka Ribič Laufer,
prvakinja baleta SNG Maribor, Regina Križaj, prvakinja baleta SNG Opera in balet
Ljubljana, Matjaž Marin, solist baleta SNG Maribor in podpredsednik DBUS, Olja Ilič,
baletna umetnica, Bojana Hinteregger, baletna umetnica, Zvone Penko, baletni umetnik,
nekdanji vodja baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Urša Vidmar, članica baletnega solozbora SNG Opera in balet Ljubljana, Branka Popovici, članica baletnega solo-zbora SNG
Maribor in Klavdija Stanešič, plesalka baletnega ansambla SNG Maribor.
Do danes se je skupina sestala dvakrat, in sicer prvič 9. januarja 2010 za zaprtimi vrati v
Mariboru, drugič pa 9. marca 2010 v Ljubljani, ko je k srečanju povabila tudi Biserko
Močnik, sekretarko in svetovalko na Direktoratu za umetnost ter Cirila Baškoviča, sekretarja
v sektorju za evropske zadeve in kulturni razvoj z Ministrstva za kulturo, v vmesnem času pa
opravljala številne posvete in usklajevanja predlogov ter mnenj.
Tako je Skupina za poenotenje stališč na svojem drugem sestanku z enim glasom proti in
ostalimi za sprejela poenoteno stališče, na podlagi katerega je izdelala strokovni predlog za
statusno rešitev baletnih plesalcev v RS v bodoče.

Predsednik RS dr. Danilo Türk sprejel ministrico za kulturo RS, Majdo
Širca in predsednika DBUS Tomaža Rodeta
1. aprila 2010 je predsednik RS, dr. Danilo Türk sprejel ministrico za kulturo RS, Majdo
Širca in predsednika DBUS, Tomaža Rodeta na prošnjo slednjega. Pogovarjali so se o statusni
rešitvi baletnih umetnikov v RS. Tomaž Rode je predsedniku RS, dr. Danilu Türku predstavil
izhodišča, ki jih je sprejela skupina za poenotenje stališč, ki deluje v okviru DBUS in ga
zaprosil za podporo pri nadaljnjih pogajanjih. Po mnenju predsednika RS, dr. Danila Türka,
je baletna umetnost dovolj specifična, da bo morala biti deležna posebnega statusa, se pravi,
da bo morala biti ena od tistih strokovnih dejavnosti, ki bodo morale biti upravičene do
posebnega statusa v novem pokojninskem zakonu. Tudi ministrica za kulturo, Majda Širca,
je do predstavljenega predloga izkazala naklonjenost.

Predlog DBUS za statusno rešitev baletnih plesalcev poslan na Ministrstvo
za kulturo RS
Strokovna skupina za poenotenje stališč, oblikovanje predloga in strategije za dosego ciljev v
prizadevanju za statusno rešitev baletnih umetnikov v RS v bodoče je v prvi polovici aprila
2010 izdelala dokončni predlog za statusno rešitev baletnih plesalcev v RS, ki ga je Društvo
baletnih umetnikov Slovenije 21. aprila 2010 izročilo Ministrstvu za kulturo RS.
Izdelani predlog v osnovi upošteva dvoje, in sicer baletnega plesalca, ki mu zagotavlja popolno
ohranitev umetniške integritete po končani aktivni plesni karieri, po kateri pa se lahko na
podlagi osebne odločitve odloči tudi za nadaljevanje dela na področju baletne umetnosti
oziroma na katerem drugem področju, ter popolno funkcionalnost stroke, ki zajema tudi
rešitev za kontinuirani pretok baletnih plesalcev v obeh slovenskih baletnih ansamblih.
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Osnovni vzorec predvideva vrnitev skrčenega obsega delovne dobe za baletne plesalce, pri
kateri naj bi se eno leto dela ponovno štelo za eno leto in šest mesecev delovne dobe, ob tem
pa bi sorazmerno z delovno dobo baletni plesalci hitreje izpolnjevali tudi starostne pogoje, kar
bi jim z izpolnjeno delovno dobo zagotovilo odhod v polno in ne le v poklicno pokojnino. Iz
osnovnega vzorca v nadaljevanju izhaja nekaj podvzorcev, ki pa so zgolj v domeni in osebni
odločitvi vsakega posameznika, saj mu ob zagotovljeni pravici do polne upokojitve ponujajo
tudi možnost prekvalifikacije in nadaljevanja dela na kakšnem drugem področju z namenom,
da odloča sam kako želi živeti svoje življenje po končani aktivni plesni karieri. Ob dejstvu, da je
predlog v tem pogledu povsem v dobrobit baletnega umetnika kot posameznika, pa istočasno
vključuje tudi segmente v dobrobit baletne stroke kot celote, pri čemer se opira predvsem na
zagotovitev popolne in nemotene dejavnosti baletnih ansamblov. Čeprav zagovarja ohranitev
pogodb za nedoločen čas, ki bi po mnenju skupine za poenotenje stališč baletne umetnike
obvarovale strahu pred neutemeljeno prekinitvijo delovnega razmerja in s tem omogočale
večjo produktivnost in motivacijo posameznikov v baletnih ansamblih, pa hkrati predlaga, da
se vanje vnesejo varovalke v skladu z vsesplošno veljavnimi standardi baletne umetnosti, ki bi
zagotavljale stalno visoko umetniško tehnično funkcionalnost baletnih ansamblov.
Slovenija je v smislu baletne umetnosti specifična, kar moramo upoštevati tudi pri ureditvi
statusa baletnega plesalca. Slovenski narod šteje približno dvo milijonsko populacijo, v
kateri lahko najdemo le skromen procent tistih, ki v sebi nosijo poslanstvo sposobnosti,
da postanejo profesionalni baletni plesalci. Slovenija ni ena od držav, v katero se usipajo
baletni plesalci z vseh koncev sveta v iskanju stalne zaposlitve in posledično z dvigovanjem
konkurenčnosti postavljajo višje kriterije kvalitete. Morda nekoč to bo, a danes ni. Kakorkoli,
imamo dva profesionalna baletna ansambla, imamo dve osrednji državni baletni izobraževalni
ustanovi. Zato stojimo pred odločitvijo. Bomo poskrbeli za dvig popularnosti poklica baletni
plesalec v Sloveniji in peščici baletnih umetnikov, ki jih premoremo omogočili delovanje
doma, jim zagotovili optimalne pogoje ali jih bomo še naprej postavljali pred dejstvo, da je
tujina, kakorkoli optimalnejša rešitev? Dolžnost države je, da poskrbi za svoje državljane, še
toliko bolj če gre zgolj za smešen 0,000035 % delež populacije in ob tem za pomembno vejo
slovenske kulturno-umetniške zakladnice.
Skupina je delovala složno, v zvezi z večino podanih predlogov in idej, je drugačno mnenje
podal le nekdanji v. d. umetniškega vodje baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Jaš Otrin, ki
v nasprotju z ostalimi člani Skupine za poenotenje stališč ne zagovarja ohranitve zaposlovanja
baletnih plesalcev za nedoločen čas kot tudi ne možnosti, da je baletnim plesalcem po
opravljeni aktivni plesni karieri zagotovljena možnost odhoda v pokoj. Zato tudi kot edini
član skupine, predloga, ki ga je Društvo baletnih umetnikov Slovenije poslalo na Ministrstvo
za kulturo 21. aprila 2010, ni podpisal.

Kaj je predlagal Jaš Otrin in ozek krog njegovih somišljenikov?
Vzorec, ki ga je predlagal in želel uveljaviti Jaš Otrin se skoraj povsem razlikuje od vzorca, ki
ga je predlagala Skupina za poenotenje stališč o statusu baletnega umetnika v Sloveniji. Tako
se je zavzemal za popolno ukinitev skrajšane delovne dobe (t. i. beneficirane delovne dobe) in
uvedbo polne delovne dobe za baletne plesalce. Pri tem je razmišljal tudi o kratki ustvarjalni
dobi baletnih plesalcev, ki zaradi specifičnosti poklica pri določeni starosti začenjajo izgubljati
produktivnost, zato je z namenom vzpostavitve čim boljše funkcionalnosti baletnih ansamblov
predlagal popolno ukinitev pogodb za nedoločen čas, delodajalcu pa prepustiti možnost, da
posamezniku kadarkoli ne podaljša pogodbe o zaposlitvi.
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Baletne plesalce je želel zavarovati z odpravninskimi stebri, pri katerih bi ob prekinitvi
pogodbe o zaposlitvi prejeli denarno odškodnino po sistemu enoletne plače za vsaka štiri
leta zaposlitve. S tem bi ob nepodaljšanju delovnega razmerja baletni plesalci prejeli denarno
nadomestilo, s katerim bi si posameznik ustvaril novo življenje, se našel v novem poklicu, ki
bi ga opravljal do polne upokojitve.
Z drugimi besedami, baletni umetnik bi bil umetnik samo začasno, in sicer v prvi fazi svojega
ustvarjalnega življenja, poklic baletni umetnik pa bi tako najverjetneje postal zgolj prehodni
poklic.
Vprašanja se ob predlogu Jaša Otrina porajajo kar sama od sebe. Bi tak sistem dvignil
zanimanje za baletno umetnost v Sloveniji? Bi starši ob vsej skrbi za prihodnost svojih otrok
še dopuščali, da se njihovi otroci izšolajo za poklic, ki ga bodo prej ali slej morali zamenjati?
Do katere mere bi se lahko baletni plesalci posvetili ustvarjalnosti ob vedenju, da bodo morali
svojo prihodnost prej ali slej začeti graditi najverjetneje na povsem drugačnih temeljih? Bi
mar baletni plesalci ne trepetali pred vsako poškodbo ali nesoglasjem z vodjo baleta, če bi
se zavedali, da je tudi to lahko razlog za nepodaljšanje delovnega razmerja in hkrati konec
njihove baletne kariere?
Kaj pa funkcionalnost baletnih ansamblov? Bi žongliranje z baletnimi umetniki dvignilo
umetniško kvaliteto baletnega ansambla kot celote? Bi baletni plesalci sploh dosegli določeno
umetniško zrelost do trenutka, ko bi se jim delovno razmerje nepodaljšalo?
Bi baletni ansambel kot celota ob sicer stalnem a z umetniškega vidika nepremišljenem
dotoku sicer izšolanih a umetniško nezrelih in timskega dela v baletnem ansamblu nevajenih
baletnih plesalcev sploh še lahko deloval složno kot umetniška celota?
Slovenski balet ali natančneje slovenska baletna ansambla imata tradicijo, izoblikovano skozi
svojo več kot devetdeset letno zgodovino obstoja. Ta se je izkazala za funkcionalno, saj je
rodila številne baletne umetnike, koreografe in odlične baletne predstave tako znanih kot
manj znanih koreografov. Predvsem pa je zagotavljala eno: dostojanstvo. Dostojanstvo, ki
je baletnemu umetniku omogočalo, da je postal in ostal umetnik! Je potemtakem popolna
sprememba sistema, ki se je v preteklosti povsem izkazal za funkcionalnega sploh smiselna in
utemeljena?

SNG Opera in balet Ljubljana je organizirala tri okrogle mize o baletu
1. marca 2010 je SNG Opera in balet Ljubljana v konferenčni dvorani hotela Slon organizirala
tri okrogle mize na temo baleta. Prva je govorila o problematiki baletnega šolstva v Sloveniji,
druga je bila na temo uvedbe baletnega studia v okviru SNG Opera in balet Ljubljana, tretja
pa se je oklepala problematike statusa baletnih plesalcev v Sloveniji.
Okroglo mizo o problematiki baletnega šolstva v Sloveniji je vodil in povezoval Vojko Vidmar,
uvodni elaborat pa je pripravil Matej Selan, vodja oddelka Baletne šole in Srednje baletne šole
na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana.
Okroglo mizo o baletnem studiu v SNG Opera in balet Ljubljana je vodila in povezovala
Nataša Jelić, uvodni elaborat je pripravil nekdanji v. d. umetniški vodja baleta SNG Opera in
balet Ljubljana, Jaš Otrin.
Okroglo mizo o statusih baletnih plesalcev je vodila in povezovala Tatjana Ažman, uvodni
elaborat pa je pripravil predsednik DBUS, Tomaž Rode.
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10.

TEKMOVANJE MLADIH SLOVENSKIH BALETNIH PLESALCEV
TEMSIG in DBUS sta se dogovorila za sodelovanje pri organizaciji
10. tekmovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev
V prejšnji številki revije Balet smo lahko prebrali članek Darje Sebastian, v katerem je zapisala:
»Gotovo pa je, da bo do jubilejnega 10. Balteka potrebno marsikaj postoriti, pred-vsem večji
del odločitev vrniti in prepustiti baletni stroki«.
In tako se je v več kot letu dni zgodilo marsikaj. Maja 2009 je Izvršni odbor DBUS podal
ministru za šolstvo, dr. Igorju Lukšiču predlog za razrešitev Janeza Megliča, ki je bil kot
predstavnik Društva baletnih umetnikov Slovenije, še za časa svojega predsedovanja DBUS
imenovan za člana v komisiji TEMSIG in je hkrati predsedoval tudi Organizacijskemu
odboru 9. Balteka. Kmalu zatem je DBUS prejelo odgovor Ministrstva za šolstvo, v katerem
je zapisano, da sta minister za šolstvo RS, dr. Igor Lukšič in ministrica za kulturo RS, Majda
Širca razrešila celotno dotedanjo komisijo TEMSIG, s čimer nadaljnja Tekmovanja mladih
slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev, prehajajo izpod okrilja obeh ministrstev, pod
okrilje Zveze slovenskih glasbenih šol ‒ ZSGŠ. Na podlagi uradnega dopisa predsednika
ZSGŠ, Antona Savnika, je IO DBUS v skladu s 23. členom pravilnika ZSGŠ 9. septembra
2009 v komisijo TEMSIG predlagal kot svojega novega predstavnika, baletnega umetnika
in Prešernovega nagrajenca Vojka Vidmarja. Kljub uradnim dopisom pa DBUS od ZSGŠ
v zvezi s predlogom ni prejelo nobenega uradnega odgovora. Nadaljnji pogovori so potekali
neuradno. Novi predsednik odbora TEMSIG, Viktor Zadnik je predsednika DBUS, Tomaža
Rodeta obvestil, da je ZSGŠ imenovala novo komisijo TEMSIG, hkrati pa postavila nekatera
nova pravila v zvezi z nadaljnjimi tekmovanji mladih slovenskih baletnih plesalcev. Med temi
je zmotila predvsem ukinitev 3. tekmovalne skupine, v katero spadajo v glavnem profesionalni
baletni plesalci do 26. leta starosti, z obrazložitvijo, da gre za šolsko tekmovanje in ne za
tekmovanje profesionalnih, se pravi že zaposlenih baletnih plesalcev. Vendar odgovora na
vprašanje v zvezi s predstavnikom DBUS v komisiji TEMSIG še naprej ni bilo.
Predsednik DBUS je problem predstavil Ministrstvu za kulturo RS in se dogovoril za
morebitno organizacijo baletnega tekmovanja pod svojim okriljem, v kolikor s TEMSIG ne
bo prišlo do sprejemljivega dogovora.
Po mesecu marcu 2010 sta predsednika DBUS in komisije TEMSIG opravila nekaj neformalnih
sestankov, na podlagi katerih je kmalu postalo jasno, da se obe strani zavedata nesmiselnosti
dveh vzporednih baletnih tekmovanj. Tako je komisija TEMSIG upoštevala predlog DBUS o
ohranitvi 3. tekmovalne skupine z odločitvijo, da v nadaljnjih tekmovanjih lahko tekmujejo
zgolj baletni plesalci slovenske narodnosti oziroma baletni plesalci, ki so celotno šolanje
opravili v Sloveniji, DBUS pa je meseca marca 2010 Temsigu podal predlog dogovora o
soorganizaciji 10. Balteka kot uradno vabilo za sodelovanje. Aprila 2010 je bil tako opravljen
prvi uradni sestanek na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, katerega so se udeležili
predsednika DBUS in TEMSIG Tomaž Rode in Viktor Zadnik, član komisije TEMSIG
Matej Selan in v. d. ravnatelja KGBL, Dejan Prešiček. Na sestanku je bilo predstavljeno stališče
komisije TEMSIG, da tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev tako
z organizacijskega kot s finančnega zornega kota, še naprej ostane pod okriljem TEMSIG,
v Organizacijski odbor 10. Balteka pa DBUS poleg svojega predsednika imenuje še enega
člana. Tako je IO DBUS kmalu za tem v OO 10. Balteka imenoval profesorico na Baletni
šoli KGBL, Darjo Sebastian, s čimer je bil Organizacijski odbor 10. Balteka v sestavi Viktor
Zadnik, Tomaž Rode, Anton Savnik, Matej Selan in Darja Sebastian formiran.
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11.

BALETNE ŠOLE PO SLOVENIJI
Dejavnosti Baletne in Srednje baletne šole KGBL 2009‒10
Nova šola na Ižanki v Ljubljani se je preimenovala v Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana,
saj je z Višjo baletno šolo pridobila nadgradnjo dosedanjega izobraževanja.
Sicer pa naše vsakodnevne pliés, battements tendus, pas de bourrée, arabesques zaznamujejo
res številni nastopi, šola tako postaja prepoznavna širom naokoli.
Baletne dvorane v pritličju so letos zasanjale in zadihale v belem tilu in venčkih sylphides,
temperamentnih karakternih plesih, zbudile so Trnuljčico, naravnale ure v La Giocondi
in postrojile kakšnih dvesto nadobudnih mladih baletnih upov v etudah, s kar 15 fanti v
različnih razredih... vse to na vsakoletni produkciji 18. in 19. 4. 2010 v Cankarjevem domu.
Gosta z Dunaja prof. Evelyn Téri in prof. Karl Musil sta že v februarju naravnala perutničke
in zmehčala špice solistkam Nini Pišlar (maturantka 2009), Katarini Čegovnik (maturantka
2009), Barbari Potokar (IV. letnik ), trem sošolkam in sošolcu iz II. letnika: Metki Beguš,
Petri Zupančič, Tasji Šarler, Luku Žihru v baletu Les Sylphides. S tem smo želeli počastiti
Chopinovo leto in častitljivo obletnico nastanka Chopiniane. Zahtevni del ansambelskega
dela so opravile dijakinje vseh letnikov SBŠ skupaj z Matejem Selanom in Marinko Ribič. Ko
sta se v aprilu dunajska gosta vrnila v Ljubljano, sta vzpodbudila še temperamentno tarantelo
in madžarski ter španski ples. Ostale dele res dolgega programa so pripravili pedagogi Nada
Zorn Herem, Živa Žitnik, Darja Sebastian, Vesna Cestnik Tehovnik, Matej Selan, Marinka
Ribič in Ingrid Radman sodobni del.
Vendar pa je bila produkcija le vrhunec letošnjega bogatega nastopanja dijakov Srednje
baletne šole, saj so se nastopi vrstili vse od oktobra, ko so se v organizaciji DBUS dijakinje
IV. letnika SBŠ Liza Šimenc, Ines Mandelj, Kristina Kolle (maturantka 2009) in dijakinja II.
letnika Petra Zupančič v koreografiji The red shoes Ingrid Radman najprej predstavile na 9.
gala večeru novih baletnih koreografij na glasbo slovenskih avtorjev v Cankarjevem domu v
Ljubljani, nato pa še v Piranu, na dobrodelnem koncertu DBUS v Murski Soboti, Prevaljah
in Mariboru.
Posamezni uspešni dijaki Barbara Potokar (IV. letnik), Ines Mandelj (IV. letnik), Sara Mlakar
(IV. letnik), Petra Zupančič (II. letnik) so plesali po odrih Postojne, v Kamniku, Trstu, na
še enem dobrodelnem koncertu v Domžalah, dekleta iz SBŠ pa na TVSLO na novoletnem
koncertu z Avseniki v koreografiji Marinke Ribič in oba II. in III. letnik v koreografiji Mateja
Selana v Plesu ur ob živem spremljanju Orkestra Slovenske policije v Cankarjevem domu.
Jeseni smo z veseljem sprejeli vabilo Slovaškega narodnega gledališča v Bratislavi, na Festival
evropskih baletnih šol ob 30. obletnici Konservatorija Eva Jacz. S solo točkami in variacijami
so se predstavili Barbara Potokar, Luka Žiher in Petra Zupančič.
Ušlo ni niti sodelovanje z Glasbeno mladino, saj je Tasja Šarler v koreografiji Darje Sebastian
nastopila v glasbeni pravljici Hrestač ob spremljanju harfe in violine.
Prav kmalu dijaki SBŠ potujejo še v Gorico in Monfalcone, kamor nas že dolga leta vabi
baletna šola Tersicore, nedavno preminule direktorice gospe Corine Mary Brandolin.
V januarju so dijaki teden dni vadili s Pascale Mosselmans, ki je zadolžena za odkrivanje
talentov v baletnih šolah po Evropi in v skupino »Danse Europe« povabila Petro Zupančič,
dijakinjo II. letnika, ter ji tako omogočila mednarodne izkušnje, ki jih bo nabirala med
mladimi evropskimi plesalci.
Trenutno pa se dijaki že pripravljajo za poletne tečaje; razpršili se bodo od Prage, do Budimpešte,
Wolfsegga, Londona in še kam jih bo odneslo.
Prav živahno pa je bilo tudi v baletni šoli, saj so učenci 3., 4. in 5. razreda s svojim vestnim de-
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lom sodelovali pri diplomah študentk na Višji baletni šoli. 1., 2. in 3. razred so se pod budnim
očesom Žive Žitnik veselili v predstavi Hrestač SNG Opera in Balet Ljubljana ter 3., 4. in 5.
razred plesali še v predstavi Bajadera v koprodukciji ljubljanskega in mariborskega ansambla
v Cankarjevem domu.
Predvsem pa so učenke in trije kavalirji iz 4. razreda komaj ujeli resne baletne urice v dvorani,
saj so z Nagajivčki na Mozartovo glasbo v koreografiji Darje Sebastian očarali kamere TVSLO
v oddaji Pod klobukom, pa v snežnem januarju predstavljali šolo na 4. reviji baletnih šol Slovenije v Rogaški Slatini, bili povabljeni, da odprejo svečani gala koncert DBUS v Mariboru
ob podelitvi strokovnih nagrad DBUS, se predali živemu spremljanju kvarteta Rožmarinke na
dobrodelnem koncertu v Festivalni dvorani v Ljubljani, odprli zdravniške dneve v Cankarjevem domu, ogreli prostore Stare elektrarne in se spogledovali še s kamero spletne televizije
STUDIO 12.
Z lanskoletno uspešnico, prirejenimi »labodki«, pa so le še dopolnili in popestrili koncert
Rožmarink, spletno stran STUDIA 12 ter skupaj s starejšimi sošolkami iz SBŠ plesali na
dobrodelnem koncertu DBUS za delavce Mure v Murski Soboti, ki ga je predvajala tudi TV
SLO.
Dobrodelni pa je bil tudi nastop 4. razreda decembra 2009 v Cankarjevem domu, ko so na
glasbo Patrika Grebla v koreografiji Darje Sebastian odstirali Aprilsko melanholijo za bolnike,
obolele za sladkorno boleznijo.
Vsakodnevno ponavljanje vaj v baletni dvorani se osmisli le na odru in vedno bolj se trudimo
biti prisotni povsod, kjer si zaželijo baletnih tutujev in mladih baletnih umetnikov. DBUS pa
postaja skoraj naš stalni partner v večnem pas de deuxu dokazovanja pomembnosti baletne
umetnosti. Vsi baletni umetniki pa so nekoč začeli zavezovati copate, pomerjati kostume, se
veseliti nastopov in meriti tremo pred njimi v dvorani baletne šole.
(Avtor: Darja Sebastian)

Nagajivčki Darje Sebastjan.
foto: Ernő Sebastian

78

Chopiniana
foto: Ernő Sebastian

Plesalci v Chopiniani na zaključnem poklonu
s prof. Evelyn Teri in prof. Karlom Musilom.
foto: Ernő Sebastian

SGBŠ Maribor:
Kaj smo počeli v letošnjem šolskem letu
Zdi se, kot da se je leto šele začelo, pa je že potrebno razmišljati o letnih izpitih. Tako pestrega
leta pa že dolgo ne, bi lahko rekli, vendar se mi zdi, da enako govorimo vsako šolsko leto. Delo
z otroci je pač tako dinamično, da tudi nam, učiteljem, ki se družimo in živimo z njimi, vsak
dan še prehitro mine.
Leto smo začeli z novim projektom Božični koncert na starem, romantično nostalgičnem
odru SNG Maribor, vsaj za večino od nas, ki smo pred mnogimi leti prestrašeno skakljali po
njem in si nabirali izkušnje.
Vendar je božični koncert prehitela prireditev, ki je močno zaznamovala dogajanje v Mariboru.
Svečana otvoritev zavetišča za živali. Povabljeni smo bili k sodelovanju pri realizaciji svečane
otvoritve, kar nam je bilo v posebno čast.
Pred božičem je sledil že prej omenjeni Božični koncert, ki je s strani staršev in povabljencev
požel veliko odobravanja tako, da bo najverjetneje postal kar tradicionalna prireditev baletnega
oddelka. Poleg omenjenega koncerta sta se vzporedno pripravila tudi koncerta v Lenartu in
Slovenski Bistrici.
V januarju je sledila 4. revija baletnih šol in društev, katere smo se udeležili s petimi plesnimi
koreografijami.
Februarja smo z eno izmed koreografij, ki so bile predstavljene na reviji, sodelovali v programu
Svečanega baletnega koncerta s podelitvijo strokovnih nagrad DBUS v Veliki dvorani SNG
Maribor. Sledili so nastopi v sodelovanju z instrumentalnimi oddelki SGBŠ Maribor, ki so se
odvijali v koncertni dvorani matične šole.
V aprilu je, malce nepričakovano, sledila tradicionalna baletna produkcija. Neusklajenost
datumov, ki je bila posledica človeškega faktorja, nam je pošteno podkurila pod nogami. Tri
tedne prej, kot je bilo načrtovano, smo morali postaviti našo produkcijo na oder. Kar vršalo je
po šoli od delovne vneme. Tako živahno že dolgo ni bilo, vendar nam je uspelo vse dokončati
do datuma zahvaljujoč izjemni energiji vseh učiteljev, korepetitorjev, otrok in kostumografk.
Nismo si še prav ohladili nog od produkcije, že smo se začeli pripravljati na mednarodno
tekmovanje Evropske plesne zveze. Pet deklet je odšlo na tekmovanje s šestimi koreografijami,
petimi klasičnimi in eno sodobno.
Maribor smo zapuščali v upanju, da se bomo dobro odrezali. V tem času sta potekali še dve
produkciji, ki jih že tradicionalno izvajamo. Produkcija v Lenartu in Slovenski Bistrici.

79

Pasijonka, učenke baletne šole SGBŠ Maribor.

Učenke in dijakinja SGBS Maribor.

Z odlomki iz Produkcije SGBŠ Maribor smo oblikovali dva koncerta, primerna za tamkajšnje
občinstvo. V drugi polovici maja je bil koncert v organizaciji Evropske hiše, s katero sodelujemo
že vrsto let.
Prireditev je na velikem odru SNG Maribor in počaščeni smo, da nas znova in znova povabijo.
Tudi na Festivalu Lent ne bomo manjkali. S koncertom bomo 26. 6. 2010 ob 17.00 zaključili
naše šolsko leto.
(Avtor: Helena Valerija Krieger)

Tradicionalna baletna produkcija
SGBŠ Maribor
Začetek aprila je v znamenju plesa zaznamovalo prebujanje pomladi. Učenke in učenci plesnih
pripravnic in baletne šole SGBŠ Maribor so skupaj z učiteljicami iskali navdih v cvetlicah.
Šestnajstim različnim cvetlicam so podali plesno vsebino in poiskali glasbo, ki jih najbolje
zaznamuje. Spretno so dodali kostumske detajle, ki so pomagali okarakterizirati celostno
odrsko podobo.
Plesne pripravnice in baletno šolo v letošnjem šolskem letu obiskuje preko 300 otrok, ki so
razporejeni tudi v dislociranih oddelkih v Slovenski Bistrici, Lenartu in Rušah. Le ti so pri
končnem poklonu, ko so pomahali staršem in publiki, na odru oblikovali ogromen pisan,
spomladanski šopek.
V drugem delu produkcije so se v Divertissementu iz baleta Faraonova hči, priredba po
originalni koreografiji M. Petipaja, predstavili srednješolci. Ker je projekt zahteval številčnost,
so srednješolcem pri izvedbi pomagale tudi učenke 6.a in b razreda baletne šole.
K sodelovanju oziroma k odrski postavitvi je bil povabljen dolgoletni pedagog ruskega
porekla Oleg Grachov, ki trenutno dela v Italiji. Izbor teme (baleta) za produkcijo je imel
izobraževalni značaj; srednješolcem predstaviti koreografijo iz baleta, ki je redko viden na
evropskih odrih. Srednješolci so se z neverjetno vnemo spoprijeli tudi z najtežjimi tehničnimi
elementi klasičnega baleta ter odrsko interpretacijo posameznih vlog.
Produkcija, ki je v dveh večerih napolnila veliko dvorano SNG Maribor, je pustila še en lep
vtis ter navdih za naslednje leto, ko se bo ponovno raziskovalo po bogati zakladnici baletne
umetnosti.
(Avtor: Helena Valeria Krieger)
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Baletna produkcija Srednje glasbene in baletne šole Maribor
April 2010; Velika dvorana SNG Maribor
V prvem delu mariborske letne produkcije, imenovanem Cvetlični raj, so se predstavili
učenci plesne pripravnice pa vse do 6. razreda baletne šole. Celotna predstava je lepo in
gladko potekala, dobro izbrani kostumi in izvirna luč pa so pripomogli k celotnemu vzdušju
in konceptu same predstave. Potrebno pa je omeniti, da učitelji niso upoštevali učnega
programa, ki je predpisan za to stopnjo baletnega izobraževanja, posledica tega pa so bile
okrnjene koreografije točk, učenci pa niso imeli priložnosti predstaviti znanja, ki so ga (naj
bi) pridobili. Tako smo videli veliko skoraj identičnih koreografij, dosti poz in port de bras,
malo allegra, tu in tam tudi nekaj skokov; echappe, assemble, pas chasse. Pokazanega je bilo
premalo, saj funkcija letne produkcije ni le predstavitev posameznih točk, ampak, kot sem
že omenil, tudi presek učnega programa. Koreografsko in tehnično so bili neizraziti učenci iz
dislociranega oddelka Slovenska Bistrica.
V drugem delu produkcije pa so se predstavili učenci srednje stopnje baletne šole in sicer
v divertissementu Faraonova hči, na glasbo Pugnija in v koreografiji gosta Olega Grachova
(prirejeno po M. Petipaju) – in zasluženo poželi navdušenje vseh gledalcev. Zaradi dolžine
tega baleta, ki v originalu traja štiri ure in zahteva ogromno število plesalcev, so delčke te
predstave sestavili v divertissement, ki je bil zanimiv in poslastica za soliste. Solisti glavnih
vlog so se odlično predstavili, saj so se soočili z dokaj težko in originalno koreografijo; v
tehnično zahtevnih solističnih variacijah so popolnoma prepričali.
Vsa pohvala plesalcem in seveda tudi pedagogoma, Nikolaju Schilniku in Galini Dmitrievi.
Za odličen potek predstave in organizacijo pa gre vsa pohvala vodji baletnega oddelka Heleni
Valeriji Krieger.
(Avtor: Edi Dežman)

Učenke in dijaka SGBS Maribor, po novem Konservatorija za glasbo in balet Maribor.
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Baletna šola Stevens s polno močjo
Baletna šola Stevens, ki jo vodita slovenska baletna umetnika Nena Vrhovec Stevens in Andrew
John Stevens deluje s polno močjo.
19. decembra 2009 so v Prešernovem gledališču Kranj na oder premierno postavili celovečerno
baletno pravljico Hrestač na glasbo Petra Iljiča Čajkovskega. Koreografijo je sestavil Andrew
John Stevens, vlogo Klare je plesala Živa Droljc, Hrestača pa gost, član baletnega ansambla
SNG Opera in balet Ljubljana, Petar Đorčevski. V ostalih vlogah so nastopile učenke in
učenci Baletne šole Stevens. Predstava, ki so jo pred razprodano dvorano izvedli kar nekajkrat,
je navdušila veliko ljubiteljev baleta. Prav zato je razprodanih tudi že nekaj ponovitev v
decembru 2010.
20. marca 2010 so se učenke in učenci predstavili na letošnji, tradicionalni spomladanski
produkciji. V Kulturnem domu Pirniče so na dveh razprodanih predstavah z naslovom
Pozdrav pomladi svoje znanje pokazali v koreografijah Nene Vrhovec Stevens, Andrewa Johna
Stevensa, Lucije Bizant in Žive Droljc. Zaplesali so na glasbo Mozarta, Haydna, Straussa in
drugih skladateljev klasične glasbe, baletne točke pa je z nekaj humorja med seboj povezoval
Boštjan Luštrik, predsednik KUD Medvode.
Baletna šola Stevens je v polnem zagonu pripravila še eno premiero celovečernega baleta.
Coppelia na glasbo Lea Delibesa in v koreografiji Andrewa Johna Stevensa, je bila na sporedu
30. maja 2010 v Gledališču Franceta Prešerna v Kranju, sledili pa sta še dve ponovitvi. V
zaključni predstavi šolskega leta 2009/2010 so se predstavili prav vsi učenci Baletne šole
Stevens, ob njih pa še članice Feniksbaleta iz Medvod.
Še posebej pestro bo naslednje šolsko leto, saj Baletna šola Stevens septembra obeležuje 10.
obletnico svojega obstoja.

Mlade nabodunice baletne šole Stevens v Copelliji.
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Baletna šola Stevens - utrinek s spomladanske produkcije.

Premiera baleta R.S.V.P. v izvedbi Feniksbaleta iz Medvod
Baletna sekcija Feniksbalet, ki deluje pod okriljem KUD Medvode je 24. oktobra 2009 na
odru Gledališča Medvode premierno uprizorila baletno predstavo R.S.V.P. Baletni večer je bil
sestavljen iz treh delov. Rokoko variacije na glasbo Petra Iljiča Čajkovskega je koreografirala
Nena Vrhovec Stevens, Pridi! na glasbo Frederica Chopina Tomaž Rode in Ragtime na glasbo
Scotta Joplina Andrew John Stevens. Predstavilo se je 21 plesalcev različnih starosti. Baletna
premiera je navdušila številne gledalce, predstavi pa sta sledili še dve ponovitvi, slednja na
predvečer slovenskega kulturnega praznika, v nedeljo 7. februarja 2010.

Pridi! v izvedbi članov Feniksabela.

Harlekin

Harlekin – društvo za umetnost plesa: večer plesa v Žalcu
15. aprila 2010 so se v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu predstavili plesalci vseh treh linij
plesa v Harlekinu – društvu za umetnost plesa: plesalke klasičnega baleta in plesne moderne
ter plesalci sodobnega plesa. Plesni večer so začele najstarejše članice društva (Ana Žugelj,
Maja Terglav, Ana Ocvirk, Sara Jeromel, Sara Železnik, Zala Četina in Miša Murgelj) z
varijacijami iz znanih klasičnih baletov kot so Coppelia, Trnuljčica, Gusar, Bajadera in Don
Kihot. Mentorica je bila Sanja Rehar. Sledile so koreografije sodobnega plesa Sandre Jazbec in
Katje Terglav, ter avtorski ples Maše Leskovšek. Drugo poglavje umetniškega ustvarjanja sta
zaključila plesalca z Bolerom, Sandra Jazbec in Jure Lukaščik. Njuno koreografijo je pripravila
Ana Vovk Pezdir (ob promociji knjige Ženska na konju pisateljice Ane Četkovič Vodovnik v
mesecu marcu). Največje navdušenje občinstva je požela zadnja točka Yann Tiersen v trinajstih
plesnih skicah. Zahtevna koreografija Sanje Rehar in Ane Jenček je zajela različne zvrsti plesa,
v katerih so zažarele že prej omenjene najstarejše članice društva. Kljub zahtevni koreografiji
(zahtevnih plesnih korakih) in spremljajoči intenzivni glasbi, so po naporih večera iztisnile še
zadnje atome moči in z nasmehom na obrazu zaključile Harlekinov večer.
Posebne zasluge za izvedbo večera imata Sanja Rehar in Ana Jenček (obe sta končali SGBŠ
v Ljubljani). Sanja, diplomantka višješolskega študija metodike klasičnega baleta, je s svojo
energijo, temperamentom in znanjem ponovno dokazala, da je sposobna ohranjati visok
nivo klasičnega baleta v izjemno težkih pogojih društvene dejavnosti. Pozitivno je presenetila
koreografinja novinka Ana Jenček, ki je kljub mladosti uspela pritegniti (komaj nekaj mlajše
plesalke od sebe) in popeljati klasično baletno orientirane plesalke v svet plesne moderne.
Ob odsotnosti voditeljic Harlekina (sočasnost festivala v Izmirju) sta Sanja Rehar in Ana
Jenček ob pomoči Sandre Jazbec izpeljali večer, v katerem se je pozitivna energija z odra prelila
v dvorano in se odrazila v aplavzu in navdušenju publike.
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V Harlekinu smo jima hvaležni, da sta kljub mladosti in ob odsotnosti izdatnejše pomoči
odraslih članov društva uspeli realizirati tako zahteven projekt.

Gostovanje Harlekina v Izmirju
Z vabilom Medobčinskega društva prijateljev mladine Celje je na letošnji, že 32. svetovni festival otroškega plesa in umetnosti, odpotovalo deset plesalk Harlekina ‒ društva za umetnost
plesa (Vita Gradič, Nina Kovačić, Lucija Krpan, Pia Marolt, Freja Miklavc, Tjaša Ovčar, Maša
Radi, Maruša Steiner, Tjaša Trafela, Vita Vybihal). Festival je vsakič v dneh okrog 23. aprila,
ko Turki praznujejo dan otroka s pozornostjo, kakršne nismo vajeni. Festival organizirata
Turška televizija in turška vlada. Deklice v starosti10 let so bivale pri družinah gostiteljicah
in večkrat nastopale. Prvi javni nastop je bil že takoj po pristanku letala v Istanbulu. Na naše
veliko presenečenje nas je pričakala ekipa TRT (turška radiotelevizija), ki je posnela naš prihod. Ker smo bili na gostovanje dobro pripravljeni, ni bilo zadrege s predstavitvijo. Iz desetih
dekliških grl je ubrano zazvenela ljudska Dajte, dajte.
Drugi javni nastop je bila parada. Za naše razumevanje stvari je bila ta arhaična oblika predstavitve sprva malo nelagodna. Ko pa smo zaslišali skandiranje Slo-ve-nija, smo začutili, da
res predstavljamo svojo državo (pa četudi obstoja sum, da je bila reakcija turških otrok pripravljena). Tudi na paradi nas je snemala TRT. Po tem formalnem mimohodu skupin iz 41
držav je sledil eden najlepših popoldnevov našega bivanja v Izmirju: na travniku ob morju je
bil postavljen oder, na katerem je nastopila prva polovica plesnih skupin gostujočih držav. Ker
smo bili v drugi skupini, smo imeli sproščeno popoldne. Otroci iz vseh gostujočih dežel so se
med sabo opazovali, se slikali, plesali eden za drugega. Naše plesalke so v množici nacionalnih
zastav tekale po travniku s slovensko zastavo in tako se je tik pred Dnevom boja proti okupatorju zgodil domoljubni trenutek, kakršnega lahko doživiš samo daleč od doma v babilonu
multikulturalnosti. Sproščenost popoldneva je le malce prekinil odhod na sedež TRT, kjer so
posneli kratek izsek koreografije za kasnejšo montažo (festivalske nastope predvajajo na turški
nacionalni televiziji skozi vse leto). Organizator je pripravil tudi ad hoc pevski nastop izbranih
otrok, ki so zapeli pesem M. Jacksona We are the Children; med dvanajstimi izbranimi pevkami je bila tudi naša Freja, ki je nekaj verzov zapela celo kot solistka.
Tretji javni nastop je bil v Manisi, celinskem mestu blizu Izmirja. Tu se je predstavila druga
skupina predstavnikov posameznih držav. Plesalke Harlekina so zaplesale ob instrumentalni
verziji ljudske Le predi, dekle, predi. V plesu med dobrim in zlim je solistka plesno spletla tako
nit, ki se ne bo krotičila in tud’ ne tkalcu trgala….
Četrti oz. peti javni nastop je bil gala nastop in vaja za gala nastop (vaja je trajala skoraj ves
dan pred glavnim nastopom). V športni dvorani z več tisoč gledalci so plesalke Harlekina
zaplesale koreografijo Trganje kroga ‒ plesno variacijo na temo kroga, ki je označen negativno:
kot zaprtost, kot omejevanje. Z zvezanimi krili v živih barvah so plesalke trgale sklenjen krog,
se osvobajale spon in vendar ostale skupaj, na koncu povezane z rokami in ne z oblačilom
(koreografinja Ana Vovk Pezdir je to temo na zelo drugačen način predstavila tudi ob otvoritvi
kipa Alme Karlin v Celju, tako je Almin duh spet potoval v daljne kraje…).
O plesu: prevladovala je folklora in to v glavnem na izjemno visokem plesno tehničnem nivoju
(Turčija, Tajska, Japonska, Gruzija, Belorusija se je predstavila z baletom). Kostumi so bili
paša za oči (zanemarimo dvom o avtentičnosti), otroci so plesali kot dobro izurjeni plesalci
(pomanjšani odrasli) z zavidljivim obvladovanjem odra in izjemno prezenco. Posebno zanimive so bile močne skupine plešočih dečkov v starosti do 13 let (kar je pogoj za sodelovanje na
festivalu). Poleg nastopov so bile tudi protokolarne obveznosti. V Ankari je bil sprejem za
mentorje/koreografe, za enega otroka iz vsake države in otroka-gostitelja. Sprejeti smo bili
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pri podpredsedniku turške vlade, predsedniku parlamenta, direktorju TRT, nazadnje so nas
odpeljali še v rezidenco turškega predsednika A. Gülla. Spregovorili smo po nekaj vljudnostnih besed, predali svoja darila in prejeli njihova.
Bilo je naporno, zelo drugače kot doma, a nepozabno; očarani nad toplino turških gostiteljev
smo se po enajstih dneh vrnili domov.
(Avtor: Ana Vovk Pezdir)

Baletni oddelek Glasbene šole Karol Pahor Ptuj
Glasbena šola Karol Pahor Ptuj je prva vpisna mesta za program plesne pripravnice in baleta
razpisala v šolskem letu 2003/04. Vpisalo se je 17 učenk. Učiteljica baleta je postala nekdanja
članica baletnega ansambla Maribor, Alenka Kostrevc. Ob uspešnih predstavah in baletnih
produkcijah se je balet na Ptuju kar precej razširil. Prva generacija mladih plesalk je šolanje
zaključila lani, učenka Neja Senčar pa baletno izobraževanje letos nadaljuje na srednji baletni
šoli v Mariboru. Po skoraj sedmih letih delovanja je to šolsko leto v razrede plesnih pripravnic
in baleta vpisanih že 90 otrok. Učenke in učenci se med šolskim letom predstavljajo na
nastopih, udeležujejo se tudi baletnih in plesnih tekmovanj ter Revij klasično baletnih šol.
Kot vsako leto so se mlade plesalke in plesalci tudi letos predstavili javnosti v pravi baletni
predstavi. Letos so jo zaradi velikega povpraševanja izvedli kar trikrat in sicer 8., 9. in 10.
aprila 2010, na odru Mestnega gledališča Ptuj.
Baletna produkcija – april 2010; Mestno gledališče Ptuj / Avtor: Edi Dežman
Učenci plesne pripravnice so se v prvem delu produkcije predstavili z vrsto igrivih koreografij;
Vile, Kokoške, Metuljčki, učenci od prvega do šestega razreda pa s Konjički, Pekarno Miš
Maš, Barvami, Pomladno serenado in Kanonom. Še posebej bi rad izpostavil učenke 4., 5. in
6. razreda, ki so v En Pointe 1 in En Pointe 2 pokazale dosti tehničnega znanja v primerno
postavljeni koreografiji.
Drugi del ptujske produkcije pa je predstavljala kratka predstava Tri pomaranče, ki temelji na
slovenski ljudski pravljici. Koreografija in režijska postavitev te in predhodnih točk, je bilo
delo mentorice Alenke Kostrevc. Tri pomaranče je zelo zanimiva in dobro izpeljana predstava,
v kateri so sodelovali skoraj vsi učenci baletne šole, postavitev pa je bila koreografsko in
tehnično primerna za vse razrede. Navdušili so nas odlični solisti, predvsem pa bi rad izpostavil
zelo obetavno Danajo Gnilšek, ki je bila nosilka glavne vloge Marince. Produkcija baletne šole
na Ptuju daje vtis, da je na dobri poti, da bo v prihodnje prispevala dobre kandidate za vpis
v srednjo baletno šolo v Mariboru. Vsa pohvala in čestitke za Alenko Kostrevc, ki na ptujski
šoli sama in z veliko mero entuziazma dela zelo dobro; videni rezultati to vsekakor potrjujejo.

Učenci baletnega oddelka GŠ Karol Pahor Ptuj.

Utrinek iz predstave Glasbene šole Karol Pahor Ptuj.
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Pod črto lahko zapišem, da smo tako v Mariboru kot na Ptuju videli vrsto dobrih in sposobnih
(bodočih) plesalcev, za katere upam, da bodo vztrajali na izbrani baletni poti, nadaljevali
šolanje in, seveda, dobili priložnost, da bodo nekoč tudi sami postali člani slovenskih baletnih
ansamblov. (Avtor: Alenka Kostrevc)

Plesni oddelek GŠ Litija – Šmartno

Plesni oddelek Glasbene šole Litija - Šmartno je v letošnjem šolskem letu v Litiji uprizoril
predstavo, ki je bila zastavljena kot obsežen plesni projekt, namenjen drugi in tretji triadi OŠ
Šmartno pri Litiji. Sprehod po zgodovini plesa - od prvih plemen do današnjih hiphoparskih
časov je oblikovala in koreografirala Žužana Bartha. Kljub daljšemu veznemu tekstu in
predstavi dolgi kar 120 minut je bilo mlado občinstvo navdušeno tako nad baletnimi kot nad
modernimi plesnimi gibi. Poleg hiphop plesalcev in tekmovalcev Katjuše in Tadeja Premk,
je ovacije prejela predvsem domačinka Ines Mandelj, letošnja diplomantka ljubljanskega
Konservatorija za glasbo in balet. V marcu 2010 je plesni oddelek sodeloval na tradicionalni
Plesni reviji zasavskih GŠ v Zagorju, v aprilu pa so se udeležili tudi srečanja plesnih skupin in
društev pod okriljem JSKD, kjer je letošnji selektor Igor Sviderski tehnično znanje postavil
ob bok ustvarjalnosti. 19. maja 2010 se je plesni oddelek GŠ Litija Šmartno v Dvorani Na
stavbah v Litiji predstavil še na svoji zaključni baletni produkciji z baletno pravljico Alica v
čudežni deželi na glasbo Petra Iljiča Čajkovskega in v aranžmaju Carla Davisa. Nastopilo je
preko 60 otrok vseh starosti. Glede na kronične težave z denarjem za kostume so učenci na
lastno pobudo priskočili na pomoč in s svojim delom pripomogli, da je pravljica zaživela v
vsem svojem razkošju. (Avtor: Žužana Bartha)

Učenke plesnega oddelka GŠ Litija Šmartno pripravljajo
kostume za predstavo.

Baletniki Glasbene šole Velenje.

GŠ Velenje s predstavo Prodajalna punčk
24. marca 2010 je bila v Veliki dvorani Glasbene šole Velenje plesna produkcija v izvedbi učenk
glasbene šole. V uvodnem delu so se učenke plesa predstavile z dvema plesnima etudama na
Delibesovo glasbo iz baleta Coppelia, nato pa je sledila znana baletna predstava na glasbo
Josepha Bayerja z naslovom Prodajalna punčk, zgodba, ki na zanimiv način prikazuje dan v
prodajalni lutk. V predstavi so poleg učenk nižje glasbene šole sodelovale tudi najmlajše plesalke
iz Plesne pripravnice 1 in 2. Koreografinja in mentorica produkcije je bila Tjaša Stergulec.
Poleg klasične baletne tehnike smo pri mladih plesalkah lahko občudovali tudi dober igralski
talent. Močno so se vživele v posamezne vloge in pričarale pravo baletno pravljico.
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Baletni koncert v Kamniku
Vse plesalke Glasbene šole Kamnik so se tudi letos predstavile na Baletnem koncertu v sredo,
21. aprila, v Domu kulture Kamnik. Dom kulture ima lep, velik oder, škoda je le, da je
vseh 328 sedežev v isti višini. Skupine so se predstavile z raznolikimi plesnimi točkami, po
besedah obiskovalcev postavljenimi tako, da se je lepo videlo nadgrajevaje plesnega znanja.
Dom kulture je letos pokal po šivih, obiskovalcev je bilo vsaj 100 več kot sedežev, še sreča – in
tako je tudi prav ‒ da je bilo veliko najmlajših, ki so si sedež poiskali pri starših ali katerem
od ostalih sorodnikov.
V veselje Kamničanov so koncert tudi letos (po baletnem znanju) nadgradili in program
popestrili dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. Tako, da Kamničani vemo,
da nadaljevanje baletnega izobraževanja ni prav daleč od nas. Glasbena šola Kamnik ima
letos že 8 skupin: od plesne pripravnice 1 pa do 4. razreda baleta, ter plesna pripravnica 1
iz Komende. Vse kaže, da navdušenje nad baletom še vedno raste, tako kot število mlajšega
prebivalstva v tem lepem podalpskem mestecu. (Avtor: Ana Trojnar)

Baletno društvo Postojna.

Učenke 1.razreda baleta na GŠ Kamnik.

foto: Foto atelje Postojna

foto: Egon Bajt

Na Notranjskem kar tri baletne produkcije
Baletno društvo Postojna je postalo osrednja baletna šola na Notranjskem, saj v štirih krajih
pod vodstvom petih učiteljic organizira baletno vadbo za kar 136 otrok, starih med 4 in 16
leti. V Postojni trenutno vadi 52, v Cerknici 41, Logatcu 36 in v Pivki 7 otrok.
Ker so nam notranjski odri postali premajhni, smo spomladi pripravili kar dve produkciji
z okoli 80 nastopajočimi. Varovanci Sabine Schwenner, Lize Volk in Maje Verčko so se
predstavili na Baletnem večeru z Urško in povodnim možem v Cerknici in Logatcu, kjer
smo zbirali prostovoljne prispevke za projekt naše vaditeljice Lize v pomoč sirotam na Šri
Lanki. Male baletke in baletnik, ki jih v Pivki in Postojni poučujeta Manca Krnel in Jerneja
Omahen, pa so zaplesali na Zimski svatbi v Postojni.
Nadaljevanje pomladi so zaznamovala območna srečanja plesnih skupin v organizaciji Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti. Na revijah v Logatcu in Cerknici so se naše skupine odlično
odrezale in se uvrstile na regijsko revijo na Vrhniki. Po odličnem nastopu treh skupin na
območni reviji v Izoli pa pričakujemo tudi njihovo uvrstitev na regijsko revijo.
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V maju se pospešeno pripravljamo na zaključni baletni nastop ‒ 29. maja bomo v postojnskem
kulturnem domu predstavili Poletno nevihto. Medtem posamezne skupine veliko nastopajo
na prireditvah drugih organizatorjev. Tudi zaključek šolskega leta bo zelo delaven, saj nas
junija čaka opravljanje izpitov za nižjo baletno šolo in nastop na Kraški reviji baletnih skupin
v Sežani. Glede na povpraševanje med letom se nam bodo septembra gotovo pridružili številni
novi mali baletni upi. Baletno društvo Postojna je namreč postalo izredno prepoznavno na
področju prostočasnih dejavnosti za otroke. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi vsi, ki
finančno in materialno podpirajo izvajanje programa baletne vadbe in organizacijo prireditev,
na čelu z Občinama Postojna in Logatec.
(Avtor: Sergeja Širca)

Plesni oddelek GŠ Hrastnik
24. marca 2010 so vse plesne skupine Glasbene šole Hrastnik sodelovale na tradicionalni
plesni reviji zasavskih Glasbenih šol v Zagorju, 8. aprila se je starejša skupina udeležila še
srečanja plesnih skupin in društev pod okriljem JSKD v Trbovljah.
14. junija 2010 so pripravili zaključno baletno produkcijo, v kateri so nastopile vse učenke
oddelka. Predstava z naslovom Štirje letni časi na glasbo Antonia Vivaldija je zanimiva
predvsem zato, ker so nekatere koreografije avtorsko delo učenk 6. razreda.
Štirje letni časi...štirje violinski koncerti, so zaradi svoje pripovednosti velikokrat uporabljeni
kot glasbena podlaga v plesnih projektih. Svoje razumevanje skladateljevih, v note zapisanih
idej so poleg učiteljice in mentorice Žužane Bartha predstavile tudi mlade ustvarjalke Maša
Mlinarič, Tajda Kunstič in Tanja Kralj kot gostja.
Preko glasbe in plesa so učenke popeljale k razmišljanju o skoraj čarobnem ritmu zemlje
in neba. Predstava se začne z zimo in zaključi z jesenjo ‒ iz monotone belo sive zimske
idile preko živopisnih pomladnih in morsko nevihtnih kontrastov se predstava zlije v toplini
jesenskih barv in zaključi s pohodom na »Triglav«. (Avtor: Žužana Bartha)

Učenke na GŠ Hrastnik pridno vadijo za predstavo.
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Daša Skrt o koreografiji Belo in črno v izvedbi Harlekina –
Društva za umetnost plesa iz Celja
Na 4. reviji baletnih šol, ki je potekala v Rogaški Slatini, so se predstavile tudi učenke tretjega
razreda baleta iz Harlekina s točko Belo in črno, v koreografiji Daše Skrt.
Najočitnejša vloga baletnega pedagoga je naučiti učence dobro plesati. Spodbudno okolje
igra pri tem ključno vlogo. K temu prispeva med drugim tudi interakcija med učenci in
učiteljem ter prav tako med posameznimi učenci. Predvsem interakcije med vrstniki postajajo
v obdobju deset-, enajstletnih vse pomembnejše. Prevelika mera tekmovanja med učenci,
zavisti, odrivanja šibkih učencev, grupiranje v skupine lahko otežijo pouk. V osnovnih šolah
imajo za reševanje tovrstnih problemov namenjene razredne ure. Pri baletnem pouku pa nam
za to zmanjkuje časa, saj je jasno, kako težko je obvladati baletno tehniko. Ena od možnih
rešitev, kako najti čas pri tej starosti otrok, je priprava učencev na koreografijo. Za temo naše
koreografije smo izbrali likovno umetnost, znotraj teh okvirov pa belo in črno barvo (oziroma
nebarvo). Skozi dialog o razliki med barvama smo ugotovili naslednje:
Bela in črna si stojita nasproti kot dan in noč, kot veselje in žalost, kot ljubezen in sovraštvo.
Sta edinstveni barvi, ko pa se mešata, ustvarjata nešteto odtenkov sive. Ti odtenki smo mi
ljudje. Včasih smo veseli, včasih žalostni, včasih se imamo radi, včasih pa ne. Ljudje smo si
različni, kot so različni odtenki sive barve. A v osnovi smo vsi enaki, kot je vsak odtenek sive
barve v osnovi sestavljen iz bele in črne.
Dialog poleg vzgojnega namena pripomore tudi k boljšemu vživljanju v vloge. Tako poleg
pomembnega cilja, osvajanja veščin, razvijamo tudi učenčev socialni in čustveni razvoj ter
umetniško rast, ki jo dosežemo z razvijanjem lastnih domišljijskih in intelektualnih izkustev.
Rezultat dela lahko predstavimo na nastopih, ki predstavljajo učencem neizmerno veselje.
Včasih kot rezultat takšnega dela nastanejo tudi umetniške stvaritve (glej sliko).

Umetniška stvaritev ‘Belo in črno’ Petrise Čanji,
učenke 3. r. baleta iz plesnega društva Harlekin.

Balerine navdušile v Škofji Loki
V sklopu letnega koncerta učenk in učencev Glasbene šole Škofja Loka so kot posebne gostje
nastopile tudi mlade balerine iz Plesne šole Ritmoloko. Glasbeni program so zaokrožile s
svojimi plesnimi točkami ter navdušile s svojo prefinjenostjo in gracioznostjo.
Prve so se predstavile najmlajše balerine, skupina Škratki, v kateri plešejo deklice, stare od
5 do 6 let. S koreografijo Dežne kapljice na glasbo Amelie: La Redecouverte so pokazale
osnovne korake in glede na svojo starost že lepo usklajenost gibov.
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V škofjeloškem hramu kulture, v Kristalni dvorani Sokolskega doma, pa je naslednja nastopila
skupina Zvončice s koreografijo Al hôtla bi z mano plesati? Učiteljica Liza Volk, ki je tudi
pripravila koreografijo, je idejo dobila v Povodnem možu Franceta Prešerna.
Po večini prvo in drugošolke so že pokazale nekoliko težje korake, ki zahtevajo pravilno držo
in koordinacijo ter zaplesale ob glasbi Yulija Turovskega: Dances from the Heart of Europe.
Najstarejše princeske iz skupine Metuljčice so preprosto navdušile in požele velik aplavz.
Dekleta med 3. in 6. razredom osnovne šole so zaplesale koreografijo Poletna pravljica na
glasbo Čajkovskega: El Cascanueces iz baleta Hrestač op. 71 a. Suvereno so pokazale veliko
število že nekoliko težjih korakov. Njihovi gibi so bili usklajeni in vsi prisotni so se lahko
prepričali, da so se v letu, ko obiskujejo balet, veliko naučile.
Učiteljica in hkrati vzornica mladih balerin Liza Volk je svojim princeskam prinesla simbolno
darilo in poudarila, da so bile odlične. »Vse, kar smo si zadali v letošnjem letu in kar naj bi se
deklice naučile v okviru pripravljalnice, nam je tudi uspelo. Na nastopu se je to tudi videlo,«
je še povedala Liza.
Balerine Maja Čadež, Blažka Dolenc in Katja Bukovnik iz skupine Metuljčic so nad baletom
navdušene. Vse so povedale, da so si ga od vedno želele obiskovati in da so izkoristile prvo
priložnost, ko se je pojavila Plesna Šola Ritmoloko in ponudila tudi učenje baleta. Nad
slednjim so navdušene tudi zato, ker rade plešejo, izredno pa jim je všeč tudi umirjena glasba.
Liza Volk pa je zaključila: »Balet bi priporočila vsem, ki ljubijo glasbo in ples. Vsekakor se
vidimo tudi naslednje šolsko leto.«
(Avtor: Klavdija Škrbo Karabegović)

Liza Volk z učenkami.

Učenke Lize Volk.

Občinstvo in nastopajoči so Vojko Kokošinek nagradili z
bučnim aplavzom.

Vojka Kokošinek in Tomaž Rode
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Izjemni baletni večer v Zagorju 29. maja 2010
Baletno društvo Mary Jurca ter Baletni oddelek Glasbene šole Zagorje sta v KC Delavskega
doma Zagorje 29. maja 2010 organizirala baletni večer ob 25. obletnici ustvarjanja Vojke
Kokošinek. Učenke Baletnega oddelka Glasbene šole Zagorje so se predstavile z odlomki
baleta Trnuljčica in Don Kihot, najmlajše pa so se predstavile tudi z baletnimi vajami. V
uro in pol trajajoči predstavi so se jim pridružili tudi vrhunski baletniki Društva baletnih
umetnikov Slovenije. S tremi točkami se je predstavila Alena Medič, uspešna baletna plesalka,
koreografinja ter nekdanja Vojkina varovanka. Konec predstave pa sta s pas de deuxom iz
Hrestača popestrila Mariša Nač ter Lucas Jerkander. Predstavo je čarobno povezovala Nika
Per, tudi nekdanja Vojkina učenka, s pomočjo male baletke Pike.
Ob Vojkinem 25. jubileju sta Baletno društvo Mary Jurca in Glasbena šola Zagorje izdala
tudi brošuro o njenem delu s prispevki dr. Henrika Neubauerja, prof. Alenke Tomc in
Prešernovega nagrajenca Vojka Vidmarja ter številnimi čudovitimi slikami z njenih baletnih
predstav. Gospe Vojki so za izjemno delo na baletnem področju čestitali gospod Tomaž
Rode, predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije, gospod Brane Omahne, direktor
občinske uprave Zagorja ob Savi, ravnateljica Glasbene šole Zagorje, gospa Metka Podpečan
ter predsednica baletnega društva Mary Jurca, gospa Marija Leskovšek. Čestitkam so se poleg
sedanjih učencev pridružile tudi nekdanje učenke, ki jih je Vojka poučevala skozi leta svojega
ustvarjanja.

Baletni oddelek Glasbene šole Vrhnika s pravljico Babica in lonec pravljic
Glasbena šola Vrhnika, na kateri že drugo leto poučujejo tudi balet, je ob koncu šolskega leta
2009/2010 na odru Vrhniškega Cankarjevega doma predstavila projekt z naslovom Babica
in lonec pravljic. Po scenariju, ki ga je napisal Tomaž Rode ob pomoči Natalije Cajhen, je
glasbo komponiral mladi slovenski skladatelj Jaka Jerina, ki je letos uspešno diplomiral iz
kompozicije v razredu slovenskega skladatelja Janija Goloba. Ob živi izvedbi simfoničnega
orkestra glasbene šole Vrhnika , ki je igral pod taktirko Andreja Ožbolta, so nastopile učenke
1. razreda baleta in učenke 1. in 2. baletne pripravnice, ob njih pa profesionalna dramska
igralka Nadja Strajnar Zadnik in učenec solopetja Vid Zadnik. Nastopajoči v dobro uro
trajajoči predstavi plešejo, igrajo in pojejo, dogajanje pa se prepleta skozi številne različne
solistične in zborovske vloge, ki jih ponuja pravljica, v kateri babica v sanjah med seboj
vsebinsko zmeša zgodbe o Sneguljčici, Janku in Metki ter Rdeči kapici. S predstavo so na
glasbeni šoli Vrhnika prikazali, da učencev oddelka baleta ne učijo le baletne tehnike, temveč
jim širše vzbujajo tudi umetniški čut odrske interpretacije. Koreografija, režija in scenografija
so bili v rokah Tomaža Rodeta, kostume pa je kreirala in izdelala Barbara Pavičevič.

Utrinka iz pravljice Babica in lonec pravljic.
foto: Tomaž Kukovič
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Art Dance Studio na letni produkciji v Avditoriju Portorož
Slogan Dana in Siniša sta zakon! je napolnil povsem polno dvorano portoroškega Avditorija
na zaključni produkciji plesne šole Art Dance iz Portoroža.
Že tretje leto zapored plesalca, trenerja in koreografa Dana Petretič in Siniša Bukinac
razveseljujeta, navdušujeta in presenečata številno publiko na zaključni predstavi njune plesne
šole. Nastopajoči otroci in mladostniki, na produkciji se je predstavilo več kot 120 plesalcev,
za hip izkusijo nekaj poklicnih odgovornosti na številnih in napornih vajah ter nastopanju v
skupini, gledalci pa se lahko sproščeni prepustijo vsebini, veščinam in izrazom, ki se zlivajo z
odra. Letošnja produkcija je bila razdeljena na tri vsebinske sklope. V prvem so se predstavili
solisti in male skupine v različnih plesnih tehnikah (show dance, modern, street) s plesnimi
točkami predstavljenimi na kvalifikacijah in državnih tekmah Plesne zveze Slovenije. Izjemne
koreografije, zanimivi kostumi, dobro poznavanje plesnih tehnik in očarljivi nastopi so
prevzeli občinstvo v dvorani.
Drugi del večera je bil v znamenju hip-hopa in mladostne razposajenosti široke palete
plesalcev. BACK2SKUL je zgodba Siniše Bukinca o najstnikih, ki se znajdejo na razpotju
svoje prihodnosti. V njihovem imenu je govoril hip hop in priložnostno posnet video zapis
hiphopark. Vrhunec večera je bila premierna uprizoritev plesne pravljice Zvezdica zaspanka,
to je že druga letošnja predstava Dane Petretič (decembra 2009 je bila premiera plesne
pravljice Čarobni božič), ki je v multimedijski različici združila 26 plesalk Art dance studia
Portorož. Predstava je odraz resnega strokovnega dela tako koreografinje Dane Petretič kot
tudi zavzetosti mladih vedoželjnih plesalk.
Ob misli, da je najlepše podirati lastno zastavljene meje, se veselimo ponovne uprizoritve tega
celovitega projekta, ki aktivno vzgaja mlade primorske plesalce.
(Avtor: Siniša Bukinac)

Baletni oddelek
Glasbene šole Logatec

Učenci Art Dance studia.
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V začetku šolskega leta 2009/2010 je
glasbena šola Logatec svojo vzgojno
izobraževalno ponudbo razširila z oddelkom
za ples, v sklopu katerega je začela s poukom
nižje baletne šole. Prvo šolsko leto so uspešno
zaključila dekleta 1. razreda baleta, ki so se
predstavila na letni produkciji 22. junija
2010, neposredno po Učni uri o baletu, ki jo
je za širšo javnost izvedlo DBUS. V novem
šolskem letu je Glasbena šola Logatec poleg
drugega razreda baleta vabila še k vpisu
otrok v plesno pripravnico in prvi razred
baletne šole. Glede na številen vpis novih
učencev lahko sklepamo, da je bila lanska,
otvoritvena sezona pouka baleta uspešna in
dobrodošla med otroci in starši Logatca.

12.

NOVICE
Mitja Bervar na vrhu piramide SNG Opera in balet Ljubljana
Potem, ko je približno dva meseca zasedal
funkcijo v. d. ravnatelja zavoda SNG Opera
in balet Ljubljana, je s 1. januarjem 2010
Mitja Bervar postal tudi uradni ravnatelj te
ustanove za dobo mandata 5 let. Na funkciji
je nasledil Kristjana Ukmarja.
Mitja Bervar je vsekakor novo upanje za
ljubljansko operno baletno hišo. Po dolgem času je tako na najvišjem vodilnem
mestu človek, ki ni bodisi posredno, bodisi
neposredno povezan z orkestrom. Kakšen ravnatelj zavoda bo Mitja Bervar in kaj bo storil za
balet bo seveda pokazal čas. Če se za zdaj opremo na predstavljene Bervarjeve načrte in ambicije, ki naj bi jih uresničeval v svojem mandatu, se nam verjetno končno le obeta svetlejša
baletna prihodnost, akterji slovenske baletne umetnosti pa lahko tako za zdaj mirno upamo
in želimo, da bo Mitja Bervar spoštoval slovensko baletno zapuščino in nje tradicijo v večji
meri kot njegov predhodnik.

Odšel je Jaš Otrin, prišel je Irek Mukhamedov
Jaš Otrin, ki je mesto Umetniškega vodje baleta SNG Opera in balet Ljubljana zasedel leta 2006, s septembrom
2010 ne vodi več ljubljanskega baleta. Dolgo pričakovana
odločitev Mitje Bervarja, novega ravnatelja SNG Opera in
balet Ljubljana je znana že nekaj časa. Na mesto Jaša Otrina je prišel ruski baletni umetnik Irek Mukhamedov. Jaš
Otrin je bil tako kot vsak vodja za nekatere dober, za druge
slab. Zato naj bodo kritike ali pohvale o njegovem vodenju
prepuščene posamezniku. Kakorkoli že, verjetno bi se zanj
končalo drugače, če bi poskušal ohraniti tradicijo delovanja
baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, v kateri
so posebno skrb vselej posvečali domačim baletnim plesalcem, jih vzgajali, tako da se je v zgodovini njegovega obstoja
rodila marsikatera slovenska baletna legenda, ki je močno
pripomogla k popularizaciji ljubljanskega baleta.
Za ljubljanskim baletnim ansamblom je z odhodom Jaša Otrina tako še ena izkušnja, ki se
bo zapisala v njegovo zgodovino. Pozitivno lahko služi kot opomin za prihodnost! S septembrom je prevzel odgovornost za baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana Irek
Mukhamedov. Slovenski balet si od njega nedvomno obeta veliko! V upanju, da bo z njegovim prihodom ljubljanskemu baletu le posijalo sonce, mu lahko želimo predvsem trdno
voljo v doseganju umetniških ciljev, takšnih, ki bodo hkrati dobri tako za baletne umetnike
kot za slovensko baletno umetnost!
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Katalena, Edward Clug, Valentina Turcu in baletni plesalci SNG Maribor
nastopili v ljubljanskem Cankarjevem domu
12. oktobra 2009 so v projektu z naslovom
Špic – cvak! na odru Gallusove dvorane CD
v Ljubljani skupaj nastopili skupina Katalena
in plesalci mariborskega baletnega ansambla
v koreografijah Edwarda Cluga in Valentine
Turcu. Projekt, v katerem so povezali ljudsko z umetnim, starodavno s sodobnim in
preprosto s sofisticiranim, je pri občinstvu
požel izreden uspeh. O predstavi smo lahko
prebrali: Sodelovanje med skupino Katalena
in baletno-koreografsko navezo Valentina Turcu – Edward Clug pri glasbeno plesnem dogodku Špic‒cvak! črpa prav iz soočenja naštetih dvojic. Podobno kot se v odrskem dogajanju
srečujeta ljudska preprostost s sofisticiranostjo baletnega giba ter trdost kitarskega rifa z mehkobo plieja, tako se vsebine starodavnih pesmi prestavljajo v povsem nove svetove podob in
predstav. Novodobni kolednik se pojavlja na straneh rumenega tiska, palčki se pogovarjajo
po mobitelu in žito je zrelo samo še v glavah ljudi. Preplet podob nadomešča fabulo, tako
kot raztreščenost sodobnega prebivanja izpodriva starodavno, mitično celovitost življenja.
Ljudsko postaja urbano, kar pa je še precej bolj pomembno: urbano se spominja ljudskega in
s tem znova pridobiva pozabljeno ter izgubljeno. Zgodba glasbeno-plesnega dogodka predvsem sledi temu iskanju in spominjanju, se pravi da v igro zapleta protagoniste starodavnih
pesmi skupaj z njihovimi izvajalci, ki s tem sami postajajo del uprizarjanega.
Poleg članov skupine Katalena, Edwarda Cluga in Valentine Turcu so pri projektu sodelovali
baletni plesalci iz SNG Maribor Evgenija Koškina, Ines Petek, Branka Popovici, Blaga Rumenova Stoycheva, Hristina Rumenova Stoycheva, Denes Darab, Sytze Jan Luske, Matjaž
Marin, Tiberiu Marta, Sergiu Moga in Gaj Žmavc.

Valentina Turcu postavila Bolero za Splitski balet
Članica baleta SNG Maribor, koreografinja in baletna plesalka
Valentina Turcu, je oktobra 2009 za balet Hrvaškega narodnega gledališča Split premierno postavila balet Bolero na istoimensko glasbeno delo skladatelja Mauricea Ravela. Bolero
je bil uprizorjen v baletnem večeru skupaj s Carmino Burano
na glasbo Carla Orffa v koreografiji Yourija Vamosha. Maja
Đurinović v kritiki z naslovom Razkošna erupcija plesne strasti
pravi, da je delo Valentine Turcu »nova kreacija gibov, fino in
strastno plesno tkanje«. Dodaja, da Valentina ni zainteresirana
za revolucionarni obrat v smislu koreografskega pojmovanja
atmosfere in poante, temveč za spoštovanje prvotne zamisli
dela, v katerem dobro znani vseskozi ponavljajoči se glasbeni
motiv vsakič znova prinaša nove variacije gibov, ki so tako muzikalno kot tehnično dovršeni.
Dinamika ves čas raste skladno s kvaliteto giba in naraščajočo močjo glasbenih sekvenc, skozi
katere so plesalci, sedem deklet in sedem fantov, individualno razplesani in precizni v detaljih,
a enaki v dihanju in energiji giba. Tako ima na koncu vsaka ljubezenska zgodba drugačen
konec. Bolero Valentine Turcu je v Splitu požel ovacije občinstva in naklonjenost kritike.
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Mariborski baletni ansambel z Radio and Juliet
na mednarodnem plesnem festivalu v Seulu SIDance 2009
Balet Slovenskega narodnega gledališča
Maribor je 15. oktobra 2009 gostoval z
baletno predstavo Edwarda Cluga Radio and
Juliet na osrednjem Korejskem mednarodnem plesnem festivalu SIDance 2009, kjer
so nastopili v gledališču Towol v Seoul Arts
Center v Seulu. Seoul International Dance
Festival (SIDance) 2009, ki ga je leta 1998
ustanovila južnokorejska sekcija Mednarodnega plesnega sveta (International Dance
Council – CID je v svoji 12. izdaji potekal
od 5. do 24. oktobra 2009. Na programu je
bilo 33 predstav iz 15 držav, poleg domačih
še 17 gostujočih.
Pod vodstvom umetniškega direktorja
Lee Jong-Hoja se je SIDance uveljavil kot
pomemben mednarodni plesni festival, ki
je med člani Združenja azijskih festivalov
odrske umetnosti AAPAF izredno cenjen zaradi svojih prizadevanj na področju
kulturne izmenjave na mednarodnem
prizorišču.
Projekt Radio and Juliet je doslej ob
domačem občinstvu navdušil gledalce v
Belgiji, Črni gori, Franciji, na Hrvaškem, v
Italiji, Izraelu, Kanadi, Makedoniji, na Nizozemskem, Portugalskem, v Singapurju,
Srbiji in Združenih državah Amerike.
foto: arhiv SNG Maribor

in v Bogoti ...
Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je od 31. marca do 4. aprila 2010 gostoval
s predstavo Edwarda Cluga Radio and Juliet tudi na Festivalu Iberoamericano de Teatro de
Bogotá (FITB) v Bogoti v Kolumbiji. Tam so v dvorani Auditorio León de Greiff, ki sprejeme
1619 gledalcev, od 31. marca do 4. aprila nastopili petkrat, občinstvo pa je plesalce baleta
SNG Maribor Edwarda Cluga: Demetriusa Kinga, Matjaža Marina, Tiberia Marto, Gaja
Žmavca in Tijuano Križman Hudernik po vsakem nastopu nagradilo z ovacijami.
V soboto, 3. aprila je Edward Clug v Bogoti oddržal še svoj masterclass.
FITB je največji gledališki festival v Latinski Ameriki in hkrati eden največjih gledaliških
festivalov na svetu. Od leta 1988 je ta bienalna prireditev, na kateri nastopajo umetniki z vseh
petih kontinentov najpomembnejši Kolumbijski kulturni dogodek, saj ima bogat program
globok družbeni vpliv, ki spreminja in bogati življenje državljanov Kolumbije. Na festivalu je
letos sodelovalo 65 gledališč iz 35 držav.
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Skozi svojo zgodovino so se na FITB predstavile različne umetniške stvaritve, ki spodbujajo
pluralizem, strpnost in harmonično sodelovanje vseh narodov.
To je multidisciplinarni dogodek, ki predstavlja in slavi vse zvrsti scenskih umetnosti:
gledališče, ples, cirkus, glasbo, lutkarstvo, pantomimo, multimedio in performans. Prisotnost
umetniških ansamblov iz vsega sveta na FITB je spodbudila razvoj uprizoritvene umetnosti
v Kolumbiji brez primere.
FITB je zavezan tudi izobraževanju širše javnosti in posodobitvi znanja kolumbijskih
umetnikov. Zato se v času festivala umetniška skupnost na FITB srečuje in izmenjuje izkušnje
ter razmišljanja. FITB ponuja delavnice, tečaje, seminarje, kolokvije in forume, ki jih vodijo
režiserji, igralci, dramatiki, producenti in drugi gledališki strokovnjaki z vsega sveta. Vodja
mariborskega baleta Edward Clug bo imel svoj masterclass v soboto, 3. aprila.
Avditorij Leon de Greiff s 1619 sedeži je svoja vrata odprl leta 1973. Zasnovala ga je arhitektka
Eugenia Cardozo, ki je za ta projekt leta 1974 prejela nacionalno arhitekturno nagrado. Leta
1996 je bil avditorij razglašen za nacionalni spomenik in velja za reprezentativni primer
moderne kolumbijske arhitekture. Zaradi odlične akustike slovi po vsej Latinski Ameriki,
poleg tega je stalni sedež filharmonije iz Bogote OFB.
Po vrnitvi z uspešnega gostovanja je 14. aprila 2010 baletne plesalce SNG Maribor na
Ministrstvu za kulturo RS sprejela ministrica Majda Širca, ki je mednarodne gledališke
dosežke vseh gostujočih (poleg baleta SNG Maribor je na letošnjem FITB gostovalo tudi
Mladinsko gledališče iz Ljubljane) označila za izjemen uspeh, ki dviguje tudi nacionalno
samozavest. Dodala je, da na ministrstvu za kulturo podpirajo verižno reakcijo gostovanj, ki
se razvije z doseganjem mednarodne prepoznavnosti in uspehov različnih zvrsti, skupin in
umetniških projektov.

M & N Dance Company Nastja Bremec in Michal Rynia
V začetku marca 2010 sta slovenska plesalka Nastja
Bremec in njen partner Michal Rynia v Teatru Lantaren
Venster v Rotterdamu premierno predstavila svoj avtorski
projekt, celovečerno predstavo Dust in the wind.
Predstava je bila na Nizozemskem pozitivno ocenjena in
uvrščena v sklop projekta Blind Date, ki omogoča več
gostovanj po Nizozemskem. V Sloveniji je bila v celoti
prvič predstavljena 26. maja 2010 v Kulturnen centru
Španski borci. Na Nizozemskem sta štirinajst dni tudi
poučevala na Rotterdam Dance Academy kot gostujoča
plesna pedagoga in ob tej priložnosti prejela povabilo k
ustvarjanju koreografske stvaritve Crossroadsza študente
2. letnika akademije. Vključena sta bila tudi v projekt
Roots and Roads, ki je namenjen mladim koreografom,
ustvarjajočim v Rotterdamu. Decembra 2009 sta Nastja
Bremec in Michal Rynia, ki sicer bivata v Novi Gorici, v sklopu redne dejavnosti društva
Terpsihora iz Šempetra pri Gorici pričela s koreografsko delavnico. V program se je vključilo
11 plesalcev iz območja Nove Gorice, Tolmina in Ajdovščine, starih od 13 do 27 let. Nastala
je predstava Destination Unknown / Destinacija Neznano, polna igrivosti in duhovitih
situacij, a hkrati tudi resna izpoved o potrebi po povezovanju, združevanju in ustvarjanju
pozitivne naravnanosti med ljudmi. Predstavo so premierno predstavili v novogoriškem
Kulturnem domu 29. aprila ob Mednarodnem dnevu plesa, ponovitev pa je sledila 11. maja
v Kinogledališču Tolmin.
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Odzvala sta se tudi povabilu plesne skupine Vrtiljak in nastopila v predstavi z naslovom Rdeči
čeveljčki, premierno predstavljene v SNG Nova Gorica 22. aprila. Koncept je zasnovala
Katja Bucik, profesorica defektologije, logopedinja, specialistka pomoči z umetnostjo in
plesna terapevtka. Gre za plesno predstavo ob 10. obletnici plesne skupine Vrtiljak, delujoče
pri Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. V predstavi sodeluje
30 otrok s posebnimi potrebami ter plesalci društva Terpsihora in M&N Dance Company.
Zaradi izjemnega obiska in zanimanja so predstavo ponovili 24. maja.
8. maja sta poučevala v plesni šoli Alambrado v Firencah, in obenem tudi sodelovala v žiriji na
tamkajšnjem koreografskem tekmovanju. Sicer pa se v Firence znova vračata 21. junija, kjer
bosta poučevala na tamkajšnji poletni plesni šoli – Summer Dance Florence.
V dneh od 4. do 6. junija bosta poučevala tudi v Wroclawu na Poljskem, konec julija pa
v Amsterdam Dance Centru. S poletnim poučevanjem bosta zaključila na tradicionalnem
Plesnem poletju v Šempetru pri Gorici, od tod pa že v začetku septembra odpotovala v
Berlin, kjer bosta v okviru tamkajšnjega festivala umetnosti nastopila s celovečerno plesno
predstavo Dust in the Wind.

Lorenzaccio in Shen Wei Dance Art,
dve odlični predstavi v Cankarjevem domu
Cankarjev dom v vsej svoji ponudbi nikdar ne pozabi tudi na poslastice za ljubitelje baletne in
plesne umetnosti. Tako so v letošnjem letu v goste povabili balet Deželnega gledališča iz Linza
z baletno predstavo Lorenzaccio ter Shen Wei Dance Art z dvema plesnima projektoma: Skica
in Zgibanje. Balet Lorenzaccio ‒ brutalno merjenje moči v sodobni baletni podobi, je nastal po
drami Alfreda de Musseta in je predstava visoke estetike in virtuoznega plesa, ekstremno plesno
gledališče zadržane modernosti. Avtor koreografije in režiser Lorenzaccia je Jochen Ulrich, v
nemčiji rojeni plesalec, koreograf in od sezone 2006/2007 umetniški direktor baleta iz Linza.
Za kamnito fasado renesančne drame Lorenzaccio Alfreda de Musseta iz leta 1834, riše balet
Jochena Ulricha čustveno popotovanje Lorenza Medičejskega. V svoji koreografiji predstavlja
psihogram glavnega junaka, ki ga politični, pa tudi povsem osebno obarvani motivi privedejo
do umora lastnega bratranca, okrutnega firenškega vojvode Aleksandra Medičejskega. Gre
za umor iz resničnega sovraštva - ljubezni. Glasbo za Lorenzaccia je skomponiral Aleksander
Balanescu, eden najbolj vizionarnih in vznemirljivih violinistov našega časa ter plodni
skladatelj, po rodu Romun. Zvočni lok fantastičnih glasbenih slik se povsem prilega Ulrichovi
plesni drami. Kostumografijo in scenografijo je ustvarila Bjanka Ursulov.
Koreograf in režiser Shen Wei, ki je široko občinstvo očaral kot soustvarjalec slavnostnega
odprtja olimpijskih iger v Pekingu leta 2008, že nekaj let velja za enega najzanimivejših
ameriških plesnih avtorjev. Njegovo delo je celostno, saj je tudi slikar, kipar, fotograf in
oblikovalec kostumov. Njegove predstave, tako figurativne kot abstraktne, natančno izvedbo
združujejo z močnimi scenskimi elementi in ustvarjajo svet čarobne domišljije v gibanju.
V predstavi Skica, na glasbo Steva Reicha, je Shen Wei ustvaril abstraktni ples neobdelanih
in čistih gibov; razvil je tehnike, ki raziskujejo koncepte vrtenja, zibanja, notranje izločenosti,
kroženja, individualnega giba v okviru skupine. V okviru sedmih točk je razgrnil vsak posamezni
gibalni koncept: najprej njegov ključni element, zatem skico ali zemljevid samega giba.
Zgibanje, na glasbo Johna Tavenerja, je Shen Wei ustvaril za sodobnoplesno skupino iz
Guangdonga leta 2000, v obdobju, ko se je veliko ukvarjal s pojavnostjo zgibanja: papirja,
tkanine, človeškega telesa. Zvočna kombinacija napevov tibetanskih budistov mahakala in
eteričnost Tavenerjevih melodij pred ogromnim ročno naslikanim platnom v slogu kitajskega
akvarelista Ba Ba San Rena iz 18. stoletja je pričarala nadrealistično vzhodnjaško občutje.
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13.

SLAVILI SO:

Drago Klančnik – 80 let

Drago Klančnik je bil član mariborskega baleta od leta
1955 do 1956, nakar je odšel na Reko, a se je v šestdesetih
letih spet vrnil v Maribor, kjer je plesal v številnih baletih.
Bil je med Lovci v Petru in volku, Mandarin v Kitajski
pravljici, solist v baletu In modo romantico, Mirkov
dvojnik v Vragu na vasi, Gozdni bog v Maski rdeče
smrti, plesal pa je tudi pri drugih dramskih in opernih
predstavah.
Decembra lani je praznoval 80-letnico.
(Avtor: dr. Henrik Neubauer)

Ana Vovk Pezdir – 80 let

Koreografinja in pedagoginja Ana Vovk Pezdir je ena
tistih zelo redkih ljudi, ki jo krasi vrelec idej, neusahljiva
energija, neupogljiva volja in odločnost, velika skromnost
in ob tem ‒ neusahljiva ljubezen do plesa in mladih. Od
leta 1984 dalje, s krajšim predahom, spoznava sladkosti in
bedo samozaposlenosti v kulturi.Njena pestra in nadvse
barvita plesna in koreografska pot začenja s srečanjem z
baletom v osnovni šoli v Šoštanju, kjer bistra učiteljica
Ana Dominik iz Velenja v Aninih stvaritvah prepozna
talent in ji dovoli, da poleg njenih del na odru predstavi
tudi svoja. Tako se na nek način srečamo z zametki
današnjih, takoimenovanih avtorskih plesov. Plesnoumetniški »strup« je začel svoj zmagoviti pohod. Sledijo
kasnejša srečanja s tujimi učitelji in leto odkrivanja plesnega Londona. Leta 1975 zapisuje
kot leto svoje prve resnejše koreografije, kateri sledi izjemno dolga vrsta plesnih stvaritev, ki
sega do današnjih dni. Njena plesna oblikovanja močno presenečajo z zelo širokim izvorom
idejnih zasnov, ki ne izključujejo znanosti, tehnike, prirode, vsakdanjega življenja, odnosov
med ljudmi...
V času materinstva, ko je ples potisnjen nekoliko v ozadje, odkrije svojo ljubezen do
filma, snema, montira in svoje izdelke vključuje v odrsko dogajanje, čemur danes pravimo
multimedijsko ustvarjanje.
V 80. letih ustvarjalnost Ane Vovk Pezdir začne odkrivati tudi Ljubljana skozi njene številne
koreografije na Dnevih plesa v Cankarjevem domu, kjer s srednješolsko skupino za sodobni
ples z imenom AKT, izjemno uspešno predstavlja svoj bogati miselni svet preoblikovan v
plesno govorico. Nadaljevanje predstavlja Otroško plesno gledališče Harlekin s številnimi
predstavami. Eno izmed njih ima priložnost videti tudi dunajska publika.
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Leta 1988 se trdno odloči, da v orkestrski jami med Ljubljano in Mariborom, ki nosi ime
Celje, tamkajšnji otroci pač ne bodo prikrajšani za pravico do bližnjega srečanja z baletom.
Na njeno pobudo in prošnjo koreograf in pedagog Henrik Neubauer naslednja štiri leta
prenaša in sadi svoje baletno znanje na gredice tamkajšnjih otrok. Anina želja, da bi tamkaj
vzcvetela nižja baletna šola ostane neuresničena. Za Anino inventivnost in trmo pa je to
enostavno nesprejemljivo dejstvo, ki nikakor ne sme prizadeti otrok. Izoblikuje si svojo
privatno pot in ustanovi firmo »Harlekin, plesno gledališka dejavnost d.o.o.«, v okviru
katere je na plesnem področju počela vse, v kar je verjela, žal hkrati tudi spoznavala robove
zmogljivosti. Iskrena ljubezen in vztrajnost sta se obrestovali. Danes s ponosom ugotavlja, da
je bila v sezoni 2005/06 na Srednjo baletno šolo v Ljubljani ali Mariboru sprejeta že deseta
učenka baleta šole Harlekin in že peta generacija tamkajšnjih učenk končuje program nižje
baletne šole. A misli Ane Vovk Pezdir ne poznajo mirovanja. Vzgojni smoter baletnega pouka
jo ne zadovoljuje v celoti. Manjka druženje in primerljivost z drugimi šolami, kar izkusijo na
Mednarodni reviji šol in studijev klasičnega baleta v Karlovcu, kjer uplenijo tretjo nagrado.
Ideja je izoblikovana. Ano mučijo samo pomisleki v zvezi s tekmovalnostjo, ki je v sferah
umetniških dejavnosti vedno lahko vprašljiva. Leto 2005. Na pobudo in z ogromno mero
vložene volje in energije Ane Vovk Pezdir se v Celju zgodi 1. Revija klasičnih baletnih šol
v Sloveniji, ki jo na pot pospremijo Anine besede: »Neodtujljiva pravica vsakega otroka je,
da svoje sanje in želje povezane z baletom tudi uresničuje«. 180 učenk in učencev iz raznih
krajev Slovenije ima prvič priložnost predstaviti svoje delo in ga hkrati primerjati. Led je bil
prebit. Zvrstijo se revije v Sežani, na Bledu in v Rogaški Slatini, s še večjim številom šol in še
večjim številom otrok. Naj zaključim z drobnim citatom Ane Vovk Pezdir iz enega od njenih
dopisov: »Naj bo dovolj, pri nas je sonce in šibam s kolesom – avto je samo za desetkilske
torbe, ko grem učit (selim se iz dvorane v dvorano in nosim vse s seboj, saj se še borimo za
svoj stalni prostor...) (Avtor: Vojko Vidmar)

Ana Lavrač – 80 let

Anka Lavrač, rojena Černe, je začela z baletnim poukom že leta 1944 in nastopala že ob prvih
začetkih mariborskega Baleta po drugi svetovni vojni, med drugim kot Muza v Stravinskega
Apollon musagète. Leta 1949 je za eno leto odšla v ljubljanski Balet, po vrnitvi v Maribor pa
je bila Biljana in Bolgarka v Ohridski legendi, plesala naslovno vlogo v Šeherezadi, Zaremo
v Bahčisarajski fontani, Frasquito v Capricciu espagnol, Paulette v slovenskem baletu Čajna
punčka in Prvo čarovnico v Arničevem Plesu čarovnic. V sezoni 1949/50 je bila vršilka
dolžnosti šefa baleta, koreografirala je v SNG Maribor in poučevala na baletni in vzgojiteljski
šoli. Leta 1955 je izdala knjigo Lahkih nog naokrog – plesne igre za otroke.
Lani je praznovala svojo osemdesetletnico.
(Avtor: dr. Henrik Neubauer)

Peter Pustišek ‒ 70 let

Peter Pustinšek bo dopolnil 70 let letos novembra. Še med obiskovanjem baletne šole je
začel leta 1960 plesati v ljubljanskem Baletu, nato odšel za eno leto na Reko, se vrnil za tri
leta v Ljubljano in bil od leta 1967 solist v reškem Baletu. Od leta 1977 je bil štiri leta član
baletnega ansambla v Celovcu, od leta 1981 do upokojitve leta 1996 pa direktor reškega
Baleta. Na Reki je prenovil baletni ansambel in ga povečal od prvotnih trinajst na 42 ter
pogosto vabil tja tudi slovenske koreografe. Za svoje delo je dobil Nagrado mesta Reke.
(Avtor: dr. Henrik Neubauer)
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Silvana Urbanija – 60 let

Silvana Urbanija se je po diplomi leta 1968 na Srednji
baletni šoli v Ljubljani izpopolnjevala še v Rovinju in
Cannesu. Že leta 1966 je bila sprejeta v ljubljanski Balet,
kjer je leta 1980 postala solistka, upokojila se je leta
1993. Do takrat je plesala solistične vloge v Labodjem
jezeru, Trnuljčici, Suiti v belem, Chopiniani, Povratnikih, Hrestaču in številnih drugih. Med pomembnejšimi
vlogami je bila Myrtha v Giselle, Bellastriga in Kača v
Abraxasu, Starka in Dobra vila v Pepelki, Sestra v Trobenti in vragu in Lavra v Pulcinelli. Sodelovala je tudi v
baletni skupini Lidije Sotlar in nekaj časa poučevala na
Srednji baletni šoli v Ljubljani. Malo pred Božičem je
lani praznovala 60-letnico rojstva.
(Avtor: dr. Henrik Neubauer)

Danila Švara – 60 let

Danila Švara je leta 1968 diplomirala na Srednji baletni
šoli v Ljubljani in se nato izpopolnjevala v Londonu na
Kraljevi baletni šoli. Po vrnitvi iz Londona je bila leta
1970 angažirana v ljubljanskem ansamblu, kjer je leta
1979 postala solistka in plesala do upokojitve leta 1994.
Kot solistka je nastopala v različnih baletih (La Valse,
Chopiniana, Razuzdančeva usoda, Pepelka, Labodje
jezero, Vesela vdova, Gospodična Julija, Don Kihotove
sanje idr.). Bila pa je tudi Izbrana v Posvečenju pomladi,
Sneguljčica v istoimenskem baletu, Helena v Abraxasu, Adela v Rosalindi, Åse v Peeru Gyntu
ter plesala kmečki pas-de-deux v Giselle. Večkrat je gostovala tudi v Mariboru in Celovcu,
po upokojitvi pa je še delala in koreografirala z mladimi ter bila strokovna sodelavka pri
Ministrstvu za šolstvo in šport skupine Otroška glasbena ustvarjalnost v povezavi z drugimi
umetnostmi. Letos januarja je praznovala svojo 60-letnico. (Avtor: dr. Henrik Neubauer)

Raša Benedik ‒ 80 let

Raša BENEDIK bo letos oktobra postal osemdesetletnik.
Po maturi je študiral za inženirja rudarstva in se vpisal
na ljubljansko baletno šolo, kjer je diplomiral leta 1957.
Od leta 1952 je sodeloval v ljubljanskem Baletu, kjer je
oblikoval vloge Mladeniča v Rondoju o zlatem teletu,
Boga vojne v Princesi Turandot, Plesnega mojstra v
Pepelki, enega od treh Daphnisov v Daphnis in Cloé
in bil solist v Španskem plesu in Mazurki v Labodjem
jezeru. Od leta 1960 je bil solist v Malmö Stadsteater,
od 1962 prvi solist in plesni inštruktor v Stora Teatern v
Göteborgu in gostoval v Norsk Operi v Oslu, leta 1964
se je vrnil v Ljubljano, kjer je plesal enega štirih princev v
Trnuljčici in koreografiral jazz balet na TV. Od leta 1965
dalje dela na Švedskem na raziskovalno tehnološkem področju. (Avtor: dr. Henrik Neubauer)
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Ivo Kosi – 70 let

Ivo Kosi je letos septembra imel 70 let. Tudi on je diplomiral na Srednji baletni šoli v Ljubljani leta 1968, nastopati pa je začel že pet let prej. Član ljubljanskega baleta
je postal leta 1965, od leta 1990 do upokojitve leta 1995
je bil asistent koreografov, ki so prihajali v Ljubljano.
Prvo solistično vlogo je imel kot Mišji kralj v Hrestaču
baletne šole, nato pa je nastopal še v Čudežnem mandarinu, Posvečenju pomladi, Razuzdančevi usodi, Žici,
Hamletu, Romeu in Juliji in drugih baletih kot tudi na
televiziji. Izkazal se je še kot koreograf številnih baletov.
Že leta 1979 je za Skupino Lidije Sotlar koreografiral balet Zrak (Air) na Bachovo glasbo. Potem je pripravil zanjo še sedem baletov na glasbo Beethovna, Gregorca, Vangelisa, Rahmaninova in Händla. Koreografiral je še za ljubljanski Balet Zapeljivca (Arnič), Balleti (Dolar),
Prerojenje (Golob), Koncert za violino in orkester (Tartini), Musique funèbres (Ramovš),
v Mariboru Zorenje (Švara) in za televizijo Krst pri Savici (Golob) in Štirje temperamenti
(Petrić) ter za policijsko godbo in Srednjo baletno šolo v Ljubljani.
(Avtor: dr. Henrik Neubauer)

Matej Selan – 50 let

Matej Selan je pravkar, septembra, srečal Abrahama.
Leta 1978 je diplomiral na Srednji baletni šoli v Ljubljani, se nato izpopolnjeval v tedanjem Leningradu in
opravil tečaj za baletne pedagoge na Kraljevi baletni šoli
v Londonu. V Ljubljani je začel plesati leta 1975 in leta
1986 dobil naziv solozborista. Solistične vloge je plesal
v Giselle (kmečki duet), Labodjem jezeru (pas de trois),
naslovno vlogo v Zapeljivcu pa še v Trobenti in vragu,
Snu kresne noči, Peer Gyntu, Ireni Holm, Sneguljčici,
Gospodični Juliji idr. ter Romea v Čajkovskega Romeu
in Juliji v Mariboru in na TV naslovno vlogo Kurenta
v Petrićevem baletu. Na 1. Jugoslovanskem tekmovanju
v Novem Sadu je dobil tretjo nagrado. Leta 1992 se je
posvetil poučevanju na Srednji baletni šoli, ki jo tudi vodi, enako kot od leta 2007 še Višjo
šolo za baletne pedagoge. (Avtor: dr. Henrik Neubauer)

Marjeta Šrot - 70 let

Marjeta Šrot, rojena Žnidaršič, nekaj časa tudi Feguš
bo oktobra letos stara 70 let. Po diplomi na ljubljanski baletni šoli leta 1958, je plesala v ljubljanskem Baletu dve leti, poučevala v Kranju, na Srednji baletni
šoli v Ljubljani, v plesni šoli Kazina in poučevala člane
gimnastične in drsalne reprezentance.
Od leta 1976 do 1992 je objavljala v Dnevniku baletne
kritike o ljubljanskih in mariborskih predstavah in nastopih skupine Lidije Sotlar.
(Avtor: dr. Henrik Neubauer)
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14.

PREJELI SMO:
Slovenski »lego« novih baletnih koreografij
Na velikem odru mariborske opere smo v četrtek, 29. aprila 2010, po plesnih gala večerih v
Ljubljani, Novi Gorici in Avditoriju v Portorožu, spremljali tudi v Mariboru že tradicionalni
večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, za plesni šiv in vdeto nit pa letos
koreografi Tamara Polanc, Andrew John Stevens, Georgeta Radasan, Ingrid Radman, Lukas
Zuschlag, Mariša Nač, Matevž Česen, Siniša Bukinac, Dana Petretrič, Isabelle Kralj, Katarina
Čegovnik, Alena Medich, Kristina Aleksova in Kjara Starič. Za organizacijo je dobro
poskrbelo Društvo baletnih umetnikov Slovenije pod vodstvom Tomaža Rodeta. Na plesnem
odru in z zamislimi novih koreografij smo videli naslednja dela: Kolo sreče, Poletna serenada,
Kalejdoskop, Rdeči čeveljčki (The Red shoes), Influence, Desire de voeu, Upanje, Zgodba o
njej, tudi kot La bonbonière de Slovénie, Čuj, Solze prihodnosti, Hvala, Med polena, pod
kolena in Duet za tri ljubezni. Glasbo pa so napisali ali sestavili za baletno rabo Neža Žgur,
Benjamin Ipavec, Tomaž Marič, Blaž Remič, Gregor Zemljič, Mateja Starič, Silence, Slavko
Osterc, Jože Privšek, Elektrik Jazz Quartet, Žiga Golob, Kaja Lomovšek, Uroš Prevoršek
in Čompe (Uvodna). Še posebno izdatno zarisana je bila glasba Janeza Gregorca. Glasba
z izvirniki (Ipavec, Osterc, Prevoršek) in za balet izbrano in glasbeno sugestijo koreografij.
Baletne glasbe Slovenci nimamo prav veliko, uporabne tudi za plesni korak pa takole z vseh
strani tudi kar nekaj. Tudi tokrat so koreografi kar dobro in z okusom izbrali in zaslišali
glasbo, ustrezno za svoje plesne zamisli in realizacije. Koreografije so bile kar igriv baletni
»lego« s kar kalejdoskopskimi barvnimi ploščicami in barvami.
Baletno koreografskih današnjih »bojnih klicev« je bilo letos sicer bolj malo, vidnih plesnih
dosežkov pa kar nekaj ob vzporednem sodobnem plesnem iskanju, če že ne kar na samem
sopotju današnje plesne lingvistike. Naši in tuji koreografi ‒ kar nekaj smo jih opazili tudi letos
‒ iščejo in tipajo za novimi plesnimi izrazi in to se jim včasih že kar lepo posreči s kakšnimi
zelo osebnostnimi koreografskimi ločili. Vsi, ki smo jih letos spoznali so kar skoraj na isti
valovni dolžini in sorodnega razmišljanja o oblikovanju koreografskih zamisli in hotenj. Pri
vseh plesalcih,ki smo jih videli tudi na mariborskem odru pa ni nikjer manjkalo strokovnega
plesnega znanja in živih plesno odrskih ambicij in zagona. Rezultati v kar dolgem sporedu
so se dramaturško lepo dopolnjevali in stopnjevali z različnostjo plesnega izražanja v celovit
plesni oder.
Poskušajmo zajeti z letošnje plesno odrske »zavrelice« najprej prav z vrha. Tu bi našli najprej
odlični plesni in predvsem izrazni oder Urše Vidmar v delu Čuj z glasbo Žige Goloba in
koreografiji Isabelle Kralj. Plesni oder široke pripovedi in nadležne naveličanosti nagovarjanja
plesnega in življenjskega para, ki ne najdeta poti in ostajata vsaksebi v zamisli pravega odrsko
plesnega happeninga v katerem se nič in hkrati veliko zgodi. Totalni plesni oder z antološko
plesno interpretacijo za evropski plesni sodobni katalog. Delo Kalejdoskop je ostalo sicer
bolj torzo, skoraj preveč plesno okrajšan, pa s scensko povečavo projekcije na horizontu s
številnimi vzorčastimi spremembami plesnega tkanja.
Prav lepo in z nobenimi plesnimi »otiščanci« so obule »rdeče čeveljčke« štiri plesalke ob
ekonomski asistenci stolov. Plesni oder s pokončno koketnostjo plesno odrske, skoraj
manekenske hoje. Od daleč morda tudi kot del nekakšnega sodobnega pravljičnega odra.
Dotik z ljudskim odrom, violinistko na odru in s tamburaškim zvočnim ozadjem smo začutili
v skoraj plesni objestnosti dela Kolo sreče, kot del sodobnega folklornega obredja. Prašni oder
v dramaturškem okviru sporeda. Poletna serenada je izris duhovnega stika aristokratskega in
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ruralnega, skoraj »rusalkinega« spajanja z ljudske pripovedi. Z glasbo Benjamina Ipavca in
sodobno variantnostjo ljudske Ob našem potoku je mlin kar iz glasbe našega ljudskega izročila.
Deli Influence in Silence sta bili nekakšen rez večera, slednje v glasbi tudi z bolj kompaktno
nasutim idiomatskim deležem balkanske provenience. Za plesno meditacijo (skoraj bi smeli
reči »mlakarjevo«) in čisto liričnost, sta s tiho plesno molitvijo plesa na Osterčev Religioso
pognala vodo na mlinsko kolo za drobno mleto izpoved v delu Upanje.
Za širšo panoramo in »slovensko bonboniero« pa je bilo za plesno zgodbo »o njej« nekaj premalo
obločnih luči. Koreografija je bila zajeta preširoko, zmanjkalo je detajlov in podrobnosti. Z
večjim zanimanjem smo le poslušali Ditko Haberl, kar pozabili pa na tehtnejši plesni prevod.
Uživali pa spet ob kapljicah plesa v delu Solze prihodnosti in koreografijo bolj po prstih
lepe plesne figuracije. V delu Hvala z glasbo Uroša Prevorška pa smo prestopili h kar plesno
odrskem naturalizmu s čustveno razgibanostjo plesalke in dvojno projekcijo za pravi glasbeno
odrski in plesni appasionatto. Kar veliko plesnih refleksov smo doživeli v delu Med polena,
pod kolena z latinsko glasbeno tančico. Letošnji plesni spekter je bil na dostojni ravni in v vseh
elementih tematsko in koreografsko iznajdljiv, plesno izurjen in izdelan. Z izborom glasbe
mestoma sicer bolj prilepljen in zlepljen, krokijski, nekajkrat tudi s kakšnim iskanjem vdete
koreografske niti do konca, zatorej še vedno na rovaš tako nastalih odrsko plesnih torzov.
V splošnem pa gala baletni večer z vzdržljivo dramaturško osjo in tudi današnjo ostrino in
ostrino prizadevanj in hotenj ‒ koreografskih in plesnih. Kot revija iz glasbe porojenih zamisli
in tudi odrsko plesnih zanimanj za različno tematiko plesnih sižejev. Plesalci in koreografi so
nam pokazali, da jih imamo in da pridno delajo in ustvarjajo. Upamo lahko, da bo prihodnje
leto obisk večji, saj je letos v Mariboru praznični ciklus odtegnil veliko ljubiteljev plesne
umetnosti. Prihodnjič pričakujemo več hvaležnih očes in ušes in bolj na stežaj odprto okno.
Tudi baletna umetnost potrebuje takšen prepih. (Avtor: Bogdan Učakar)

Eva Gašparič in Nina ogrinc (Čompe, kor. K. Aleksova).

Urša Vidmar in Gašper Malnar (Čuj, kor. I. Kralj).

Kristina Aleksova, Tjaša Kmetec, Lukas Zuschlag in Lucas
Jerkander (Influence, kor. L. Zuschlag).

Katarina Čegovnik in Lucas Jerkander (Solze prihodnosti,
kor. K. Čegovnik).

foto: Robert Balan

foto: Robert Balan

foto: Robert Balan

foto: Robert Balan
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Intervju z dunajskima gostoma, prof. Evelyn Téri in prof. Karlom Musilom
Pogovor vodila,
povzela in prevedla
Darja Sebastian
Februar in marec 2010
KGB Ljubljana Srednja
baletna šola, kjer sta
z dijaki pripravljala
Chopiniano in karakterne
plese (madžarski in
španski ples ter tarantelo)
za letno predstavo v
Cankarjevem domu 18. in
19. aprila 2010
Darja Sebastian:
Dobrodošla spet v Ljubljani, prav simbolično
lepa zasnežena vaju je pričakala naša bela
Ljubljana v februarju, v marcu pa je zacvetela v pomladi...
Ali je bilo ob postavljanu koreografije Les
Sylphides z dijaki naše šole v tem norem
času hitenja težko razložiti bistvo oz. stil?
Evelyn Téri:
Mislim, da si dijaki prav v tem času želijo
in imajo radi romantični stil, saj ga v
vsakdanjem življenju pogrešajo. Prav v tem
prekrasnem Fokinovem baletu se lahko
zavejo svojih čustev, morda prvikrat v svoji
mladosti. V tem pomladnem času, ko vse
brsti in se prebuja, je morda res pravi čas
za ta balet. No, če resno analiziram, ne gre
le za notranja občutja, za to, kar se z njimi
dogaja, pač pa se naučijo stila, posebnega
stila, ki definira ta balet. Seveda poznajo
Labodje jezero, Trnuljčico, Giselle, vendar
je Chopiniana ali Les Sylphides, obe
poimenovanji veljata, povsem drug stil in
povsem drug balet. Je beli balet in morda
je občutek malce podoben kot pri Giselle,
vendar je stil drugačen. Ob vsakodnevnem
ponavljanju na vajah se res lahko ogromno
naučijo, odkrivajo svoje občutke in jih
podoživljajo. Upam, da bodo ta stil lahko
posredovali nam vsem, ne le drugim
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dijakom, profesionalni in ljubiteljski publiki
ter nas prepričali, da je ta balet res nekaj
posebnega.
Karl Musil:
Evelyn je tako lepo vse razložila, da ji še
naprej prepuščam besedo.
Darja Sebastian:
Od kod odločitev za prav ta balet?
Evelyn Téri:
Po lanskem sodelovanju s Srednjo baletno
šolo KGBL, sem bila povabljena, da za
letošnjo predstavo postavim koreografijo in
med mojimi tremi predlogi je bil izbran ta
balet.
Darja Sebastian:
Ali se v pristopu do beline silfid naši dijaki
razlikujejo od vrstnikov po svetu, kjer sta
delala? Kako ga pravzaprav dojemajo?
Evelyn Téri:
Ker sem perfekcionistka, ne delam razlik,
ne glede na nivo znanja šole, kjer sem.
Moje mnenje je, da mora biti učitelj vedno
profesionalen. Vedno poskušam dobiti
maksimum, četudi gre za manjšo šolo, kamor
otroci zahajajo le iz hobija. Le tako pride do
dobrih rezultatov. Seveda poskušam doseči,
da čim višje dvignejo noge, jih vzpodbujam,
vendar morajo imeti radi to, kar delajo.
Šele potem lahko prebudim zanimanje za
profesionalno delo.

Karl Musil:
Moje dojemanje razlik je čutiti na vsakem
koraku; tu je veliko mladih ljudi in čutiti je
več nedolžnosti, čistosti.
Evelyn Téri:
Tudi jaz to čutim ne le pri delu v šoli, povsod v mestu. Zelo rada imam Ljubljano,
vsakokrat pomislim, da je to mesto tradicije, kjer živi mnogo mladih ljudi, dobrih
mladih ljudi. Pogosto potujem po različnih
deželah sveta in zelo sem nesrečna, ko vidim mlade ljudi izgubljene, zaradi mamil,
kriminala, naveličanosti, nič jih ne osrečuje,
vse premalo je skrbi za te ljudi. Tukaj najraje pokukam iz hotela v času kosila, ko se
razbežijo s fakultet s knjigami, klepetajo,
se veselijo. Opažam, da so lepo oblečeni,
so srečni mladi ljudje. Sprehajam se med
njimi in začutim mladostni vrvež. Mnogo
malih ateljejev, trgovinic, kakršne morda
najdete v Parizu, je tukaj in to prinese poseben umetniški občutek, ki ga začutim tudi v
baletni dvorani.
Darja Sebastian:
Vajine izkušnje so res bogate, mednarodne; ali ima na tem zemljevidu Ljubljana
umetniško mesto ali je le geografsko definirana? Pravzaprav sta na to vprašanje že odgovorila...
Evelyn Téri:
Vaše mesto je mesto navdiha! Ko sem se
lani po dveh tednih dela v Srednji baletni
šoli KGBL vrnila na Dunaj, so me študentje
vprašali, kako pa je tam v Ljubljani? Moj
odgovor je bil, da če bi bila mlada, bi gotovo
prišla sem za vsaj leto ali dve, saj je v mestu
čutiti mladost, poseben stil in vsi so zelo
prijazni.
Karl Musil:
Jaz si vse ogledam in čutim enako. Z nama
so ljudje res zelo prijazni.
Darja Sebastian:
Glede na sposobnosti, perspektive trenutnih
generacij na šoli, kaj bi želela z njimi še
postaviti?
Evelyn Téri:
Če me vprašaš, kateri balet, bi bilo od mene
zelo neodgovorno, da bi kar zdajle določila.
Morala bi razmisliti, kaj bi jim ustrezalo,

v čem bi uživali, morda kaj iz repertoarja.
Glede na to, da jih zdaj bolje poznam, bi
morda naredila koreografijo samo za njih.
Vsekakor bi jim poskušala dati več, da bi
začutili notranjo potrebo po tem, da bi verjeli
vase, v svoje poslanstvo in poklic baletnih
plesalcev, v umetnost. Pa seveda, da bi težili
k vedno boljšemu delu, da bi želeli več od
sebe in bili res najboljši.
Darja Sebastian:
Kaj pa karakterni plesi, v času, ko narodi
izgubljajo identiteto, ko sodobni gibi prevladujejo? Dijaki se z vama učijo tarantele,
madžarskega in španskega plesa.
Evelyn Téri:
Po mojem mnenju so karakterni plesi zelo
pomembni v baletni šoli, saj dajo pravi občutek za ples, za doživljanje plesa.
Posebno v nižjih razredih, v starosti 10 let,
je po napornem učenju klasičnih korakov,
pomembno sprostiti telo in uživati v plesanju. Ob tem razvijajo drugačne občutke,
saj so plesi zelo različni. Ruski so veliki,
madžarski zelo ponosni, tarantela kot da
klepetajo, to pa se seveda odraža v korakih.
Baletno šolanje je zelo kompleksno, treba
se je naučiti karakternih plesov in seveda
sodobnega giba. V višjih letnikih je odnos to
tega drugačen. V baletnih predstavah koreografi postavijo bolj stilizirano obliko karakternih plesov, ne folklore. Spominjam se,
kako sem v otroških letih komaj čakala, da
smo šli na oder in zaplesali, ne le pokazali
baletne korake v etudah. Ples pravzaprav
postane strast.
Darja Sebastian:
Kakšno je vajino mnenje o vajah pri drogu
pri karakternih plesih?
Evelyn Téri:
V svojem
pedagoškem delu sledim
metodiki, kjer je karakterni drog del pouka,
na sredini pa se pleše. Nekdanje ruske
metode Širjajeva npr. so predvidevale tudi
etude na sredini, ki pa sem jih opustila.
Vaje pri drogu naredimo, da držimo telo,
ga potegnemo navzgor, začutimo napetost,
ritem, male udarce, vse to se je pomembno
naučiti. Prav zanimivo je, koliko korakov
izhaja iz karakternega giba. Ko sem kot
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mlada balerina iz Budimpešte prišla v
Stuttgart, sem se srečala z angleško baletno
šolo, kar je bilo zame nekaj povsem novega.
Battement frappé s flexom, pa krtači, grand
battement balançoire, passé en dehors in
en dedans, zelo uporabna vaja za odpiranje
kolkov, to so bili karakterni koraki in zame
povsem nova povezava vsega, kar sem se do
takrat naučila. Mnogo let kasneje, ko sem
delala z Balachinom, ki je imel rad visoke
sloke balerine, jaz pa sem bila prej nižje kot
srednje rasti in nikakor njegov tip balerine, je
pokazal korak in me izbral, naj ga ponovim!
Za hrbtom sem potlej slišala komentarje,
da samo vengerska (op.: madžarska) punca
zna to narediti! Zelo sem bila polaskana, saj
sem bila vengerska jaz! Preprosto ni želel
ravnega hrbta pri pas de bourrée suivi, pač
pa telo in glavo malo nagnjeno naprej, kar
je karakterni stil. Karakternih plesov ni treba
delati vsak dan, vendar so zelo pomemben
sestavni del baletnega šolanja. Najprej vaje
pri drogu, nato pa uživati v plesu na sredini.
Priporočljivo je vsaj 3 leta učenja. Včasih ni
namenjenih dovolj ur zanje, vendar lahko se
povabi učitelja, ki v obliki seminarja prikaže
vsaj osnove.
Karl Musil:
Pred leti sem našel učitelja Romuna, iz
karakterne skupine, s katerim sva skupaj
postavila temelje karakternih plesov v
Avstriji. Karakterni plesi so odrski plesi in
v posameznih šolah po Evropi (Bratislava,
Budimpešta) so kot neke vrste narodna moč.
Evelyn Téri:
Rada bi omenila, da so me v Rimu prosili,
naj za univezitetni študij napišem program
za izpit, saj imajo možnost izobraževanja
klasičnega baleta in karakternih plesov
ter sodobnega plesa. Ob delu z dijaki vaše
šole sem ugotovila, da so zelo muzikalni in
nimajo težav s temi plesi.Vsekakor je učenje
karakternih plesov zelo pomembno še iz
enega razloga: moraš poslušati glasbo, pri
klasičnem drilu jo včasih kar preslišiš.
Darja Sebastian:
Kakšen bi bil po vajinem mnenju idealen
sistem baletnega šolanja, ki bi ustvaril
izobražene umetnike ?
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Evelyn Téri:
Vsekakor Vaganova. Vem, da ima francoska
šola krasne rezultate, sicer je ne poznam
dovolj, vendar vem, da pogosto povabijo
ruske učitelje, ko se le-ti vrnejo, poskušajo
najboljše iz njihove šole prenesti v svojo.
Kot mlada plesalka sem opazovala
francoske plesalce, ki so se vrteli bolje
in hitreje kot ruski tistega časa. Baleti kot
Giselle in Labodje jezero so se plesali v
počasnem tempu, v Parizu pa smo imeli
hitro Giselle, Coppelio, vendar njihovi port
de bras niso bili lepi. Vse to se spreminja.
Mora pa imeti šola svoj profil, četudi se
informacije prepletajo in se dijaki srečujejo
z različnimi stili, toda metodika je še vedno
Vaganova. Upoštevajoč to metodiko, ne
pozabiš naučiti kakšnega koraka. Če si še
tako dober plesalec, se ti kot učitelju brez
metodike hitro zgodi, da pozabiš naučiti npr.
sissonne ouverte.
Prav v zadnjem času pri svojem pouku
v Teaterklasse v Dunajski državni operi
opažam zanimiv fenomen: ponavadi na
ta nivo prihajajo plesalci z že končano
dunajsko šolo ali iz Rusije, Madžarske,
vsekakor z Vaganova šolo, deloma so s
pogodbo vezani v ansamblu, vendar se še
izpopolnjujejo. Letos pa je z nami mlad fant
iz Anglije, zelo čeden, visok, dober plesalec,
ki je končal Royal Ballet School. Vsi ga
imamo radi, pleše v različnih predstavah,
vendar se je zataknilo pri pogodbi, saj so
ugotovili, da nikakor nima čistih pozicij.
Pete pozicije sploh ne zapre! Pri ruski šoli je
vse čisto, urejeno, angleška pa to zanemarja.
Karl Musil:
Tak način je lahko koristen za hobi, za
amaterje, nikakor pa za profesionalne
plesalce.
Darja Sebastian:
Kakšno je vajino mnenje o tekmovanjih,
glede na to, da pogosto sedita v žirijah po
celem svetu?
Evelyn Téri:
Ja pogosto sem članica žirij, na Dunaju sem
bila tudi predsednica tekmovanja. Včasih
sem mislila, da se umetniškega dela ne
da izmeriti, oceniti s točkami kot v športu,

vendar je nekaj, kar opravičuje tekmovanja:
še tako dober učitelj med poukom kontrolira
in popravlja več učencev, posameznik to
upoševa ali ne. Ko pa se pripravljata na
tekmovanje, delata individualno, korist od
takega dela in napredek sta res ogromna.
Sploh ni pomembno, če si prvi, drugi, če
nagrado sploh dobiš, že to, da pedagog
dela z enim samim tekmovalcem, je zame
nagrada.Tudi šola s tem pridobiva, saj se
poskuša kosati z drugimi in vsi napredujejo.
Sicer se lahko zgodi tudi, da si šola ne
želi tekmovati, saj bi se izkazalo, katera je
boljša, posebno, če sta v istem mestu, kot se
je zgodilo na Dunaju. Tu imamo tudi nekaj
težav s finančno podporo.
Vsekakor je koristno udeležiti se enega ali
dveh tekmovanj.
Darja Sebastian:
Kdaj naj bi mlad plesalec šel na tekmovanje?
Kaj pa polprsti?
Evelyn Téri:
Ja, to je pa vedno veliko vprašanje! Se
je pa pogosto zgodilo, da je bil najmlajši
tekmovalec prav najboljši!
Tekmovanje je na nek način provokacija.
Upoštevati je treba, da je delo na prstihšpicah zahtevno in da se premladih otrok ne
sme postaviti v take copate. Lahko se naredi
kak enchaînement in ga izpostavi, vendar, če
je otrok zelo talentiran, ga čuvaš za kasnejša
obdobja, pravih diamantov ne pokažeš
prezgodaj...
Karl Musil:
Dobro je, da se plesalec ob delu za tekmovanje veliko nauči, je pa treba vedeti, da
tekmovanje ni plesanje, je le tekmovanje! Ni
umetnost! Če se zavedajo, da je tehnično
dovršeno izdelana variacija le osnova za
umetniško izražanje, potem tekmovanja
podpiram.
Darja Sebastian:
Se vama je Ljubljana priljubila, bi se vračala
ali vrnila le kot turista ali bi še uživala v delu
z našimi dijaki?
Evelyn Téri:
Ja, seveda! Ponavadi na svojih potovanjih
nimam veliko časa za razgledovanje, saj
imam veliko dela. Ne glede na to, kolikokrat

sem že kakšno koreografijo delala, se je
treba na vsako vajo pripraviti. Želela bi še
kdaj priti in delati z vašimi dijaki, vendar bi
z veseljem dopotovala le kot turistka! Vreme
nama je tokrat malce bolj naklonjeno, ni več
mrzla zima, uspela sva se povzpeti na Grad,
si ogledati razstavo Picassoja, malce tudi
nakupovati...
Darja Sebastian:
Bi želela kaj sporočiti naši šoli, dijakom,
slovenskemu baletu, Ljubljančanom?
Evelyn Téri:
Moje sporočilo velja predvsem učencem,
dijakom: ko vstopiš v baletno dvorano,
moraš ljubiti to, kar delaš, razmišljati o tem,
kar delaš; misliti samo na balet, na to, kar
se odvija le tu; pozabiti, kaj te muči izven
baletne dvorane; to naj bo najlepši čas
dneva, ne zato, ker moraš tja, temveč, ker
si to želiš!
Drugo sporočilo velja staršem: balet je res
nekaj posebnega. Imate prelepo novo šolo
(le kakšen bus bi lahko bliže ustavil) in
pravo razkošje je, da otrok lahko vstopi v
tako lepo šolo.
Otroke je treba na preizkusu skrbno izbrati,
saj vsakdo ne more plesati baleta. Starši
pa jim lahko privzgojijo vztrajnost in
spoštovanje ter jih podpirajo..
Karl Musil:
Moje sporočilo: mislim, da se bo v bodoče
izkazalo, da je balet pomemben za vsakogar;
disciplina gibanja, telesa, posebej v času, ko
toliko sedimo pri računalniku, mobijih itd.
bo bistvena, saj bo treba telo pripraviti za
vsakodnevno življenje in zdravje.
Glede na povezanost glasbe in giba, je zelo
koristno za otroka. Tudi fantje naj pri tem
uživajo, povežejo glasbo z gibanjem. V
življenju je disciplina potrebna v taki ali
drugačni obliki.
Evelyn Téri:
Četudi se ne odločiš za poklic baletnega
plesalca, je koristno za razumevanje
umetnosti. Ko pa se odločiš, moraš to res
ljubiti in resno delati, ta poklic je prekrasen!
Darja Sebastian:
Prisrčna hvala za pogovor, želela bi, da bi se
še mnogokrat vrnila v Ljubljano!
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Piran v znamenju plesa ‒ Uspešna izvedba 6. festival plesa Piran 2010
V petek, 25. junija2010 na dan državnega praznika so na Tartinijevem trgu v Piranu otvorili
6. Festival plesa Piran 2010. Tokratni festival je trajal kar tri dni in se je zaključil v nedeljo
27. junija 2010.
Pred številno publiko se je v treh festivalskih dneh predstavilo 25 plesnih skupin:
PS Metulj Piran, PS Srednje šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice, Športno in kulturno društvo
Ritem iz Škofje Loke, Društvo Interes iz Ljubljane, Art dance studio iz Portoroža, Gibalni
inštitut Vija Vaja iz Ljubljane, Twirling klub Piran, PS Piksne Glasbene šole Trbovlje, PS
Akademija iz Domžal, Plesno društvo Imani iz Brežic, plesno društvo Srebrna iz Senožeč,
terpsihora plesni center Šempeter Vrtojba, Plesni studio Amenda’s iz Tržiča, rekreativna hip
hop skupina MiB Squad iz Ljubljane, Plesni klub Guapa iz Ivančne Gorice, Twirling klub
logaških mažoretk, Orientalski ples Halima iz Škofljice, Baletno društvo Sežana, orientalska
plesalka Sana iz Ljubljane, orientalska plesalka Inaya iz Celja, Plesna delavnica Tejči iz Kranja,
Studio za orientalski trebušni ples Hava iz Ljubljane, Plesni klub Wolfy iz Ljubljane, Plesna
šola Djamila iz Domžal in Plesno akrobatska skupina Flip iz Pirana.
Skupno število nastopajočih je bilo 435, prikazali pa so 85 plesnih koreografij domala vseh
plesnih zvrsti: latinsko-ameriški in standardni plesi, hip hop, klasični in neoklasični balet,
show dance, jazz, irski, historični, modern, sodobni, twirling, orientalski plesno aktrobatski.
Festival je otvorila piranska plesna skupina Metulj, sledil pa je Gala baletni večer pod Zvezdami
na katerem je nastopilo 18 profesionalnih baletnih plesalcev in solistov. Z odlomki iz najbolj
znanih klasičnih baletov, neoklasičnimi in sodobnimi koreografijami so se predstavili: Urša
Vidmar, Gregor Guštin, Joseph Bunn, Evgenija Koškina, Dénes Darab, Olessia Hartmann,
Sytze Jan Luske, Katarina de Meneses, Alena Medich, Tetiana Svytlichna, Vadim Kurgajev,
Mariša Nač, Lucas Jerkander, Branka Popovici, Dana Petretič, Siniša Bukinac, Galina Čajka,
Eric Borrough.
Festival Plesa v Piranu poteka pod okriljem Zveze kulturni društev Karol Pahor Piran, ki je
skupaj z Občino Piran tudi glavni organizator. Soorganizatorja sta Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti, Društvo baletnih umetnikov Slovenije in Avditorij Portorož.

Študijska skupina za balet
Študijska skupina za balet deluje pod okriljem
Zavoda RS za šolstvo, v sklopu glasbenih
šol. V začetku devetdesetih let je Vojka
Kokošinek, ki poučuje balet na glasbeni
šoli Zagorje predlagala, da se po vzoru
glasbenikov, tudi učitelji baleta sestajamo na
študijskih skupinah in s tem izmenjujemo
izkušnje, sodelujemo in skrbimo za stalno
strokovno izobraževanje. Kar nekaj napora
in dobre volje smo porabili, da smo dobili z ZRSŠ dovoljenje, da začne študijska skupina
delovati. Pomembna okoliščina je bila prenova programov za glasbene šole in s tem tudi za
balet. Na začetku smo se tako precej ukvarjali s spoznavanjem dejanskega stanja. Pregled kje
se pouk baleta odvija in kdo poučuje je pokazal, da se dejansko stanje precej razlikuje od
zakonskih določil.
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Vsak baletni oddelek je svoje delo izvajal po ustaljeni praksi in dogovoru z ravnateljem. Torej
vsak po svoje, odvisno od potreb okolja. Na nekaterih baletnih oddelkih je bil zelo pester
nabor učencev, v baletne pripravnice so bili vključeni tudi pet in šest let stari otroci. Tako so
nekateri pri sedmih že obiskovali pouk prvega razreda in bili na koncu nižje šole stari deset
let. Tu je potrebno poudariti, da sta imeli obe osrednji baletni šoli v Ljubljani in Mariboru
pouk baleta vsaj štirikrat na teden, medtem ko se je pouk po ostalih glasbenih šolah odvijal
dvakrat na teden. Takrat veljavni učni načrt za balet je bil za vse enoten, ne glede na število
ur pouka klasike na teden.
Tako smo se s pomočjo svoje študijske skupine vključili v prenovo, ki je bila logično
nadaljevanje sprememb po osnovnih šolah. Uvedena so bila triletja, ki so uvedla novost
plesne pripravnice za otroke od šestega leta naprej. Učne načrte je bilo potrebno zastaviti na
novo, saj otrok ni pomanjšan odrasel človek, kar bi pri našem delu pomenilo, da naj dela vse
kot odrasli plesalci, le manj natančno in v manjšem obsegu.
Učitelji baleta smo ob sestavljanju novih programov na naših srečanjih spoznavali razvojno
psihologijo, ki nam je dajala osnovne smernice. Pri tem druženju smo razširili sodelovanje
in v veliko pomoč sta nam bili Ana Vovk Pezdir in Jana Kovač Valdes, ki sta s svojimi
izkušnjami v povezovanju različnih umetniških področij, dodali manjkajočo vsebino plesnim
pripravnicam. Učitelji vzgojeni v baletnih šolah smo te novosti počasi sprejemali, saj se nam
še vedno zdi, da igra in uživanje v glasbi in plesu ne sodi v baletne dvorane.
V nastalih programih smo poenotena merila do tretjega razreda (starost otrok 11 let). Od tu
naprej pa sta ločena osnovni in razširjeni program, torej program, ki ga izvajajo na baletnih
oddelkih glasbenih šol in na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor ter Konservatoriju za
glasbo in balet v Ljubljani.
Kot je dragocen vsakdo, ki je na baletnem odru, je dragocen vsakdo, ki želi poučevati.
Strokovna pomoč je pri tem nujna in pomembna. Samo plesne izkušnje so za delo z otroki
in mladostniki premalo.
Zakonske zahteve, ki nam odpirajo vrata stalne zaposlitve na vzgojno izobraževalnem
področju, zahtevajo opravljen pedagoško andragoški izpit in nato še strokovni izpit. Tudi
delo študijskih skupin je vključeno v stalno strokovno spopolnjevanje, potrdila pa pomagajo
udeležencem pri napredovanju v plačilne razrede in nazive. Manj zahtevna je zakonodaja na
tem področju za zasebne ustanove in društva.
Na naših srečanjih nadgrajujemo svoje znanje. Nekatere vsebine pa nam pomagajo osvežiti že
znano in nas spomnijo na pozabljeno. Drugim je pomembno druženje in izmenjava izkušenj.
Predvsem pa iz srečanja v srečanje daje moč zavest, da skupina deluje in da je udeležencem v
pomoč in oporo.
Eden od pomembnih dosežkov študijske skupine za balet je organiziranje revij klasično
baletnih šol in društev Slovenije. Do sedaj smo svoje delo predstavili na štirih in sicer leta
2005 v Celju, 2006 v Sežani, 2008 na Bledu in 2010 v Rogaški Slatini.
Vodja študijske skupine za balet pri ZRSŠ je Alenka Tomc, prof. pedagogike in psihologije.
(Avtor: Alenka Tomc)
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Spomin na Alberta Likavca
Ob povzetkih o lanskoletnih in letošnjih jubilantih iz naših vrst sem se spomnil na izvrstnega
baletnega plesalca, ki je vse svoje življenje posvetil mariborskemu Baletu, čeprav bi zaradi
svojega znanja, ki ga je dobil na šolanju v mariborski Baletni šoli od Petra Golovina (1894 ‒
1981) in predvsem od Maksa Kirbosa (1914 ‒ 1972) dosegel uspehe tudi drugje.
Kirbos, ki ga uvrščamo v vrh slovenskih in tudi jugosloavanskih baletnih plesalcev je svoje
bogato znanje pridobil s študijem v Parizu pri slavnih ruskih pedagoginjah Olgi Preobraženski
in Matildi Kšesinski in se nato izpopolnjeval kot solist svetovno znanih ansamblov Ballets
de Monte Carlo, Opera Russe v Parizu, Covent Garden v Londonu, Teatro della Scala v
Milanu in Teatro dell’Opera v Rimu pa tudi v ljubljanskem Baletu. To znanje je nesebično
prenašal na svoje učence, še posebej na Alberta Likavca, ki ga je odkril v eni mariborskih
tovarniških folklornih skupin. Dve leti pred končanjem baletnega študija leta 1950 je Albert
postal in ostal član in solist mariborskega Baleta do svoje upokojitve leta 1976. Že leta 1951
je alterniral s Kirbosom v vlogi Franza v Coppélii, nato pa plesal vse vodilne moške vloge v
Labodjem jezeru, Plameneči ljubezni, Ohridski legendi, Giselle, Peeru Gyntu, Vragu na vasi,
Don Kihotu, Romeu in Juliji, Sobi, Maski rdeče smrti, Čajni punčki, Obrežju plesalk in
drugih baletnih in opernih predstavah.
Od leta 1963 do 1969 je bil šef mariborskega Baleta, poučeval je tudi na Baletni šoli ter
koreografiral pri dramskih in opernih predstavah. Leta 1969 je dobil spominsko plaketo
mariborskega gledališča, leta 1971 red dela s srebrnim vencem. Ko sem leta 1959 prvič
koreografiral v Mariboru sva postala iskrena prijatelja in potem v letih njegovega vodenja
Baleta to prijateljstvo pri delu za mariborski Balet še okrepila.
Bil je res izvrsten interpret tako v mojih koreografijah kot drugih koreografov, ki so delovali v
Mariboru. Z vsem svojim delom je bil vzor generacijam mariborskih baletnih plesalcev zaradi
svojega velikega tehničnega znanja in velike discipline pri delu, hkrati pa je ostal vse svoje
življenje skromen in zato še posebej dragocen. Lani oktobra bi praznoval osemdesetletnico,
letos oktobra pa mineva že dvajset let od njegovega zadnjega slovesa.
(Avtor dr. Henrik Neubauer)

Diplomska naloga Nataše Moškotevc o baletnih tekmovanjih v Sloveniji
Balerina Nataša Moškotevc je na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, oddelek Višje
baletne šole kot prva oktobra 2009 objavila diplomsko nalogo na temo slovenskih baletnih
tekmovanj od prvega leta 1993, ki je bilo v ljubljanski Operi in Baletu do 9. tekmovanja, ki
je potekalo februarja 2009 v Novi Gorici.
V nalogi je podrobno obdelala in vsebinsko ter statistično predstavila vseh devet tekmovanj
in s tem opravila za baletno stroko in za dejavnost Komisije za tekmovanja mladih slovenskih
glasbenikov in baletnih plesalcev obsežno delo (sto strani), ki bi ga morali poznati in prejeti
vsi slovenski baletni plesalci doma in v zamejstvu.
Delo bi ob primerni krajši predstavitvi v angleščini nedvomno zaslužilo predstavitev tudi
v specializiranih baletnih revijah v tujini. O diplomski nalogi Nataše Moškotevc bomo več
poročali v naslednji številki Biltena.
(Avtor: Lovro Sodja)
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15.

NOVE KNJIGE:
Spretnost odrskega mečevanja

Spomini s potovanj

10. junija 2010 je bila v dvorani Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti na Beethovnovi ulici 5 v Ljubljani predstavitev še ene
nove knjige dr. Henrika Neubauerja, tokrat
z naslovom Spretnost odrskega mečevanja.
Knjiga je prva publikacija s področja odrskega mečevanja pri nas.
Namenjena je vsem nastopajočim v poklicnem in ljubiteljskem gledališču in filmu
(igralcem, pevcem, plesalcem, pa tudi
režiserjem), da bodo lažje, resničnostno in
samozavestneje predstavljali gledalcu lepoto in natančnost bojev s hladnim orožjem
kot jih poznamo iz nepozabnih masovnih
in posameznih borbenih prizorov v delih
Shakespearja, Rostanda, Molièra, Puškina,
Calderona, Goldonija in drugih. Po opisu
zgodovine razvoja orožja in opisu različnih
vrst orožij, avtor v praktičnem delu navaja
osnovne prvine odrskega mečevanja, predlaga vaja v dvoje in z desetimi etudami prikaže
primere borb za odrske prizore.

7. decembra 2009 je bila v knjižnici Javnega
sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v Ljubljani predstavitev nove knjige
Henrika Neubauerja z naslovom Spomini s
potovanj. Poleg avtorja sta na predstavitvi
spregovorili še urednica Neva Brun ter oblikovalka Mateja Omerzel.
Knjiga s podnaslovom Srečanja z umetniki,
deželami in njihovo kulturo ob skoraj 200
pretežno barvnih fotografijah s podrobnostmi o obiskanih deželah in njihovi kulturi,
opisuje srečanja s številnimi znanimi ustvarjalci s področja baletno-plesnega in opernega gledališča, sedanjega in polpreteklega
obdobja od druge polovice 20. stoletja naprej.
Med temi so daljši zapisi iz Rusije (Moskva,
St. Peterburg), s križarjenja po skoraj celotni
Severni Ameriki ter s potovanj na Irsko, v
Armenijo, Južno Korejo, Nemčijo, Francijo
in Turčijo.
Na predstavitvi je bila knjiga na razpolago
po promocijski ceni 20 €.
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16.

POSLOVILI SO SE:
Marija Gregorc (1937‒2010)

Marija Gregorc je podlegla dolgotrajni bolezni, ki jo je
kljub njeni veliki volji 5. januarja letos premagala.
Od nje smo se poslovili v torek, 12. januarja iz vežice
sv. Nikolaja na ljubljanskih Žalah. Marija je bila 30
let pomembna članica baletnega ansambla, najprej v
rodnem Mariboru, nato pa v Ljubljani.
Rodila se je 5. avgusta 1937 in se v začetku petdesetih
let skupaj s svojo sestro Albino vpisala v baletno šolo v Mariboru. Leta 1953 je s svojim
dekliškim priimkom Skaza že nastopala v Labodjem jezeru, ki ga je pripravil sloviti slovenski
plesalec Maks Kirbos.
V Večeru so med drugim zapisali tudi: »Pravo veselje je gledati, do kakšne, razmeroma visoke
stopnje je prišlo toliko mladih plesalcev v kratkem času«, kar je gotovo veljalo tudi zanjo. Dve
leti pozneje je odšla v Ljubljano, kjer je nadaljevala študij na Srednji baletni šoli, ki ga je leta
1960 uspešno zaključila skupaj z Vlastom Dedovićem, Radom Krulanovićem in Tito Ivkovič.
Že kmalu po prihodu v Ljubljano pa je bila leta 1956, še kot dijakinja baletne šole skupaj s
Stanetom Lebnom, sprejeta v baletni ansambel.
Njena prva solistična vloga je bila Nela kot moja partnerka v baletu Richarda Straussa Till
Eulenspiegel. Predstava je bila leta 1961 pripravljena na željo Mladinskega gledališča v
Ljubljani, ki se je takrat še posvečalo mladim gledalcem. »Mlado ženo oblikuje s prizadetostjo«,
je bila nadvse ugodna ocena v časopisu Delo.
Po poroki leta 1965 je privzela soprogov priimek Gregorc, poleg različnih zborovskih vlog v
takratnih baletih je bila leta 1967 skupaj z Marušo Berginc, pozneje poročeno Vidmar, ena od
Francozinj v operi Gorenjski slavček, isto leto je imela solistični nastop tudi v operi Turandot
v plesni sceni z Mojmirjem Lasanom in še dvema plesalkama, leta 1970 pa je nastopala v
televizijski priredbi baleta Pajkova pojedina. Leta 1976 je spet opozorila nase z vlogo Matere
v Kitajski pravljici Krešimira Baranovića in beograjskega koreografa Dmitrija Parlića. »M.
Gregorc, kot mati, je podala svoj lik krhko doživeto, čeprav je za to vlogo še razmeroma
mlada balerina« je bila ocena v Dnevniku.
Zdi se, da se je prav v vlogo matere tudi pozneje izjemno vživela, kajti še isto leto ji je
romunski koreograf Oleg Danovski zaupal eno najpomembnejših tovrstnih vlog v baletu
Giselle. V Dnevniku so tudi tokrat objavili laskavo poročilo: »Ponovno nas je v vlogi matere
presenetila M. Gregorc, ki je s svojo lepo igralsko kreacijo nepozabno izpopolnila sceno
blaznosti svoje hčere«.
Tudi pet let pozneje, ko je ta balet ne prav uspešno pripravila beograjska koreografinja Katarina
Obradović, so v Dnevniku izpostavili prav njeno vlogo: »Režija je bila toga, skromna in
pozerska«, so med drugim zapisali, takoj nato pa: »Še najbolj je izstopala M. Gregorc v vlogi
Berthe, ki je vlogo že plesala in iz nje napravila lik.«
Leta 1982 se je Marija upokojila, a prav za vlogo matere v Giselle, so jo leta 1989 spet
povabili, tokrat je bil koreograf Belorus Valentin Elizarov. Čeprav je Marjeto Šrot kot
kritično spremljevalko baletnih predstav pri Dnevniku zdaj zamenjala Breda Pretnar, so bile
ocene za lik Berthe, enako kot v Delu s strani Andreje Tauber, spet zelo pozitivne: »Vloge
Giselline matere, Albrechtove zaročenke Bathilde in njegovega prijatelja Wilfrieda so dobro
napravljene. Gisellina mati, Albrechtova zaročenka in njen oče ter Albrechtov oproda so
oblikovali dogajanju ustrezne like.«
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Vkljub upokojitvi Marija baleta ni zapustila, kajti že leto pozneje se je predala poučevanju;
najprej v takratni baletni šoli v Kranju v dvorani Delavskega doma, kjer je poučevala poldrugo
leto. Naslednje torišče njenega baletnega pedagoškega dela je bila od leta 1984 naprej Osnovna
šola Marjana Novaka - Jovota na Viču v Ljubljani ter Glasbena šola Franca Šturma v Šiški v
Ljubljani. Eno leto je poučevala tudi onstran meje, v Glasbeni šoli v Celovcu, potem pa še tri
leta na osnovni šoli v Bilčovsu (po nemško Ludmannsdorf ) pri Celovcu.
Marija Gregorc je v vsem svojem življenju kazala svojo predanost slovenski baletni umetnosti,
zato se jo vsi, ki smo jo poznali in z njo bili na odrskih deskah, spominjamo s toplino, vedrino
in prisrčnostjo, kakršno je tudi ona razdajala vsem okrog sebe.
(avtor: dr. Henrik Neubauer)

Elvira Šivic (1946–2010)

V sredo, 20. januarja 2010 je v presledku štirinajstih
dni kruta smrt iz naših baletnih vrst iztrgala že drugo
baletno plesalko. Tokrat Elviro Šivic, ki se je rodila 14.
aprila 1946 v Ljubljani kot Elvira Brumat, po poroki pa
je privzela soprogov priimek.
Komaj enajst let stara se je vpisala v Baletno šolo v
Ljubljani, kjer je bila njena profesorica najprej Nada
Murašova, zadnja leta pa Lydia Wisiak, pri kateri je študij
skupaj z Marušo Berginc (zdaj Vidmar), Jeleno Markovič,
Tanjo Pušnik (zdaj Leskovšek), Mijom Basailovićem,
Mihaelom (Mišom) Bricljem, Mojmirjem Lasanom in
Janezom Megličem leta 1965 tudi uspešno zaključila.
Že leto prej, 1964, je bila sprejeta v ljubljanski baletni
ansambel, najprej v baletni zbor, leta 1980 pa je na podlagi svojih sposobnosti napredovala v
skupino solo zbor. Plesala je v vseh različnih baletih, ki so bili na sporedu, med drugim je kot
solistka prvič nastopila v vlogi Plesalke v operi Romeo, Julija in tema Jana Fischerja leta 1966.
Veliko je nastopala tudi na ljubljanski Televiziji, saj so jo zaradi njenega znanja, plesnosti in
nadvse prijetnega videza vedno z veseljem vabili.
Tudi v baletu je začela dobivati odgovorne solistične naloge. Leta 1974 je bila Mati v baletu
Razuzdančeva usoda Gavina Gordona, leta 1975 Hamletova mati Gertruda v Blacherjevem
baletu Hamlet in še isto leto ena od nevest v Labodjem jezeru, leta 1976 je bila mati Tang
v Kitajski pravljici Krešimira Baranovića, leta 1981 pa dobrodušna, Juliji predana Dojilja v
Romeu in Juliji Sergeja Prokofjeva. V kritikah so še posebej omenjali njene vloge v Labodjem
jezeru in Romeu in Juliji.
Plesala je vse do leta 1989 ko je odšla v zasluženi pokoj. Nekako deset let po tem se je s
soprogom iz Ljubljane preselila na Rakitno, kjer sta živela v idiličnem okolju na robu gozda s
svojim vrtom, kjer se je predajala tudi gojenju raznovrstnih zelišč in drugih koristnih pridelkov
zelenjavnega vrta. Tako kot je bila v baletnem ansamblu vedno prešerna in delavoljna, je
ostala tudi pozneje, vedno vesela obiskov svojih »starih« prijateljic.
Elvira je bila res vseskozi naša prijetna sopotnica na baletnem odru in v osebnem življenju
in takšna bo ostala tudi v spominu vseh številnih prijateljic in prijateljev, ki smo jo tako
nenadoma in veliko prezgodaj izgubili. K zadnjemu počitku so jo spremili v družinskem
krogu.
(avtor: dr. Henrik Neubauer)
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Janez Miklič (1926–2010)

Pred kratkim sem dobil sporočilo, da je na Dunaju 16. marca 2010 nenadoma preminil
prijatelj Janez, s katerim sva, čeprav je že leta 1956 odšel na Dunaj in tam tudi ostal, ves čas
ohranila dobre prijateljske stike. Velikokrat sem bil na Dunaju in skoraj vsakič sva se srečala
bodisi na predavanjih, ki sem jih imel v tamkajšnjem glasbeno-gledališkem društvu, bodisi na
njegovem domu v Breitenfurtu tik ob zahodnem robu Dunaja, kjer je bila njegova soproga
vedno izredna gostiteljica. Živela sta skromno v lastni hišici s pasjim hišnim ljubljenčkom, bila
sta izjemno priljubljena in imela izredno velik krog prijateljev. Janez je ostal tak, kakršnega
sem spoznal, ko je leta 1949 prišel v ljubljanski balet, preprost, vedno dobrovoljen fant iz
Dobrepolja (Dobregapule, kot je v dolenjskem narečju sam rekel svojemu rojstnemu kraju).
Zdaj, ko se je kar naenkrat poslovil, mi ostajajo spomini iz gledališča, ki sva ga oba enako
ljubila, in spomine na trenutke, ki sva jih prebila na počitnicah v Bohinju. Bil je izvrsten pevec
in kadar sem se mu s svojim petjem poskušal priključiti, mi je vedno rekel: »Bodi tiho, ker ne
znaš peti!« Pa je bilo zato še bolj zabavno. Vedno se je tudi rad spominjal, kako sem ga zvlekel
na Triglav, na kar je bil še posebej ponosen. V ljubljanskem Baletu je ob študiju v baletni šoli
(zaključil jo je leta 1955 v razredu Nade Murašove) hitro napredoval in že leta 1954 postal
solist, potem ko je poleg drugih solističnih nastopov leta 1952 plesal Mirka v Vragu na vasi
in leta 1954 Tetrarha v baletu Tragedija Salome v koreografiji Nenada Lhotke ob Lidiji Sotlar
v naslovni vlogi. Sledile so še glavne vloge v baletih Danse macabre, Amazonke, Danina, Ples
čarovnic, Balada, Ljubezen in pravda itd. Leta 1956 mu je mezzosopranistka Sonja Draksler
svetovala, naj gre na avdicijo na Dunaj, kjer je takoj postal eden pomembnih solistov Dunajske
ljudske opere in plesal v številnih baletih, med katerimi se mu je še posebej priljubila vloga
Ženina v Krvavi svatbi po istoimenskem delu Federica Garcie Lorce. V ansamblu je ostal vse
do upokojitve leta 1977; zadnjih dvanajst let je bil ob tem še tajnik baleta. Odlikoval se je
predvsem z oblikovanjem karakternih, možatih, pa tudi komičnih vlog. Plesal je seveda tudi
v številnih operah in operetah, v katerih je še po upokojitvi prevzemal vidne igralske vloge.
Že v Ljubljani smo ga namreč spoznali kot plesalca z veliko igralskega daru, ki je izviral še
iz njegovega igralskega udejstvovanja v celjskem gledališču pred prihodom v balet. Petnajst
let je nastopal tudi na znanih Novoletnih koncertih avstrijske televizije, poustvaril pa je tudi
40 vlog na filmskem platnu. Na Dunaju se je izpopolnjeval tudi v recitiranju ter nastopal
na številnih recitatorskih večerih v slovenščini (tudi v dunajskem Korotanu) in v nemščini.
Poleg vsega tega je bil ves čas član skupine Das kleine Wiener Ballett plesalca, koreografa
in baletnega mojstra Gerharda Senfta, ki je umrl pred pol leta. Prav na njegovem pogrebu
sta se še zadnjikrat srečala s prvim plesalcem Dunajske državne opere Karlom Musilom, s
katerim sta bila tudi dobra prijatelja. Janezovo delovanje pa ni bilo omejeno le na Ljubljano
in Dunaj, nastopal je namreč tudi na številnih gostovanjih po Združenih državah Amerike,
na Nizozemskem, Češkem, v Londonu, Parizu in Trstu. Vem, da je še veliko tistih, ki se
Janeza spominjajo iz časa, ko je plesal doma. Vsi so ga imeli radi, saj ob njegovi preprostosti
in hudomušnosti, ki jo je ohranil kljub velikim uspehom doma in na tujem, ni moglo biti
drugače. Žal je usoda, ki nam jemlje prijatelje, neizprosna, pogrešali ga bomo.
[Iz intervjuja M. Steklase z Janezom Mikličem v časopisu Naš kraj Videm-Dobrepolje, leta
2001: V življenju srečamo veliko ljudi, a le redko človeka, ki izžareva toliko človeške širine,
uglajenosti, inteligence in hkrati preprostosti in skromnosti, kot sem to lahko občutila
ob pogovoru z njim. V njem sva se sprehodila skozi njegovo bogato življenje umetnika –
svetovljana v pravem pomenu besede.]
(avtor: dr. Henrik Neubauer)
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Nada Klančnik, rojena Černelič
(8. 6. 1936–5. 5. 2010)

V Mariboru nas je 5. maja 2010 za vedno zapustila naša
baletna kolegica Nada Klančnik, rojena Černelič.
Mariborski balet je nedvomno dosegel svoj vrhunec s
prihodom Petra Golovina in Maksa Kirbusa ter njegove
žene Irene. Tako so v Mariboru že leta 1947 začeli z
vzgojo baletnega kadra, pozneje pa so ustanovili še
Državno baletno šolo, ki se je obdržala vse do danes. Leta
1950 so se prvi gojenci že predstavili s svojim znanjem
v plesnih predstavah; Peer Gynt, Šeherezada, Capriccio
espagnol, Polovski plesi, Don Juan, Plameneča ljubezen.
Prelomnico pa predstavlja Coppelia leta 1951 in Labodje
jezero leta 1953, ki je navdušilo mariborsko publiko. V
tem prvem obdobju in razvoju mariborskega baleta je
sodelovala tudi mlada in nadebudna ter talentirana baletna plesalka Nada Klančnik. S tem
obdobjem se je začela razvijati njena umetniška kariera.
Poznejše generacije se jo spominjamo iz predstav, v katerih je s svojim žarom in zagnanostjo
plesala kot solistka ali zboristka, kot npr. v Čajni punčki, Ohridski legendi, Suiti, Notredamskem zvonarju, Les petit riens in seveda v prvi uprizoritvi mariborske Pike nogavičke, v kateri
je plesala Tomaža v sezoni 1960/61 (predstava je bila posneta tudi za televizijo). Sodelovala
je tudi v Plesu čarovnic, Pajkovi pojedini, Romeu in Juliji, Navihanki, Coppeliji in še v vrsti
drugih. Izjemna je bila kot solistka v predstavi Pikova dama. Sodelovala je tudi v opernih in
dramskih predstavah ter poučevala na baletni šoli.
Nada Klančnik je v tem prvem 25-letnem obdobju prispevala pomemben delež k razvoju
mariborskega baleta, tako kot solistka kot zboristka. Vse do svoje upokojitve je bila zvesta
mariborskemu občinstvu, saj je bilo njeno življenje povezano s plesom, glasbo in odrom.
Kolegi se jo bomo radi spominjali kot porcelanasto lepo Nado, plemenito kolegico in dobro
sodelavko. Pogrešali te bomo.
(Avtor: Edi Dežman)
Maja smo izvedeli za še eno žalostno novico. Za vedno se je poslovila baletna plesalka,
tokrat iz štajerske prestolnice. Njeno življenje je bilo tesno povezano s soprogom Dragom
Klančnikom. Še do pred kratkim smo oba srečevali na premierah v mariborskem gledališču,
vedno pripravljena na klepet o sedanjih in preteklih časih. To sezono pa zaradi bolezni ni več
prihajala. Pogrešali smo jo in še bolj jo bomo zdaj ko vemo, da je bila odrešena zemeljskih
muk.
Po nam dostopnih podatkih je prvič nastopila v baletu 27. junija 1952 v baletu Chopiniana
kot absolventka četrtega razreda Nižje baletne šole v Mariboru v koreografiji Maksa Kirbosa
in že 9. septembra istega leta je dobila redno zaposlitev v mariborskem baletnem ansamblu.
Decembra je Kirbos pripravil Nedbalov balet Od pravljice do pravljice, v katerem je bilo
solističnih vlog dovolj za ves ansambel in tudi za Nado.
Solistični nastop je imela tudi v operi Rigoletto leta 1954, isto leto pa je plesala tudi Romunko
v Ohridski legendi, ki jo je pripravil gost iz Sarajeva, Franjo Horvat.
Kmalu po tem je že začela nastopati pod moževim priimkom, ki je začel sodelovati v
mariborskem Baletu leta 1955. Januarja 1955 je takratni šef baleta Radomir Milošević
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pripravil baletni večer, pri katerem je Nada plesala Mimi v Gershwinovi Rapsodiji v modrem
v alternaciji z Mimico Likavec, junija je pa bila v Mariboru že nova šefinja Jitka Ivelja, ki je
Nado zaposlila kot Dekle v Lectovem srcu Krešimira Baranovića.
Oktobra 1957 je bila krstna izvedba mladinske spevoigre Bajka o slavčku in Ivelja je Nadi
namenila vlogo Cekinčka. Naslednje leto se je vrnil v Maribor Maks Kirbos, da je postavil
med drugim tudi četrto dejanje Ohridske legende, v kateri je Nada dobila vlogo Ciganke.
Leta 1959 je bila ena od treh Čajnih punčk ob krstni izvedbi istoimenskega baleta Rista
Savina. Aprila 1960 je bila spet metuljček, tokrat v vlogi Belinčka v Rousselovem baletu V
pajkovi mreži, novembra so baletnemu večeru dodali še Gluckovo Suito,v kateri je Nada tudi
imela vidno solistično vlogo.
Maja 1961 so v Mariboru imeli na sporedu dva mladinska baleta: v Petru in volku je bila
Ptička (med Lovci je bil tudi njen soprog Drago), v Piki Nogavički pa Pikin brat Tomaž.
Januarja 1962 je bila Pastirica v Mozartovem baletu Les petits riens, maja isto leto pa ena
od sedmih plesalcev v Otrinovem E = m.c2, oktobra pa še med Avrikli v mladinski spevoigri
Kristalna čaša.
Junija 1964 je bila solistka v baletu In modo romantico na glasbo Nedokončane simfonije
Franza Schuberta. Naslednje leto je bila najprej baletna solistka v operi Prodana nevesta, nato
pa Soseda v Lhotkovem Vragu na vasi.
Aprila 1967 je bila ena od treh Gracij v Osterčevem baletu Maska rdeče smrti, decembra
Lucija v Uročeni ljubezni Manuela de Falle in skupaj z Dragom v Shakespearovi komediji Kar
hočete. Solistka je bila tudi leta 1969 v Offenbachovi operi Hoffmanove pripovedke, Cloe v
Čajkovskega operi Pikova dama in Fleur v baletu Notredamski zvonar.
To je le nekaj solističnih vlog Nade Klančnik, pri nekaterih sva tesno in lepo sodelovala kot
vsi koreografi, ki so delali z njo. Nastopala je, kot vsi drugi izvajalci solističnih vlog, tudi v
ansamblu vse do sredine 70. let, ko se je poslovila od gledališča in baleta in prepustila svoje
mesto mlajšim generacijam.
Kot sem že omenil v začetku pa je ostala zvesta gledališču do konca svojega življenja, saj je
živahno spremljala vse dogajanje v svojem nekdanjem poklicnem domu. Poznali so jo vsi,
njeni kolegi in mlajši plesalci in jo bodo gotovo pogrešali.
(Avtor: dr. Henrik Neubauer)

Marija Kobi 1929–2010

19. julija 2010 se je poslovila Marija Kobi, gledališka,
filmska in televizijska kostumografka. V svojem
obsežnem ustvarjalnem ciklu je oblikovala tudi
kostume za več baletnih predstav. Kostumografije ni
dojemala kot obrtniško spretnost, pač pa kot avtorsko
delo, ki zahteva umetniško domišljijo. S svojim velikim
poznavanjem baletne umetnosti in nje zakonitosti, ter
spoštovanjem do ustvarjalcev je bila vedno dobrodošel
gost v baletnih projektih.
Njena človeška toplina in brezmejna predanost delu
in plesu sta še nadgrajevali vsakokratno zadovoljnost
v skupnem delu. Za svoje delo je prejela tudi nagrado
Prešernovega sklada.
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Poslovila se je ga. Corina Mary Brandolin, naša baletna prijateljica iz
zamejstva

Takoj po vstopu v novo leto 2010 so baletni oddelek KBG Ljubljana obiskale učiteljice
baletne šole Tersicore iz italijanske Gorice in Monfalconeja, s katerimi sodelujemo več kot 25
let. Izvedeli smo, da je njihova »Professoressa« ga. Brandolin oz. Mimi kot so jo klicali, težko
bolna, upanje v čudež je zamiralo. Gospa Corina Mary Brandolin in Prandi de Ulmhort se
je 29. januarja 2010 poslovila v svojem 78. letu...
Družina se v vojnih časih odseli v Argentino, kjer Corina postane primabalerina v Teatru
Colon v Buenos Airesu. Kasneje jo pot vodi po svetu, tudi v St. Peterburg, pa v Rim in Lucco.
V letu 1954 se vrne v Italijo, diplomira na Nacionalni akademiji in postane učiteljica baleta.
Štiri leta kasneje njena mama, Itala di Bert prav tako balerina, ustanovi šolo s pomenljivim
nazivom Tersicore in Corina prevzame njeno vodenje. Poroka z uglednim aristokratom ji
njeno zaljubljenost v balet pomaga udejaniti tudi finančno. Vsa leta si prizadeva pridobiti
mlade plesalke in plesalce za umetniški poklic, jih vzpodbuja k poučevanju in ustvarja
kulturno vzdušje v sredini, kjer balet ni ravno na prvem mestu. Od osemdesetih let dalje na
vsakoletne predstave vabi baletne šole in gledališča iz prostora Alpe-Adria in naša šola vedno
zavzema najvidnejše mesto. Pedagogi Maruša Vidmar, Franci Ambrožič, Matej Selan, Tanja
Pavlič, Darja Sebastian smo povabljeni, da njihovim učencem odstiramo nove razsežnosti
baletne umetnosti s poukom klasičnega baleta, karakternih, stilnih plesov in sodobnega giba.
Nepozabno doživetje pripravi leta 2001 ob tisočletnici nastanka mesta Gorice, kjer se
predstavijo povabljene šole v celovitem prikazu zgodovine v mnogih zvrsteh plesa, moji dijaki
izjemno uspešno vstopijo v 18. stoletje s prikazom stilnih plesov. Gospa Brandolin je vedno
stremela k večji širini, vzpodbujala povezavo baleta s slikarstvom, literaturo. Mnoge njene
učenke uspešno nadaljujejo baletno poslanstvo in njunima naslednicama Angeli Cumbo v
Gorici in Sonii Bergamasco v Monfalconeju ter njunim mladim sodelavcem lahko zaželimo
le, da nadaljujejo po poteh, ki jih je zarisala Mimi.
(Avtor: Darja Sebastian)

Au revoir, Madame ‒ Marika Besobrasova

Monaco žaluje. Živa legenda odličnosti najsijajnejše
zvrsti umetnosti – baleta, Marika Besobrasova je odšla
za vedno od nas, njenih učencev in ljubljenega Monte
Carla. Skupaj z Nurejevim je snovala in gradila sloves
svetovno znane akademije klasičnega baleta ruskih
korenin iz zlatega obdobja baletne šole Sankt Peterburga.
Kot mlada balerina se je že pri petnajstih zaljubila v Monte
Carlo. Prav tu je l. 1952 osnovala današnjo Acadèmie
de Danse Classique Princesse Grace. Monaška kneginja
Grace Kelly ji je vseskozi moralno in finančno stala ob
strani, po njeni smrti pa njeno delo nadaljuje princesa
Caroline. Tudi ona je vadila pri Mariki. Privilegij, postati
učenec Marike Besobrasove, smo imeli le tisti, ki jih je osebno izbrala in povabila k rednemu
študiju. Bivanje in študij baleta na akademiji je nosilo njen pečat pri vsaki uri dneva, ko je
usmerjala naše življenje z njeno neskončno pozitivno energijo, znanjem, estetiko, slovansko
rahločutnostjo…
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Ustanovila je vrhunske pogoje za študij baleta, individualne promocije študentov, nastope v
Monaški operi, udeležbo na prireditvah družine Grimaldi, na tujih baletnih odrih ali internih
svečanih dogodkih na Akademiji. Svoboda ustvarjanja baletnih koreografij je pod njenim
budnim očesom, spodbujanju in korekcijah, rojevala zavidanja vredne dosežke baletne
umetnosti.
Pravljični Monte Carlo je nudil zavetje njeni svobodomiselni življenjski filozofiji, nezmotljivi
intuiciji in delovnemu zanosu. Zadnji diplomanti, ki jih je Marika pospremila do zaključka
študija, smo bili generacija, ki je diplomirala spomladi 2009.
Oktobra istega leta pa je morala vajeti vodenja Akademije predati novemu umetniškemu
vodji. Bolezen jo je prikovala na invalidski voziček, njena volja do dela in bistrost duha pa
sta ostali isti. Še septembra lani, ko sem imela čast teden dni bivati pri njej, je brez predaha
pripovedovala, kako bo ustanovila novo Akademijo z najodličnejšimi profesorji.
Gore dragocenega gradiva iz baletne teorije, ki so plod njenega znanja pa čakajo na nekoga,
ki jih bo z veliko ljubezni in spoštovanja uredil in objavil. To bi Marika gotovo želela saj bi
baletna umetnost tako pridobila nove dimenzije v glasbenem univerzumu.
Verjela je v angele in oni vanjo. Spasiba, Marika!
(Avtorici M. Nač in N. Kolar)

17.

BALETNI SEMINARJI – POLETJE 2010
8. gorenjski poletni baletni seminar
Tudi letošnje leto je Baletna šola Stevens organizirala Gorenjski baletni seminar, ki je
potekal od 16. do 26. avgusta 2010 v Vita centru v Naklem, tokrat že osmič. Letos je bilo na
seminarju 38 udeležencev iz vse Slovenije, starejših od enajst let. Intenzivne vaje so potekale
v dveh starostnih skupinah. Vodili so jih Nena Vrhovec Stevens, Andrew John Stevens ter
letošnja gostja Alenka Ribič Laufer, prvakinja baleta SNG Maribor in dobitnica nagrade
Prešernovega sklada leta 2004. Poučevali so klasični balet, vaje na konicah prstov, repertoar
ter klasični pas de deux. Za spremljavo je poskrbel pianist Marjan Peternel, študent klavirja
na Akademiji za glasbo v Ljubljani in baletni korepetitor v SNG Opera in balet Ljubljana ter
na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani. Seminar se je zaključen z »dnevom odprtih
vrat«. Priznanja za uspešno opravljen seminar je udeležencem, tako kot prejšnja leta, podelil
predsednik DBUS, Tomaž Rode. Tako je Gorenjski baletni seminar v 10-letnem uspešnem
delovanju Baletne šole Stevens, postal že tradicionalenVeč informacij o seminarju kakor tudi
o drugih aktivnostih Baletne šole Stevens lahko najdete na www.stevensbalet.com

Tijuana Križman Hudernik v Piranu
Medobmočni plesni seminar klasika in klasične variacije pod vodstvom Tijuane Križman
Hudernik je potekal v plesni dvorani OŠ Cirila Kosmača Piran, v času od ponedeljka 16.
avgusta do petka 20. avgusta 2010. Seminar je bil namenjen plesalcem, članom in vodjem
plesnih skupin ter koreografom.
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Mednarodni baletni seminar Wolfsegg
Od 1. do 29. avgusta 2010 je v avstrijskem Wolfseggu potekal 36. Mednarodni baletni
seminar pod okriljem Mednarodnega plesnega komiteja v sklopu ITI – Unesco. Med drugim
seminar vključuje tudi izobraževanje baletnih pedagogov. Več informacij najdete na
http://www.iti-arte.at/musiktheater/english/ballett-seminar.htm

Mednarodni poletni baletni seminar v Budimpešti
Avgusta 2010 je Hungarian Dance Academy organizirala Mednarodno poletno plesno šolo.
Poučevali so klasični balet, karakterne plese in sodobne plesne tehnike. Več informacij: http://
www.mtf.hu/cm.php?f=04_00_00_Studyoffer.html&l=eng

&
BALETNA OPREMA PRIZNANIH PROIZVAJALCEV

GRISHKO RUSIJA in SANSHA KITAJSKA

BALETNI COPATI, DRESI, TUTU, BALETNE NOGAVICE ...
Novo polje X/13, 1000 Ljubljana tel: 01 549 11 00

www.schlamberger.si, info@schlamberger.si
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18.

NAPOVEDNIK

POD ZVEZDAMI

Baletni večer koreografij Twyle Tharp in
Dinka Bogdanića
NEKAJ VEČ (Baker’s Dozen)
Koreografija: Twyla Tharp
Glasba: Willie (The Lion) Smith
PLES S SINATRO (Sinatra’s Suite)
Koreografija: Twyla Tharp
Glasba: v izvedbi Franka Sinatre

ČUDOVITI SVET …
JE LAHKO
(WHAT A WONDERFUL
WORLD … CAN BE)

Koreografija: Dinko Bodganić
Glasba: Louis Armstrong – Satchmo

Cankarjev dom, Ljubljana –
Linhartova dvorana
Premiera 28. 10. 2010 ob 20.00
Ponovitve: 29. 10. 2010 ob 20.00,
6. in 8. 11. 2010 ob 19.30 in
7. 11. 2010 ob 18.00
-----------------------------------------------------

PICKO IN PACKO

Balet za otroke in mladino
Koreografija in režija: Torsten Händler,
Glasba: Gisbert Näther

Gostovanje v Novem mestu
25. in 26. 11. ob 10.00 in 11.30

TANGO ZA RAHMANINOVA
RAPSODIJA (RHAPSODY)
Koreografija: Ivo van Zwieten
Glasba: Sergej Rahmaninov

PET TANGOV (FIVE TANGOS)
Koreografija: Hans van Manen
Glasba: Astor Piazzolla

Gostovanje v Krškem
4. 12. 2010

KDO JE NAJMOČNEJŠI
Glasba: Bohuslav Martinů
Koreografija in režija: Tanja Pavlič

Gospodarsko razstavišče,
Ljubljana, 13. in 14. 12. 2010
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SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
ROMEO IN JULIJA
Glasba: P. I. Čajkovski
Koreografija: Youri Vámosh

Gospodarsko razstavišče,
Ljubljana
17. in 18. 12. 2010
-----------------------------------------------------

HRESTAČ – Božična zgodba
Glasba: P. I. Čajkovski
Koreografija: Youri Vámosh

Cankarjev dom, Ljubljana
Gallusova dvorana
28. in 29. 12. 2010 ob 18.00 in
31. 12. 2010 ob 19.00
------------------------------------------

BAJADERA

Glasba: Ludwig Minkus
Koreografija Rafael Avnikjan,
po izvirni koreografiji Mariusa Petipaja
Koprodukcija SNG Opera in balet
Ljubljana in SNG Maribor

Cankarjev dom, Ljubljana
Gallusova dvorana
od 12. do 15. 1. 2011 ob 19.00
Gostovanje v SNG Maribor
20. , 21. in 22. 1. 2011

Adolphe Adam: GISELLE
Koreografija: Rafael Avnikjan

SNG Maribor, Velika dvorana
Premiera 5. 11. 2010 ob 19.30
Ponovitve: 9., 10., 12., 13., 15., 16., 17. in 18. 11. 2010 ob 19.30
in 7. 11. 2010 ob 17.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peter Iljič Čajkovski: HRESTAČ
Koreografija: David Nixon

SNG Maribor, Velika dvorana
21. in 22. 12. 2010 ob 11.00 (odkupljeni predstavi)
23. in 27. 12. 2010 ob 19.30 za izven
26. 12. 2010 ob 11.00 Božična matineja za izven
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ludwig Minkus BAJADERA

Predstava v koprodukciji s SNG Opera in balet Ljubljana.
Koreograf: Rafael Avnikjan, po izvirni koreografiji Mariusa Petipaja

SNG Maribor, Velika dvorana
20. 1. 2011 ob 11.00 (odkupljena predstava)
21. in 22. 1. 2011 ob 19.30 za izven

Alonzo King LINES Ballet
Refrakcija (2009)

Koreografija: Alonzo King
Glasba: Jason Moran

Rasa (2007)

Koreografija: Alonzo King
Glasba: Zakir Hussain

Gallusova dvorana
5. 11. 2010 ob 19.30

foto: Franck Thibauld
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10. GALA VEČER NOVIH
BALETNIH KOREOGRAFIJ
NA SLOVENSKO GLASBO
Večer, ki združuje ustvarjalne energije v strasti, romantiki, lepoti,
navdušenju, sprostitvi in fantaziji…
Cankarjev dom, Ljubljana – nedelja 10. oktober 2010 ob 19.30
Avditorij Portorož – nedelja, 17. oktober 2010 ob 19.00
Koreografije: Tijuana Križman Hudernik, Siniša Bukinac, Jocelyn Alizart, Kjara
Starič, Gaj Žmavc, Tetiana Svytlichna, Gregor Guštin, Jennifer Archibald, Nastja
Bremec in Michal Rynia, Alena Medich, Kristina Aleksova, Gerogeta Capraroiu.
Baletna predstava, v kateri se srečajo ustvarjalne energije mladih koreografov, ki
svoje zgodbe pripovedujejo z govorico plesa.
Ta čudežni in nerazložljivi človekov spremljevalec mu vse od začetkov
tuzemskega bivanja radosti dušo ter zaznamuje tiste posebne trenutke in čase
njegovega bivanja, ki odstopajo od sivine povprečnega vsakdanjika. Ples je torej
nekaj prazničnega, je radost, ki se ji človeško bitje nikoli ne bo odreklo; je
namreč naravna, prvinska in najlepša oblika človekovega izražanja, ki prevzame
celotno telo in vsa čustva.

Programe Društva baletnih umetnikov Slovenije
sofinancira RS Ministrstvo za kulturo.

Ekskluzivni radijski medijski sponzor 10. gala
večera novih baletnih koreografij na slovensko
glasbo.
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Alenka Ribič Laufer in Anton Bogov v Pas de deuxu iz baleta Hrestač.

foto: Ivan Vinovrški
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