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1.

NAMESTO UVODNIKA
SNG opera in balet Ljubljana – sezona 2012/2013

ABONMA 2012/2013

SEZONA 2012/2013

S T R AV I N S K I , b a l e t n i v e č e r
J. G o l o b : L J U B E Z E N K A P I TA L , o p e r a
R . Wa g n e r: L E T E Č I H O L A N D E C, o p e r a
A . Fo e r s t e r: G O R E N J S K I S L AV Č E K , o p e r a
P. I . Č a j k o v s k i : T R N U L J Č I C A , b a l e t
J. Ch. Bach: AMADIS DE GAULE, baročna opera
V p i s o d 1 1 . j u n i j a d a l j e.

G. P u c c i n i : L A B O H È M E , o p e r a
A . A d a m , D. C o l e m a n : G I S E L L E , b a l e t
G. Ve r d i : T R AV I ATA , o p e r a
P. I . Č a j k o v s k i : H R E S TA Č –
BOŽIČNA ZGODBA, balet
R . Wa g n e r: L E T E Č I H O L A N D E C, o p e r a
P. Š a v l i : PA S T I R , m l a d i n s k a p r a v l j i č n a o p e r a
Blagajna Opere

P. I . Č a j k o v s k i : T R N U L J Č I C A , b a l e t

T: 0 1 / 2 4 1 5 9 5 9 ,

G. Ve r d i : N A B U C C O, o p e r a

01/241 59 60

H . S. L o e v e n s k j o l d : S I L F I D A , b a l e t

M: 031 696 600

A . Fo e r s t e r: G O R E N J S K I S L AV Č E K , o p e r a

w w w. o p e r a . s i

B. M a r t i n ů: K D O J E N A J M O Č N E J Š I
NA SVETU?, balet za otroke

Abonmaji:

G. P u c c i n i : M A N O N L E S C AU T, o p e r a

To r e k v e č e r n i , Č e t r t e k v e č e r n i ,

S. P r o k o f j e v : R O M E O I N J U L I JA , b a l e t

Petek popoldanski in Sobota večerni

J. C h . B a c h : A M A D IS D E G AU LE, b a ro č n a opera

Baletni premieri 2012/2013
STRAVINSKI
Baletni večer, posvečen 130. obletnici skladateljevega rojstva
Premiera 27. septembra 2012
Glasba: Igor Fjodorovič Stravinski, dirigent: Simon Krečič/Marko Gašperšič
Baletni ansambel, operni solisti, operni zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Igor Fjodorovič Stravinski (1882–1971) je bil izvirna, genialna glasbena osebnost 20. stoletja.
V svojem življenju je prehodil skladateljsko pot z mnogimi slogovnimi postanki: od ruskega
impresionizma in poenostavljene atonalnosti do neoklasicizma. Baletni večer je sestavljen iz
treh koreografij: Otroci z roba resničnosti na glasbo Pulcinella mlade koreografinje Kristine
Aleksove, Apolon na glasbo Apollon Musagète znamenitega Georgea Balanchina iz leta 1928
in Svatba češkega koreografa Jiřija Kyliána na glasbo z naslovom Les Noches.
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Peter Iljič Čajkovski
TRNULJČICA, balet v dveh dejanjih, premiera 11. aprila 2013
Dirigent: Marko Gašperšič/Aleksandar Spasić
Koreografija: Irek Mukhamedov po M. Petipaju
Baletni ansambel in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Baleti Petra Iljiča Čajkovskega (1840–1893) so že davno postali klasika in so med najbolj
priljubljenimi in najpogosteje izvajanimi baleti na svetu. Navdušujejo s svojo vsebino,
razumljivostjo, poetičnostjo in z dovršenim umetniškim izrazom. Trnuljčica velja za najčistejše
delo klasičnega baletnega repertoarja in je pomembno tudi zaradi zgodovinskega srečanja
dveh velikih umetnikov – Čajkovskega in Petipaja. Balet je poln pravljičnosti in romantike.

Ponovitve baletnih uprizoritev
Adolphe Adam, David Coleman
GISELLE, balet Davida Dawsona
Ponovitev iz sezone 2011/2012, na sporedu v novembru 2012 in maju 2013
Koreografija, zamisel in odrska postavitev: David Dawson
Glasba: Adolphe Adam, v priredbi Davida Colemana, dirigent: Marko Gašperšič
Baletni solisti in ansambel ter orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Giselle velja za nesporno mojstrovino klasičnega romantičnega baleta. David Dawson, eden
najbolj vznemirljivih koreografov današnjega časa, je to večno zgodbo izločil iz časovne
pogojenosti 19. stoletja, zato da bi jo raziskal znotraj njene brezčasnosti skozi jezik sodobnega
klasičnega baleta, podoživljajoč magično paleto čustev, ki jo nudita tako klasični balet kot
zgodba o čisti ljubezni.
Bohuslav Martinů
KDO JE NAJMOČNEJŠI NA SVETU?, balet za otroke
Ponovitev iz sezone 2005/2006, na sporedu v novembru 2012
Koreografija: Tanja Pavlič
Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana
Baletna predstava za otroke Kdo je najmočnejši na svetu? češkega skladatelja Bohuslava
Martinůja (1890–1959) je velika uspešnica SNG Opere in baleta Ljubljana, ki si jo je ogledalo
že na tisoče mladih gledalcev.
Koreografinja je izkoristila pestrost glasbenih slogov in pravljičnih likov ter najmlajšemu
občinstvu ponudila še svež sprehod skozi različne plesne sloge od klasičnega baleta do
sodobnih gibalnih izrazov in popularnih uličnih gibov.
Peter Iljič Čajkovski
HRESTAČ – Božična zgodba
Balet koreografa Yourija Vámosa
Ponovitev iz sezone 2002/2003
Na sporedu v decembru 2012
Koreografija in režija na besedilo Ch. Dickensa in E. T. A. Hoffmanna: Youri Vámos
Dirigent: Igor Švara
Baletni solisti, baletni zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
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Hrestač – Božična zgodba madžarskega koreografa in režiserja Yourija Vámosa je “lesketajoče
zasnežena, očarljiva, vesela in pričakovanja zbujajoča predstava«, ki s svojo čarobnostjo tudi
domačemu občinstvu vedno znova pričara decembrsko praznično vzdušje. Velika baletna
uspešnica je uprizoritev z globokim sporočilom, da človeka lahko osrečita tudi prijaznost in
sočutje do drugih ljudi.
Herman Severin Loevenskjold
SILFIDA (LA SYLPHIDE), romantični balet Augusta Bournonvilla v dveh dejanjih
Ponovitev iz sezone 2010/2011
Glasba: Herman Severin Loevenskjold, dirigent: Igor Švara
Koreografija: August Bournonville, postavitev: Frank Andersen
Baletni solisti, baletni zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana
Silfida (La Sylphide) je v svetovni baletni zakladnici eden prvih večjih romantičnih baletov,
vsekakor pa eden najstarejših, ki se uprizarja še danes in sodi med temelje baletne zakladnice.
Silfida je junakinja, ki je na široko odprla vrata novim baletnim, eteričnim bitjem. Naš baletni
ansambel se je s prvo uprizoritvijo te različice na slovenskih odrih pridružil vsem baletnim
ansamblom, ki še danes uprizarjajo to klasično baletno delo.

SNG Maribor – sezona 2012/2013

Repertoar opere in baleta 2012/2013
PREMIERE

PONOVITVE
,

- Giuseppe Verdi: RIGOLETTO

- Igor Stravinski: HOMMAGE A STRAVINSKY

- Sergej Prokofjev: ROMEO IN JULIJA

- Edward Clug: TANGO

- George Bizet: CARMEN

-Edward Clug: RADIO AND JULIET

- Wolfgang Amadeus Mozart: DON GIOVANNI

- Giuseppe Verdi: LA TRAVIATA

- Staša Zurovac, Zoran Marković:

-Johann Strauss, ml.: NETOPIR

VEČER SODOBNIH BALETOV
- Peter Iljič Čajkovski: EVGENIJ ONJEGIN

-Ludwig Minkus, Marius Petipa: DON KIHOT
-Franz Lehár: VESELA VDOVA
- Marij Kogoj: ČRNE MASKE
-Mikis Theodorakis: GRK ZORBA
-Adolphe Adam: GISELLE
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Baletni premieri 2012/2013
Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor bo v sezoni obogatil svoj repertoar z dvema
praizvedbama, novembra z baletom Prokofjeva Romeo in Julija v viziji in koreografiji Valentine
Turcu ter z Večerom sodobnih baletov v koreografiji najvplivnejšega hrvaškega koreografa nove
generacije Staše Zurovca, srbskega koreografa Zorana Markovića, ki prihaja iz slovitega
Nizozemskega plesnega gledališča (NDT), ter člana mariborskega baletnega ansambla Gaja
Žmavca. »Naša vizija združuje drznost z objektivnostjo ter inovativnost z odgovornostjo.
Zavedamo se naših dosežkov, istočasno pa se zavedamo tudi pričakovanj občinstva,« je dejal
umetniški direktor Baleta Edward Clug in dodal: »Pred vsako sezono si postavljamo načrt, ki
zahteva veliko iznajdljivosti, prilagajanja in tveganja. Odločitev in izbira novih baletnih del
predstavljata za naš ansambel umetniški izziv in hkrati ustvarjalni impulz za vsakega plesalca.«
Sergej Prokofjev
ROMEO IN JULIJA
Koreograf: Valentina Turcu
Dirigent: Aleksej Baklan
Leta 1934 je gledališče Kirov v tedanjem Leningradu naročilo Sergeju Prokofjevu, naj
napiše glasbo za balet na temo Romea in Julije. Shakespearova dela so se pogosto izvajala v
Sovjetski zvezi, in Prokofjev, ki je Rusijo zapustil leta 1914 in nadaljeval kariero kot skladatelj
in virtuozni pianist v zahodni Evropi in Združenih državah Amerike, je v zgodbi oziroma
baletu o Romeu in Juliji videl priložnost za obnovitev odnosov z svojo domovino. Prokofjev
je napisal zelo natančno partituro, katere scenarij je natančno sledil zaporedju dogodkov
Shakespearove tragedije. Vodstvo baleta Kirov je dvomilo, da je v baletu mogoče prikazati take
psihološke nianse, zato je leta 1935 projekt opustilo. Prokofjev se je zato obrnil na moskovski
balet gledališča Bolšoj, vendar so že na predstavitvi glasbe, ki jo je skladatelj sam igral na
klavir, sklenili, da je ta pretežka in “neplesna”. Na koncu je balet praizvedbo doživel 30.
decembra 1938 v Brnu na Češkoslovaškem v koreografiji Iva Vane Psote. Zaradi uspeha prve
izvedbe je balet Kirov Romea in Julijo izvedel v Leningradu 11. januarja 1940 v koreografiji
Leonida Lavrovskega. Leta 1962 je John Cranko Romea in Julijo postavil za Stuttgartski
balet, koreografija je ansamblu pomagala doseči svetovno slavo. Leta 1965 je svojo vizijo
uprizoril koreograf Kenneth MacMillan za Kraljevi balet v Covent Gardnu. Leta 1977 je novo
različico ustvaril Rudolf Nurejev. Vidnejše koreografije Romea in Julije so kasneje postavili
John Neumeier, Youri Vamos, Angelin Preljocaj, Jean-Christophe Maillot in Krysztof Pastor.
Koreografski koncept Valentine Turcu baleta Romeo in Julija, ki je izjemno dramatičen
neoklasični balet, ostaja zvest Shakespearovemu besedilu in ponuja vizijo drzne, čutne in
brutalne ere, kjer se je o življenju in smrti odločalo v trenutku. Koncept uprizoritve ohranja
portret večne ljubezni, ki je bila žrtvovana zaradi sovraštva okolja ter neizprosnosti in
uničujočih medsebojnih odnosov. Baletni ustvarjalki Valentini Turcu je Prokofjeva glasba
idealna sopotnica za uresničitev vizije, v kateri esencialno reducira vseobsegajoče glasbene
in dramaturške okraske, morebitne stranpoti ter ostane naravnana na celovitost bistva same
zgodbe. Stvaritev črpa iz ikonografskih renesančnih slik in arhitekture, a je hkrati osredotočena
na večno aktualnost hrepenenja po ljubezni in neskončnem izvoru vsega. Življenjska lakota
po novi izkušnji ljubezni, zlasti prikaz čutnosti, surovosti in strasti skozi estetsko dovršenost
ekspresivnega giba v srži dramskega konflikta, si zato kot cilj zastavlja oplemenititi to
zgodovinsko umetniško mojstrovino s sodobnim koreografskim izrazom. Valentina Turcu
bo izčiščeni koreografiji vdihnila osebno noto. Poglobljeno bo izoblikovala značajske poteze
mladih ljubimcev Romea in Julije – upornikov kodeksu svojega stanu – njunih močnih
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čustvih, drznosti in pogumu, strasti, brezmejni odločenosti, da se upreta usodi, ki jima jo
vsiljujejo starši. Nasproti zelo intimnim prizorom bo postavila dinamične ansambelske scene,
dvoboje pred razjarjeno množico, profil mogočne družine Capuletov, ki jo sam Prokofjev
monumentalno izriše v ekspresivnem plesu vitezov (dance of the knights). Posebna pozornost
bo namenjena vsem dramskim likom, prizorom sabljanja, šarmantni lahkotnosti in srčnosti
Mercutia ter grobosti in determiniranosti demoničnega Tybalta ter ne nazadnje tudi smrti
obeh likov, ki predstavljata izjemno intenzivni moment predstave. Julijino spoznanje pred
neizogibnim usodnim koncem bo Valentina Turcu razvila v prizor notranjega potovanja
skozi najgloblje, senčne predele duše, kjer se zrcalijo stiske, dvomi in strahovi, v katerem
Julija, odločena za ljubezen in resnico, preda svoje bitje Najvišjemu. Ali kakor je Shakespeare
zapisal: “Naprej; poročna postelj čaka name – in smrt, ne Romeo, me v nji objame!”
VEČER SODOBNIH BALETOV
Koreografi: Staša Zurovac, Zoran Marković, Gaj Žmavc
Na pobudo Zagrebškega bienala, ki je pokazal velik interes za naš baletni ansambel, smo
se odločili za koprodukcijo, ki vsebuje novo komponirano glasbeno delo priznane hrvaške
skladateljice Sande Majurec. Koreografijo na novo glasbo bo postavil mariborski publiki že
znan hrvaški koreograf Staša Zurovac, ki je pred dvema letoma za naš baletni ansambel ustvaril
plesno predstavo Vojček. Zurovčeva poetika bo na odru prepletena z glasbeno atmosfero, ki
jo bo ustvaril komorni vokalno-instrumentalni ansambel. Po mariborski premieri bomo s
projektom gostovali na uglednem Zagrebškem bienalu. Ob omenjenemu delu bomo uprizorili
še eno glasbeno-koreografsko noviteto, ki jo podpisuje avtor srbskega rodu, Zoran Marković,
ki spada med koreografe novejše generacije. Svoje plesne izkušnje, ki jih je pridobival na
evropskem Zahodu, zlasti v Hannovru in v slovitem Nizozemskem plesnem teatru (NDT), že
nekaj let preoblikuje v specifično koreografsko govorico, s katero bo prvič nagovoril mariborsko
občinstvo. Večer sodobnih baletov nadaljuje namen in motiv sezone, da skozi nove kreacije
spodbudimo ustvarjalni potencial ansambla in nadaljujemo našo pot iskanja novih plesnih
izraznosti. Dodatno novost v kontekstu celotnega projekta predstavlja koreografski prvenec
Gaja Žmavca, člana mariborskega baletnega ansambla. V zadnjih letih je Gaj ustvaril nekaj
koreografskih miniatur, s katerimi je opozoril nase kot perspektiven in nadarjen koreograf.
Moj namen je spodbuditi in promovirati ustvarjalni potencial umetnika, še posebej, ko ta
prihaja iz našega ansambla. Projekt bo odlična priložnost za mladega koreografa, da uresniči
svoje umetniške vizije prav z ansamblom, v katerem se je razvil in umetniško dozorel.

Ponovitve baletnih uprizoritev
HOMMAGE À STRAVINSKY
Balet koreografa Edwarda Cluga
Ponovitev iz sezone 2011/2012
Na sporedu 6. septembra 2012 – Festival Ljubljana, Križanke
Balet SNG Maribor
Clugovo koreografsko izhodišče izhaja iz baletne umetnine Le sacre du printemps (Posvetitev
pomladi), nastale leta 1913, ki je s svojo ritmično nenavadnostjo in disonantno glasbeno
“barbarskostjo” razklala tedanjo pariško javnost. ProjektHommage à Stravinsky predstavlja
umetniški poklon Igorju Stravinskemu, s katerim želi mariborski Balet obeležiti 130-letnico
skladateljevega rojstva, pri tem pa skozi novo koreografsko podobo približati estetiko njegovih
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glasbenih in baletnih del širši slovenski javnosti. Projekt bo pritegnil veliko pozornosti v letu
2013, ko bodo po celem svetu obeležili obletnico 100-letnico premiere Posvetitve pomladi – v
omenjeni jubilej se bo tako aktivno vključil tudi mariborski Balet, ki načrtuje gostovanja na
uglednih mednarodnih plesnih festivalih.
TANGO
Balet koreografa Edwarda Cluga
Ponovitev iz sezone 1998/1999
Na sporedu v septembru 2012
Balet SNG Maribor
Uspešnica koreografa Edwarda Cluga je bila premierno uprizorjena leta 1998, o njej pa je
Clug dejal: “Tangoje bil rojen na ulicah in jaz ga želim prenestinazaj na ulice našega otroštva,
naših sanj, naših src in želja.”
RADIO AND JULIET
Balet koreografa Edwarda Cluga
Ponovitev iz sezone 2004/2005
Na sporedu 15. septembra 2012 – jubilejna 100. predstava
Balet SNG Maribor
Koreograf Edward Clug je najlepšo ljubezensko zgodbo na svetu drzno soočil z epskimi
razsežnostmi glasbe britanskega alternativnega rock benda Radiohead. Balet Slovenskega
narodnega gledališča Maribor v Radio and Juliet postavi nežno ljubezen nasproti hladnemu
mehaniziranemu sodobnemu svetu. Mešanica glasbe in značilnega minimalističnega giba
stopnjuje občutja obupa, odtujenosti in osamljenosti ter s tem ustvarja atmosfero nasilja in
vse hitrejšega minevanja časa. Predstava Radio and Juliet je doslej ob domačem občinstvu
navdušila gledalce v Belgiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Franciji, na Hrvaškem, v Italiji,
Izraelu, Južni Koreji, Kanadi, Kolumbiji, Makedoniji, na Madžarskem, Nizozemskem,
Portugalskem, v Rusiji, Singapurju, Srbiji, Ukrajini in Združenih državah Amerike.
Ludwig Minkus/Marius Petipa
DON KIHOT
Romantični balet v treh dejanjih
Koreografija Krzysztof Nowogrodzki
Ponovitev iz sezone 2011/2012
Na sporedu decembra 2012
Glasba Ludwig Minkus, dirigent Aleksej Baklan
Baletni solisti, baletni zbor in orkester SNG Maribor
Prva pomembnejša baletna produkcija Don Kihota, ki se je v bolj ali manj enaki obliki
ohranila vse do danes, je bila v moskovskem Carskem gledališču leta 1869. Ustvarila sta jo
libretist in koreograf Marius Petipa ter skladatelj Ludwig Minkus. Cervantesov roman Don
Kihot, ki velja za prvo moderno literarno delo svoje zvrsti, predstavlja idejno in vsebinsko
izhodišče baletne koreografije. Četudi je v središču pozornosti ljubezenska zgodba med Kitri
in Basiliem, predstavljata Don Kihot in njegov oproda Sančo Pansa nekakšen idejni okvir in
tragikomični ambient baletne predstave, poleg njiju pa ustvarjajo špansko vzdušje še drugi
plesni liki, kot so Antonina, Lorenzo, Gamache, Kitrine prijateljice, Basilijeva prijatelja,
toreadorji, cigani idr. Don Kihot velja za enega od zahtevnejših baletov, saj združuje elemente
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dramske komike tragedije in ironije z virtuozno in tehnično zahtevno koreografijo. Tokratno
produkcijo Baleta Maribor pa bo zaznamovalo umetniško sodelovanje med koreografom
in mednarodno uveljavljenim plesalcem Krysztofom Nowogrodzkim, ki je znan po svojih
svežih in dodelanih modernizacijah klasičnega repertoarja, ter izkušenim dirigentom baletnih
predstav in stalno gostujočim umetnikom mariborskega Baleta, Aleksejem Baklanom.
Mikis Theodorkis
GRK ZORBA
Balet v dveh dejanjih
Koreografija Lorca Massine
Ponovitev iz sezone 2003/2004
Glasba Mikis Theodorakis, dirigent Simon Robinson
Baletni solisti, baletni zbor, operni solisti, operni zbor in orkester SNG Maribor
Vsebina
1. DEJANJE: Američan John pride v vas na Kreti. Poskuša navezati stike s prebivalci, a ga
zavračajo. Spoprijatelji se le z Zorbo, energičnim in svojeglavim Krečanom srednjih let, ki ga
uči svoje življenjske filozofije, po kateri je najpomembnejše živeti in uživati. John se zaljubi v
mlado vdovo, ki je že obljubljena vaškemu mladeniču Yorgosu. Starejša umetnica Madame
Hortense se naveže na Zorbo in si obeta uresničitev svojih ljubezenskih sanj. Zorba preveč
ljubi svobodo, zato ne razmišlja o resnem razmerju. 2. DEJANJE: Ljubezen med Johnom in
vdovo se poglablja; vaščani tej zvezi močno nasprotujejo. Madame Hortense sanjari o poroki
z Zorbo, ki bi ji prisostvovali vsi vaščani in bi ponovno vzpostavila sožitje v vasi. Toda jeza
vaščanov se stopnjuje, dokler vdove ne ubijejo. Zorba v zadnjem trenutku reši Johna, ki
omaga od žalosti zaradi izgubljene ljubezni. Madame Hortense spozna, da je njena ljubezen
do Zorbe brezupna, zato zboli in umre. Zorba žaluje in John ga spomni življenjskih naukov,
ki mu jih je posredoval. Skupaj zaplešeta veličastni sirtaki, kateremu se pridružijo tudi vaščani.
Adolphe Adam
GISELLE
Romantični balet v dveh dejanjih
Koreografija Rafael Avnikjan
Ponovitev iz sezone 2010/2011
Na sporedu april 2013
Glasba Adolphe Adam, dirigent Aleksej Baklan
Baletni solisti, baletni zbor in orkester SNG Maribor
Sanjav, skrivnosten in nepozabno očarljiv balet Giselle francoskega skladatelja Adolpha
Adama (1803–1856) sodi med najbolj priljubljene klasike baletnega repertoarja. Delo je
na piedestal nesmrtnosti povzdignila glasba, kostumi, eterični ples in zgodba o nesmrtni
ljubezni, za katero sta libretista Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges in Théophile Gautier
našla inspiracijo v eni od pesmi Heinricha Heineja. Ganljiva ljubezenska tragedija, znana po
dramatičnih vlogah ter skrivnostnem vzdušju, govori o nedolžnosti, izdajstvu, blaznosti in
odrešujoči moči nesebične ljubezni. Giselle, preprosto kmečko dekle, se brezglavo zaljubi v
plemiča Albrechta, ki jo zapelje, čeprav je obljubljen drugi. Ob Albrechtovi prevari Giselle
strtega srca in pomračenega uma ne najde druge rešitve, kot da si vzame življenje. Pridruži
se dušam mladih deklet, neuslišanih v svojih velikih ljubeznih. V maščevalnem duhu plešejo
po gozdu in prežijo na mlade fante, ki so jih prizadeli. Bo ljubezen plemenite Giselle dovolj
močna, da reši Albrechtovo življenje pred smrtonosnim plesom maščevalnih vil?
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2.

NAGRADE
Lojzka Žerdin prejela zlato plaketo Univerze v Ljubljani
Izredna profesorica Lojzka Žerdin je prejela zlato plaketo Univerze v Ljubljani, ki jo univerza
podeljuje redkim posameznikom za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega
ali umetniškega ustvarjanja. Predlog za podelitev priznanja zlata plaketa Lojzki Žerdin so
podali redna profesorica Jožica Avbelj, redni profesor Aleš Valič in izredna profesorica Tanja
Zgonc. V obrazložitvi je pisalo:
Izr. prof. Lojzka Žerdin je na AGRFT-ju poučevala predmet umetnost giba, ki se v širši
klasifikaciji uvršča v sodobni ali tudi moderni ples. Predmet je bil sestavljen iz osnov klasičnega
baleta in izraznega plesa ter dopolnjen z jazz baletom. Vseboval je tehniko, improvizacijo
in kompozicijo. Lojzka Žerdin, študentka Mary Wigman, se je tehnično in vsebinsko
izpopolnjevala ter spremljala nova dogajanja v plesu pri eni njenih študentk, Gerti Palucca
v Dresdnu (v treh obiskih). Poleti so pri njej vadile in dobivale nove zamisli primabalerine
z vseh kontinentov, tudi Galina Ulanova. Pozneje se je udeležila strokovnih seminarjev v
Moskvi in Leningradu, na Dunaju in v Liègeu, pa tudi v Srbiji, Bosni in Hercegovini in na
Hrvaškem. Na teh seminarjih je tudi poučevala in imela referate.
Plesalka, koreografinja in pedagoginja Lojzka Žerdin se je rodila l. 1933 v Ljubljani. Na
Srednji vzgojiteljski šoli je maturirala l. 1954, absolvirala pedagogiko in psihologijo na
Filozofski fakulteti, bila zaposlena v otroškem vrtcu Ajdovščina in kot plesni pedagog na
Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani. Zaradi pedagoškega in koreografskega dela ji je Prešernov
sklad l. 1966 podelil štipendijo za študij umetniškega plesa na šoli Mary Wigman v Berlinu,
ki ga je končala l. 1968 in si pridobila naziv diplomirani pedagog za umetniški ples. Diplomo
je l. 1970 nostrificirala AGRFT, istega leta je Lojzka Žerdin prišla na AGRFT, l. 1984 pa je
bila izvoljena v naziv izredne profesorice.
Njena življenjska pot in njene izkušnje so zanimive in pomembne, ker si je pridobila izvrstno
poznavanje otroške in mladostniške psihologije, ki je bila stalen vir navdiha tako njej kot
tudi študentom, plesalkam in plesalcem, s katerimi je delala. Zaradi njenega talenta, znanja
in intuicije so nekateri njeni študentje (igralci, režiserji in dramaturgi) že po letu ali dveh
ustvarili mala umetniška dela. To je bilo zelo pomembno za njihov razvoj. Še po štiridesetih
letih njeni bivši študentje nastopajo na pomembnih gledaliških in plesnih festivalih doma
in v tujini, npr.: Borštnikovo srečanje in Performa, Maribor; Gibanica, Ljubljana; BITEF,
Beograd; Tanzquartier, Dunaj; Dance 10, München.
Lojzka Žerdin je pomemben člen „mehke gledališke revolucije“, ki se je zgodila v 70-ih letih v
Ljubljani. Bila je koreografinja pri predstavah, kot so Ionescova Učna ura in Kralj umira (SNG
Drama), Handkejev Kaspar (EG Glej), Jovanovićevi Norci (SLG Celje) in Štih-Jovanovićev
Spomenik G (EG Glej). Njene koreografije so prispevale k bistveni spremembi slovenskega
gledališča in igralca na odru. Z njeno pomočjo so igralci raziskovali sebe, kolektivno odzivnost
na točki, na enem mestu, in prostor. Kaj so, kdo so, kako so, kako stojijo, kaj počnejo, kako
se gibljejo, kako govorijo. Odprla jim je oči tudi za Merca Cunninghama, da so ga lahko
razumeli in se od njega učili. Na srečanju akademij 1973 so jih drugi študentje gledali kot
čudo. Tega niso poznali.
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S študenti je delala tudi samostojne projekte (N. Skrbinšek, J. Avbelj, M. Kalezić, M.
Blagovič). Vadili so pa, kjer je bil prostor. V baletni predavalnici na AGRFT-ju, v MGL-ju,
na DIF-u, povabili so se celo k uram ge. Žive Kraiger. Vzgojila je pridne, uspešne, pa tudi
svojeglave umetnike. Učila jih je iskanja, zaznavanja in preseganja lastnih meja, in kaj je za
kakšno predstavo še primerno, naravno: »Plešemo tudi, če se ne vidi in se temu ne reče ples.
Pojemo tudi, če se ne sliši in se temu ne reče petje. Igramo tudi, če se ne vidi in se temu ne
reče igranje.« In še moto Marthe Graham: »Telo nikoli ne laže.« Mnogi njeni bivši študentje
so zdaj vrhunski slovenski umetniki ali učitelji na Akademiji za gledališče, radio, film in
televizijo.
Umetniško in pedagoško delo Lojzke Žerdin je najbolj primerno definirala Marija Vogelnik
ob njeni izvolitvi l. 1984: »Sistem, ki ga je našla in ga še izgrajuje Lojzka Žerdinova v svojem
prostoru na AGRFT, in ‘umetnost giba’ sta trdna kljub stalnim spreminjanjem [...] Če poskušam
opredeliti specifični plesni stil, ki ga razvija Lojzka Žerdin pri nas, bi rekla, da svoja znanja
osredotoča na naravna gibanja in elemente hoje, teka, skoka in kroženj ter na dihanje med
napetostjo in sproščanjem. Zajeta so znanja iz evropske plesne tradicije (Mary Wigman), ki jim
dodaja temelje sistema ameriške šole (Martha Graham) v razponu, ki koristi principe krčenja–
raztezanja [...] Prvotno prevladovanje talne tehnike se je danes [...] umaknilo v širše razsežnosti
ter odstopilo prostor srednjemu plesnemu prostoru. Frontalnost je dopolnilo krožno prostorsko
gibanje. Znatno je prisotna tudi nota ljudskega melosa, ki ga zna vnašati na najbolj enostaven in
neposreden način, pri čemer rabi svoje poznavanje naše folklore.«
Izredna profesorica Lojzka Žerdin je s svojim umetniškim in pedagoškim delom pomembno
vplivala na svoje študente in s tem tudi na razvoj AGRFT-ja ter na umetnost giba v slovenskih
gledališčih. Predlagamo, da ji za njene zasluge podelite priznanje zlata plaketa Univerze v
Ljubljani za izjemne zasluge pri razvijanju pedagoškega in umetniškega ustvarjanja Univerze.
Ljubljana, 17. april 2011
red. prof. Jožica Avbelj

Lojzka Žerdin
foto: arhiv DBUS
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Strokovne nagrade Lydie Wisiakove 2012
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je na svečanem baletnem koncertu, ki je bil v
sodelovanju Društva baletnih umetnikov Slovenije, SNG Maribor in SNG Opera in balet
Ljubljana na sporedu 3. februarja 2012 na Velikem odru SNG Maribor, podelilo letošnje
strokovne nagrade in priznanja s področja baletne umetnosti v Sloveniji.
Komisija v sestavi Bojana Hinteregger, predsednica, Tomaž Rode, Matjaž Marin, Vojko
Vidmar in Edward Clug se je odločila, da podeli letošnjo strokovno nagrado Lydie Wisiakove
za življenjsko delo na področju baletne umetnosti baletnemu plesalcu, solistu, pedagogu in
dolgoletnemu članu baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor, MARINU TURCUJU,
za njegovo izjemno bogato in raznoliko ustvarjalno pot ter za izjemen doprinos k slovenski
baletni umetnosti.

Marin Turcu
foto: Ernő Sebastian

Obrazložitev:
Ob premieri Don Kihota v Mariboru leta 1975 je Ksenija Hribar zapisala:
»Prvi solist je bil na premieri gost, zagrebški prvak Marin Turcu. Visokemu, odlično šolanemu
plesalcu je bilo videti, kot da prihaja iz nekega čisto drugega, večjega sveta, pa ne samo v prenesenem
pomenu. Mariborski oder je bil mnogo pretesen, kar naprej mu je grozil rob orkestra. Tako ni
mogel do konca razviti svojih tehničnih podvigov v velikem pas de deuxu.«
Pa potem Renate Ritter ob premieri Pepelke v graški operi leta 1975:
»Marin Turcu, katerega plemeniti nos spominja na njegove rimske predhodnike, ki so živeli v
Romuniji, ni samo vrhunski plesalec v Zagrebškem baletnem gledališču, ampak tudi pedagog
na srednji baletni šoli v Cluju. Tam je pridobil tudi osnove svojega baletnega izraza, po vzoru
svetovnega znanega ruskega baletnega stila.«
In še Andreja Tauber v Večeru ob premieri Don Kihota v Mariboru leta 1975:
»Za skoke Marina Turcuja je mariborski oder premajhen. Vloga Basila je med njegovimi
najljubšimi. Svoji variaciji doda atraktiven skok, povzet iz armenske folklore, s katerim preseneča
le malo plesalcev. Z igro se vklaplja v zavzetost ansambla.«
Marin Turcu, vrhunski umetnik, edinstven plesalec, odličen baletni pedagog in vnet glasnik
romunske folklore, se je rodil v romunski vasi v Kekišu blizu Cluja. Tam je odraščal v objemu
bogate folklorne tradicije, ki jo še danes ohranja in prenaša na mlajše generacije.
Že kot otrok je Marin kazal izjemno nadarjenost. Odkrila ga je tedaj prva harfistka opere v Cluju
in njegovi materi svetovala, naj ga vpiše v baletno šolo.
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Tu je Marin začel z napornim, devet let trajajočim učenjem in brušenjem zahtevnih baletnih
korakov. Zaradi prave vojaške discipline so bili naporom kos le redki učenci in šolanje je uspešno
zaključil le vsak deseti; Marin leta 1965. Nemudoma je dobil zaposlitev v baletnem ansamblu v
Cluju. Polnih sedem let je bil vodilni plesalec.
Leto 1972, ko se je romunski državni balet na festivalu v ljubljanskih Križankah predstavil z
baletoma Coppelia Lea Delibesa in Čudežnim mandarinom Béle Bartóka, je bilo za Marina
prelomno. Nadarjenega plesalca so opazili predstavniki HNK iz Zagreba. Dobil je ponudbo, jo
takoj sprejel, se še istega leta poročil z zagrebško primabalerino Majo Srbljenović in v Zagrebu
ostal polnih 15 let.
Kmalu je postal izjemno cenjen baletni plesalec, občinstvo ga je naravnost oboževalo. Postavil je
nove standarde klasičnega baleta in oblikoval nepozabne vloge, med njimi legendarnega Rotbarta
v Labodjem jezeru, Basilia v Don Kihotu, Vraga v Vragu na vasi, Tibalta v Romeo in Juliji,
prince v Pepelki, Hrestaču in v Labodjem jezeru, Franza v Coppelii, Othella v Othellu, Athosa
v Treh mušketirjih, Gireja v Bahčisarajski fontani in turškega bega v Ohridski legendi.
Bil je izjemen partner. Z mnogimi velikimi balerinami je obojestransko zaznamoval bodisi svoj
bodisi njihov umetniški razvoj. Plesal je z Zsuzso Kun, Magdaleno Popa, Lindo Papwort, Ivanko
Lukateli, Vesno Butorac, Almiro Osmanovič, Ireno Pasarič, Minko Kamberovič in seveda predvsem
s svojo življenjsko sopotnico Majo Srbljenović.
Na kariero Marina Turcuja so vplivali številni koreografi, s pomočjo katerih je poleg plesnega
razvil tudi svoj tako prepoznavni interpretacijski in igralski talent. Sodeloval je z Olegom
Danovskim, Milkom Šparemblekom, s Flemingom Flintom, z Oskarjem Harmošem, s Pio in
Pinom Mlakarjem, z Ikom Otrinom, Wazlawom Orlykowskim in mnogimi drugimi.
Gostoval na številnih odrih in festivalih bivše Jugoslavije: v Beogradu, Splitu, Dubrovniku,
Sarajevu, Mariboru, Osijeku, Ljubljani; pa tudi v tujini: v Bolgariji, Italiji, Franciji, Avstriji,
Nemčiji in ZDA.
Za svoje izjemne kreacije je leta 1980 prejel prvo nagrado kritike in občinstva na osijeških Analih,
leta 1983 zlato plaketo za vlogo Basilia na baletnem bienalu v Ljubljani in leta 1985 prav tako
v Ljubljani še eno zlato plaketo, tokrat za vlogo Tibalta v baletu Romeo in Julija.
Leta 1987, po 15 letih baletnega delovanja v Zagrebu, je Marina ustvarjalna pot ponesla v
Slovensko narodno gledališče Maribor, kjer sta skupaj s soprogo Majo Srbljenović odprla novo
življenjsko poglavje in mariborsko občinstvo obogatila s številnimi novimi, nepozabnimi trenutki.
V Mariboru se je Marin Turcu ponovno posvetil pedagoškemu delu. Z ljubeznijo, izjemno
predanostjo in bogastvom v preteklosti zbranih odrskih izkušenj sta skupaj z Majo v okviru
mariborskega gledališča ustanovila plesni studio, ki je vrhunec doživel s premiero baleta Ples
kadetov leta 1994. Predstava je postala dragulj železnega repertoarja mariborskega baleta,
gostovala je v Zagrebu in Luksemburgu ter doživela več kot 80 ponovitev.
Majino slovo leta 1995 je za trenutek zatemnilo Marinovo ustvarjalno delo. A mali deček z vasi,
zasvojen s plesnim navdihom iz mladih dni, je v njem živel naprej. Misel na mladost in korenine
sta botrovala baletni stvaritvi Transilvanija, ki navduševal gledalce v razprodanih dvoranah
mariborskega gledališča.
Marin Turcu je poseben, svojevrsten in večplasten umetnik, zaradi česar ga je v slovenski baletni
umetnosti zgolj po standardnih plesnih kriterijih težko uvrstiti na natančno določeno mesto. Vedno
je sledil instinktu in svojemu izrazitemu nosu, in tako dosegel vrhunec.
V veselje in zadovoljstvo nam je, da lahko izjemno umetniško pot Marina Turcuja počastimo z
nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo.
Naj tvoj plesni korak in zanos nikoli ne zastaneta.
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Strokovna komisija za nagrade in priznanja Društva baletnih umetnikov Slovenije je letos
podelila dve nagradi Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne
umetnosti v letu 2011, in sicer balerini URŠI VIDMAR za izjemno umetniško kreacijo
in izvedbo vloge Effi v baletu Silfida koreografa Augusta Bournonvilla v postavitvi Franka
Andersona pod okriljem SNG Opera in balet Ljubljana.

Urša Vidmar
foto: arhiv SNG Opera in balet
Ljubljana

Obrazložitev:
Izjemno občutljivi in čustveni baletni umetnik Frank Anderson, tokratni oblikovalec koreografije
baleta Silfida po Bournonvillovem originalu, hkrati umetniški vodja Danskega kraljevega baleta
v dveh mandatih in veliki čuvar tradicije Bournonvillovega stila in njegovih baletov, je tisti, ki
ves čas spoštuje Bournonvillova pravila, češ da je ples umetnost, saj zahteva nadarjenost, znanje
in sposobnost. Da je ples hkrati tudi lepa umetnost, ki želi doseči ideal, ne le zgolj z upodobitvijo,
marveč tudi v liričnem smislu.
Prepričanje, ki ga Danci skušajo dosledno spoštovati pri ohranjanju Bournonvillove tradicije, je
tudi to, da morajo plesalci plesati z ljubeznijo, če naj bi njegove balete ljubili tudi gledalci.
Je tudi to zahtevo v celoti izpolnila plesalka Urša Vidmar z vlogo Effi, ki jo je oblikovala z izjemno
močno osebnostjo, natančno izvedbo in občutljivo čutno doživetim dramaturškim lokom v vsej
njegovi barvitosti? Na odru je enostavno iskreno zaživela Effi in tako uspela najti pota do src
gledalcev.
Zato ni slučaj, da so na sprejemu pri ambasadorju Kraljevine Danske, gospodu Karstenu Vagnu
Nielsenu, ob prisotnosti ustvarjalne ekipe predstave, vidnejših predstavnikov slovenske baletne
umetnosti in avtorice danske knjige, ki obravnava izključno balet Silfida, med vlogami ekskluzivno
izpostavili kreacijo Effi Urše Vidmar.
Javno je bilo izraženo presenečenje in hkrati navdušenje nad dejstvom, da po svetu pleše stotina
različnih Effi, ljubljanska Urša Vidmar pa je kljub temu našla prostor za njeno novo izvirno
upodobitev, o čemer naj bi poročali tudi v danskih baletnih krogih.
Balerini TETIANI SVETLIČNI za umetniško napredovanje in doprinos k Slovenskemu
narodnemu gledališču Maribor, za izjemno umetniško kreacijo Kitri v baletu Don Kihot
koreografa Krzysztofa Nowogrodzkega pod okriljem SNG Maribor ter za promocijo baletne
umetnosti v Sloveniji pod okriljem Društva baletnih umetnikov Slovenije.

15

Tetiana Svetlična
foto: Ernő Sebastian

Obrazložitev:
Tetiana Svetlična, balerina ukrajinskega rodu, se je baletnemu ansamblu Slovenskega narodnega
gledališča Maribor pridružila leta 2008. Sprva plesalka v baletnem zboru, z neverjetno delovno
disciplino, predvsem pa željo po umetniški rasti, je Tetiana od nekdaj nosila v sebi zdravo mero
pravega baletnega entuziazma, tako zelo potrebnega slehernemu umetniku na poti do uspeha.
Od prihoda v Maribor Tetiana z zagnanostjo sprejme sleherni ponujen izziv, še več, izzive predse
postavlja tudi sama in se ne ozira na pomisleke o tem, koliko časa ima za študij posamezne vloge.
Besede „ne“ Tetiana ne pozna. Tako se sprva s posameznimi točkami, kasneje pa tudi z vlogami v
baletih, pridruži predstavam Društva baletnih umetnikov Slovenije in z njim ozavešča védenje o
baletni umetnosti širom po Sloveniji.
Kot članica baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor je Tetiana kaj kmalu pričela
prevzemati odgovornost, sprva za manjše, kasneje pa za vse večje solistične vloge. Dlje ko Tetiana
deluje v mariborskem baletu, tem bolj so opazni njeni umetniški napredki, ki sčasoma pritegnejo
čedalje več pozornosti in pohvale tako s strani občinstva kot strokovne kritike.
Kljub temu je na svojo veliko priložnost čakala potrpežljivo, kot bi vedela, da njen čas šele prihaja.
Sodelovanje na velikem mednarodnem baletnem koncertu z zvezdami Mariinskega baleta iz Sankt
Peterburga junija 2011 je bilo za Tetiano prelomno. Njen nastop v velikem pas de deuxu Diana in
Acteon, ki ga je odplesala z Antonom Bogovim, prvakom baleta Slovenskega narodnega gledališča
Maribor, je bil tehnično brezhiben, glamurozen in izjemno atraktiven. Enoglasno in upravičeno
mnenje baletnih strokovnjakov po koncertu je bilo, da Tetiana Svetlična nedvomno sodi v družbo
tistih balerin, ki so kos najdrznejšim odrskim izzivom, v družbo balerin, ki upodabljajo nosilne
vloge železnega baletnega repertoarja.
Mnenju se je pridružil tudi koreograf zadnje mariborske postavitve celovečernega baleta Don
Kihot, Kristzof Novogrodzcky, in Tetiani dodelil glavno žensko vlogo v baletu Kitri.
Kot vedno je izziv tudi tokrat sprejela z zvrhano mero delovne motivacije in z za njo značilnim
neusahljivim entuziazmom ter tako z delovno vztrajnostjo in brezpogojno ustvarjalno predanostjo
dočakala svojo prvo nosilno vlogo. Lahkotnost, s katero se je lotila študija, se je kasneje prelevila
v karakter vloge, zato Tetianina Kitri deluje breztežno, samostojno in tehnično briljantno. Njen
naravni odrski pristop odprto komunicira z občinstvom in daje predstavi neizbrisen pečat.
Kot piše v eni od kritik: »Delo Tetiane Svetlične je v zadnjih letih obogatilo slovensko baletno
kulturo in vsem nam podarilo izjemne plesne trenutke.«
In za te ji Društvo baletnih umetnikov Slovenije podeljuje nagrado Lydie Wisiakove za izjemne
dosežke na področju baletne umetnosti v Sloveniji v letu 2011.
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Strokovna komisija za nagrade in priznanja Društva baletnih umetnikov Slovenije se je
odločila, da v letu 2012 z zadovoljstvom in s spoštovanjem podeli tudi posebno strokovno
nagrado balerini NENI VRHOVEC STEVENS ob zaključku njene izjemne profesionalne
umetniške baletne kariere v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana.

Nena Vrhovec Stevens
foto: Ernő Sebastian

Obrazložitev:
Nena je ena zadnjih balerin, če ne prav zadnja, ki je svoj plesno-baletni opus lahko živela in
doživela bogato, celovito in umetniško zaokroženo do zaključka, tako kot se je to razumevalo in
odvijalo do trenutka, ko so birokrati in administratorji s svojimi strokovno nepremišljenimi in
nepreverjenimi potezami posegli v življenja umetnikov in posredno močno otežili in umetniško
ogrozili delovanje baletnih ansamblov obeh naših operno-baletnih gledališč.
Nena je prehodila dolgo, pestro in raznoliko pot umetnice od fantička s klobučkom v Vragu na vasi
preko najrazličnejših klasičnih vlog do serije izjemno močnih karakternih nosilnih likov. Bila je
občutljiva, zanesljiva, natančna in tehnično odlična balerina, sposobna oblikovanja vlog s paleto
najrazličnejših obrazov in karakterjev. Bila je sodelavka in partnerica, kakršnih si lahko le želimo.
Televizijski portret, ki je bil oblikovan leta 2004, je razkril vse bogastvo zakladnice Nenine
ustvarjalnosti, pa čeprav je predstavil samo njene podobe, ki so bile do tedaj posnete za televizijo.
Naj naštejemo samo najizrazitejše:
Romeo in Julija – Cullberg/Prokofjev, Lepa Vida – Pino Mlakar/Vilko Ukmar, Ana Karenina
– Riženko/Pliseckaja/Ščedrin, A deus – Dedovič/Mozart, Carmen – Danovski/Bizet/Ščedrin,
Coppelia na Montmartru – Vamos/Delibes, Giselle – Lukašova/Adam, Dom Bernarde Albe –
Lopez/Martin, Ljubezenski duet – Jeras/Mahler, Madrigal – Dedovič/Mozart, Preludij poletju in
Perpetuum – Dedovič/Gregorc, Enigma Gallus – Šparemblek/Gallus, Tatinska sraka – Dedovič/
Rossini, Epitaf za Srečka Kosovela – Šparemblek/Kumar, Lepotica in zver – Jeras/Ravel in še bi
lahko naštevali.
Strašljiva je misel, da podobno bogatega televizijskega portreta v prihodnosti ne bo mogoče več
sestaviti, saj se sredstva za TV arhiviranje umetniških predstav in baletnih – ter seveda tudi drugih
– umetnikov krčijo do nerazumnih, bolje rečeno, nedopustnih meja, čeprav so nesporno pomemben
del kulturne narodne zakladnice, ki brez arhivskih posnetkov nezadržno drsi v pozabo.
Umetniška življenja, strokovna znanja in izkušnje, ki jih je Nena Vrhovec Stevens zbirala na
baletnem odru ves svoj vek, so naložba, zaradi katere – v tem trenutku – Neni nismo namenili
nagrade za življenjsko delo. Upamo, pričakujemo in želimo si, da bo s svojim bogastvom znanja
in izkušenj tudi v bodoče prispevala k slovenski baletni umetnosti in pomagala pri razvoju in
izobraževanju bodočih baletnih plesalcev.
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Strokovna komisija za nagrade in priznanja Društva baletnih umetnikov Slovenije se je
odločila, da poleg strokovnih nagrad v letu 2012 podeli tudi tri priznanja za poustvaritve
posameznih vlog v koledarskem letu 2011, ki jih je s strokovnega zornega kota spoznala za
presežne, in jih zato ni mogoče spregledati. Strokovna priznanja so tako prejeli:
OLESJA HARTMANN za umetniško in tehnično dovršeno izvedbo vloge Myrthe v baletu
Giselle v koreografiji Rafaela Avnikjana in v produkciji baleta Slovenskega narodnega gledališča
Maribor.

Olesja Hartmann
foto: arhiv SNG Maribor

Obrazložitev:
Lik kraljice vil v baletu Giselle je Olesja Hartmann oblikovala malodane po temeljnih
zakonitostih baletne umetnosti. Hladna, plemenito vzvišena, nedotakljiva in brezpogojno
vladarska. Odlično obvladovanje tehnike klasičnega baleta je Olesja izkoristila za to, da je
zaupano ji vlogo Myrthe umetniško zaokrožila in jo povzdignila v eno od presežnih umetniških
kreacij slovenske baletne umetnosti v letu 2011.
ASAMI NAKASHIMA za briljantno izvedbo vloge Amorja v baletu Don Kihot v koreografiji
Krzysztofa Nowogrodzkega in v produkciji baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Asami Nakashima
foto: arhiv SNG Maribor
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Obrazložitev:
Umetniški dosežek, ki ga je balerina Asami Nakashima dosegla z vlogo Amorja v baletu Don
Kihot v koreografiji Krzysztofa Nowogrodzkega, je šolski primer in hkrati dokaz za trditev, da
so pametovanja o velikih in malih vlogah v baletni umetnosti v celoti zgrešena.
Variacija Amorja je pač ena od stotnij ženskih variacij z repertoarja klasičnega baleta. Asami
Nakashima je z briljantno tehniko, izjemno suverenostjo, prepričljivostjo, močno osebnostjo
in pripadnostjo umetnosti iz variacije Amorja ustvarila umetniški presežek, ki bo ostal v
spominu. Amor je v svoji dobro minuto trajajoči variaciji zablestel kot diamant v okviru
celovečerne predstave.
EDWARD CLUG za izjemno kreacijo vloge Gamacha v baletu Don Kihot v koreografiji
Krzysztofa Nowogrodzkega in v produkciji baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Edvard Clug
foto: arhiv SNG Maribor

Obrazložitev:
Težko bi se reklo, da smo, vsaj mi starejši plesalci in ljubitelji baletne umetnosti, v svojem
življenju videli manj kot deset uprizoritev ali TV posnetkov klasičnega baleta Don Kihot.
Kljub temu pa je čar umetniške ustvarjalnosti, na katerega prisegamo baletni umetniki,
doživel svoj presežni trenutek tudi v letu 2011 na odru SNG Maribor.
Plesalec Edward Clug nas je vse skupaj presenetil in navdušil v pravzaprav neizrazito glavni
ali baletno ne pretirano zahtevni vlogi Gamacha. Teoretične in filozofske razlage fenomena
njegovega uspeha in kreacije Gamacha niso potrebne. Preprosto se je zgodila vloga, kreacija,
umetniška upodobitev Gamacha, v kateri so se združili baletni tehnični talent, igralska
mojstrovina, Edijevo veselje do plesne umetnosti, radost bivanja, natančno poznavanje
zakonov življenja na baletnem odru, velika mera humorja in seveda optimizma, ki so gonilne
sile dela in življenja Edwarda Cluga. Ugotavljamo, da takšnega Gamacha, ki bi nas navdušil
v tolikšni meri, s toliko duhovitostmi in toliko humorja, še nismo videli. Menimo, da se
baletni ansambel SNG Maribor lahko pohvali še z enim presežkom: imajo najbolj smešnega
direktorja baleta na svetu – seveda v pozitivnem smislu.
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3.

V koprodukciji DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana
Svečani baletni koncert 2012
V Veliki dvorani Slovenskega narodnega gledališča Maribor je v petek, 3. februarja 2012,
potekal svečani baletni koncert s podelitvijo strokovnih nagrad Lydie Wisiakove, priznanj
in posebne nagrade 2012. Pred polno dvorano so zaplesali baletni plesalci obeh slovenskih
baletnih gledališč, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, ter Društva baletnih
umetnikov Slovenije. Letošnji koncert je prvič v zgodovini podeljevanja v koprodukcijski
uprizoritvi združil vse tri slovenske profesionalne ustanove s področja baletne umetnosti v
Sloveniji, zato je dejansko veljal za vseslovenski baletni praznik.
Večer sta z balkonsko sceno iz baleta Romeo in Julija odprla plesalca SNG Maribor Catarina
de Meneses in Dénes Darab ter pričarala ravno pravšnje vzdušje za tokratno svečanost. Sledila
je koreografija Everytime we say goodbye, ki jo je za Uršo Vidmar in Gorana Kusića pripravil
Mitja Popovski. Sledil je pas de deux iz baleta Gusar v izvedbi mariborskih plesalcev, letošnje
nagrajenke Asami Nakašima in Yuya Omaki. Čistost baletne klasike sta pričarala Olesja
Hartmann, tudi mariborska nagrajenka, in Sytze Jan Luske. Olesjine roke in dolge linije nog
so izjemno elegantne, ob milini njene Odette si gledalec zaželi, da bi si ogledal balet v celoti,
ne le odlomka.
Glavni letošnji nagrajenec Marin Turcu je neutruden, poln energije tudi v zrelih letih. V
Ciganskem plesu je v sočnost ritmov pritegnil tudi mlade plesalce, ki so imeli res redko
priložnost zaplesati s tako odlično baletno legendo. Iskrenost in drznost teh trenutkov se je
nalezljivo raztegnila tudi med gledalce.
Sledil je še en pas de deux, tokrat iz baleta Don Kihot, s še eno nagrajenko, Tetiano Svetlično,
in Antonom Bogovim, ki sta predhodne nastope le še nadgradila s španskim žarom.
Za zaključek pa so plesalci SNG Opera in balet Ljubljana pod budnim očesom Maše in Ireka
Mukhamedova zaplesali zelo zahtevni Pas classique hongrois iz baleta Raymonda.
Skoraj vsi nastopajoči so tudi člani DBUS, zato si štejemo v zadovoljstvo, da je prav
DBUS-u uspelo na odru združiti slovenske baletne moči, ne le posamezne člane, temveč oba
profesionalna ansambla.
Catarina de Meneses in
Denes Dárab v
Romeu in Juliji
foto: Ernő Sebastian
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Urša Vidmar in Goran Kusić
v Everytime we say goodbye
foto: Ernő Sebastian

Asami Nakashima in
Yuya Omaki v pas de
deuxu iz baleta Gusar
foto: Ernő Sebastian

Adriana Cioata in Marin
Turcu v Ciganskem plesu
foto: Ernő Sebastian
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Olesja Hartmann in Sytze Jan Luske v Labodjm jezeru
foto: Ernő Sebastian

Balet SNG Opera in balet Ljubljana v baletu Raymonda

22

Tetiana Svetlična in Anton Bogov v pas de deuxu iz baleta
Don Kihot
foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian

4.

2. gaudeamus gala – Lendava, 17. 12. 2011
Neutrudnim organizatorjem, članom DBUS, je v sodelovanju z Zavodom za kulturo in
promocijo Lendava tudi letos uspelo privabiti mlade plesalce, za vzpodbudo pa tudi že
uveljavljene baletne umetnike, predvsem iz mariborskega gledališča, na geografsko in
kulturno tromejo.
Vizije o spoznavanju, prepletanju in širjenju baletne umetnosti ter hkrati druženju mladih
plesalcev so v predprazničnem času zaokrožili odlomki iz klasičnih baletov, pa tudi
sodobnejšega giba. Plesali so mladi, bodoči nosilci ideje prijateljstva, ljubezni, lepote in
trdega dela v baletni umetnosti.
Žal se nam tokrat z Dunaja ni mogla pridružiti prof. Evelyn Téri, profesorica Theaterklasse
na dunajski državni baletni šoli, saj so imeli naslednji dan baletno matinejo, je pa poslala
svojo študentko Madoko Sasaki z izjemnim znanjem, ki je zaplesala variaciji Raymonde
in Esmeralde. Prof. Téri je namreč duša naših srečanj in dogovorov, nepogrešljivi člen pri
povezovanju in prodiranju v evropski prostor ter pri izpeljavi tako prvega kot drugega
Gaudeamus gala.
Iz Amsterdama je priletel John Bliekendaal, plesalec, pedagog, direktor ArtEZ Academy
of Arts Arnhem, z njim pa španska plesalka, ki študira na Nizozemskem, Marta Fleta
Bernet. Ekspresivnost Goeckejeve koreografije Solo out of Supernova se je lepo umestila med
neoklasične koreografije.
Iz Bratislave je Mário Radačovský, plesalec, koreograf in direktor mlade baletne skupine
Balet Bratislava, pripeljal Natalio Nemethovo in Arthurja Abrama, ki sta mladostno, sveže,
iskreno, subtilno zaplesala balkonsko sceno iz baleta Romeo in Julija v njegovi koreografiji.
Prav za dušo!
Iz beograjske baletne šole Lujo Davičo je pedagoginja Iva Bojović pripravila pas de deux iz
Hrestača s komaj 16-letno Tatjano Tatić in 17-letnim Brankom Sarićem. Par, ki nedvomno
še veliko obeta. V drugem delu sta zaplesala še tango in večplastnost svojih talentov le še
potrdila.
Iz Sarajeva, sicer iz nižje baletne šole, sta učiteljici Ivana Gojmerac in Svea Thalia Ćatić
pripeljali otroke, ki se seveda po najboljših močeh trudijo vzpostaviti baletno kulturo v
svojem prostoru.
Madžarska baletna akademija je po nekaj težavah z boleznijo in poškodbami poslala folklorni
par Almo Tóth in Gáborja Kovácsa, ki sta nedvomno popestrila večer s svojo avtentičnostjo.
Mitja Popovski iz Plesne šole Kazina je predstavil koreografijo, ki jo je pripravil že za DBUSov 11. gala večer novih baletnih koreografij oktobra 2011 v Cankarjevem domu, z baletno
maturantko KGBL Petro Zupančič in plesalcem Kazine Janom Ravnikom. Zelo ekspresivno.
Ljubljanski konservatorij za glasbo in balet pa je pripeljal skupino šestih maturantk, ki so
poustvarile Passion, koreografijo Gagika Ismaeliana, že prikazano na letni produkciji baletnega
dela konservatorija v aprilu v Cankarjevem domu, in dva nadarjena solista:
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Tasjo Šarler s Swanildo in Luka Žihra z variacijo iz baleta Esmeralda. Petra Zupančič pa je
interpretirala še Laboda, koreografijo Tanje Pavlič, nagrajeno na 10. BALTEK-u v Sežani.
Z mariborskega konservatorija za glasbo in balet so priplesali Lara Flegar in Filip Jurič,
obetavna mlada Štajerca, z variacijami iz Paquite in Gusarja ter Primorka Nika Lipolt, ki
končuje baletno izobraževanje v Mariboru.
Veliki pas de deuxi iz Bajadere, Gusarja in Spartaka pa so v izvedbi plesalcev baleta SNG
Maribor pokazali, kam naj vodi pot mlade plesalce – v umetnost, v predanost baletni
umetnosti.
Četudi so bili vsi navdušeni nad ambientom in vzdušjem v Lendavi, saj je dvorana s svojo
edinstveno arhitekturo očarala tako naše goste – plesalce, koreografe, pedagoge kot tudi
gledalce – je namen baletnih večerov Gaudeamus gala „potovanje“ po širšem evropskem
prostoru. Prava umetnost je odvisna od ljudi, čarobnost širijo mladi baletni plesalci in vsi
tisti, ki jih vzpodbujajo in usmerjajo. Pogrešali smo vodje baletov iz domačega in širšega
prostora, saj bodo prav oni krojili usodo teh mladih, ki vsrkavajo čar baletne umetnosti na
vsakodnevnih vajah v šolah in društvih.
Darja Sebastian

PROFESORJI IN ORGANIZATORJI PO KONCU
2.GAUDEAMUS GALA
foto: Ernő Sebastian

GUSAR - Asami Nakashima in Yuya Omaki

BAYADERA - Galina Čajka in Eric Burrough

ROMEO IN JULIJA - Natalia Nemetova in Arthur
Abram - Balet Bratislava
foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian
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foto: Ernő Sebastian

CORPO TANGO - Tatjana Tatić in Branko Sarić Srednja baletna šola Lujo Davico, Beograd
foto: Ernő Sebastian

ESMERALDA - Madoka Sasaki Theaterklasse Dunajskega državnega baleta
foto: Ernő Sebastian

SPARTAK - Tetiana Svetlična in Eric Burrough
foto: Ernő Sebastian

PAQUITA - Lara Flegar - dijakinja
Konservatorija za glasbo in balet Maribor
foto: Ernő Sebastian

FAIRY DOLL - Mircea Golescu, Tetiana Svetlična in
Yuya Omaki
foto: Ernő Sebastian

PASION v izvedbi Konservatorija za glasbo
in balet Ljubljana
foto: Ernő Sebastian

SOLO OUT OF SUPERNOVA - Marta

Fleta Bernet - ArtEZ Academy of Arts Arnhem

foto: Ernő Sebastian
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Urša Vidmar zaplesala ob dnevu žena
Baletna plesalka Urša Vidmar je 8. marca 2012 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma
nastopila na svečani prireditvi ob mednarodnem dnevu žena, ki so jo pripravili Mestni odbor
Zveze združenj borcev za vrednote NOB, Aktiv veterank NOB in ljubljanski župan Zoran
Janković.
Zaplesala je v dveh koreografijah priznanega slovenskega baletnega umetnika in prejemnika
strokovne nagrade Lydie Wisiakove 2011 za življenjsko delo, Janeza Mejača, in sicer Zrelo je
žito in Vóznica.

Kulturni bazar 2012
v Cankarjevem domu

Svečani velikonočni baletni koncert
v Avditoriju Portorož

Kot v predhodnih letih je Društvo baletnih
umetnikov Slovenije tudi letos sodelovalo
na Kulturnem bazarju, ki se je odvijal 13.
marca 2012 v preddverjih Cankarjevega
doma. Društvo je obiskovalcem predstavilo
niz svojih programov, med katere sodijo
baletni koncerti in predstave, predvsem pa
izobraževalni programi za otroke in mladino. Za skrbno predstavitev zainteresiranim
sta letos poskrbeli članici Društva baletnih
umetnikov Slovenije, Jerca Hočevar in Maja
Kapitler.

Svečani velikonočni baletni koncert, ki ga je
Društvo baletnih umetnikov Slovenije uprizorilo 8. aprila 2012 v Avditoriju Portorož,
je bil posvečen velikonočnemu prazniku.
Velikonočni baletni koncert je ponudil na
ogled dela iz klasične in sodobne baletne
literature, v katerih so zaplesali: Tetiana
Svetlična in Eric Burrough (Valpurgina noč
– pas de deux, glasba Charles Gounod, koreografija Leonid Lavrovski, ter Grk Zorba
– pas de deux, glasba Mikis Theodorakis,
koreografija Lorca Massine), Galina Čajka
(Umirajoči labod, glasba Camille SaintSäens, koreografija Michel Fokine), Dana
Petretič in Siniša Bukinac (Tango, glasba El
Choclo, koreografija Alesandra Celentano,
ter Suita za godala, glasba Slavko Osterc, koreografija Dana Petretič in Siniša Bukinac)
ter Galina Čajka in Eric Burrough (Bajadera
– pas de deux, glasba Ludwig Minkus, koreografija Marius Petipa).

Jerca Hočevar na stojnici DBUS-a

Umirajoči labod - Galina Čajka

foto: arhiv DBUS

foto: arhiv DBUS
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Baletni večer Ludus Saltatorius 2012,
posvečen Giuseppeju Tartiniju
Društvo baletnih umetnikov Slovenije vsako
leto posveti baletni večer Ludus Saltatorius
skladatelju, katerega pomembna obletnica
se praznuje v posameznem letu. Letošnji
je tako posvečen 320. obletnici rojstva violinista in skladatelja Giuseppeja Tartinija.
Koreograf Mitja Popovski je za glasbeno
podlago izbral sonato za violino in klavir,
La Didone Abbandonata, ki je hkrati tudi
naslov koreografskega dela. Na premieri 8.
aprila 2012 v Avditoriju Portorož so ob živi
glasbeni spremljavi, ki sta jo izvajala mlada
violinistka Petra Herič in pianist Jan Sever,
v glavnih vlogah zaplesali Petra Zupančič,
Klara Lainšček in Jan Ravnik. Sledile so ponovitve 4. junija 2012 v sklopu zaključnega
koncerta plesne šole Kazina v SNG Opera in
balet Ljubljana, 23. junija 2012 v Koncertni
in gledališki dvorani v Lendavi ter 25. junija
2012 v Tartinijevem gledališču v Piranu.

Petra Zupančič, Jan Ravnik in Klara Lainšček v Tartinijevi
La Didone Abbandonata
foto: Ernő Sebastian

Svetlična, Eric Burrough), Andrew John
Stevens (Prebujenje, glasba Demetrij Žebre,
izvedba Urša Vidmar, Mitja Obed), Nastja
Bremec in Michal Rynia (Chained, glasba
Luka Šulič, Stjepan Hauser, izvedba Nastja
Bremec in Michal Rynia), Milan Lazić
(Hrepenenje, glasba Marjan Mozetič, izvedba
Dana Petretič in Siniša Bukinac), Tamara
Divjak (Kaj manjka?, glasba Uroš Zagožen
in Blaž Arnič, izvedba Mojca Majcen),
Alena Medič (Nekaj je v zraku, glasba
ljudska, izvedba Zala Dodič, Luka Žiher),
Dimitrij Popovski (Zrelo je žito rožmarin,
glasba Rok Golob, izvedba Arnika Metko
Juvančič in Jan Ravnik), Gaj Žmavc ter
Dana Petretič in Siniša Bukinac. Zaradi
bolezni je bil žal program premiernega
večera v ljubljanskem Cankarjevem domu
tokrat nekoliko spremenjen. Odpadli
koreografiji Jasne Zavodnik (Enaindva jst)
ter lanskoletnih Župančičevih nagrajencev
Rosane Hribar in Gregorja Lušteka (Znorela
sva v sijajen dan) je zamenjala koreografija
Dane Petretič in Siniše Bukinca (Suita za
godala, glasba Slavko Osterc, izvedba Dana
Petretič in Siniša Bukinac), Gaj Žmavc pa
je zaradi poškodbe baletne plesalke Evgenije
Koškine, s katero je na premieri zaplesal v
koreografiji z naslovom Those and dreams,
tokrat predstavil svoje novo delo z naslovom
A room for raining na glasbo Autumna, v
katerem je zaplesal skupaj z balerino Asami
Nakashima. Tako je bil tudi mariborskemu
občinstvu, čeprav z nekoliko spremenjenim
programom, predstavljen večer simbioze
baletnih zvrsti od klasičnega baleta pa vse do
sodobnega plesa.

11. gala večer novih baletnih
koreografij na slovensko glasbo
na Velikem odru SNG Maribor
Po premieri 2. oktobra 2011 v Ljubljani in
ponovitvah v Avditoriju Portorožu in na
Prevaljah je 11. gala večer novih baletnih
koreografij 20. aprila 2012 doživel še četrto
ponovitev na Velikem odru SNG Maribor.
Koreografije so predstavili Tetiana Svetlična
(Na meji, glasba Melodrom, izvedba Tetiana

Tetiana Svetlična v svoji koreografiji Na meji z Ericom
Burroughom
foto: Ernő Sebastian
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Babica in lonec pravljic
Baletno-glasbena pravljica Babica in lonec
pravljic je letošnja osrednja produkcija, ki jo
je Društvo baletnih umetnikov Slovenije na
oder postavilo v sodelovanju z Glasbeno šolo
Kranj in Glasbeno mladino Slovenije. Po
nizu uspešnih predstav v izvedbi Glasbene
šole Vrhnika povpraševanje po predstavi,
ki je prvenstveno namenjena otrokom, ni
upadlo, v svoj izobraževalni program pa jo je
vključila tudi Glasbena mladina Slovenije. Po
enoletnem premoru je tako baletno-glasbena
pravljica Babica in lonec pravljic ponovno
zaživela, tokrat v izvedbi baletnega oddelka
in simfoničnega orkestra Glasbene šole
Kranj, ki jo vodi ravnateljica Petra Mohorčič.
Pravljica je sinteza baleta, glasbe, petja in
govora. Nastala je v sodelovanju mladega
slovenskega skladatelja Jake Jerina, ki je za
glasbo prejel tudi študentsko Prešernovo
nagrado, ter režiserja in koreografa Tomaža
Rodeta, in sicer z namenom, da otroke
že med njihovim baletnim in glasbenim
izobraževanjem seznanita s pravim odrskim
delom, v katerem bodo tekom uprizarjanja
pridobivali čisto prave odrske izkušnje.
Pod ustvarjalce sta se tokrat poleg njiju
podpisala še Daša Skrt z budnim očesom
baletne pedagoginje GŠ Kranj in asistentke
predstave, ki je prevzela levji delež pri
postavitvi, ter dirigent in glasbeni pedagog
Tomaž Kukovič, ki se mu tudi pripisuje
pobuda, da delo tokrat izvaja Glasbena šola
Kranj. V predstavi nastopajo učenci baletne
pripravnice ter 1. in 2. razreda baletnega
oddelka GŠ Kranj, dramska igralka Nadja
Strajnar Zadnik, študent opernega petja Vid
Zadnik in simfonični orkester GŠ Kranj.
Po premieri in reprizi 23. aprila 2012 v
Prešernovem gledališču Kranj je pravljica do
danes doživela že 4 ponovitve, in sicer dve v
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Linhartovi dvorani Cankarjevega doma pod
okriljem GMS in dve v Kulturnem domu
Davorina Jenka v Cerkljah na Gorenjskem.
Nove ponovitve se obetajo v zadnji četrtini
letošnjega leta in februarja 2013, ponovno v
Linhartovi dvorani Cankarjevega doma.

Utrinek iz pravljice Babica in lonec pravljic
foto: arhiv Glasbena mladina Slovnije

Zaključna scena pravljice Baletnega oddelka GŠ Kranj
foto: arhiv Glasbena mladina Slovnije

8. baletna revija na Krasu
Kot vsako leto do sedaj, je Društvo baletnih
umetnikov Slovenije tudi letos, 20. maja,
sodelovalo na Baletni reviji na Krasu,
tokrat že osmi po vrsti. Baletno revijo na
Krasu organizira Društvo ljubiteljev baletne
umetnosti Divača (DLBU) pod budnim
očesom predsednika Milivoja Subića in
učiteljice baleta Alene Medič, ki je za letošnjo
oblikovala tudi pretežni del predstavljenih
koreografij. Revija poleg učencev DLBU
Divača predstavi še učence nekaterih drugih
baletnoizobraževalnih inštitucij, za posladek
pa še profesionalne baletne plesalce, ki nastopijo pod okvirom DBUS. Na letošnji so
se občinstvu Kosovelovega doma v Sežani,
kulturnega centra Krasa, kot gosti predstavili
solista baleta SNG Opera in balet Ljubljana,
Rita Pollacchi in Petar Đorčevski, s pas de
deuxom iz baleta Septet v koreografiji umetniškega vodje ljubljanskega baleta Ireka
Mukhamedova ter dijak Konservatorija za
glasbo in balet Ljubljana Luka Žiher v plesu
z Zalo Dodič s koreografijo Alene Medič,
Nekaj je v zraku, ki je nastala v okviru 11.
gala večera novih baletnih koreografij na
slovensko glasbo.

Rita Pollacchi in Petar Đorčevski v duetu iz baleta Septet
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Urša Vidmar zaplesala na svečani
seji sveta občine Trebnje
V petek, 22. junija 2012, je v okviru svečane
seje občinskega sveta ob prazniku občine
Trebnje, ki je potekala v avli CIK Trebnje,
v bogatem kulturno-umetniškem programu
nastopila tudi baletna plesalka Urša Vidmar.
Predstavila se je v treh koreografijah priznane
slovenske baletne umetnice Maruše Vidmar,
na glasbo Sergeja Rahmaninova, Antonia
Vivaldija in Petra Iljiča Čajkovskega.

Urša Vidmar v Dedovičevi Meditaciji
foto: arhiv DBUS

Balet pod zvezdami v Lendavi
23. junija 2012 je DBUS v okviru osrednje
občinske proslave občine Lendava ob dnevu
državnosti na odru Koncertne in gledališke
dvorane Lendava uprizorilo baletni koncert
z naslovom Balet pod zvezdami. Zanimivost
tokratne izvedbe v Lendavi, kjer je DBUS
že stalni gost, je bila ta, da so organizatorji
oder obrnili tako, da so gledalci dogodek
prvič občudovali od zunaj, s pogledom na
notranji del KGD Lendava. Zahtevno tehnično preobrazbo prizorišča so skrbno
pripravili prizadevna in nepogrešljiva tehnika
lendavskega gledališča, Nikolaj Bažika in
Ludvik Gönc, ter Igor Mede, ki je oblikoval
tudi luč, Vojko Vidmar in Tomaž Rode.
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Spored je bil sestavljen z odlomki iz biserov
klasičnega baletnega repertoarja, prepleten
s sodobnimi baletnimi mojstrovinami, ki
navdušujejo s svojo izvirnostjo. V uvodnem
delu večera so se predstavile učenke baletnega
oddelka Glasbene šole Lendava s koreografijo
na glasbo Camilla Saint-Säensa ter učenke
3. razreda Harlekina – društva za umetnost
plesa iz Celja s koreografijo Mary Poppins na
glasbo Giacchina Rossinija, s svojimi nastopi
pa so sledili Olesja Hartmann in Stefan
Banica s pas de deuxom Odette in Princa
iz Labodjega jezera, Asami Nakashima in
Yuya Omaki s pas de deuxoma Plava ptica
in Plamen Pariza, Urša Vidmar najprej z
Meditacijo koreografa Vlasta Dedoviča, potem pa še v paru z Gregorjem Guštinom v
njegovi koreografiji Dan neskončnih sanj na
glasbo Vlada Kreslina, pa Tetiana Svetlična
z Nikijo iz Bajadere ter Olesja Hartmann in
Matjaž Marin z duetom iz baleta Edwarda
Cluga Radio&Juliet. V program večera je bil
vključen še baletni večer Ludus Saltatorius
2012 z La Didone Abbandonata koreografa
Mitje Popovskega v izvedbi Petre Zupančič,
Klare Lainšček in Jana Ravnika.

Asami Nakashima in Yuya Omaki v pas de deuxu
Plava ptica
foto: Ernő Sebastian

Olesja Hartmann in Stefan Banica v pas de deuxu Odete
in Princa Ziegfrida
foto: Ernő Sebastian

Festival plesa v Piranu

Učenke 3.razreda Harlekina, društva za umetnost plesa iz
Celja v uvodni točki Mary Poppins
foto: Ernő Sebastian

Zaključni poklon Lendavskemu občinstvu
foto: Ernő Sebastian
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V času od 22. do 25. junija 2012 je v Piranu
potekal že osmi Festival plesa, na katerem se
je na čarobnem prizorišču Tartinijevega trga
v Piranu v prvih treh dneh predstavilo preko
35 baletnih in plesnih skupin s skupaj 370
plesalci. S Festivalom plesa je Piran edino
slovensko mesto, ki enkrat letno združi izvajalce različnih plesnih zvrsti, brez stilne
omejitve. Festival je potekal v soorganizaciji
občine Piran, JSKD OI Piran, ZKD Karol
Pahor Piran, Avditorija Portorož in Društva
baletnih umetnikov Slovenije. Levji delež
organizacije je od samega začetka v rokah
pobudnice Festivala plesa, neumorne Elizabete Fičur, ki ji gre vsekakor pripisati uspeh
in uveljavitev pomembnega slovenskega
baletnega in plesnega dogodka.

Celentano in Suita za godala, glasba Slavko
Osterc, koreografija Dana Petretič in Siniša
Bukinac). V program večera je bil vključen
tudi baletni večer Ludus Saltatorius 2012
z La Didone Abbandonata koreografa Mitje
Popovskega v izvedbi Petre Zupančič, Klare
Lainšček in Jana Ravnika.

Ene najmlajših udeleženk letošnjega Festivala plesa na
Tartinijevem trgu v Piranu foto: arhiv Festival plesa 2012

Gala baletni večer pod zvezdami
letos pod reflektorji Tartinijevega
gledališča Piran
Za izvedbo letošnjega Gala baletnega večera
pod zvezdami, četrtega po vrsti, se je moralo
Društvo baletnih umetnikov Slovenije zaradi
slabega vremena preseliti iz čarobnega ambienta Tartinijevega trga v nič manj čarobno
Tartinijevo gledališče Piran.
Gala baletni večer pod zvezdami, tokrat
pod reflektorji, je že četrto leto zapored
zaključna manifestacija Festivala plesa v
Piranu, tako kot pred letom dni pa je bil
tudi letos osrednja slovesnost občine Piran
ob dnevu državnosti. V programu večera so
plesali plesalci Plesne skupine Metulj in Urša
Vidmar (Meditacija, glasba Jules Massenet,
koreografija Vlasto Dedovič), Catarina de
Meneses in Matjaž Marin (Labodje jezero –
pas de deux Odette in Princa, glasba P. I.
Čajkovski, koreografija Lew Ivanov), Asami
Nakashima in Yuya Omaki (Plava ptica – pas
de deux, glasba P. I. Čajkovski, koreografija
Marius Petipa in Plamen Pariza – pas de
deux, glasba Boris Asafjev, koreografija Vasily
Vaynonen), Urša Vidmar in Gregor Guštin
(Dan neskončnih sanj, glasba Vlado Kreslin,
koreografij Gregor Guštin), Tetiana Svetlična
(Bajadera – variacija Nikije, glasba Ludwig
Minkus, koreografija Marius Petipa), Olesja
Hartmann in Matjaž Marin (Radio&Juliet,
glasba Radiohead, koreografija Edward Clug)
ter Dana Petretič in Siniša Bukinac (Tango,
glasba El Choclo, koreografija Aleksandra

Asami Nakashima in Yuya Omaki v pas de deuxu
Plamen Pariza
foto: arhiv Festival plesa 2012

Olesja Hartmann in Matjaž Marin v Clugovem
Radio&Juliet
foto: arhiv Festival plesa 2012

Urša Vidmar in Gregor Guštin v Dnevu neskončnih sanj
foto: arhiv Festival plesa 2012
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5.

BALETNI ANSAMBEL SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA
Dawsonova Giselle v izvedbi baleta SNG Opera in balet Ljubljana
V SNG Opera in balet Ljubljana so 31. marca 2012 premierno uprizorili Giselle, balet v
dveh dejanjih, v koreografiji, zasnovi in režiji Davida Dawsona na glasbo Adolpha Adama in
Davida Colemana. V glavnih vlogah so se zvrstili solisti Rita Pollacchi, Petar Đorčevski, Ana
Klašnja, Lukas Zuschlag, Lucas Jerkander, Aleksander Barbu, Sanja Nešković Peršin, Regina
Križaj in ansambel ljubljanskega baleta.
Minilo je že več kot 160 let, odkar je začela Giselle veljati za nesporno mojstrovino klasičnega
romantičnega baleta. David Dawson, eden najvznemirljivejših koreografov današnjega časa,
izloči to večno zgodbo iz časovne pogojenosti 19. stoletja, da bi jo raziskal znotraj njene
brezčasnosti skozi jezik sodobnega klasičnega baleta, podoživljajoč magično paleto čustev, ki
jo nudita tako klasični balet kot zgodba o čisti ljubezni.
Giselle je delo, ki si prizadeva raziskati idejo ljubezni kot nekaj običajnega in neobičajnega hkrati.
Opraviti imamo z ljubeznijo, ki s seboj prinaša žrtvovanje in odgovornost – gre za verovanje,
ki se prenaša iz roda v rod, da posledice izdaje niso nič več zgolj osebne ali začasne, marveč
univerzalne in večne. Tako se Giselle sooči s posmrtnim življenjem, polnim maščevanja, ki jo
postavi pred že kar pregovorno odločitev, globoko vsajeno v brezčasno vprašanje iz klasične
književnosti: pravičnost ali usmiljenje? Ključ do kakršnegakoli tolmačenja ene največjih
ženskih vlog klasičnega baletnega kanona leži prav v načinu, kako se Giselle odloči. Res je, da
se je na zunaj spremenila v vilo, ne pa tudi v srcu. In če je Albrecht svoje srce našel tako, da je
žrtvoval njenega, nas mora Giselle prepričati s popolno plemenitostjo svojega duha. Ne reši le
njega. S tem, ko se odpove maščevanju in ostane zvesta sebi, reši predvsem sebe. Le z Gisellino
smrtjo je Albrechtu dano, da začuti življenje v vsej njegovi čistosti in strasti. V enem samem
trenutku se življenje in smrt izravnata in postaneta eno.
Za Dawsona so Giselle, Albrecht in drugi liki ljudje, ki jih krasi njihova mladost, saj živijo
življenja, primerljiva z življenji plesalcev, ki jih upodabljajo. Ne samo, da zgodbo in njene
osebnosti iztrga iz njihovih časovnih okvirov, temveč ponudi tudi svojo interpretacijo načel
klasičnega baleta skozi lastno koreografsko stilistiko, raziskuje sožitje minulih in sedanjih
plesnih tehnik, v katerih se preciznost in rafiniranost klasičnega baleta spretno prepletata
z vzorcem nepretrganih zaporedij izbranih kombinacij gibov, uprizorjenih v brezmejnem
prostoru. Ideja univerzalnosti in brezčasja se nadalje zrcali v popolnoma novi orkestraciji
in predelavi Adamove izvirne partiture, pod katero se je podpisal David Coleman, v novi
in čisti scenografiji Arna Waltherja, večni preprostosti oblik in kostumov Jumiko Takešime
in v nasprotujočih si razpoloženjih večno spreminjajočega se neba, ki ga pričara luč Berta
Dalhuysena.
Dawsonova Giselle je predstava, ki jo odlikujeta tako edinstvenost kot inovativen pristop.
David Dawson, ki tudi tokrat ostaja zvest sebi in svojemu slogu, nam ponuja izvirno
koreografijo, v kateri nazorno razkriva vir svojega navdiha.
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Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana v Dawsonovi Giselle
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Rita Pollacchi in Petar Đorčevski, glavna protagonista nove Giselle
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Vidnonevidno še v Ljubljani
Po premieri baletnega večera Vidnonevidno, ki jo je baletni ansambel SNG Opera in balet
Ljubljana uprizoril 3. junija 2011 v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, saj prenova
matične hiše v Ljubljani tedaj še ni bila zaključena, je 9. maja 2012 večer premierno ugledal
luč še na domačem, ljubljanskem odru. Baletni večer Vidnonevidno sestavljajo

Septet (Koreografija: Irek Mukhamedov, glasba: Ambroise Thomas – baletna glasba iz opere

Francesca iz Riminija (Françoise de Rimini)).
Irek Mukhamedov je svojo koreografsko postavitev poimenoval Septet. Naslov se je izoblikoval
na podlagi sedmih glasbenih stavkov in sedmih baletnih plesalcev, ki bodo na odru poustvarili
njegovo doživljanje glasbe skladatelja Ambroisa Thomasa. Mukhamedovo razumevanje glasbe
je predvsem zelo preprosto in čisto. Strukturo dela predstavlja klasični ples v dvoje (pas de
deux). Skozi celotno koreografijo se ves čas pojavljajo njegovi sestavni deli (Entrée, Adagio,
variacije in Coda), ki so postavljeni v različne odnose in zaporedja ter podpisani z dotikom
koreografovega prvinskega veselja do plesa.
Septet v koreografiji Ireka Mukhamedova in izvedbi baleta SNG Opera in balet Ljubljana,
plesalcev Ane Klašnje, Rite Pollacchi, HyeMin Kim, Petara Đorčevskega, Richela Wielesa,
Lucasa Jerkanderja in Kenta Jamamoto, je bil svetovna premiera.
Miniature (Koreografija: Juanjo Arques, glasba: Marijan Lipovšek – Sedem miniatur za godala).
Juanjo Arques je navdih za svojo koreografijo našel v partituri Sedem miniatur za godala
priznanega slovenskega skladatelja Marijana Lipovška. Poleg podlage, ki jo tvori harmonično
ravnovesje oblike in vsebine tega glasbenega dela, je bil glavna gonilna sila pri ustvarjanju
koreografije skladateljev kompozicijski slog, v katerem se zrcalijo vplivi neoklasicizma,
neoromantike in ekspresionizma. Namen te zaokrožene stvaritve je, da po eni strani
skozi glasbeno partituro ponazori slovensko nacionalno identiteto in jo po drugi poveže z
mednarodno identiteto plesa, ki jo ponazarja v njej uporabljeni gibalni jezik.
Glasbeno delo Sedem miniatur za godala, ki je bilo prvič izvedeno leta 1959 na Ljubljanskem
festivalu, je sestavljeno iz sedmih kratkih, kontrastnih stavkov, prilagojenih izvajalskim
zmožnostim manjšega komornega orkestra. Prav glasbene raznolikosti znotraj partiture so
bile tiste, ki so ponudile zanimivo osnovo za koreografski ustvarjalni proces. Na ljubljanski
premieri so plesali Sanja Nešković Peršin, Tjaša Kmetec, Kristina Aleksova, Regina Križaj,
Lukas Zuschlag, Alexandru Barbu, Iulian Ermalai in Cosmin Agavriloaei.
Serenada (Koreografija: George Balanchine, glasba: Peter Iljič Čajkovski – Serenada za godala v
C-duru, op. 48).
Izvedba baleta Serenada koreografa Georgea Balanchina, v katerem so zaplesali člani baleta
SNG Opera in balet Ljubljana s solisti Tjašo Kmetec, Petarom Đorčevskim, Rito Pollacchi,
Regino Križaj in Lucasom Jerkanderjem, je nastala v soglasju s Skladom Georgea Balanchina.
Postavitev sledi Balanchinovemu slogu in tehniki, katerih standarde utemeljuje in promovira
sklad. S Serenado znamenitega koreografa Georgea Balanchina je ljubljanski baletni
ansambel v sezoni 2004/2005 počastil jubilejno stoto obletnico rojstva velikega mojstra.
George Balanchine velja za celovito in edinstveno umetniško osebnost 20. stoletja. Njegove
revolucionarne inovacije na področju klasične baletne umetnosti so ponovno natančno
določile in na novo uveljavile osnove klasične plesne tehnike. Njegov neprecenljivi umetniški
izraz je baletni umetnosti pridal povsem drugačne umetniške razsežnosti. Umetnik se je rodil
leta 1904 v Sankt Peterburgu. Leta 1933 je prispel v Združene države Amerike, kjer je v
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naslednjih letih sodeloval pri ustanovitvi mnogih baletnih šol in skupin v različnih mestih
po državi. Leta 1948 je bil eden izmed ustanoviteljev newyorškega baletnega ansambla, v
katerem je kot baletni mojster in glavni koreograf ustvarjal vse do svoje smrti leta 1983.
Serenada velja za enega ključnih baletov v baletni zgodovini. Nosilno vlogo v koreografiji
tokrat nosi baletni ansambel, kar v Balanchinovih delih ni bilo prav pogosto. Za koreografa je
bila glasba Čajkovskega svojevrsten izziv. Navidez je namreč ustvaril koreografijo brez prave
zgodbe, a se je vendarle izkazalo, da je sledil skladateljevi notranji logiki in ustvaril mojstrovino
neprecenljive vrednosti. Serenada je celovito umetniško delo svetlobe, barve, glasbe in plesa,
je ključni del klasičnega baletnega repertoarja mnogih baletnih odrov po svetu.

Septet - Ana Klašnja in Lucas Jerkander

foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Serenada - baletni ansambel

foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Miniature - Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag

foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Pet tangov in drugi posladki
Baletni večer z naslovom Klasika in tango, ki ga je baletni ansambel SNG Opera in balet
Ljubljana predstavil 31. maja 2012, ponuja v svojem prvem delu posamezne duete in
solistične nastope iz zakladnice baletnega repertoarja, ki slogovno segajo od klasike do
sodobnega plesnega izraza. Na sporedu so bili romantična Chopiniana v koreografiji Michala
Fokina, ki sta jo zaplesala Tjaša Kmetec in Lucas Jerkander, moška variacija iz baleta Plameni
Pariza, ki jo je odplesal Richel Wieles, noviteta Kvartet v koreografiji Tanje Pavlič s plesalci
Ksenijo Kovač, Barbaro Marič, Gabrielo Stojanovo Čauševo in Barbaro Potokar, Karneval v
Benetkah koreografa Mariusa Petipaja z Rito Pollacchi in Kento Jamamotem, Zgodba, ki jo
pripovedujeva v koreografiji Nastje Bremec in Michala Rynie v izvedbi Kristine Aleksove in
Lukasa Zuschlaga ter Umirajoči labod koreografa Michala Fokina v izvedbi Regine Križaj.
V drugem delu je bila na sporedu znamenita koreografija nizozemskega koreografskega
velikana Hansa van Manena. Pet tangov za sedem parov iz leta 1977 je umetnikova po
svetu največkrat izvedena mojstrovina, ki je del železnega repertoarja vseh večjih baletnih
ansamblov. Koreograf si je privoščil prestop z visokih pet plesnih čevljev v klasične baletne
copate. Španske prvine, skrite v glasbi Astorja Piazzolle, je združil s plesom na konicah prstov,
plesalce pa zavezal presenetljivemu ritmu in čustvom, ki privrejo na plan ob zvokih glasbe.
Svetovno znani balet se je zasidral v srca ljubljanskega občinstva, kritika pa je zapisala, da
se neposredna čutnost temperamentnega argentinskega plesa v baletni izvedbi spremeni v
»skoraj hrepenenjsko, nedosežno in eterično«.
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Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana je delo premierno izvedel že pred leti, v
letošnji obnovitvi pa so zaplesali Tjaša Kmetec, Petar Đorčevski, Rita Pollacchi, Georgeta
Capraroiu, HyeMin Kim, Urša Vidmar, Kristina Aleksova, Ksenija Kovač, Lucas Jerkander,
Lukas Zuschlag, Alexandru Barbu, Iulian Ermalai, Gregor Guštin in Cosmin Agavriloaei.

Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana v 5 tangov Hansa van Manena

foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Baletni ansambel v operi Ljubezen in kapital
V krstni izvedbi nove slovenske opere skladatelja Janija Goloba, Ljubezen in kapital, ki jo je
SNG Opera in balet Ljubljana uprizorilo 27. junija 2012, je svojo vlogo odlično odplesal
baletni ansambel v krajšem baletnem vložku, ki ga je na izredno zanimiv in edinstven način
koreografirala Rosana Hribar.

Baletni ansambel v operi Ljubezen in kapital v koreografiji Rosane Hribar

foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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6.

KOPRODUKCIJA
Baletna ansambla SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana
v operi Črne maske

Na premieri slovenske opere Marija Kogoja, Črne maske, ki je nastala v koprodukciji SNG
Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana v sezoni 2011/2012, sta sodelovala baletna
ansambla, in sicer balet SNG Maribor v predstavah v Mariboru in balet SNG Opera in balet
Ljubljana v predstavah v ljubljanskem Cankarjevem domu. Koreografijo je sestavil umetniški
direktor baleta SNG Maribor, Edward Clug.

65
Član baletnega ansambla: SNG Opera in balet Ljubljana Tomaž Horvat v operi Črne maske ob solistu Jožetu Vidicu
foto Robert Balen, arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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7.

BALETNI ANSAMBEL SNG MARIBOR
Clugov Hommage à Stravinsky
Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je v koprodukciji z zavodom Maribor 2012
– Evropska prestolnica kulture v petek, 13. aprila 2011, v Veliki dvorani premierno izvedel
balet Hommage à Stravinsky v koreografiji svojega umetniškega direktorja Edwarda Cluga.
Uprizoritev je umetniški poklon Igorju Stravinskemu, s katerim je mariborski balet obeležil
130-letnico skladateljevega rojstva, pri tem pa skozi novo koreografsko podobo približal
estetiko njegovih glasbenih in baletnih del širši slovenski javnosti.
Ob Posvetitvi pomladi se je Clug odločil, da v projekt vključi tudi delo slovenskega skladatelja
Boruta Kržišnika z naslovom Songs for the mating season (Pesmi za paritveno obdobje), in sicer
kot aluzijo na mojstrovino Stravinskega; glasbeno delo je bilo že del projekta Sacre du temps
(Posvetitev časa), ki je bil premierno uprizorjen leta 2007 na Nizozemskem in ki ga je Clug
ustvarjal za plesno skupino Station Zuid. Tako je avtor kot uvodno delo projekta Hommage
à Stravinsky, ki ga je ustvaril za mariborski baletni ansambel, izpostavil Songs for the mating
season kot ritual slehernega „heroja“ srednjega razreda, ki se ne more upreti prvinskemu
nagonu v obdobju „parjenja“.
»Posvetitev pomladi je kultno glasbeno delo 20. stoletja. Ne pomeni le preobrata v glasbeni poetiki
samega Stravinskega kot skladatelja, ampak je obenem tudi prelomnica v glasbeni zgodovini.
Skozi to delo spremljamo evolucijo plesa v 20. stoletju, tj. od prve postavitve Nižinskega v Parizu
leta 1913 pa do danes. Béjart je ustvarjal veličasten balet, Pina Bausch veličastno življenje.
Menim, da sta ta dva umetniška „principa“ postala nekakšna vzorca 20. stoletja, saj sta vplivala
na kasnejše koreografske postavitve,« pravi Edward Clug in nadaljuje: »Iniciacijo moje postavitve
predstavlja izvirna plesna kreacija Nižinskega zaradi njene hermetične koreografije in „moteče“
naprednosti za tedanji čas; svojo interpretacijo Posvetitve pomladi zato doživljam tudi kot poklon
Nižinskemu in njegovemu razvpitemu (ne)uspehu ob pariški premieri, ki je postala dinamični
temelj razvoja modernega plesa v 20. stoletju.
Moja interpretacija Posvetitve pomladi ostaja na vsebinski ravni zvesta glasbeni strukturi in
prvotnemu libretu, ki izhaja iz legende iz predkrščanskega (poganskega) časa v Rusiji. Legenda
pripoveduje o ritualu žrtvovanja device, ki mora plesati do smrti v poklon pomladnemu božanstvu,
da bi se povečala rodovitnost zemlje. V ikonografskem smislu se predstava navezuje na etnografske
simbole starodavne ruske legende: ženske z dolgimi pletenimi kitami in z rdečimi ličnicami ter
moški z bradami – dva spolna simbola moškega in ženske, izolirana v sodoben čas in prostor, v
katerem želim „posvetiti“ današnjo pomlad.«
Plesali so Catarina de Meneses, Olesja Hartmann, Evgenija Koškina, Tetiana Svetlična,
Mirjana Šrot, Asami Nakashima, Gaj Žmavc, Dénes Darab, Sytze Jan Luske, Tiberiu Marta,
Demetrius King, Eric Burrough in Yuya Omaki.
Scenograf je Marko Japelj, kostumograf Leo Kulaš, oblikovalec svetlobe Tomaž Premzl in
asistent koreografa Matjaž Marin.
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Hommage a Stravinski v izvedbi baleta SNG Maribor
foto: arhiv SNG Maribor
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Scena iz Clugovega poklona Stravinskemu
foto: arhiv SNG Maribor
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8.

BALETNE ŠOLE PO SLOVENIJI
6. revija klasično baletnih šol in
društev Republike Slovenije –
Portorož, 28. januar 2012
Kratke misli predsednice organizacijskega
odbora 6. revije klasično baletnih šol in
društev
28. januarja 2012 je bila v Avditoriju
Portorož 6. revija klasično baletnih šol in
društev RS v organizaciji DBUS-a, JSKD
Piran in Avditorija Portorož. Zaplesalo je
skoraj tristo mladih učenk in učencev baleta
iz dvajsetih baletnih oddelkov, šol in društev.
Sam potek revije je bil odličen, mladi plesalci
in gledalci (na generalki) so pokazali dobro
mero strpnosti in spoštovanja do vadbenega
nastopa drugih plesalcev pred glavnim nastopom. Ena glavnih značilnosti revije je, da se
izogiba tekmovalnosti. To želimo vzdrževati
tudi v prihodnje, čeprav smo prišli do
točke, ko sami nastopi niso več dovolj. Da
bi bila revija res Revija in ne zgolj srečanje,
razmišljamo o dodatnih aktivnostih. Letos
smo tako 2. februarja 2012 organizirali
pogovor z učitelji oz. koreografi, ki so
sodelovali na reviji. V želji, da vsi razmislimo
o nadaljevanju revije, naj naštejem nekaj
namigov, predlogov, pripomb udeležencev:
- izpostavljen je bil pouk baleta: anahronizem
programov je v tem, da se zahteve do učencev
premalo razlikujejo glede na intenzivnost
vadbe, saj je za zdrav razvoj otrok nesprejemljivo pričakovati podobne rezultate pri
vadbi dvakrat tedensko ali petkrat tedensko;
o problematiki je potrebno obvestiti ustrezni
ministrstvi (kultura in šolstvo),

- podan je bil predlog, da bi organizirali
seminar, na katerem bi eden od baletnih
pedagogov vodil class z otroki določene
starosti, in to iz različnih šol, oddelkov ali
društev, potem pa naj bi sledila analiza z
učitelji baleta.
Zagotovo je predlogov še več, oglasite se z
njimi na naslov Društva baletnih umetnikov
Slovenije!
Ana Vovk Pezdir

Baletni oddelek GŠ Litija Šmartno
foto: Ernő Sebastian

Metulj iz Pirana
foto: Ernő Sebastian

- baletne točke naj bi bile krajše od 5 minut
(2–3 minute); drugo mnenje: točke naj
ostanejo v dolžini 5 minut,
- potrebne so okrogle mize (ne za kritiko
pedagogov), saj imamo tri nivoje udeležencev
revije: društva in privatne šole, glasbene šole
z oddelki za balet in oba konservatorija,
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Baletni oddelek GŠ Radlje ob Dravi
foto: Ernő Sebastian

Baletno društvo Postojna

Baletni oddelek GŠ Kočevje

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian

Baletni oddelek GŠ Nova Gorica

Baletni oddelek GŠ Ilirska Bistrica

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian

Baletni oddelek GŠ Ajdovščina

Baletni oddelek GŠ Slovenska Bistrica

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian

Baletna šola Stevens Naklo

Baletni oddelek GŠ Hrastnik

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian
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Baltni oddelek GŠ Kamnik

Konservatorij za glasbo in balet Maribor

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian

Baletni oddelek GŠ Koper

Baletni oddelek GŠ Jesenice

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian

Konservatorij za glasbo in balet Maribor DO Lenart

Baletni oddelek GŠ Zagorje ob Savi

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian

Baletna šola Pirueta

Baletni oddelek GŠ Kranj

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian
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Harlekin Društvo za umetnost plesa Celje

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian

Baletna šola Stevens Medvode

Pedagogi udeleženih šol in društev 6. revije

foto: Ernő Sebastian

foto: Ernő Sebastian

Oder je bil skoraj premajhen za vse nastopajoče
foto: Ernő Sebastian

Pobudnica revij klasično baletnih šol in društev RS in
predsednica organizacijskega odbora 6. revije, Ana Vovk
Pezdir in predsednik DBUS Tomaž Rode
foto: Ernő Sebastian
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O 6. reviji
Vrvež avtobusov in avtomobilov tega ranega
jutra pred portoroškim Avditorijem je obetal
baletni praznik, saj male balerine spoznaš že
po hoji, po torbah z opremo, copatih, kostumih, tutujih …
Pa poglejmo po vrsti. Najprej statistika: na
letošnji reviji je sodelovalo 22 šol in društev,
nastopilo 294 mladih, starih od 9 do 19 let,
pod budnim očesom 21 učiteljev! Zaplesali
so v 26 točkah programa.
Nedvomno je bila odločitev, da tokrat
združimo sile in znanje ter oblikujemo organizacijski odbor, dobra. Člani odbora, Tomaž
Rode, Igor Mede, Elizabeta Fičur, Tijuana
Križman Hudernik in Darja Sebastian, smo
soglasno izbrali Ano Vovk Pezdir za predsednico. Gospa Ana je bila pobudnica in zanesenjakinja, ki je leta 2005 v Celje povabila
nastopajoče na 1. revijo.
Nemoten potek vaj, generalke in predstave je
bil, v zadovoljstvo vseh prisotnih, res enkratna izkušnja za vse. Da si se nastopajoči z
vseh koncev Slovenije med seboj ogledajo na
generalki, je tisti ključni moment, ki ozaljša
celotno prireditev, saj je čas za druženje, za
primerjavo, za pohvalo, za kritiko, za umestitev posameznih udeležencev v zibelko
baletnega dogajanja, kar revije gotovo so.
Malo več logistike in uspelo nam je.
Izjemne možnosti za garderobe in pretok
udeležencev v Avditoriju so nas prepričale,
da se tja še vrnemo.
Vse to se je potrdilo tudi na sestanku, ki ga
je DBUS organiziral v tednu po reviji, ko so
bili vtisi še sveži.
V letih od prve revije se je izkazalo, da ni
smiselno izpostavljati premajhnih otrok,
zato smo omejili starost na 9 let; da pa bi
omogočili nastop tistim, ki jih pot ne zanese
na konservatorij v Ljubljano ali Maribor,
smo zgornjo mejo pustili pri 19-ih letih.
Glede na program, prostorske in kakovostne
možnosti je seveda težko primerjati delo šol
med seboj. Vsi se gotovo trudijo po najboljših
močeh, da pokažejo, kar ustvarjajo, vendar
naj skupna beseda le ostane balet.
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Vztrajati je treba na čistosti in urejenosti
pozicij in izvedbe, bolje prisluhniti otrokom in raje pokazati enostavne koreografije
kot pretirano virtuozne, v katerih se otroci
ne znajdejo, ker ne zmorejo ali ker jih ne razumejo. Naj uživajo, odgovornost učiteljev
pa naj sloni na spoštljivem odnosu do njihove mladosti. Pravzaprav se lahko njihovo
razigranost umesti v balet na preprost način,
le izbrati je treba glasbo, ki jih ne bo obremenjevala, ki jo bodo razumeli, in s koraki, ki jim bodo kos. Revija je namenjena
klasičnemu baletu, za ples v širšem pomenu
so nedvomno dane druge možnosti.
Veselje je opazovati male balerine, ki si
skrbno spenjajo fige, vlečejo črte na očkih,
poskrbijo, da se jim kostum lepo prilega. Vsa
ta disciplina je tisto bogastvo, s katerim jih
ponesemo med profesionalne plesalce, med
zvezde.
Med množico deklet je bila presenetljiva
letošnja bera fantov, saj je četico posameznih
fantkov iz KGB Maribor, GŠ Kočevje, GŠ
Radlje ob Dravi in GŠ Slovenska Bistrica
dopolnilo kar sedem fantov iz 4. in 6. razreda BŠ KGB Ljubljana, ki so odplesali celoten
prvi del predstavljene koreografije.
V veliko čast nam je bilo, da je pokroviteljstvo nad revijo sprejel župan občine Piran,
gospod Peter Bossman, in nam ob začetku
namenil vzpodbudne besede. Pod okrilje nas
je vzela tudi JSKD (območna izpostava Piran) z neutrudno gospo Elizabeto Fičur, pa
občina Piran, Avditorij Portorož, Ministrstvo za kulturo, vse skupaj pa smo povezali
še člani DBUS.
Delček vzdušja odseva v fotografijah Ernőja
Sebastiana, gibljive slike pa je vodil Vojko
Vidmar in na DVD-ju ostajajo kot dokument nepozabnega dogodka.
Slikovita panorama skoraj tristo otrok v
pisanih kostumih, ki so ob koncu v simbolnem skupnem poklonu napolnili oder, je
obet, ki nas navdaja z veseljem – ti mladi so
prihodnost slovenskega baleta!
Torej, nasvidenje na 7. reviji!
Darja Sebastian

Konservatorij za glasbo in balet
Ljubljana
Do izida revije tekstovnega materiala od
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
nismo prejeli.

Konservatorij za glasbo in balet
Maribor
Končuje se eno bolj dinamičnih šolskih let v
zadnjem obdobju.
Leto smo v septembru začeli z intenzivnimi
vajami in pripravami na predstavo Bil sem
Peter Pan Edwarda Cluga, ki je bila na
repertoarju SNG Maribor. Več let smo se
trudili, da bi se šolska predstava (produkcija)
uvrstila na repertoar SNG Maribor, saj vsako
vložimo veliko dela in znanja v pripravo
predstave, ki je v celoti uprizorjena le dvakrat
letno. Škoda je, da predstava ne doseže ciljne
publike – otrok mariborskih šol in ljubiteljev
gledališča. Obe produkciji sta vedno v celoti
razprodani. Končno nam je to uspelo. Pet
predstav v dopoldanskih in večernih terminih
v polni Veliki dvorani gledališča je bilo veselje
za nastopajoče, učitelje in gledalce. Publika
je dogodivščine navihanega Petra Pana zelo
lepo sprejela. Tudi sodelovanje z baletnim
ansamblom SNG Maribor se je nadaljevalo.
Naši učenci in dijaki so tudi letos plesali v
predstavah Hrestač in Labodje jezero.
V novembru so dijakinje 4. letnika umetniške
gimnazije pod koreografskim vodstvom
Mojce Ussar sooblikovale predstavo Kreonov
padec. Predstava je bila večkrat uprizorjena v
SNG Maribor in na Pedagoški fakulteti.
Dijakinje so na festivalu Živa prejele zlato
plaketo za plesno miniaturo Brez besed v
koreografiji Mojce Ussar.
Decembra smo imeli že tradicionalni božični
koncert v Stari dvorani SNG Maribor,
takoj za njim še Zimsko pravljico, plesno
predstavo Galerije plesa Maribor v Amfiteatru
II. gimnazije Maribor ter božični nastop
podružnične šole v Lenartu. Medtem ko so se
začele intenzivne priprave na letno produkcijo,

smo se v januarju udeležili 6. revije baletnih
šol v Portorožu. Pomlad je bila polna plesnih
dogodkov. Dijaki so plesali v Pekrah, na
Polskavi, v Rušah, Lenartu, Veržeju, Staršah,
Oplotnici, Rogaški Slatini, na Ptuju in v
Mariboru. Širiti in predstaviti baletno umetnost v manjših krajih Slovenije je za šolo zelo
pomembna dejavnost in temu že leta dajemo
velik pomen. Svečani baletni večer v marcu,
tradicionalna baletna produkcija, je minil
v znamenju planetov, Coppelie in Odsevov
življenja. Sledili sta produkciji v Lenartu in
na Ptuju.
Tekmovanje ESDU v Poreču v maju je bilo
zelo uspešno. Naši učenci in dijaki so prinesli
domov kar nekaj lepih nagrad. Dijakinja
Nina Noč se je udeležila mednarodnega
baletnega tekmovanja v Helsinkih. V juniju
so učenci in dijaki plesali na svečani otvoritvi
kulturnega doma v Lenartu ter na plesni
prireditvi Miniature v organizaciji Galerije
plesa Maribor.
Šolsko leto smo zaključili v Art kampu na
Festivalu Lent s koncertom klasičnih variacij,
sodobnih koreografij in odlomki iz predstave
Odsevi življenja. Tik pred počitnicami smo
odhiteli še v Zagreb na mednarodno baletno
tekmovanje Mie Čorak Slavenske.
Helena Valerija Krieger
Svečani baletni koncert Konservatorija za
glasbo in balet Maribor
Snovanje programa produkcije je vsako leto
izjemen izziv za učitelje in korepetitorje. Iščemo nove poti za dobro predstavo, nekaj, kar
bi kljub številnim omejitvam, ki jih moramo
upoštevati, naredilo predstavo enkratno.
Že več let smo imeli idejo, da bi kot temo
za predstavo baletne šole uporabili vesolje,
nebesna telesa in nebesne pojave, a smo se
vsako leto odločili za nekaj drugega. Končno
je ideja dozorela in zadevo smo udejanjili ter
naslovili www.vesolje.xyz+t/pobeg 2012.
Prebrskali smo strokovno literaturo in se
poglobili v študij. Vesolje nas je tako prevzelo, da smo želeli te lepote narave z video
projekcijo pokazati tudi publiki.
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Nastal je prekrasen projekt sinergije plesa
in avdio-video projekcij, ki so koreografsko
sovpadali in s tem podkrepili posamezen vizualni moment. Drugi del predstave smo
zaupali sodobni koreografinji Mojci Ussar. V
Odsevih življenja so plesali dijaki 2., 3. in 4.
letnika umetniške gimnazije. V predstavi so
plesalci odkrivali odnose in korelacije, ki nam
jih hote in nehote prinaša življenje. Številni
dueti, odnosi ženska–moški, ljubezenski
trikotnik, življenjski vzponi in padci so
bili osrednja tema in navdih koreografinje.
Zanimivo je bilo gledati mlade plesalce,
najstnike, kako so interpretirali posamezne
življenjske situacije in jih v gibu ponotranjili.
Zanje je bila to izjemna izkušnja. Zadnji
del koncerta je bil Divertissement iz baleta
Coppelia. Dijaki umetniške gimnazije so zaplesali v priredbi, ki so jo za njih pripravili
srednješolski učitelji. Mazurka, valček, sedem
variacij in Adagio iz 3. dejanja ter čardaš in
Coda so bili za mlade plesalce izziv.
Helena Valerija Krieger

Letna produkcija Konservatorija za glasbo in balet Maribor
foto: arhiv Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Letna produkcija Konservatorija za glasbo in balet Maribor
foto: arhiv Konservatorija za glasbo in balet Maribor
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Najmlajši učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor
foto: arhiv Konservatorija za glasbo in balet Maribor

Hrestač z zdravniki v izvedbi
učencev Baletne šole Konservatorija
za glasbo in balet Ljubljana
Učenke in učenci 6. in 4. razreda baletne šole
KGB Ljubljana so v koreografiji učiteljice
Darje Sebastian zaplesali z zdravniškim
komornim ansamblom PRO MEDICO,
ki po zaslugi neutrudnega vodje dr. Pavleta
Kornhauserja deluje že več kot štirideset
let. Kot je zapisal v programu, »imamo
zdravniki posebno nagnjenje do glasbe,
saj smo njeni ustvarjalci, skladatelji, zlasti
pa poustvarjalci – solisti, člani orkestrov;
številni se posvečajo zborovski glasbi«
Nekaj pomoči pri muziciranju zdravnikov
prispevajo študentje Akademije za glasbo in
kakšen profesionalen glasbenik. Nalezljiva
glasba P. I. Čajkovskega in njegov balet
Hrestač je večna tema tako profesionalnih
kot tudi amaterskih zanesenjakov. Izbrali
smo Marš, Pastorale in Cvetlični valček in se
najprej 25. aprila predstavili v Zdravniški
zbornici ter vse skupaj ponovili še 15. junija
v Kazini v Ljubljani, ko so učenke zaplesale
še Sladkorno vilo in so zdravniki zaigrali še
ruski, arabski in kitajski ples. Mladi plesalci
so nabirali prav posebne izkušnje, saj je
bil prostor oz. oder komaj dovolj velik za
plešoče rožice in sladkorne vile. Dvorana je
bila zapolnjena do zadnjega kotička. Posebno
svečanost je v dogodek vnesel dr. Kornhauser,
ki se je prav na tem koncertu poslovil od
odrskega delovanja. Začetek sodelovanja
baletne šole Konservatorija za glasbo in balet
Ljubljana ter Kulturno-umetniškega društva

Kliničnega centra in Medicinske fakultete dr.
Lojz Kraigher sega nekaj let nazaj, ko nas je
dr. Kornhauser povabil, da oživimo spomin
na šentjursko družino Ipavec, zdravnikov
in glasbenikov hkrati. Prvi projekt, koreografija njihovega zdravniškega kolega, dr.
Henrika Neubauerja, je bila praizvedba
Četvorke Benjamina Ipavca, nekakšno
logično nadaljevanje pa je bila postavitev
baletne pantomime Možiček Josipa Ipavca
po avtorjevi izvirni partituri, ki je veljala za
izgubljeno in so jo odkrili v NUK-u.
Zavezanost umetnosti in prepletanje z zdravniki, ki se posvečajo tudi muziciranju, je
za mlade plesalce dobrodošla vzpodbuda in
pomembna za večplastnost osebnosti, četudi
ne ostanejo vsi v baletnem svetu.

Fleurs) so poleg odlične interpretacije in
koreografije ter z izvirno kostumografijo
navdušili mlado in starejšo publiko, ki jo je
bilo po koncertih kar nemogoče pospremiti s
koncertnega odra – po koncertih so namreč
lahko občudovali in poskušali različne
baletne rekvizite in se fotografirali s klovneso
Evo – „gospo Notko“. Mladi plesalci so
pokazali, da se nam za podmladek na naših
baletnih odrih zagotovo ni potrebno prav
nič bati, in nadvse veseli smo, da smo imeli
priložnost pokazati balet s takšnimi mladimi
talenti in prikazati delček te čudovite plesne
umetnosti naši najmlajši in najbolj iskreni
publiki – otrokom.
Petra Gačnik

Darja Sebastian

Učenci Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
iz razreda Darje Sebastian na Mini abonmaju
foto: Ernő Sebastian

Učenci Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana z
zdravniki foto: arhiv Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana

Nastop učencev Konservatorija za
glasbo in balet v Mini abonmaju
V letošnji novosti programskih ciklusov, v
Mini abonmaju 4+, so se v 13. in 16. aprila
na dveh koncertih s člani orkestra Slovenske
filharmonije pod taktirko Stevena Loya predstavili mladi baletni plesalci KGBL iz razreda prof. Darje Sebastian.
Koncerta sta bila v Dvorani Marjana Kozine
v Slovenski filharmoniji.
S prepričljivim nastopom najprej najmlajših,
Mozartovih Nagajivčkov, in nato še s tremi
skladbami iz Hrestača P. I. Čajkovskega
(Marche, Dance des Mirlitons in Dance des

Baletna šola Stevens
V šol. letu 2011/12 je Baletna šola Stevens
uprizorila lastne produkcije ter sodelovala na
raznih prireditvah in tekmovanjih. Učenci so
navduševali občinstvo tako po Sloveniji kot
v tujini. Letošnja prva produkcija Pepelka
je bila uprizorjena v Prešernovem gledališču
Kranj. V glavnih vlogah so se predstavili
Eva Poljanšek, Katarina Škrjanc in Mitja
Obed. Šolsko leto so zaključili sredi junija
s predstavo iz treh delov: Sneguljčica, Pas de
trois in Klasični CD, koreografirali pa so jo
Andrew John Stevens, Nena Vrhovec Stevens
in Eva Poljanšek.
Baletna šola je uprizorila še Pozdrav pomladi
in nekaj matinej za šole in vrtce.
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Šola je prvič sodelovala s pihalnim orkestrom
iz Dupleka. Eva Lasič, Manca Torkar,
Katarina Škrjanc, Mitja Obed ter učitelj in
koreograf Andrew John Stevens so z njim
izvedli zelo uspešno turnejo po Portugalski.
Sodelovanje je bilo zelo uspešno, tamkajšnje
občinstvo in organizatorji pa so bili nad
nastopi navdušeni.
Šola se je udeležila tudi drugih dogodkov.
Učenke baletne skupine so se predstavile
na 6. reviji klasično baletnih šol in društev;
Mitja Obed in Katarina Škrjanc sta plesala
na 11. gala baletnem večeru novih koreografij
na slovensko glasbo; učenke 5. razreda so
sodelovale na Območnem srečanju plesnih
skupin v Litiji.
Konec junija so na tekmovanju Dance world
cup v Beljaku baletno šolo uspešno zastopale najstarejše učenke, na Mednarodnem
tekmovanju baletnih plesalcev Mia Čorak
Slavenska v Zagrebu pa je nastopala Eva
Poljanšek.
26. julija 2012 bodo nekatera dekleta plesala
na otvoritvi Svetovnega prvenstva mladih
ribičev.
Sredi avgusta pa bo že desetič organiziran
Gorenjski baletni seminar, po-učevali bodo
Nena Vrhovec Stevens, Andrew Stevens, Rita
Pollacchi, Petar Đorčevski in Fiona Dear iz
Anglije.
Nena Vrhovec Stevens, Eva Poljanšek

Baletna šola Stevens na Dance world cup v Beljaku
foto: arhiv Baletna šola Stevens
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Baletni oddelek Glasbene šole Kranj
Preteklo šolsko leto je bilo za plesni oddelek
GŠ Kranj, ki ga vodi baletna pedagoginja Daša
Skrt in ki letos beleži drugo leto delovanja,
izjemno pestro. V prvi vrsti je potrebno
omeniti gostovanje učenk in učencev na dveh
pomembnih kulturnih dogodkih, izvedenih
na referenčnih slovenskih plesnih odrih. S
plesno točko Prihod zimskih vil so učenke
drugega razreda baleta v januarju nastopile na
6. reviji klasično baletnih šol in društev RS v
Avditoriju Portorož. Za dobro popotnico na
nastop v Portorožu so se plesalke predhodno
predstavile še v domačem mestu, in sicer na
odru Prešernovega gledališča Kranj, uspešno
predstavljanje plesne točke pa so zaokrožile
prav tako v Kranju, in sicer na Gregorjevem
koncertu v marcu. Drugi podvig, v katerem
so sodelovali prav vsi učenci plesnega
oddelka, je bila predstava Babica in lonec
pravljic scenarista, koreografa in režiserja
Tomaža Rodeta in skladatelja Jake Jerine, ki
je aprila v koprodukciji z Društvom baletnih
umetnikov Slovenije in Zvezo glasbene
mladine Slovenije kar dvakrat napolnila
Linhartovo dvorano Cankarjevega doma v
Ljubljani. Predstava, ki je navdušila publiko
Cankarjevega doma, je bila izvedena še v
Prešernovem gledališču Kranj in v Kulturnem
hramu Ignacija Borštnika v Cerkljah na
Gorenjskem. V predstavi so poleg učencev
plesnega oddelka nastopili tudi simfonični
orkester GŠ Kranj pod vodstvom dirigenta
Tomaža Kukoviča ter igralca Nadja Strajnar
Zadnik in Vid Zadnik. Uspešno plesno
udejstvovanje je dopolnila strokovna
ekskurzija v Slovensko filharmonijo, kjer
so si učenci ogledali baletno predstavo z
naslovom Kaj pa balet?, ki so jo izvedli učenci
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
pod mentorstvom baletne pedagoginje Darje
Sebastian. Odlično predstavo, ki je pridala

veliko nove volje k izobraževanju na področju
baleta, je dopolnila še delavnica, na kateri so
se učenci seznanili z baletnimi kostumi in s
špicami ter dobili odgovor še na prenekatero
vprašanje iz lepega sveta baletne umetnosti.
Daša Skrt
Učenke 5. razreda Harlekina na letošnji produkciji
foto: Harlekin - društvo za umetnost plesa

Baletni oddelek Glasbene šole
Karol Pahor Ptuj v šolskem letu
2011/2012
Baletni oddelek GŠ Kranj z učiteljico Dašo Skrt
foto: Ernő Sebastian

Zaključna produkcija Harlekina –
društva za umetnost plesa iz Celja
2. junija 2012 je bila v Slovenskem ljudskem
gledališču v Celju zaključna produkcija
s sto nastopajočimi otroki in mladine. V
devetnajstih točkah so se predstavili otroci
predšolskih skupin in plesnih pripravnic,
učenke klasičnega baleta in učenci sodobnega
plesa ter mladinska skupina Akt. Zaplesali
so v koreografijah Ane Vovk Pezdir, Tomaža
Rodeta, Sandre Jazbec, Andreje Šraj, Tine
Dobaj Eder, finalistke Opusa, tekmovanja
mladih plesnih ustvarjalcev, pa so predstavile
svoje avtorske plesne miniature. Tema
produkcije je bila literatura – književnost
in ples. Zanimiva sta bila prispevka dveh
razredov klasičnega baleta pod vodstvom
Tomaža Rodeta, ki je znal prisluhniti
predlogom učenk. Tako je postavil dve koreografiji: Mary Poppins za 3. razred baleta in
Angele (po pesniški zbirki Toneta Pavčka)
za 5. razred baleta. Občinstvo je z očitnim
navdušenjem pozdravilo baletne plesalke, ki
nadaljujejo že več kot dvajsetletno tradicijo
kontinuiranega pouka baleta v Celju.

Učenci baletnega oddelka Glasbene šole
Karol Pahor Ptuj so tudi letos zavzeto vadili
in nastopali. Predstavili so se na internih
nastopih in raznih izvenšolskih prireditvah.
Učenke 1. razreda baleta in 2. razreda plesne
pripravnice so imele priložnost sodelovati v
glasbenogledališki predstavi Kurentova svatba
ob otvoritvi Evropske prestolnice kulture na
Ptuju. Ob glasbenikih in pevcih so zaplesale
v vlogah Picekov in Vil. V znamenju EPK
je bila tudi prireditev Da te fabula Naratur,
na kateri so sodelovale vse ptujske osnovne
šole in glasbena šola. Otroci so prikazali
zgodovino svojih krajev od začetka sveta do
danes. Učenke 3. in 4. razreda so zaplesale
ples Magnolije, z variacijami pa so nastopile
učenke Neja Hrastar, Živa Šuta in Lara
Maher. Letni baletni nastop se je tokrat
odvil v Grajeni 23. in 24. marca. Nastopilo
je 84 učenk in 1 učenec. Učenke plesne
pripravnice so nastopile s plesi Zvezdice,
Deklice in s španskim plesom. Učenci baleta
so v prvem delu zaplesali v Rožnih plesih, v
drugem delu pa upodobili zgodbo o Pepelki:
Pepelka – Lara Maher, Mačeha – Živa Šuta,
Princ – Patrik Tovornik, Dobra vila – Neja
Hrastar, Ura – Nika Klasič, sestri – Nika
Kopajnik in Jerca Ferčič, oprode in ptičice
– učenke 1. razreda, vilinke – učenke 2.
razreda, dvorjanke – učenke 3. in 4. razreda.
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Rožne plese in Pepelko so predstavili tudi
učencem osnovnih šol Kidričevo in Destrnik.
S koreografijo in avtorskim solo plesom
v sodobnem stilu na temo ‘literatura’ so se
preizkusile učenke Živa Šuta in Lara Maher
s plesom Ledeno sonce ter Neja Hrastar s
plesom Sanjebuki.
Svoje ustvarjanje so predstavile na plesnem
tekmovanju Opus 1, na letnem baletnem
nastopu in na Območni reviji plesnih skupin
ter kot gostje sodelovale v predstavi Zvezdica
Zaspanka gledališke skupine Mestnega
gledališča Ptuj. Z veseljem jih že osmo leto
uči Alenka Kostrevc.

Mladi plesalci GŠ Karol Pahor Ptuj
foto: arhiv GŠ Karol Pahor Ptuj

Baletna šola Tamare Divjak
Baletna šola Tamare Divjak iz Celja letos
praznuje peto obletnico svojega delovanja.
Za ta praznik so pripravili otroško baletno
poslastico Alica v čudežni deželi, ki je bila
premierno uprizorjena 17. junija 2012 v
Domu II. slovenskega tabora Žalec. Ponovitve
bodo v mesecu novembru in decembru 2012
ter januarju in februarju 2013. K sodelovanju
so povabili celjsko balerino Mojco Majcen,
ki bo zaplesala v vlogi Alice, ostale vloge pa
bo odplesalo 74 učencev njihove baletne
šole. Glasbo je napisal mlad celjski pianist
David Kostanjevec, koreografija in režija
je delo Tamare Divjak, kostumografija pa
kostumografinje Ivone Novak. Glasbo bo
izvajal komorni sestav in mešani pevski zbor
pod vodstvom Monike Lojen.
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Sredi Celja - Baletna šola Tamare Divjak
foto: arhiv BŠ Tamare Divjak

Oddelek baleta, sodobnega plesa
in plesne pripravnice
GŠ Litija – Šmartno
Po uspešnem sodelovanju na republiškem
srečanju v Portorožu so v marcu starše
razveselili naši najmlajši učenci s sodelovanjem na tradicionalni prireditvi šole,
Pozdrav pomladi. V maju smo kot gosti
sodelovali na festivalu Rdeči revirji v
Hrastniku, 6. junija pa smo zaokrožili svoje
delo s predstavo Pravljice … in še kaj. V njej
smo predstavili 3 sklope: prvi je bil sodobno
obarvan z več krajšimi točkami, v drugem
sklopu smo predstavili krajše klasične
baletne koreografije in tri solo variacije
(Navihanka – Nika Šepec, Myrtha – Ema
Krebs, Umirajoči labod – Iris Zajc). Tretji
sklop je bila uprizoritev dveh znanih pravljic.
Prvo, Levstikovo Kdo je napravil Vidku
srajčico, so zelo uspešno uprizorili učenci
pripravnice in nižjih letnikov, v glavni vlogi
pa je blestela mala, a perspektivna, 9-letna
Neža Pevec. Andersenovo zgodbico Deklica
z vžigalicami pa so odlično uprizorili učenci
višjih letnikov in člani plesne skupine, ki že
tretje leto deluje v okviru GŠ. Glavno vlogo
je z močno čustveno komponento, izredno
igro in s tehnično dovršenim plesnim izrazom uprizorila Lara Bizjak. Koreografinja
in mentorica vseh nastopov je bila Žužana
Bartha. Celotna predstava je požela veliko
pozitivnih kritik.
Žužana Bartha

Plesalke Glasbene šole Litija Šmartno
foto: arhiv GŠ Litija Šmartno

Plesni oddelek GŠ Hrastnik
“Fluminus vitae” – Reka življenja je bil letos
naš osrednji plesni projekt, ki je potekal
v okviru festivala kulture Rdeči revirji; že
deseto leto ga uspešno vodi priznani plesalec
Branko Potočan. V predstavi sta se prepletali
poezija (Tone Pavček in Simon Gregorčič)
in plesno-glasbene kreacije s čudovitimi deli
poznoromantičnih skladateljev (nekateri tudi
v izvedbi glasbenikov: violončelo, klavir), kot
so Dvořak, Liszt in Smetana. Slednji je bil
vrhunec predstave z znamenito Vltavo. Ideja,
avtorstvo projekta in vse koreografije so delo
Ž. Bartha.
Sodelovale so plesalke višjih razredov in
plesna skupina GŠ iz Litije. V mesecu maju
so nas v učilnici obiskali otroci iz vrtca in
učenci osnovne šole, kjer smo jim prikazali
potek našega pouka in odgovarjali na njihova
vprašanja ter z njimi tudi skupaj zaplesali. V
juniju je sledil zaključek plodnega šolskega
leta s predstavo Plesni utrinki, v kateri so se s
posameznimi koreografijami predstavili prav
vsi učenci plesnega oddelka. Koreografije so
večinoma delo učiteljice, v nekaj primerih
pa so se kot dobre ustvarjalke izkazale tudi
učenke same.
Tako so eno točko skupaj pripravile učenke
3. in 4. razreda sodobnega plesa, še posebej
pa se je izkazala plesalka Maša Mlinarič s
popolnoma samostojno koreografijo, v kateri
prepleta klasični ples na konicah prstov s
sodobnim plesnim izrazom.
Žužana Bartha

Reka življenja - baletni oddelek Glasbene šole Hrastnik
foto: arhiv GŠ Hrastnik

Baletni koncert v izvedbi baletnega
oddelka Glasbene šole Kamnik
»Kakor pesem je pomlad v teh krajih,« pravi
pesnik. Tudi Kamnik spada med te kraje,
kjer se prepletata pesem in pomlad. Pesem
zaživi v vsej svoji prvobitnosti, ko se razlije v
melodiji z gibi teles v mladost, s katero se človek
nehote poistoveti. Učenci plesa in baleta GŠ
Kamnik vsako leto priredijo baletni koncert,
na katerem pokažejo, kako so pri pouku
napredovali. V sredo, 25. 4. 2012, so imeli
dva nastopa v Domu kulture. Koncert so
popestrili tudi gostje iz Ljubljane; nastopili so
dijaki KGB Ljubljana. Dokaz, da Kamničani
živijo s kulturo in se veselijo uspehov mladih
umetnikov, sta bili predstavi, ki sta obakrat
napolnili dvorano Doma kulture v Kamniku;
ogledalo si ju je več kot 660 gledalcev. Predstavi je organizirala profesorica Ana Trojnar
s pomočjo Larise Štefin. Predstavilo se je
devet oddelkov plesne pripravnice in razredov
baletne šole. Učenke so plesale na izbrano
glasbo, primerno za njihovo starost. Njihovim
sposobnostim je bila prilagojena tudi koreografija. V najvišjem, 6., razredu baleta je
5 učenk, ki letos prvič od ustanovitve GŠ
Kamnik zaključujejo nižjo stopnjo baletnega
izobraževanja. Med njimi sta tudi Simona
Kočar in Špela Bajc. Vsaka prava umetnost
plemeniti in bogati življenje. Da bodo mladi
to spoznali in si to želeli uresničevati s svojim
znanjem, jim je treba omogočiti primerno
izobrazbo, ki jo nudi tudi GŠ v Kamniku.
Larisa Štefin
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Glasbeno-baletna pravljica Obuti
mucki v izvedbi baletnega oddelka
Glasbene šole Koper

Učenke baletnega oddelka Glasbene šole Kamnik
foto: arhiv GŠ Kamnik

Baletna šola Slovenska Bistrica
V letošnje leto smo vstopili z velikim
pričakovanjem, saj smo dobili dolgo
pričakovane nove prostore za pouk baleta.
Uradno otvoritev smo imeli v decembru.
Dogodek smo obeležili s kratkim baletnim
programom. Še v istem mesecu smo nastopali na božično-novoletnem koncertu v
organizaciji Glasbene šole Slovenska Bistrica,
in sicer s točkama Zvezdice, ki so jo odplesale
učenke 3. razreda, in s španskim plesom v
izvedbi 4. in 6. razreda baletne šole. Januarja
smo se s španskim plesom predstavili na
Reviji klasično baletnih šol in društev v
Portorožu. Nastopali smo tudi na 2. OŠ v
Slovenski Bistrici. V mesecu maju smo skupaj z Zasebno glasbeno šolo v samostanu
sv. Petra in Pavla na Ptuju, kjer imajo dva
oddelka baleta, pripravili baletno produkcijo
v Mestnem gledališču Ptuj. Ob dvakrat
prepolni dvorani gledališča smo se predstavili
v dveh delih, in sicer v Baletnem kolažu ter
z zgodbico Očistimo svet, ki jo je idejno in
kostumsko oblikovala Matea Brečko.

Učenke baletnega oddelka Glasbene šole Slovenska
foto: arhiv BŠ Slovenska Bistrica
Bistrica
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Za letošnji letni nastop baletnega oddelka
glasbene šole Koper, ki ga obiskuje kar 111
učencev, je učiteljica baleta Manjana Milostnik pripravila glasbeno-baletno pravljico
Obuti mucki. Vsebino je priredila po Grimmovi pravljici s poudarkom na prijateljstvu
in dobroti.
Posebnost letošnje predstave je bila popularna glasba, ki jo je v živo igral ansambel
učiteljev Glasbene šole Koper in njenih
podružnic Izole in Pirana pod vodstvom dirigenta Mirka Orlača. Zvok pihal, trobil in
tolkal je ustvaril posebno vzdušje, ritem pa v
gledalcih vzbudil željo, da bi tudi sami zaplesali.
Manjana Milostnik je tudi letos pripravila
dve predstavi, kar se je izkazalo za ustrezno in
obenem zanimivo rešitev. Enoten okvir predstave je sestavila iz solističnih in skupinskih
plesov starejših učenk, ki obiskujejo najmanj
tretji razred. Ob njih so v skupinskih koreografijah zaplesale spremljevalke, učenke treh
plesnih pripravnic, ki so se v prvi predstavi
izkazale s preprostejšo koreografijo. V drugi
pa so se učenke in učenec prvega, drugega
in tretjega razreda predstavili z zahtevnejšimi
kombinacijami. Predstavi sta se po značaju,
pričakovano, razlikovali.
Prikupnost, spontanost ter urejeno živahnost
plesnih pripravnic prve so v drugi zamenjali
raznovrstni koraki v različnih postavitvah,
povezanih v natančno izdelan načrt. Baletna
tehnika in neverjetna enotnost ter žar in
zanos sta solistkam ponudila možnost, da
so se sprostile, uživale v plesu in zgodbi ter
igralsko nadgradile koreografijo. Zahtevno
nalogo, plesati na živo glasbo, so vsi odlično
opravili.
Plesalke in plesalec so z lahkoto usklajevali
baletno znanje s tempom glasbe. Navdušeno
dolgo ploskanje pa je bila nagrada vsem
nastopajočim in sodelujočim.
(Članek Alenke Tomc je posredovala GŠ Koper).

Baletni oddelek Glasbene šole
Murska Sobota
Glasbena šola Murska Sobota se je 31. maja
2012 v Gledališču Park v Murski Soboti
predstavila z izvedbo baletov Cirkus in Te
vidim v okviru projekta Evropske prestolnice
kulture 2012, Glasba brez meja.
Avtorica glasbe je Tjaša Žalik, skladateljica
in učiteljica nauka o glasbi v Glasbeni šoli
Murska Sobota.
Med njena pomembnejša dela sodi komorna
opera Namišljena resničnost, ki je bila izvedena
v Viteški dvorani v Križankah, tristavčna Suita
za kitarski orkester, ki se je izvajala v Slovenski
filharmoniji, godalni kvintet V pričakovanju
tistega dne in Koncert za kitaro in orkester
(simfonični orkester SNG Maribor), ki je
bil izveden v okviru koncerta Simfoničnega
ciklusa Glasbeno prebujenje jeseni v Mariboru
(SNG) in Ljubljani (Slovenska filharmonija).

Baletni oddelek Glasbene šole Murska Sobota

merilu, ki so podali pozitivno kritiko o
izvedbi za osnovno glasbeno šolo tako
zahtevnega projekta, v katerem je sodelovalo
120 učencev. Ponovitvi predstave sta bili 7.
junija 2012 v Gledališki in koncertni dvorani
v Lendavi ter 20. junija 2012 na letnem odru
v Slovenj Gradcu.

Baletna pravljica z mladimi
plesalci iz Železnikov
Z mladimi plesalkami in plesalcem baletnega
oddelka Glasbene šole Škofja Loka smo 17.
12. 2012 v Škofji Loki premierno uprizorili
baletno pravljico Lunina čarobna flavtica. V
predstavi so plesali vsi otroci, ki obiskujejo
plesne pripravnice in baletni pouk v
Železnikih.
Občinstvo je pravljico zelo dobro sprejelo in
tako smo imeli v soboto, 9. 6. 2012, v okviru
prireditev O’glasbena Loka že 19. ponovitev.
Avtor zgodbice in glasbe je Blaž Pucihar,
koreografija pa je delo Ane Trojnar in Sonje
Kerin Krek, ki poučujeta balet na Glasbeni
šoli Škofja Loka. Pravljica je primerna za
otroke, stare od 3 do 9 let. Ogledali so si jo
že otroci vseh škofjeloških vrtcev, skoraj vseh
škofjeloških osnovnih šol, otroci osnovnih
šol v Selški dolini (Selce, Železniki ...), OŠ
Žabnica ter OŠ Poljane. Z nastopi bomo
nadaljevali v naslednjem šolskem letu in v
predstave vključili tudi nove mlade plesalce.

foto: arhiv GŠ Murska Sobota

Sonja Kerin Krek, Ana Trojnar
Koreografinji baletov sta Mihaela Matis in
Ljiljana Keča Rošker, ki poučujeta balet in
plesno pripravnico v Glasbeni šoli Murska
Sobota.
Ljiljana Keča Rošker je nekdanja solistka
baletnega ansambla SNG Maribor, Mihaela
Matis pa je aktivna članica ansambla. Baleta
so izvedli učenci baletnega oddelka in šolskega
simfoničnega orkestra, ki ga vodi dirigentka
Polona Žohar ob pomoči somentorja
Boštjana Lašiča. V nabito polni dvorani je
bilo tudi nekaj strokovnjakov v slovenskem

Mladi plesalci iz Železnikov s pedagoginjama Ano Trojnar
in Sonjo Kerin Krek
foto: arhiv GŠ Škofja Loka
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Obuti mucki - baletni oddelek Glasbene šole Koper
foto: arhiv GŠ Koper

Baletni oddelek
Glasbene šole Logatec
Baletni oddelek Glasbene šole Logatec je s
svojim delovanjem pričel pred tremi leti. Od
enega razreda na začetku je do danes šola
dobila baletno pripravnico ter prvi, drugi in
tretji razred baleta.
V šolskem letu 2011/12 se je baletni
oddelek predstavil na dveh javnih nastopih
v logaškem Narodnem domu. Na prvem, ki
je bil na sporedu 14. decembra 2011 in je
nosil naslov Glasbeno-baletni večer, so se v
koreografiji učiteljev Špele Repar in Tomaža
Rodeta in na glasbo Johanna Straussa ml.
predstavili učenci 1., 2. in 3. razreda, na
drugem, zaključnem koncertu glasbene šole
5. junija 2012 pa so učenke in učenec 2. in
3. razreda zaplesali koreografijo na glasbo
Cesara Pugnija.

Baletna pripravnica je nastopila v koreografiji
Špele Repar, drugi in tretji razred baleta pa
v koreografiji Ksenije Kovač z naslovom
Baletna asociacija na glasbo Camilla SaintSaënsa. S slednjo so se učenke predstavile
tudi 22. maja 2012 na 8. baletni reviji na
Krasu.
Asociacija je v ekologiji vrsta določenih
vrst rastlin z značilno zgradbo, na katero je
vplivala preteklost in okolje, zaradi česar je
tako drugačna od ostalih vrst.
Tako lahko rečemo tudi za posebno vrsto
ljudi, ki se razlikujejo od drugih po svoji
telesni zgradbi in jih preteklost in okolje
delata še bolj drugačne, in to so balerine.
Zgodbica Baletna asociacija se je začela z
igro: emocionalna, idejna, miselna asociacija;
asociacija predstav. Iz te igre se je razvila nova
igra, in sicer plesna improvizacija predstav.
In nato se je ples nadgradil v baletno koreografijo.
Mlade balerine s tem spoznavajo, kako iz
njihovih emocionalno-miselnih idej nastane
baletna predstava – zgodba.
Zgodba govori o ansamblu mladih balerin,
ki nastopajo v različnih vlogah, tako živalskih
kot človeških, ampak na začetku in na koncu
so v vlogi mladih balerin.
Kot mlade balerine so posebne in drugačne
od drugih. So baletne asociacije.

Baletni oddelek Glasbene šole
Vrhnika
Baletni oddelek Glasbene šole Vrhnika
sestavljajo baletna pripravnica, ki jo poučuje
Špela Repar ter drugi in tretji razred baleta,
ki ju poučuje Ksenija Kovač. Baletni oddelek
se je v šolskem letu 2011/12 predstavil maja
na zaključnem nastopu na odru vrhniškega
Cankarjevega doma.
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Učenke 2. in 3. razreda baleta na GŠ Vrhnika v Baletni
asociaciji
foto: arhiv GŠ Vrhnika

9.

SLOVENIJO SO OBISKALI
Kirov balet iz Sankt Peterburga z gala baletnim večerom v SNG Maribor
2. aprila 2012
Lani in predlani sta dva znana mariborska baletna plesalca vstopila v deveto desetletje svojega
življenja. To sta Borut Hanžič, rojen leta 1929, in leto mlajši Viktor Verdnik.
Oba sta začela obiskovati baletno šolo takoj po njeni ustanovitvi leta 1948, s prvimi baletnimi
koraki pa sta se začela seznanjati že prej, v novo ustanovljenem mariborskem baletnem
ansamblu. Nista bila več popolna začetnika, zato sta se leta 1948 lahko vpisala v drugi razred
in sta junija 1951 tudi končala nižjo baletno šolo kot prva. Nato sta se še naprej izpopolnjevala
na vsakodnevnih vajah, predvsem pa s plesanjem vse bolj odgovornih vlog, saj sta bila sprejeta
v baletni ansambel kot redna člana že med šolanjem, 1. avgusta 1949.

Ekatarina Osmolkina in Maksim Zjuzin v Dunajskem valčku Leonida Jakobsona

foto: EPK Maribor

Anton Korsakov v variaciji iz Labodjega jezera

Poklon baletnih zvezd Mariborskemu občinstvu

foto: EPK Maribor

foto: EPK Maribor
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10.

NOVICE
Redni občni zbor DBUS 2012
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
je 18. marca 2012 v Mariboru izpeljalo
redni občni zbor z obsežnim dnevnim
redom, ki je bil v celoti sprejet in izpeljan.
Predsednik Tomaž Rode je izčrpno poročal
o delovanju v preteklem letu. V poročilu so
bili zajeti naslednji sklopi: glasbeno-scenske
produkcije, cikel baletnih koncertov za otroke
in odrasle, mednarodna sodelovanja, naročila
novih koreografij in novih glasbenih del,
publikacije, razstave, TV snemanja in dodatni
projekti kot pogajanja za novo zakonodajo
na področju pokojninskega zakona, baletno
izobraževanje (ustanavlja se Akademija
za balet, kar je v pristojnosti Univerze v
Ljubljani), sodelovanje pri prenovi programa
Višje baletne šole, predstavitev programov na
Kulturnem bazarju, dogovori o organizaciji
1. mednarodnega tekmovanja, organizacija
9. BALTEK-a v Sežani v sodelovanju s
TEMSIG-om, organizacija revije baletnih šol
in društev Republike Slovenije, sodelovanje
z raznimi institucijami, pridružitev k izdaji
nove knjige dr. Henrika Neubauerja.
Podano je bilo tudi poročilo tajnice in
blagajničarke. DBUS je imel v času občnega
zbora 291 članov. V preteklem letu smo se
poslovili od Staneta Polika, Brede Šmid in
Ika Otrina. Predsednik je nato predstavil
načrt dela za leto 2012: glede na 20 %
nižje postavke s strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport
je že opravljen rebalans višine sredstev za
poslovanje in izpeljavo dogodkov, ki se
bodo zaradi omenjenih okoliščin odvijali
v drugi polovici leta. DBUS je sprejel
nov statut, ki se je moral spremeniti glede
na obsežne dejavnosti in spremenjene
zakonske regulative. Potrebno je bilo sprejeti
dopolnjene pravilnike DBUS, med drugim
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o finančnem poslovanju in računovodstvu,
o podeljevanju naziva častni član DBUS
in častni predsednik, disciplinski pravilnik
in poslovnik o delu nadzornega odbora
ter o delu rednega občnega zbora DBUS.
Izpeljane so bile nadomestne volitve tajnika
DBUS; dosedanja tajnica Nina Ogrinc
je namreč podala prošnjo za razrešitev, za
novo tajnico pa je bila soglasno izvoljena
Darja Sebastian. Višina članarine ostane na
nivoju dosedanje, le da se razlikuje glede na
kategorijo članov, ki se vzpostavijo z novim
statutom: 20 € za aktivne, dopolnilne člane
in tuje baletne umetnike, 10 € za upokojene
člane, 5 € za dijake in študente. Predsednikov
predlog, da se Vojku Vidmarju podeli naziv
častni član DBUS za izjemen doprinos k
slovenski baletni umetnosti, udejstvovanje
in razširitev prepoznavnosti delovanja Društva baletnih umetnikov Slovenije v času
njegovega predsedovanja in kasneje, je bil
soglasno sprejet. Občnem zboru je sledilo
tradicionalno druženje. Zapisnik s prilogami
je v celoti na ogled na spletni strani DBUS.
Darja Sebastian

Občni zbor DBUS 2012 - Urša Vidmar, Tijuana Križman
Hudernik, Maruša Vidmar, Ksenija Kovač, Toni Cajnko,
Marjeta Šrot in Lojzka Žerdin
foto: Ernő Sebastian

Sofinancer programov DBUS je Ministrstvo
za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

Irek Mukhamedov, umetniški
vodja baleta SNG Opera in
balet Ljubljana, in Tomaž Rode,
predsednik DBUS, v žirijah tujih
baletnih tekmovanj
Marca 2012 je predsednik Društva baletnih
umetnikov Slovenije, Tomaž Rode, predsedoval žiriji baletnega tekmovanja mladih
srbskih baletnih plesalcev v Novem Sadu.
Članici žirije sta bili še priznana sarajevska
balerina in legenda jugoslovanskega baleta,
Minka Kamberović, ter baletna umetnica iz
Švedske, Iskra Rang.
Junija 2012 pa je umetniški vodja baleta SNG
Opera in balet Ljubljana, Irek Mukhamedov,
predsedoval žiriji mednarodnega baletnega
tekmovanja Mia Čorak Slavenska, ki je
potekalo v Zagrebu. Poleg Mukhamedova
so bili člani žirije še Joyce Cuoco, Ljubinka
Dobrijević, Jelko Yuresha in Svebor Sečak.

Luka Žiher v variaciji iz baleta Esmeralda na lanskoletnem
Gaudeamus gala v Lendavi
foto: Ernő Sebastian

Mednarodno baletno tekmovanje
Mia Čorak Slavenska 2012
V Zagrebu se je 29. in 30. junija 2012
odvijalo mednarodno baletno tekmovanje,
ki nosi ime po hrvaški baletni umetnici, Mii
Čorak Slavenski.
Tekmovanja so se udeležili tudi nekateri
dijaki obeh slovenskih konservatorijev za
glasbo in balet iz Ljubljane in Maribora.
V kategoriji do 18 let sta zlato medaljo osvojila
dijakinja Konservatorija za glasbo in balet
Maribor, Nina Noč, ter dijak Konservatorija
za glasbo in balet Ljubljana, Luka Žiher,
medtem ko je dijakinja Konservatorija za
glasbo in balet Maribor, Tjaša Lešnik, prejela
srebrno medaljo.

Nina Noč v variaciji iz baleta Gusar

Tjaša Lešnik v variaciji Kiry iz baleta Don Kihot
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11.

PREJELI SMO
Državna počastitev dneva
samostojnosti in enotnosti
V petek, 23. decembra 2011, je bila v
Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v
Ljubljani državna proslava v čast dneva
samostojnosti in enotnosti. Natanko na ta
dan je pred dvajsetimi leti naša mlada država
dobila svojo ustavo. S proslavo je bil sklenjen
enoletni lok aktivnosti, poimenovan „od
plebiscita do ustave“ – od počastitve 20.
obletnice plebiscita do 20. obletnice sprejema
Ustave Republike Slovenije.
Slavnostni govornik je bil predsednik
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, prof.
dr. Ernest Petrič.
V umetniškem programu Edwarda Cluga je
na glasbo Boruta Kržišnika nastopila mlada
in izvirna sodobna plesna skupina Kjara’s
Dance Project.
Ples kot neobremenjena oblika komunikacije
se je skozi predstavo, za katero je scenografijo
oblikoval Marko Japelj, filmske posnetke pa

Utrinek iz Clugove koreografije
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prispeval Ven Jemeršić, razvijal kot ritual
mladosti, ujet v svet „odraslih“, postavljen v
zanj neobičajen kontekst in prostor, v sámo
središče odločanja, v katerem se sprejemajo
ključne odločitve za skupno prihodnost.
Plesna metafora neokrnjene mladosti, ki
prostoru za trenutek da drugačen pomen in
drugačno vsebino „dnevnega reda“.
Proslavo je neposredno prenašala Televizija
Slovenija.

Nina Noč, dijakinja Konservatorija
za glasbo in balet Maribor, o vtisih
z baletnega tekmovanja v Helsinkih
Na YouTubu rada gledam razne baletne
variacije in tekmovanja baletnikov. To je
verjetno krivo, da sem si močno zaželela,
da bi tudi sama enkrat šla na kakšno veliko
tekmovanje. In zgodili so se Helsinki! Vse
skupaj pa ni bilo tako enostavno, saj sem
ugotovila, da ne gre samo tako, da prideš,
odplešeš in greš.
Helsinki so res velik projekt, pravzaprav so
priprave nanj potekale skozi vse leto. Vse
skupaj se je začelo septembra, ko mi je moja
profesorica baleta, gospa Galina Čajka,
omenila prestižno baletno tekmovanje v
Helsinkih. Dejala je, da so se na šoli odločili,
da me pošljejo na to tekmovanje. Priznati
moram, da sprva sploh nisem mogla verjeti
svojim ušesom, saj si kaj takšnega nisem
predstavljala niti v najboljših sanjah.
In priprave na Helsinke so se začele. Že prvi
večer, ko sem izvedela, da imam možnost
udeležbe na tem tekmovanju, sem že brskala
na spletu za vsemi podatki, ki so bili potrebni
za prijavo. V Helsinke sem morala poslati
svoje baletne slike in DVD z variacijami.
Rok za prijavo je bil 31. januar in nato smo
na rezultate morali čakati kar do marca. Sprva
sem vsak večer pregledovala njihovo spletno
stran, na kateri bi zasledila listo povabljenih
tekmovalcev, in vsakič sem ostala razočarana,
mislila sem, da so name verjetno že pozabili.

V petek, 24. februarja, pa me je na trening
poklicala mami in mi povedala, da je moje
ime zapisano med izbranimi tekmovalci.
To je bilo nekaj najlepšega, kar sem lahko
slišala, in v tistem trenutku sem bila najsrečnejši človek na svetu. Na tekmovanje se
je prijavilo preko dvesto baletnih plesalcev,
izbrali pa so nas 88. Od tistega dne sem
vsak dan trdo delala in komaj sem čakala
27. maj, ko smo z Letališča Jožeta Pučnika
vzleteli proti Helsinkom. Teh štirinajst dni,
ki sem jih preživela v Helsinkih, je bilo res
nepozabnih. Nekaj čisto drugega je gledati
tuje baletne plesalce v živo kot pa na internetu
in nekaj čisto drugega je biti eden izmed
njih, deliti z njimi izkušnje, se pogovarjati o
njihovih preteklih tekmovanjih, biti z njimi
na treningih in z njimi navsezadnje tudi
tekmovati. Veliko baletnih plesalcev moje
starosti v tujini že pleše v gledališčih in ima za
seboj tudi bogato paleto svetovnih baletnih
tekmovanj. Velika večina se seli s tekmovanja
na tekmovanje in tekmovanje v Helsinkih je
bilo zanje zgolj še eno tekmovanje. Zase tega
seveda ne morem reči.
Helsinki so bili zame prvo takšno tekmovanje
in že samo to, da sem se tja uvrstila, je
zame pomenilo zmago. Poleg ogromno
plesnih izkušenj, ki sem jih pridobila v
teh štirinajstih dneh, sem spoznala tudi
vrstnike v tujini in njihov način dela. Med
drugim sem se udeležila treninga z balerino
Nino Ananiashvili in tudi od nje osebno
dobila napotke za prihodnost. Organizacija
treningov, prevozov do opere, hotela … je
bila izjemno dobra, skratka vse je bilo super!
Iz Helsinkov sem se vrnila brez nagrade, toda bolj samozavestna, z veliko, pozitivno
izkušnjo. Upam, da Helsinki niso bili zadnja priložnost, saj menim, da na takšnih
tekmovanjih plesalec dobi res velike izkušnje.
Ob vsem tem bi se res iz srca rada zahvalila
vsem, ki so mi pri tem pomagali, me pripravljali in mi tekmovanje tudi omogočili.
Hvala!
Nina Noč

Nina Noč, dijakinja Konservatorija za glasbo in balet
Maribor

Trnuljčica – premiera HNK Split,
18. februar 2012
Balet Trnuljčica P. I. Čajkovskega sta 18.
februarja 2012 v HNK Split premierno oživili
dve dami, obe izjemni balerini, prijateljici,
sošolki: Elena Pankova, primabalerina Kirov
baleta, baletna umetnica, koreografinja, pedagoginja, ki že vrsto let deluje v Münchnu,
in Almira Osmanović, baletna solistka in
ravnateljica Baleta HNK Split. Združili sta
moči in znanje, obe prodorni na odru in v
dvorani, obe materi in ženi, povsem običajni
ženski, bi skoraj rekli. Povabili sta tudi
profesorico Ljudmilo Safronovo, s katero sta
v Sankt Peterburgu, kamor je mlada Almira
prišla na izpopolnjevanje in se spoprijateljila
z rusko solistko Eleno, pilili korake in
vloge klasičnega baleta. Splitsko predstavo
je ga. Pankova osnovala na koreografiji M.
Petipaja, vendar dramaturško skrajšala na dve
uri in dve dejanji. V pomoč ji je bil dirigent
Hari Zlodre, ki je poskrbel za spremembe
glasbenega dela in vodenje orkestra.
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Ansambel, ki številčno sodi med manjše, je
bil polno zaseden; vsi so plesali vse. V Splitu
ni baletne šole, iz katere bi črpali mlade
umetnike. Obstaja le studio pri gledališču,
zato so plesalci v največji meri tujci. Najdemo
Ruse, Ukrajince, pa Romune, Japonce itd.;
no, kak hrvaški priimek se le prikrade vmes.
Prav ta mednarodna raznolikost je ponavadi
izziv in Eleni Pankovi je uspelo do potankosti
izdelati vsako sceno. Posebno velik užitek
je bilo slediti prekrasnim stopalom balerin
na konicah prstov, enotnim port de bras,
skladnosti in uplesanosti parov.
Solisti so vsi po vrsti navdušili, tako umetniško kot tehnično so zelo suvereni. Moški
del ansambla je na zavidljivi ravni; vrtenja
in visoki skoki so prav presenetljivi.
Poslastica pa je bila gotovo vloga zlobne
vile Carabosse, ki jo je odplesala Almira
Osmanović! Kar nekaj let je minilo od
njenega slovesa z odrskih desk v vlogi aktivne
balerine, toda odločitev, da ponovno stopi na
oder, je bila zadetek v polno in svojevrstna
atrakcija.

12.

Prav zanimivo je bilo opazovati zavzetost
plesalcev, ko se je z njimi na odru vrtela
„šefica“. V alternaciji je vilo Carabosse na
svoj način odplesal in odigral Mario Buličić.
Prava pravljica, kot Trnuljčica mora biti,
predstava za poznavalce ali le ljubitelje, je
bila v velikem mestu povsem upravičeno
in zasluženo deležna precejšnje medijske
pozornosti.
Darja Sebastian

Direktorica baleta HNK Split, Almira Osmanović kot
Carabosse v Splitski Trnuljčici
foto: arhiv HNK Split

POSLOVILI SO SE:

Jože Humer, častni član DBUS
Pred kratkim se je poslovil častni član Društva baletnih umetnikov Slovenije, zborovski
pevec, publicist in vsestranski kulturni delavec Jože Humer. Bil je predsednik Zveze kulturnih
organizacij Slovenije v letih 1977–1981, nosilec Zlate plakete Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti, pred leti pa mu je občni zbor Društva baletnih umetnikov Slovenije dodelil naziv
častnega člana. Leta 2012 je Jožeta Humerja predsednik RS dr. Danilo Türk odlikoval z
Zlatim redom za zasluge. Njegovo življenjsko delo zapušča neizbrisno sled v slovenski kulturi.

62

13.

DBUS VABI NA OGLED BALETNIH PREDSTAV
V Društvu baletnih umetnikov Slovenije smo pripravili pregled nekaterih predstav na nam
ne tako oddaljenih evropskih odrih, kot so Dunaj, München in Milano, da bi si skupaj
ogledali baletne stvaritve v izvedbi baletnih ansamblov v teh gledališčih. Osredotočili smo
se na sobotne oz. nedeljske predstave. Podrobnejše informacije in prijave pri tajnici DBUS,
Darji Sebastian, na telefonskih številkah 040 465 161 in 00386 51 : O prevozu in cenah
vstopnic pa konkretno obvestimo takoj, ko se ogrejemo za posamezno destinacijo.
Dunajska državna opera:
- sobota, 2. 2. 2013: Manon, koreografija Mac Millan
- nedelja, 7. 4. 2013: La Sylphide, koreografija Lacotte (predstavi sta dopoldne in zvečer)
- sobota, 15. 6. 2013: produkcija baletne šole Dunajske državne opere (dopoldne) in
Don Kihot, koreografija M. Petipa in R. Nurejev (večerna predstava)
Bayerische Staatsoper v Münchnu:
- sobota, 22. 9. 2012: Bajadera, koreografija P. Bart in M. Petipa
La Scala v Milanu:
- sobota, 9. 11. 2013: Manon (gosta: Roberto Bolle in Svetlana Zakharova)

MEDNARODNI
GALA
BALETNI
VEČER

3.

z uveljavljenimi
mednarodnimi
baletnimi
zvezdami in
najboljšimi
diplomanti
evropskih
baletnih
akademij

SNG Maribor,
Velika dvorana,
21.11.2012
ob 19.30
Yelena Pankova in Maxim Tshatshegorov na 2. Mednarodnem gala baletnem koncertu
foto: Ernő Sebastian
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