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NAMESTO UVODNIKA

Kritika – le na videz majhen problem

Kakor številne umetnosti, se tudi baletna umetnost na slovenskem že dalj časa srečuje 
z resnim problemom kritike. V demokraciji ima vsakdo pravico izraziti svoje mišljenje in 
prav je tako. Toda mišljenja je potrebno ločevati na strokovna in nestrokovna, sorazmerno 
s tem pa določiti tudi mesto njihove objave. A kaj, ko se na kulturnih straneh največjih in 
najbolj resnih slovenskih časnikov znajdejo misli tistih, ki na področju o katerem pišejo niso 
strokovno podkovani in v resnici ne razumejo pojma umetnosti in njene usodne povezanosti 
z našim bivanjem!

Zato tudi vam, dragi uredniki kulturnih strani, predlagam, da premislite kaj pravzaprav želite: 
zgolj nekaj napisanega ali objektivno kritiko? Za slednjo velja, da bomo do nje lažje prišli s 
skupnimi močmi: mi se moramo potruditi in izobraziti kritika, vi pa poskrbeti, da bo lahko 
pisal! S tem pridemo veliko bližje možnostim, da bo vaša kulturna stran tako v naših očeh kot 
v očeh bralcev postala zaupanja in spoštovanja vredna!  

Žal danes vse skupaj deluje kot odvračanje bralcev od slovenske baletne umetnosti oziroma 
prepričevanje, da baletne predstave niso vredne ogleda. V pisanju je  želja po vsiljevanju povsem 
novih trendov in ukinjanju stoletnega izročila, pri čemer gre za poskus dopovedovanja, da se 
v tradicionalnem sporočilu baletne umetnosti motimo. Težko je tudi razumeti, da o vizualno 
do potankosti izpopolnjeni, visoki in popolni umetnosti kot je balet lahko piše kdorkoli!
Če smo brali kritike na primer o zadnji uprizoritvi mariborske Giselle ali 10. gala večeru novih 
baletnih koreografij na slovensko glasbo, smo prišli do zaključka, da nam pisci vsiljujejo svoja 
vrla mnenja o tem, kako v predstavah ne najdejo nič novega, sodobnega … Brcanje v meglo! 

Ali se sploh zavedajo, da gre za kompleksno umetnost, ki temelji na trdnih akademskih 
koreninah s štiristoletno zgodovino? Ali sploh razumejo, kaj šele doživljajo, pojem balet? In, 
če hočete, zakaj nam ne pustijo, da bi v miru ustvarjali v tradicionalno zastavljenih okvirih? 
Kaj ni lepo skrbeti za tradicijo? To mariborska Giselle vsekakor je, izvaja pa jo ansambel, 
katerega poslanstvo je tudi skrb za ohranjanje vsega izvrstnega, kar je v baletni družini kdaj 
nastalo!  Lahko smo srečni, da Slovenija nudi široko paleto vse mogočih umetnosti. Tako 
lahko vsakdo najde nekaj zase in za svojo dušo! Tudi tisti, ki imajo radi klasični balet! Zakaj 
jim ga potemtakem želijo vzeti? V Sloveniji potrebujemo prave baletne kritike, ki s svojimi 
strokovnimi in realnimi mnenji ne bodo delali škode baletni umetnosti, njenim ustvarjalcem 
in posredno javnim zavodom v Sloveniji.

Zatorej, baletni umetniki, če čutite sposobnost in ljubezen za takšno delo, potrkajte na naša 
vrata! 

Tomaž Rode, predsednik DBUS

1.
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PREMIERE

DBUS – DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE

10. gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo

V nedeljo, 10. oktobra 2010 smo bili 
v Linhartovi dvorani Cankarjevega 
doma v Ljubljani priča premieri jubi-
lejnega, 10. gala večera novih baletnih 
koreografij na slovensko glasbo, ki 
je predstavil 12 novih baletnih kore-
ografij. 
Alena Medič v delu z naslovom 
Igra govori o življenju, ljubezni, 
prijateljstvu in mladosti, pod skupnim 
imenovalcem igra v gibanju. Na glasbo 
Barbare Pešut po ljudski pesmi Ne 
orji ne sejaj v izvedbi Vokalne skupine 
Katice so zaplesale Metka Beguš, 
dijakinja 4. letnika Srednje baletne šole 
KGB Ljubljana, Katarina Čegovnik, 
Nina Pišlar in Urša Grm. 
Baletni duet, v katerem sta zaplesala 
Dana Petretič in Siniša Bukinac, je 
koreografiral gost iz Belgije, Jocelyn 
Alizart. Delo, za podlago katerega je 
uporabil glasbo slovenskega skladatelja 
Alojza Ajdiča je označil z naslednjim 
zapisom: 

V trenutku, ko so se Narcisovi prsti dotaknili vodne gladine, v kateri je zrl v svoj odsev in se 
občudoval, je njegova podoba postala motna, drugačna kot se mu je zdela prej. Zagledal je drugo 
bitje, drugačen videz samega sebe, drugo podobo tistega, kar je menil, da je bil. Da bi novo podobo 
spoznal bolje, se zagledan potopi vanjo. Spozna ... spoznata svoj drugi jaz, s katerim se dopolnju-
jeta, kot bi bila dve strani kovanca. Jin in Jang, dve podobi celote, ki druga drugi omogočata obstoj 
in preživetje. Celo v konfliktnih situacijah sobivata in skupaj tvorita le eno: popolno in edinstveno 
novo bitje, ki se ne more upreti skušnjavi, da bi vedno znova občudovalo podobo svoje popolne 
lepote. Včasih nam je nekaj blizu in hkrati daleč ... Zdaj je v moji bližini saksofon ... je moto 
koreografije Georgete Radasan na glasbo Primoža Simončiča z naslovom Two faces, v kateri 
je ob živi spremljavi skladatelja, ki igra na saksofon, zaplesala Kjara Starič.
Gregor Guštin, ki v koreografskih večerih sodeluje že vrsto let, v svoji novi koreografiji z 
naslovom Prva govori o ženski emancipaciji, ki je močnejša kot si mislimo, z njo pa je prišel 
tudi čas, ko moramo preskočiti mistične stereotipe. Za glasbeno podlago je izbral dve pesmi, 
ki jih poje Neca Falk: Prva ljubezen Jožeta Privška in Z več plati Jonija Mitchella. Zaplesali 
so Urša Vidmar, Eva Gašparič, Gabrijela Stojanova, Mariša Nač, Lucas Jerkander in Ivan 
Kozyuk.

2.
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IGRA
koreografija: Alena Medič,
na sliki: Metka Beguš, Katarina Čegovnik,
Nina Pišlar in Urša Grm
foto: Robert Balen

BALETNI DUET
koreografija: Jocelyn Alizart,
na sliki: Dana Petretič in Siniša Bukinac
foto: Robert Balen

TWO FACES
koreografija: Georgete Radasan,
na sliki Kjara Starič
foto: Robert Balen

PRVA
koreografija: Gregor Guštin,
na sliki: Urša Vidmar, Eva Gašparič,
Gabrijela Stojanova, Mariša Nač,
Lucas Jerkander in Ivan Kozyuk
foto: Robert Balen
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Debitantka koreografskih večerov, Tetiana Svytlichna, o koreografiji z naslovom Moja nimfa 
razmišlja: Včasih nas fantazija popelje v neznani svet nimf, svet, kjer so sončni žarki jantarjeve 
barve in kjer zvok kristalnih kapljic pada na šumeče svileno listje. Tedaj se počutim kot nimfa, ki 
pije iz rose v zraku, se kopa v cvetnem soku in utaplja v duši plesa. Čutim ples v telesu, čutim ples 
moje Nimfe…, nimfe, ki jo pleše na pesem Saše Lendero.   

Tijuana Križman Hudernik pravi, da sanje lahko ostanejo skrivnost, ki jo zadržiš le zase ...
Lahko noč Piran je samo njena, in je nastala pod Piranskim nebom. Na glasbo Anike Horvat 
pleše skupaj z Gajem Žmavcem. 

The story we tell v koreografskem in plesnem jeziku na glasbo Silence pripovedujeta Nastja 
Bremec in Michal Rynia. Za moto sta si izbrala: Besede, besede, besede ... imajo čudežno moč ... 
lahko nas ganejo in potolažijo, pomirijo ali razjezijo, razveselijo ali užalijo, zbegajo ali vznemirijo 
... nastajajo zgodbe ... spomin, konflikt, ljubezen, bolečina, zmaga, poraz, hrepenenje ... Tudi 
plesalci pišemo zgodbe ‒ brez besed ‒ a s povsem enakim učinkom moči besede. 

Kjara Starič v koreografiji z naslovom Ženska v ženski pripoveduje, da se v vsaki ženski skriva 
tista ženska, ki očara, ki omehča svet in ga razneži. In kaj je tisto, kar nas dela ženstvene? Kam 
se ta ženstvenost skrije, kam izgubi? Smo to žensko izgubile, ker nas življenje sili, da smo močne, 
včasih skoraj moške? Si je ne upamo pokazati, ker mislimo, da bomo izzvenele šibko? Ali pa je 
morda še sploh nismo našle? Morda moramo le vzljubiti samo sebe in si dopustiti, da zaživi v nas 
v vsej svoji lepoti, moči, ranljivosti, skrbnosti, zapeljivosti ... ženskosti. Na glasbo Vlade Batista 
poleg Kjare Starič plešeta še Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy in Emanuela Senjor.

Inspiracijo za solo To stray, je Jenifer Archibald povzela iz grozljive zgodbe o iranski ženi 
Sakineh Mohammadi Ashtiani, ki je bila leta 2006 za nezvestobo obsojena na 99 udarcev 
z bičem. Čeprav sta jo sodišče in porota zaradi pomanjkanja dokazov oprostila, je sodnik 
uporabil svojo moč in jo kljub temu obsodil. Sakineh je bila tako leta 2006 bičana pred 
svojimi odraslimi otroki in javnostjo. Po smrti njenega moža je bila ponovno sojena, tokrat 
za domnevni umor pokojnega moža. Ponovno je bila spoznana za nedolžno, a je sodišče 
še enkrat odprlo primer nezvestobe in obsodili so jo na kamenjanje do smrti. V ozadju je 
projekcija, ki jo je izdelal Alastair Christopher, na glasbo Silence z naslovom Murder pa pleše 
Kjara Starič.

Obrazu v obraz je naslov novega koreografskega dela Kristine Aleksove na glasbo Katalene, v 
izvedbi plesalcev Tjaše Kmetec in Lukasa Zuschlaga. Za moto si je izbrala odlomek iz knjige 
o bambusu, Vladislava Bajaca: Vse, kar si že bil in vse, kar boš ‒ nisi ti. Le to, kar si ‒ si ti. 
Prihodnost pride, brez pričakovanja, sedanjost bo srečevališče vseh časov, vsak trenutek bo zajemal 
vse čase. V njem bo vse obstajalo in nič ne bo obstajalo…
Obrazu v obraz je naslov novega koreografskega dela Kristine Aleksove na glasbo Katalene, v 
izvedbi plesalcev Tjaše Kmetec in Lukasa Zuschlaga. Za moto si je izbrala odlomek iz knjige 
o bambusu, Vladislava Bajaca: Vse, kar si že bil in vse, kar boš ‒ nisi ti. Le to, kar si ‒ si ti. 
Prihodnost pride, brez pričakovanja, sedanjost bo srečevališče vseh časov, vsak trenutek bo zajemal 
vse čase. V njem bo vse obstajalo in nič ne bo obstajalo…

Dana Petretič in Siniša Bukinac sta za glasbeno podlago koreografskega dela z naslovom 
Srečanja – šest duetov za kvartet izbrala glasbo v Kanadi živečega in delujočega slovenskega 
skladatelja Marjana Mozetiča. Vsebinsko koreografija govori o Muzi glasbe, ki je na poti skozi 
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THE STORY WE TELL
koreografija: Nastja Bremec in Michal Rynia
na sliki: Nastja Bremec in Michal Rynia
foto: Robert Balen

ŽENSKA V ŽENSKI
koreografija: Kjara Starič
na sliki: Kjara Starič, Jerneja Podbevšek
Zhembrovskyy in Emanuela Senjor
foto: Robert Balen

MOJA NIMFA
koreografija: Tetiana Svytlichna
na sliki: Tetiana Svytlichna
foto: Robert Balen

LAHKO NOČ PIRAN
koreografija: Tijuana Križman Hudernik,
na sliki: Tijuana Križman Hudernik
in Gaj Žmavc
foto: Robert Balen
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TO STRAY
koreografija: Jenifer Archibald,
na sliki Kjara Starič
foto: Robert Balen

SREČANJA
koreografija: Dana Petretič in Siniša Bukinac,
na sliki: Urša Vidmar, Gregor Guštin
in Siniša Bukinac
foto: Robert Balen

OBRAZU V OBRAZ
koreografija: Kristina Aleksova,
na sliki: Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag
foto: Robert Balen

CLEAR THINGS
koreografija Gaj Žmavc,
na sliki: Katarina de Meneses in Gaj Žmavc
foto: Robert Balen
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Premiera baletnega večera Ludus Saltatorius in baleta Navihanka
pod naslovom Baletne sanje

28. novembra 2010 je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v Tartinijevem gledališču v 
Piranu uprizorilo premiero baletnega večera z naslovom Baletne sanje, sestavljenega iz dveh 
krajših baletov.

Prvi nosi naslov Ludus Saltatorius ali Ples in je venček treh baletov, s katerimi  je Društvo 
baletnih umetnikov Slovenije obeležilo praznovanje mednarodnega leta največjega mojstra 
v srce segajočih klavirskih melodij, skladatelja Frédérica Chopina ob njegovi 200-letnici 
rojstva, ter leta slovenskega skladatelja, mojstra harmonij in ritmov, Marjana Lipovška ob 
njegovi 100. obletnici rojstva.  

sanjske svetove srečala človeško dušo, ki se je igrala s kamni v senci velikega drevesa…, o igri, pri 
kateri so nastajali zanimivi zvoki, besede in nenavadni gibi, s katerimi je premagala radovedno 
muzo in jo zvabila bližje. Tudi muza je pobrala kamen in ga zavrtela na ravni podlagi, kar je 
pri duši izzvalo smeh. Tako zatopljeni v skupno igro nista niti opazili, kako sami sta. V plesnem 
jeziku zgodbo pripovedujejo Urša Vidmar, Dana Petretič, Gregor Guštin in Siniša Bukinac. 

O emocijah, preglobokih, da bi jih delili pripoveduje Gaj Žmavc v koreografiji z naslovom 
Clear things, ki jo na glasbo Marka Črnčeca pleše skupaj s Katarino de Meneses. Po premieri 
sta v letu 2010 sledili še dve ponovitvi 10. gala večera novih baletnih koreografij na slovensko 
glasbo, in sicer 17. oktobra 2010 na odru Tartinijevega gledališča v Piranu ter 12. decembra 
2010 v SNG Nova Gorica, na sporedu pa bo še v SNG Maribor, in sicer 22. aprila 2011.
Letošnji večer je, tako kot predhodni, dokazal, da vlada veliko zanimanje za baletno 
koreografijo. V veliko primerih gala večeri novih baletnih koreografij na slovensko glasbo 
v organizaciji Društva baletnih umetnikov Slovenije ponujajo prva oziroma rana srečanja 
s koreografskim ustvarjanjem. Zato še enkrat kot že večkrat do sedaj – ob zavedanju, da 
je razvojna pot koreografa težka, saj mora za uveljavitev najti lastni izrazni in plesni slog, 
do katerih se največkrat lahko prebije zgolj s trdim delom – pridemo do spoznanja, da je 
potrebno razmišljati o možnostih, ki bi nudile nadaljnjo razvojno pot mladim koreografom. 
Skratka, stopnico višje. Zatorej še eno povabilo vsem kreatorjem baletne umetnosti pri nas, 
da sedemo za isto mizo in morda vsaj v določenih segmentih s skupnimi močmi začrtamo 
smernice za svetlo prihodnost slovenske baletne umetnosti!

VÓZNICA
koreografija: Vlasto Dedovič, na sliki: Marta Ramovš, 
Katarina Čegovnik, Marjetka Kosovac, Liza Šimenc, 
Karmen Kobe  in Maja Kapitler                   foto: Roberta Fičur

Vlasto Dedovič, koreograf baleta Vóznica, s katerim je 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije počastilo 100 letnico 
rojstva slovenskega skladatelja Marijana Lipovška
foto: Tomaž Rode
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V drugem delu večera je bila na sporedu 
krajša verzija baleta Navihanka (La Fille mal 
Gardée) v enem dejanju. Verzija vključuje 
najmikavnejše melodije in atraktivne  
odlomke celovečerne verzije ter jih povezuje 
v celovito vsebinsko  obliko.

NAVIHANKA
koreografija: Maruša Vidmar, na sliki: Alena Medič
in Gregor Guštin                             foto: Roberta Fičur

OB CHOPINU
koreografija: Alena Medič, na sliki: Alena Medič, Liza 
Šimenc in Katarina Čegovnik                       foto: Roberta Fičur

AFTER THE STORM
koreografija: Dana Petretič in Siniša Bukinac, na sliki: 
Dana Petretič in Siniša Bukinac                   foto: Roberta Fičur

Prvega z naslovom Ob Chopinu je na Chopinov Nokturno op. 27 št. 2 koreografirala Alena 
Medič, v njem pa je zaplesala skupaj s Katarino Čegovnik in Lizo Šimenc.  Tudi Dana Petretič 
in Siniša Bukinac sta za svojo novo koreografsko plesno delo izbrala Chopinovo glasbo, in sicer 
Nokturno op. 9 št. 2 ter valček »La Adieu«, poimenovala pa sta ga After the Storm. Tretji balet 
na glasbo Marjana Lipovška je ustvaril priznani slovenski koreograf, dobitnik strokovne nagrade 
Pie in Pina Mlakarja za življenjsko delo na področju baletne koreografije, Vlasto Dedovič. 
Balet je poimenoval po originalnem naslovu skladbe Vóznica (Vóznica za klavir), koreografiral 
pa ga je za osem mladih baletnih plesalk, Katarino Čegovnik, Majo Kapitler, Kristino Kolle, 
Karmen Kobe, Marjetko Kosovac, Petro Pibernik, Marto Ramovš in Lizo Šimenc.

Vloge za razliko od originalne verzije 
celovečernega baleta pa nosijo sloven-
ska imena, tako je Collas na primer Peter, 
Alain pa Bine. Balet po dramaturški za-
misli priznane slovenske baletne umetnice, 
Maruše Vidmar, sta poleg Vidmarjeve kore-
ografirala še Vlasto Dedovič, ki se je poigral 
s kokošmi ter komičnim likom Bineta  ter 
Vojko Vidmar, ki je v plesne korake prenesel 
enega od najznačilnejših in najduhovitejših 
plesov iz baleta, ples s coklami vdove Simo-
ne. Glede na atraktivne variacije in pas de 
deuxe ter komične inserte je balet Navi-
hanka primeren za vse starostne skupine –  
otroke, mladino in vse, ki so mladi po srcu.  
V glavnih vlogah so na premieri nastopili 
Alena Medič (Liza), dramska igralka Nadja 
Strajnar Zadnik (vdova Simona), Gregor 
Guštin (Peter), Ivan Greguš (Bine), Boštjan 
Luštrik (Binetov oče Tomaž), Karmen Kobe 
(Notar), Lizine prijateljice so bile Katarina 
Čegovnik, Kristina Kolle, Petra Pibernik in 
Liza Šimenc, Petelin Maja Kapiter, Kokoši 
pa Marta Ramovš, Karmen Kobe, Marjetka 
Kosovac in Ines Mandelj.   
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NAVIHANKA
koreografija: Maruša Vidmar, na sliki: Karmen Kobe, Boštjan Luštrik in Ivan Greguš                 foto: Roberta Fičur

NAVIHANKA
koreografija: Maruša Vidmar, na sliki: Katarina Čegovnik, Liza Šimenc, Nadja Strajnar Zadnik, Kristina Kolle,
Petra Pibernik in Alena Medič                                                                                                    foto: Roberta Fičur
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SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA

Pod zvezdami – Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana
s koreografijami Twile Tharp in Dinka Bogdanića 

Baletni ansambel SNG Opere in baleta Ljubljana je v sezono 2010/2011 vstopil s premiero 
dveh koreografij Twile Tharp, ki so ju z novim delom koreografa Dinka Bogdanića 
poimenovali Pod zvezdami. Z obzirom, da se ljubljanska operno baletna hiša še vedno ni 
naselila v svoje prenovljeno domovanje, so premiero in ponovitve uprizorili v Linhartovi 
dvorani Cankarjevega doma. 
Pod zvezdami je bila prva premiera novega umetniškega vodje baleta SNG Opera in balet 
Ljubljana, Ireka Mukhamedova, ki je naslov in izbor predstave podedoval od svojega 
predhodnika, Jaša Otrina.  
V prvem delu večera smo lahko videli dve koreografiji ameriške koreografinje Twile Tharp, 
Ples s Sinatro (Sinatra suite) in Nekaj več (Baker´s Dozen), ki ju je z ljubljanskim baletnim 
ansamblom naštudirala Elaine Kudo. 
Ples s Sinatro je nastal leta 1984 na pobudo plesalca Mihaila Barišnikova, ko je Tharpova 
različico svojega večjega projekta z naslovom Devet Sinatrovih pesmi priredila za American 
Ballet Theatre. Iz omenjene verzije je uporabila tri pesmi, četrto pa je dodala kot solo za 
slovitega plesalca. Zaradi nenadne poškodbe solistke ljubljanskega baleta, Tjaše Kmetec, smo 
na premieri žal videli le slednjo v izvedbi Petra Đorčevskega. V alternaciji v baletu plešeta 
še Olga Andrejeva in Lukas Zuschlag. Kostume je po skicah Oscarja de la Rente oblikovala 
Nadja Bedjanič, kot oblikovalec luči pa je podpisan Jennifer Tipto.  
Balet Nekaj več (Baker´s Dozen), ki je bil na premieri zaradi poškodbe Kmetčeve izjemoma 
uprizorjen drugi po vrstnem redu, je Tharpova oblikovala za dvanajst plesalcev na glasbo 
harlemskega džezovskega velikana Willieja The Lion Smitha. Premierno so balet izvedli 
februarja 1979 na Akademiji za glasbo v Brooklynu v New Yorku. Plesalci ljubljanskega 
baleta Sanja Nešković Peršin, Rita Pollacchi, Ana Klašnja, Kristina Aleksova, Mojca Bandelj, 
Nina Ogrinc, Iulian Ermalai, Alexandru Ioan Barbu, Cosmin Agavriloaei, Ivan Kozjuk, Lucas 
Jerkander, Lukas Zuschlag (v alternaciji s Petrom Đorčevskim), se s svojevrstno lagodnostjo 
prepuščajo užitkom popoldanskega družabnega plesa. Kostumografijo je zasnoval Santo 
Loquasto, luči pa je oblikoval Jennifer Tipton.  Pri obeh koreografijah Twile Tharp je bila 
baletna mojstrica Saša Mukhamedov, asistent pa Stefan Capraroiu.
 V drugem delu večera smo bili priča novi koreografski stvaritvi hrvaškega baletnega umetnika, 
Dinka Bogdanića, z naslovom Čudoviti svet … je lahko (What a wonderful world … can 
be), za katerega je Bogdanić uporabil pesmi Louisa Armstronga.  Vsebinska nit predstave 
je intimna zgodba treh ljudi. Kot je povedal koreograf sam, se skozi plesno koreografijo 
ljubezen do glasbe materializira v ljubezen do drugega, pokazati pa je želel predvsem, da pri 
ljubezni nista pomembna niti barva kože niti spol – sporočilo, ki ga odpleše 28 plesalcev 
ljubljanskega baletnega ansambla: Joseph Bunn (v alternaciji Lukas Zuschlag), Regina Križaj, 
Lukas Zuschlag (v alternaciji Tjaša Kmetec in Petar Đorčevski), Ana Klašnja, Rita Pollacchi, 
Kristina Aleksova, Mojca Bandelj, Georgeta Capraroiu, Sorina Dimache, Eva Gašparič, Hye 
Min Kim, Ksenja Kovač, Barbara Marič, Nina Ogrinc, Gabriela Stojanova, Urša Vidmar / 
Lejla Pantić Šindrić, Mariša Nač, Iulian Ermalai, Cosmin Agavriloaei, Alexandru Ioan Barbu, 
Ivan Greguš, Gregor Guštin, Tomaž Horvat, Lucas Jerkander, Ivan Kozyuk, Ređep Ramadani 
in Gaj Rudolf. Kostumografija in scenografija je delo Bjanke Ursulov, luči je oblikoval Andrej 
Hajdinjak, asistenta predstave pa sta Mojca Kalar Simić in Viktor Isajčev.
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NEKAJ VEČ (Baker´s Dozen)
koreografija: Twila Tharp, na sliki: Kristina Aleksova, Lukas Zuschlag, Nina Ogrinc in Alexandru Ioan Barbu
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

ČUDOVITI SVET ... JE LAHKO
koreografija: Dinko Bogdanić, na sliki: Regina Križaj in Lukas Zuschlag
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Prvi petek v letošnjem novembru je balet SNG Maribor poskrbel za pravo baletno poslastico, 
v baletnih krogih dolgo pričakovano premiero baleta Giselle. Uprizoritev, ki se trdno oklepa 
originalne, tradicionalne klasične postavitve, je zadostila vsem željnim pravega klasičnega 
baleta.

Za mariborski baletni ansambel jo je po originalni verziji Mariusa Petipaja postavil Rafael 
Avnikjan, slovenskemu občinstvu poznan že z lanskoletne postavitve baleta Bajadera v 
koprodukciji ljubljanskega in mariborskega baleta. Scenografija je bila v rokah Juana 
Guillermo Nova, kostume je izdelal Luca Dall’Alpi. Premieri in reprizam je dirigirala Alice 
Farnham, ki pa je sicer izvrstnim plesalcem v tempih povzročala kar nekaj skrbi. Pokazatelj, 
da se v SNG Maribor pri izboru predstave niso zmotili, je bilo v prvi vrsti navdušenje 
občinstva, iz strokovnih krogov pa prepoznavnost številnih pravilnih odločitev vodstva v skrbi 
za bodočnost ansambla.

Za uprizoritve so pripravili kar tri zasedbe tako glavnih kot manjših solističnih vlog. Na 
premieri so zaplesali odlična Alenka Ribič Laufer kot Giselle, izvrsten Anton Bogov kot 
Vojvoda Albrecht, Sergiu Moga kot prepričljiv Hilarion, Myrtha je bila Galina Čajka, njeni 
spremljevalki Ines Petek in Evgenija Koškina, v kmečkem pas de deuxu sta se predstavila 
Evgenija Koškina in Matjaž Marin, Wilfried je bil Vadim Kurgajev, Giselina mati Marina 
Krasnova, Bathilde Tanja Baronik in Herzog Marin Turcu.

Že takoj v začetku tedna po premieri sta se mariborskemu občinstvu predstavili v vlogi Giselle 
še Katarina de Meneses s partnerjem  Antonom Bogovim in Tijuana Križman Hudernik z 
Matjažem Marinom kot Vojvodo Albrechtom, Hilariona sta zaplesala še Eric Borrough in 
Sytze Jan Luske, Myrtho Olesja Hartmann, pa potem Kmečki pas de deux Asami Nakashima 
in Eric Borrough, ter solo vili Branka Popovici in Tetiana Svitlična.

Še posebej zanimivo v barvni paleti različnih zasedb je, da se interpretacije posameznih vlog 
med seboj razlikujejo, vse pa se tesno držijo izpovednega in plesnega stila. Ob izkušenih 
zvezdah mariborskega baleta, kot sta Alenka Ribič Laufer in Anton Bogov, so tako zaplesali še 
mladi plesalci, ki so od prvega do zadnjega upravičili zaupanje vodstva! 

Nadvse navdušujoče spoznanje je tudi vključitev več mladih baletnih plesalcev, gojencev 
Srednje baletne šole Konservatorija za glasbo in balet v predstavo. Tako mladi baletni plesalci 
pravočasno začenjajo z nabiranjem odrskih izkušenj, kar se bo v prihodnosti obrestovalo tako 
posameznikom na njihovi profesionalni baletni poti, kot tudi SNG Maribor. Slednji tudi sicer 
v zadnjih letih dokazuje, da je sodelovanje profesionalnega baletnega ansambla z osrednjo 
izobraževalno baletno ustanovo mogoče zastaviti na pravilnih temeljih, ki temelji predvsem v 
pravočasnem vključevanju dijakov v predstave profesionalnega baletnega ansambla. 

Mariborska Giselle, ki izžareva večletni trud, ki ga je vodstvo SNG Maribor vložilo v razvoj 
baletnega ansambla je tako predstava, za katero lahko le upamo, da bo na odru živela še dolgo.

SNG MARIBOR

Veličastna premiera romantičnega baleta Giselle
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GISELLE
koreografija: Rafael Avnikjan, na sliki: Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin                              foto: Arhiv SNG Maribor

GISELLE
koreografija: Rafael Avnikjan, na sliki: Alenka Ribič Laufer in Anton Bogov                                          foto: Arhiv SNG Maribor
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PREDSTAVE

Nove zasedbe v baletu Bajadera v koprodukciji
obeh slovenskih baletnih gledališč 

Januarja 2011 smo si lahko, tako v ljubljanskem Cankarjevem domu kot na Velikem odru 
SNG Maribor, ponovno ogledali kar sedem predstav klasičnega baleta Bajadera, ki je nastal v 
koprodukciji baletnih ansamblov SNG Opera in balet Ljubljana ter SNG Maribor.

Tokratne uprizoritve so poleg tistih, ki smo jih že videli, ponudile tudi precej novih zasedb v 
solističnih vlogah. 

V Ljubljani so prvič nastopile Gabriela Stojanova in Tjaša Kmetec v vlogi Gamzati ter 
Rita Pollacchi v vlogi Nikije, njihov partner je bil izvrstni gost iz narodnega baleta HET iz 
Amsterdama, Mathew Golding.
Pa tudi precej drugih vlog je ponudilo na ogled nove interprete: Gregor Guštin je odplesal 
solo Fakirja, Iulian Ermalai Zlatega idola, Barbara Marič je nastopila v solo Ognju, Urša 
Vidmar in Olga Andreeva pa v solo sencah.

V uprizoritvah v Mariboru je v vlogi Gamzati prvič nastopila Tijuana Križman Hudernik, v 
vlogi Solorja pa Eric Borrought.    

3.

BALETNA OPREMA PRIZNANIH PROIZVAJALCEV
GRISHKO RUSIJA in SANSHA KITAJSKA
BALETNI COPATI, DRESI, TUTU, BALETNE NOGAVICE ...

&

Novo polje X/13, 1000 Ljubljana tel: 01 549 11 00

www.schlamberger.si, info@schlamberger.si

Programe Društva baletnih umetnikov Slovenije sofinancira 
RS Ministrstvo za kulturo.
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BALET V OPERNIH PREMIERAH

Balet SNG Opera in balet Ljubljana v Pastirju 

SNG Opera in balet Ljubljana je v začetku novembra 2010 na odru Linhartove dvorane 
Cankarjevega doma krstno uprizorila mladinsko pravljično opero Pastir, priznanega 
slovenskega skladatelja Petra Šavlija, ki je pobrskal po zakladnici slovenskih ljudskih pravljic 
in v opero obudil tolminsko pravljico z naslovom Svinjski pastir postane španski kralj. Nova 
mladinska opera, v šestih slikah in trajanju 60 minut, je nastala po naročilu SNG Opera in 
balet Ljubljana. 

Mladega pastirja zanima, ali je kaj resnice v njegovih sanjah, da je postal španski kralj. 
Najprej kot svinjski pastir v gozdu odreši zakleto čarovnico. Nato pijanim rokovnjačem 
pobere čarobno mošnjo, prstan in meč. V Španiji premaga tujo vojsko in si za nagrado izbori 
najmlajšo kraljično, ki pa ne prenese revščine na pastirjevem domu, zato mu pokrade čarobne 
predmete in jo popiha domov. Obupanemu pastirju pomaga čarovnica, ki ga najprej spremeni 
v prodajalko čudežno dobrih hrušk. Ko kraljična eno pojé, ji na glavi zrastejo rogovi. Nato 
čarovnica pastirja spremeni v meniha zdravilca. Kralj ga prosi za pomoč, a rogovi na kraljičnini 
glavi le še bolj zrastejo, saj se mu dekle ni iskreno izpovedalo. Slednjič deklica le prizna, da je 
okradla svojega moža. Ta pa sname meniško haljo in se ji razkrije. Srečen konec je tu.

V operi poleg opernih solistov in orkestra SNG Opera in balet, v precejšnji meri nastopajo še 
baletni plesalci baletnega ansambla in gojenci Srednje baletne šole Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana. Koreografijo je oblikovala Tanja Pavlič.

4.

BALET V OPERI PASTIR, koreografija: Tanja Pavlič  
foto: Arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Balet SNG Maribor v La bella Opera

Slovensko narodno gledališče Maribor je 26. novembra 2010 uprizorilo prav posebno operno 
premiero, La bella Opera, s katero so ustregli vročih opernih melodij željnemu občinstvu. 
La bella Opera je večer najlepših opernih arij, duetov, zborov, orkestrskih uvertur in mediger 
iz posameznih glasbeno-gledaliških del, združenih v eni predstavi, namenjeni vsem ljubiteljem 
opere. Režija in zamisel, delo Jakija Jurgeca, vključuje različne scensko-kostumografske 
trenutke, ki v koherentno celoto povezuje glasbene estetike različnih kulturnih okolij in časov. 
Predstava je zastavljena kot izbor najlepših opernih odlomkov skladateljev, kot so Gioachino 
Rossini, Gaetano Donizetti, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Giacomo Puccini, 
Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Jacques Offenbach. Povezuje jih 
igriva in humoristično obarvana zgodba, ki s sodobnim in vznemirljivim režijskim pristopom 
razbija klasični koncertni način izvedbe največjih opernih uspešnic.

V opernih predstavah nemalokrat naletimo tudi na številne baletne vložke, v katerih balet 
biva kot neizbežna in kulminantna točka, ki vedno znova oplemeniti celoten dogodek. 
Koreografija je bila zaupana Valentini Turcu, ples pa Branki Popovici, Christianu Popovici ter 
Vasiliju Kuzkinu, ki temperamentno in odločno skozi ples popeljejo celotni pevski zbor v svet 
flamenca, v svet Carmen, v grand finale ... v Danse Boheme, G. Bizeta. 

Valentina Turcu  je poleg koreografije oblikovala tudi odrski gib nekaterim solistom, zboru in 
skrbela za finese, glasbene akcente, detajle in posamezne trenutke obogatila še s kakšno idejo... 
Tako na primer Petya Ivanova virtuozno arijo Olympie iz Hoffmanovih pripovedk odpleše 
na špicah, oblečena v baletno plesalko, oblikovano kot lutka, ki izstopi iz škatle in ima svoj 
drog ter tipično klasično baletno koreografijo. Zanjo vedno znova žanje velik aplavz... Tukaj 
so še Janez Lotrič ter moški zbor v Donizettijevi Hči polka, z militaristično koreografijo, malo 
resno, malo komično, vsekakor šarmantno in publiki zelo všečno.

LA BELLA OPERA 
koreografija: Valentina Turcu, na sliki: Branka Popovici, Vasilij Kuzkin z opernim 
ansamblom SNG Maribor                                                             foto: Arhiv SNG Maribor

LA BELLA OPERA
koreografija: Valentina Turcu, na sliki: Cristian Popovici                  foto: Arhiv SNG Maribor
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DBUS  in Televizija Slovenija

Izvrstno sodelovanje med TV Slovenija – 
Uredništvom za resno glasbo in balet ter 
Društvom baletnih umetnikov Slovenije 
je plod večletnega dela, ki sta ga začrtala 
bivši predsednik DBUS, baletni umetnik 
in Prešernov nagrajenec Vojko Vidmar ter 
urednica Uredništva za resno glasbo in balet 
na TV Slovenija, Danica Dolinar. V zadnjih 
letih je tako nastalo več ur baletnih oddaj, 
ki razveseljujejo televizijske gledalce širom 
po Sloveniji, predvsem pa tiste, ki živijo 
oddaljeni od osrednjih slovenskih baletnih 
središč in jim baletna umetnost ni vselej do-
stopna. V letu 2010 sta se Danica Dolinar 
in aktualni predsednik DBUS, Tomaž Rode, 
dogovorila za televizijsko snemanje treh 
baletnih dogodkov. Dobrodelni baletni kon-
cert za pomoč delavcem Pomurja je TV Slo-
venija – Uredništvo za resno glasbo in balet 
posnelo 23. januarja 2010 v Murski Sobo-
ti. Sledilo je snemanje 9. gala večera novih 
baletnih koreografij na Slovensko glasbo na 
Mednarodni dan plesa, 29. aprila 2010 v Ve-
liki dvorani SNG Maribor, zatem pa v istem 
gledališču še snemanje Dobrodelnega med-
narodnega gala baletnega koncerta »plesalci-
plesalcem«, 7. junija 2010, ki ga je Društvo 
baletnih umetnikov Slovenije organiziralo v 
želji do pomoči baletnim plesalcem iz Čila, 
ki jih je v začetku leta 2010 prizadel rušilni 
potres.  Delo Danice Dolinar na Televiziji 
Slovenija predstavlja dragocen doprinos 
slovenski baletni umetnosti! Televizija je 
tako medij, ki s predvajanjem baletnih oddaj 
pretežno širi vedenje o baletni umetnosti v 
prostor širše slovenske populacije. Zatrdno 
lahko govorimo, da je prav vsaka predvaja-

5.

na baletna oddaja v katerega od slovenskih 
baletnih gledališč pripeljala kakšnega novega 
oboževalca baletne umetnosti. Kljub temu 
pa v naših vrstah gojimo premalo zavedanja 
o tem, da bi bilo še številnejše arhiviranje 
baletnih dogodkov, ki se odvijejo na slo-
venskih tleh pomembno tudi za prihajajoče 
generacije tako baletnih umetnikov kot lju-
biteljev baletne umetnosti! V kolikor bomo 
sposobni dogovora o televizijskem snemanju 
vseh ali vsaj večine baletnih predstav, pa ne 
bomo za seboj zapustili zgolj pomembnega 
vizualnega zapisa, ki se bo za vselej vpisal 
v zgodovino slovenske baletne umetnosti, 
temveč bomo le-to sproti približevali tudi 
tistim, ki si bodisi zaradi oddaljenosti od 
baletnih središč, bodisi zaradi ekonomske 
nevzdržnosti ali kakšnega drugega razloga, 
aktualnih baletnih predstav ne morejo ogle-
dati v živo.
Teh je veliko, stopimo jim naproti zdaj, ko 
so vrata, ki vodijo k cilju odprta!
Hvala Danica Dolinar, hvala TV Slovenija! 

Danica Dolinar je leta 2008 prejela posebno priznanje 
DBUS za izjemne zasluge za popularizacijo, podporo in 
ohranjanje baletne umetnosti                        foto: Robert Balen
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...in Dobrodelni gala baletni koncert za Pomurje                                                                                             foto: arhiv DBUS

TV Slovenija je v letu 2010 posnela 9. gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo...                         foto: arhiv DBUS

Mednarodni gala baletni koncert plesalci plesalcem...                                                                                      foto: arhiv DBUS

Srečanje z ustvarjalci 10. gala 
večera novih baletnih koreografij na 
slovensko glasbo

V sklopu Gledališkega kluba Krka d.d., ki 
nepretrgoma deluje že 20. sezono, je bilo 
29. septembra 2010 na sporedu srečanje z 
ustvarjalci 10. gala večera novih baletnih ko-
reografij na slovensko glasbo. V sproščenem 
pogovoru, ki ga je vodila organizatorica Met-
ka Miklavič Gasser, so oblikovalci letošnjega 
večera opisali in predstavili svoja dela, o 
pomembnosti povezave baletne koreografije 
s slovensko glasbo, pa sta govorila priznani 
slovenski baletni umetnik in Prešernov 
nagrajenec Vojko Vidmar ter predsednik 
DBUS, Tomaž Rode. Obiskovalci so si lah-
ko ogledali tudi multimedialno razstavo z 
naslovom 10 let koreografskih večerov na 
slovensko glasbo.

Utrinek s srečanja z ustvarjalci 10. gala večera novih baletnih 
koreografij na slovensko glasbo                       foto: arhiv DBUS 

Gledališki klub Krka                                      foto: arhiv DBUS
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Mlade baletne plesalke v okviru baletnega studia DBUS

Društvo baletnih umetnikov Slovenije se zaveda neprijazne situacije, ki jo občutijo mladi 
slovenski baletni plesalci, tisti, ki končujejo baletno šolanje.  Ker je bila leta 2001 baletnim 
plesalcem beneficirana delovna doba iz 18 mesecev za eno leta dela zmanjšana na 15 mesecev 
za eno leta dela, danes baletni plesalci ostajajo v baletnih ansamblih precej dlje kot pred 
desetimi leti. Posledično se je tako skoraj povsem onesposobil kontinuiran pretok mladih 
slovenskih baletnih plesalcev pri zaposlovanju v profesionalni baletni ansambel.   

Predvsem je v vprašanju zaupanje staršev v prihodnost svojih otrok, tistih, ki se na prehodu 
iz nižje v srednjo baletno šolo odločijo, da bi se želeli izšolati za poklic baletnega plesalca, 
vsekakor pa tudi do mladih, ki so končali baletno šolanje ni pravično, da jim slovenska baletna 
umetnost v zadnjih letih tako rekoč ne nudi kaj dosti možnosti za poklicno udejstvovanje 
tam, kjer si vsi najbolj želijo, to je v baletnem ansamblu.  

Z namenom, da Društvo baletnih umetnikov Slovenije mnogim mladim baletnim plesalcem, 
ki niso dobili zaposlitve omogoči nadaljnje delovanje na področju za katerega so se izšolali, 
je bil v okviru DBUS ustanovljen baletni studio mladih, brezposelnih slovenskih baletnih 
plesalcev. Pod budnim očesom in strokovnim vodstvom priznane slovenske baletne umetnice 
in pedagoginje Maruše Vidmar, dobitnice strokovne nagrade Lydie Wisakove za vseživljenjsko 
delo na področju baletne umetnosti in baletne pedagogike, danes v njem deluje dvanajst 
mladih slovenskih baletnih plesalk, ki so se slovenskemu občinstvu predstavile v predstavah 
Ludus Saltatorius in Navihanka, sodelujejo pa tudi pri izvedbah učnih ur o baletu. Baletni 
studio mladih brezposelnih slovenskih baletnih plesalk deluje z namenom, da mladim 
omogoči ohranjanje baletne kondicije in umetniški razvoj, predvsem pa v upanju, da se bodo 
za nekatere od njih vrata v profesionalni baletni ansambel odprla.   

Maruša Vidmar vadi z mladimi baletnimi plesalkami                                                                                       foto: arhiv DBUS
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Baletni koncert
v Arboretumu Volčji potok

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je 
v četrtek, 2. septembra 2010 ob 20. uri 
uradno odprlo baletno sezono 2010/2011,  z 
uprizoritvijo Baletnega večera v Arboretumu 
Volčji potok.

V prekrasnem ambientu prizorišča pod 
Kamniškimi planinami, so za več kot pet 
tisočglavo množico obiskovalcev zaplesali 
Urša Vidmar, Nina Ogrinc, Alena Medič, 
Mariša Nač, Dana Petretič, Nastja Bremec, 
Gregor Guštin, Matevž Česen,  Siniša Buki-
nac in Michal Rynia.

Večer je bil v organizaciji Netvizije, izkupiček 
od prodanih vstopnic pa je bil namenjen v 
dobrodelne namene, in sicer za nakup de-
fibrilatorja, ki ga bo uporabljala Gasilska 
zveza Slovenije.

Tri učne ure o baletu

V mesecu oktobru je Liza Volk skupaj z 
mladimi baletnimi plesalkami uprizorila tri 
učne ure o baletu. V okviru projekta Preha-
janje med programi sta bili na sporedu dve, 
in sicer v vrtcih Najdihojca ter Palček, za tem 
pa še učna ura o baletu v okviru projekta 
Teden brez igrače v vrtcu Aeternija. 

MEDITACIJA
koreografija: Vlasto Dedovič, na sliki: Nina Ogrinc                                         
foto: arhiv DBUS

DAN NESKONČNIH SANJ
koreografija: Gregor Guštin, na sliki: Urša Vidmar in 
Gregor Guštin                                      foto: arhiv DBUS

TAM KJER MURKE CVETO
koreografija: Dana Petretič in Siniša Bukinac, na sliki: 
Dana Petretič in Siniša Bukinac                         foto: arhiv DBUS

Liza Volk z otroci na učni uri o baletu
foto: arhiv DBUS
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DBUS sodelovalo na Festivalu za 
tretje življenjsko obdobje v CD

Festival za tretje življenjsko obdobje je letos 
že desetič zapovrstjo ustvaril prostor za sode-
lovanje med generacijami, civilno družbo, 
prostovoljnimi organizacijami, gospodarski-
mi, akademskimi in političnimi sferami ter 
tako prispeval k trajnim medgeneracijskim 
rešitvam. 

Potekal je med 29. septembrom in 1. ok-
tobrom 2010 v Cankarjevem domu, ki je 
odprl vrata medgeneracijskemu sožitju, ust-
varjalnosti in izmenjavi idej.

Časovno in vsebinsko se festival navezuje na 
1. oktober, mednarodni dan starejših, ter na 
3. oktober, mednarodni dan otroka, rdeča 
nit festivala pa je posvečena evropskemu letu 
boja proti revščini in socialni izključenosti.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je na 
letošnjem Festivalu za tretje življenjsko ob-
dobje sodelovalo 29. septembra.

Na stojnici v tematskem parku kulture je 
postavilo na ogled predstavitev programov 
DBUS, uspešno in s pozitivnimi rezultati je 
izvedlo anketo o pripravljajočem se sklopu 
predstav z naslovom Peljimo vnuke na balet, 
na enem od številnih odrov, postavljenih v 
treh etažah Cankarjevega doma, pa so zaple-
sale še mlade, brezposelne baletne plesalke s 
koreografijo Alene Medič.

DBUS je svoje programe predstavilo v parku kulture
foto: arhiv DBUS

Mia in baletni copatki v izvedbi 
FreakoDance pod pokroviteljstvom 
DBUS

Skupina mladih baletnih plesalk z imenom 
FreakoDance, je pod okriljem Društva ba-
letnih umetnikov Slovenije v decembru 2010 
izvedla baletno predstavo Mia in baletni co-
patki. FreakoDance so mlade baletne ple-
salke osnovale pred dobrima dvema letoma, 
potem ko so po zaključku baletnega šolanja 
spoznale, da je to edini način za nadaljnje 
delo na področju baletne umetnosti. Danes 
v FreakoDance delujejo Maša Robič, Maja 
Verčko, Dominika Bučar, Tamara Polanc, 
Liza Volk, Petra Pibernik in Luka Perpar.

Mia in baletni copatki je pravljica o mali 
Miji, ki je pravkar dopolnila 10. rojstni dan. 
Tako kot vsi otroci, je tudi sama napisala 
pismo Božičku. Zaželela si je, da ji prinese 
baletne copatke, saj bi rada postala bale-
rina. Nestrpno pričakuje Božička, dedka pa 
neprestano sprašuje o njegovem prihodu. 
Med pričakovanjem dedek Miji pripoveduje 
o starem dobrem možu, Božičku. Nastopi 
božična noč in Mija sladko zaspi. V sanjah se 
sprašuje ali je bila tekom leta dovolj pridna, 
da bo dobila v dar kar si je zaželela. Božično 
jutro ji postreže z odgovorom. S predstavo 
so nastopili v vrtcih Čenca, Zelena jama, 
Palček, Mladi rod, Lek, Biba in Mojca ter v 
Pediatrični kliniki in v Škofji Loki.

Poleg mladih balerin je otroke razveselil tudi prihod Božička
foto: arhiv DBUS
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Balet se predstavi na OŠ Šentjernej

V soboto, 13. novembra 2010 je Društvo 
baletnih umetnikov Slovenije na Osnovni 
šoli Šentjernej v sklopu Dneva odprtih vrat, 
za 2. in 3. triado devetletke, izvedlo dve učni 
uri o baletu z naslovom Balet se predstavi. 
Učenci so se seznanili z delovnim dnevom 
baletnih plesalcev, s potekom priprav na 
baletne predstave, z razvojem baleta skozi 
zgodovino, s karakternimi plesi in sodobnim 
baletom. Učno uro sta povezovala Alena 
Medič in Tomaž Rode, v plesnih točkah pa 
so nastopili Mariša Nač, Alena Medič, Kata-
rina Čegovnik, Nina Pišlar, Tamara Polanc, 
Lucas Jerkander ter Joseph Bunn.

Otroci so spoznali baletno pravljico o Trnuljčici (zgoraj 
Katarina Čegovnik in Nina Pišlar), aktivno sodelovali na 
učni uri (v sredini), še posebej prepričljiv vtis pa je na otroke 
naredil Joseph Bunn (spodaj)                           foto: arhiv DBUS

Učna ura o baletu in Navihanka
v Prevaljah

14. decembra 2010 je bila v Kulturnem 
domu Prevalje na sporedu učna ura o baletu 
za Osnovno šolo Prevalje. V prvem delu je 
bila na sporedu predstavitev razvoja baletne 
umetnosti, sledil je prikaz delovnega dne 
baletnega plesalca in priprave na baletno 
predstavo, v drugem delu pa je bil uprizo-
rjen balet v enem dejanju, Navihanka.
Učna ura je tako mlade popeljala v svet za-
odrja in nastajanja baletne predstave, kasneje 
uprizorjene v polni odrski obliki. 

Otroci so navdušeno spremljali učno uro (zgoraj), največji 
aplavz pa je požel Ivan Grguš (spodaj)              foto: arhiv DBUS
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Prvi Gaudeamus gala kot popotnica 
za v prihodnje 

19. decembra 2010 se je na odru Kulturnega 
doma v Lendavi odvil že dolgo načrtovani 
prvi Gaudeamus gala, na katerem so nasto-
pili baletni plesalci iz Baletne akademije v 
Budimpešti, iz Teaterklasse baleta Dunajske 
državne opere in mlade slovenske baletne 
plesalke, ki so pred kratkim zaključile šolanje 
na ljubljanskem Konservatoriju za glasbo 
in balet Ljubljana. Ideja o vsakoletnem 
srečanju mladih baletnih plesalcev iz raznih 
evropskih mest, ki so pred kratkim zaključili 
baletno šolanje, se je porodila med Darjo Se-
bastian in Tomažem Rodetom z namenom, 
da se najmlajšim baletnim plesalcem, ki sto-
jijo pred vrati svoje profesionalne kariere, 
omogoči lažji preboj na baletne odre. Glede 
razvoja dogodka in njegove pomembnosti, 
ki naj bi jo dobil v naslednjih letih, so se v 
letu dni pogovarjali Tomaž Rode, predse-
dnik DBUS, Darja Sebastian, Simona Noja, 
direktorica baletne šole Dunajske državne 
opere, Evelyn Teri, vodja Theater-klasse v 
Dunajski državni operi, Yelena Pankova, 
baletna umetnica iz Rusije, ki živi in de-
luje v nemškem Münchnu, John Blieken-
daal, direktor baletnega oddelka umetniške 
akademije v Holandiji in  Schanda Beáta, 
umetniška direktorica baletne akademije v 
Budimpešti. 

Kreatorke prvega Gaudemus gala Evelyn Teri, Balet 
dunajske državne opere, pobudnica Darja Sebastian, 
Nóra Szönyi iz Madžarske državne baletne akademije v 
Budimpešti in Maruša Vidmar, ki skrbi za mlade slovenske 
baletne plesalke                                            foto: Ernő Sebastian

UPANJE – Mariša Naš, mlada nadobudna slovenska 
baletna plesalka z Matevžem Česnom            foto: Ernő Sebastian

VOZNICA – baletne plesalke Katarina Čegovnik Karmen 
Kobe, Petra Pibernik, Liza Šimenc, Marta Ramovš, Kristina 
Kolle, Ines Mandelj in Maja Kapitler             foto: Ernő Sebastian

IGRA – Katarina Čegovnik, Metka Beguš, Nina Pišlar in 
Urša Grm                                                     foto: Ernő Sebastian
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Letošnji, prvi Gaudeamus gala je izzvenel kot uvod v dogodek, ki naj bi se z leti širil tudi v 
druge evropske države, tiste, ki se bodo odločile za sodelovanje. Že v naslednjem letu bodo k 
ogledu povabljeni tudi baletni direktorji raznih baletnih ansamblov, ki bodo morda v katerem 
od plesalcev prepoznali kvalitete, ki jih iščejo. Osnovni namen Gaudeamus gala je zastavljen 
kot spoznavanje mladih plesalcev med seboj, izmenjavanje izkušenj, predvsem pa upanje, da 
marsikateremu mlademu baletnemu plesalcu odpre vrata na enega od evropskih odrov.

Alice White, Aleksandru Pilca in Astrid Renner, plesalci Theaterklasse Dunajskega državnega baleta                foto: Ernő Sebastian

Adrienn Horányi in Tamas Darai iz Madžarske državne baletne akademije                                                       foto: Ernő Sebastian
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…in…

Srečanje madžarskih in slovenskih 
baletnih plesalcev ter Navihanka v 
Lendavi

Istega večera kot prvi Gaudeamus gala se je 
na odru Kulturnega doma Lendava zgodil še 
en pomemben dogodek, srečanje baletnih 
plesalcev dveh sosednjih držav, Slovenije in 
Madžarske.

V sklopu le-tega sta nastopila mlada 
madžarska baletna plesalca Adrienn Horányi 
in Tamaás Darai s pas de deuxom iz baleta 
Hrestač, od slovenskih baletnih plesalcev 
pa so nastopili Tijuana Križman Hudernik, 
Urša Vidmar, Dana Petretič, Matjaž Marin, 
Siniša Bukinac in Matevž Česen. 

V programu večera sta bila na sporedu tudi 
verzija baleta Navihanka, ki ga je za Društvo 
baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju 
z Vlastom Dedovičem in Vojkom Vidmar-
jem, postavila Maruša Vidmar.
V glavnih vlogah so tokrat nastopili Ti-
juana Križman Hudernik kot Liza, Matjaž 
Marin kot Peter, Damjan Mohorko je bil 
Bine, Nadja Strajnar Zadnik vdova Simona, 
Gašper Malnar Binetov oče, ob njih pa še 
mlade slovenske baletne plesalke Katarina 
Čegovnik, Kristina Kolle, Petra Pibernik, 
Liza Šimenc, Maja Kapiter, Marta Ramovš, 
Karmen Kobe, Marjetka Kosovac in Ines 
Mandelj.

Largo v Lendavi - Urša Vidmar in Matevž Česen
foto: Ernő Sebastian

Nadja Strajnar Zadnik, Karmen Kobe, Gašper Malanar in 
Damjan Mohorko...                                    foto: Ernő Sebastian

Dana Petretič in Siniša Bukinac - Ne me quite pas
foto: Ernő Sebastian
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ter Nadja Strajnar Zadnik, Liza Šimenc, Katarina Čegovnik, Petra Pibernik in Kristina Kolle.
foto: Ernő Sebastian

V Navihanki so zaplesali Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin, solista baleta SNG Maribor ...
foto: Ernő Sebastian
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Urša Vidmar in Lucas Jerkander                                                                                                                       foto: arhiv DBUS

Božiček je prispel v Medvode z Navihanko

Božični koncert v Prevaljah

26. decembra 2010 se je Društvo baletnih umetnikov Slovenije odzvalo povabilu Kulturnega 
društva Mohorjan iz Prevalj, kjer sta v večeru, posvečenem božičnemu prazniku nastopila 
Urša Vidmar in Lucas Jerkander, oba člana baleta SNG Opera in balet Ljubljana. Najprej je 
Urša Vidmar zaplesala v Meditaciji koreografa Vlasta Dedoviča, potem pa še skupaj z Luca-
som Jerkandrom prav tako v Dedovičevem Largu na Händlovo glasbo. 
Obe točki sta se odlično vklopili v program, o čemer priča citat predsednika Kulturnega 
društva Mohorjan, gospoda Jožka Kerta: »Hvala in še enkrat hvala. Sinoči je bilo zares lepo. 
Nabito polna dvorana je napeto spremljala božični koncert, v katerem je bila takšna ubranost 
besede, petja, glasbe in baleta, da se to le redko primeri. Skratka, enkratno. Upam, da sta se 
tudi plesalca dobro počutila! Bila sta odlična! Njun ples in glasba sta bila v sozvočju s celo-
tnim večerom! Bil je pravi užitek!«

Na predbožični dan, 24. decembra, je 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije pri-
pravilo presenečenje najmlajšim učencem 
osnovne šole iz Medvod, za katere je v Me-
dvoškem domu kulture uprizorilo baletno  
enodejanko Navihanka s prihodom Božička. 
V glavnih vlogah so tokrat zaplesali Tijuana 
Križman Hudernik, Matjaž Marin, Damjan 
Mohorko ter dramska igralca Nadja Strajnar 
Zadnik in Gašper Malnar.
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Srečanje slovenskih in srbskih 
baletnih plesalcev v Beogradu

27. december 2010 je minil v znamenju 
srečanja slovenskih in srbskih baletnih 
plesalcev na Novoletnem gala baletnem 
koncertu v Srbskem narodnem gledališču v 
Beogradu. 

Prvo srečanje slovenskih in srbskih baletnih 
plesalcev je uresničilo dogovor o tesnem 
sodelovanju med Društvom baletnih 
umetnikov Slovenije in Društvom baletnih 
umetnikov Srbije, podpisanim novembra 
2009.

Od slovenskih baletnih plesalcev so nastopili 
solisti baleta SNG Maribor Tijuana Križman 
Hudernik, Galina Čajka in Matjaž Marin ter 
svobodna baletna umetnika Nastja Bremec 
in Michal Rynia.

Poleg srbskih baletnih plesalcev, Bojane 
Žegarac, Ane Pavlović, Dalije Imanić, Mile 
Dragičević, Tamare Ivanović, Jovice Begojeva, 
Milana Rusa in Jovana Veselinovića, sta se 
v programu večera predstavila še Corrine 
Verdeil in Rainer Krenstetter iz Berlinskega 
državnega baleta. Slednji je z Galino Čajko 
nastopil v pas de deuxu iz baleta Bajadera.

Ne me quite pas Freda Lasserja tokrat v izvedbi Nastje 
Bremec in Michala Rynie                             foto: Slobodan Bibić

Galina Čajka, prvakinja baleta SNG Maribor,
je zaplesala skupaj z avstrijskim baletnim umetnikom
Rainerjem Krenstetterjem                 foto: Slobodan Bibić

Sodelijoči v Beogradu po končanem Gala baletnem 
koncertu                                                     foto: Slobodan Bibić

Večer, ki je požel odlične kritike v srbskih 
medijih, je spremljalo kar pet intervjujev na 
različnih pomembnih srbskih televizijskih 
postajah, med njimi dva na osrednji Srbski 
televiziji RTS.  

Žal v programu niso sodelovali plesalci 
ljubljanskega baleta, zaradi zaposlenosti 
celotnega ansambla v decembrskih uprizo-
ritvah baleta Hrestač.  



33

Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin sta se Beograjskemu občinstvu predstavila tudi v Pas de deuxu iz baleta Giselle
foto: Slobodan Bibić

Zaključni poklon Beograjskemu občinstvu
foto: Slobodan Bibić
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RAZSTAVE

Retrospektiva gala večerov novih baletnih koreografij na slovensko glasbo 
2001  –  2009 – Ljubljana, Portorož in Nova Gorica

Ob izvedbi jubilejnega, 10. gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, je 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije pripravilo na ogled multimedijalno razstavo z naslovom 
Retrospektiva gala večerov, ki vključuje celovit pregled odlomkov vseh izvedenih koreografij, 
od prvega do vključno devetega večera. 
Razstava je bila na ogled 29. septembra 2010 v sklopu Gledališkega kluba Krka, 10. oktobra 
2010 ob premieri 10. gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo v preddverju 
in v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, 17. oktobra 2010 v Avditoriju Portorož ter 12. 
decembra 2010 v SNG Nova Gorica. 

6.

7.
NOVICE

Edward Clug postal Umetniški 
direktor baleta SNG Maribor

Direktor SNG Maribor, Danilo Rošker, si je 
vrsto let prizadeval za samostojno umetniško 
pozicijo baletnega ansambla SNG Maribor 
s svojim umetniškim vodjo, ki bo zastavljal 
in uresničeval umetniško vizijo programa ter 
razvoj in delovanje ansambla. Njegova priza-
devanja so pred kratkim obrodila rezultat, 
ko je Ministrstvo za kulturo sprejelo pre-
dlog o imenovanju umetniškega direktorja 
baleta SNG Maribor, k čemer je nedvomno 
prispevalo tudi uspešno delovanje baleta 
v obdobju zadnjih let, ko se ta intenzivno 
uveljavlja tako na domačem kot na medna-
rodnem plesnem zemljevidu. Oktobra letos 
sta predlog Danila Roškerja za imenovanje 
dosedanjega vodje baleta, Edwarda Cluga, 
na mesto Umetniškega direktorja baleta 
SNG Maribor potrdila tako Svet zavoda kot 
Strokovni svet, poleg njiju pa še Strokovna 
skupina pomočnika direktorja za področje 
Baleta SNG Maribor. Edward Clug je ob 
imenovanju povedal: »Sprememba predsta-
vlja potrditev identitete baleta SNG Maribor 
kot nacionalnega baleta, ki igra pomembno 
vlogo v razvoju plesa in baletne umetnosti v 
Sloveniji«. Na mesto Umetniškega direktorja 
baleta je bil imenovan za mandat do meseca 
avgusta 2013.  

Koreografski podvigi
Valentine Turcu

Slovenska baletna umetnica, članica baleta 
SNG Maribor, je v mesecu decembru 
ustvarila koreografije v kar dveh pomembnih 
dogodkih.  Najprej je v zagrebškem Hrvaškem 
narodnem gledališču koreografirala baletne 
vložke in gib v opereti Johana Straussa 
Netopir, ki je bila premierno uprizorjena 
10. decembra 2010, za tem pa še v božično 
novoletnem koncertu SNG Maribor krajši 
baletni koreografiji, in sicer Valček iz Maška-
rade na glasbo Arama Hačaturjana v katerem 
sta zaplesala člana baleta SNG Maribor, 
baletna prvakinja Alenka Ribič Laufer in 
plesalec Sytze Jan Luske ter Polko v kateri 
sta nastopila Evgenija Koškina in prav tako 
Sytze Jan Luske.  

Edward Clug - Umetniški direktor baleta SNG Maribor
foto: Marta Tiberiu
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Eso es v Plesnem teatru Ljubljana

Mlada in perspektivna skupina plesalk iz ple-
sne akademije SEAD (Salzburg Experimental 
Academy of Dance), Maja Kalafatić, Bojana 
Mišić in Jasna Zavodnik, je v sodelovanju z 
glasbeno ustvarjalko Zarjo Zavodnik ustvari-
la novo plesno predstavo z naslovom Eso es, 
ki je bila premierno uprizorjena 18. 11. 2010 
in 19. 11. 2010 v Plesnem teatru Ljubljana. 

Ustvarjalke so se ob ustvarjanju osredotočale 
na vprašanje, kako lahko glasba in gib v na-
sprotju z besedo prenašata določene pomene, 
odnose in situacije. Glasba in gib v predstavi 
delujeta hkrati kot abstrakten in konkreten 
prevod besed, tematsko pa so izpostavljena 
razmerja med reševalcem in reševancem, 
ter med iluzijo in resničnostjo. S prepletom 
humorja in odrske iluzije predstava prinaša 
osvežitev na slovenski glasbeno-plesni sceni. 
Projekt je podprlo Ministrstvo za kulturo RS. 

Tijuana Križman Hudernik 
oktobra nastopila v Novosibirskem 
gledališču

Solistka baleta SNG Maribor, Tijuana 
Križman Hudernik, je 3. oktobra 2010 
nastopila na največjem ruskem odru v 
Novosibirsku, v dvorani, ki sprejme 1774 
gledalcev. »Express Rusija«, kot sama imenuje 
gostovanje, je prišlo iznenada, in sicer na 
predlog umetniškega direktorja baleta SNG 
Maribor, Edwarda Cluga, saj je morala ena 
od plesalk, ki sicer nastopajo v Clugovem 
avtorskem delu Quatro, koreografiranem 
za plesalce baleta Mariinskega gledališča iz 
St. Petersburga, istega večera v domačem 
gledališču nastopiti v Bajaderi. 

Koreografijo Quatro je Tijuana Križman 
Hudernik v pičlih petih vajah naštudirala z 
Edwardom Clugom v Mariboru, s plesalci, 
Denisom Matvienkom, Leonidom Safranom 
ter Olesyo Novikovo, s katerimi je nastopila 
na predstavi v Novosibirski operi, pa se je 
prvič srečala šele na dan predstave.  

Tijuana, ki je v Novosibirsku doživela ve-
lik uspeh, pripoveduje: »Zelo sem vesela!  
Občutki so enkratni in nepozabni! Plesati 
na tako velikem odru z bleščečimi plesalci so 
sanje vsakega baletnega plesalca.

Še posebej si štejem v čast, da sem osebno 
spoznala in prejela čestitke ruske baletne 
legende, Igorja Zelenskega, vodje baleta 
Novosibirskega gledališča.«

Tijuana Križman Hudernik z Denisom Matvienkom po 
predstavi v Novosibirsku                               

Utrinek iz predstave Eso es                           
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TOPLO - VROČE - VRE

Baletni plesalci in pokojninska reforma ali kje smo obtičali?

V zalaganja, da v novem pokojninskem zakonu baletni plesalci dobijo pravičen in baletnega 
umetnika dostojanstven status, je bilo vloženo veliko truda. Številne dejavnosti kot okrogle 
mize, sestanki, dopisi, ustanovitev strokovne skupine za poenotenje stališč, ki je izdelala in 
posredovala najbolj sprejemljivo statusno rešitev za baletne plesalce, so nas v sodelovanju z 
Ministrstvom za kulturo pripeljale daleč. 

Pa vendar se je pred kratkim zataknilo! Čeprav sta Ksenija Kovač, sindikalna predstavnica 
baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana in Tomaž Rode, predsednik Društva 
baletnih umetnikov Slovenije, na sestanku delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov 
več poklicev, ki naj bi bili upravičeni do posebnih pogojev upokojevanja, s predstavnikom 
vlade RS, dne 8. septembra 2010 na Ministrstvu za delo od predstavnika vlade večkrat slišala 
omeniti Balet, je nenadoma postalo vse tiho. Čeprav naj bi se sestanki delovne skupine po 8. 
septembru nadaljevali  na podlagi iztočnic, ki jih je delovna skupina sprejela na omenjenem 
sestanku, pa tako Ksenija Kovač kot Tomaž Rode nista bila več povabljena na nobenega, prav 
tako nista prejela nobenega dokumenta ali dopisa, ki bi opisoval nadaljnje možnosti rešitve. 
Kdo ali kaj je krivec, da so predstavniki Slovenske baletne umetnosti nenadoma izključeni iz 
nadaljnjih pogajanj? Smo preglasni in moteči? Se nam je morda po robu postavil nekdo, ki 
vidi drugačno rešitev, od tiste, ki smo jo predlagali? 

Kakorkoli, pomembno vlogo bo moral prevzeti tudi vrh sindikata! Konec koncev številni 
baletni plesalci, njegovi člani verjamemo in pričakujemo, da bo deloval v dobro delavca 
– baletnega plesalca!  In mi sami? Koliko moči imamo, da sami prepričamo akterje nove 
pokojninske reforme, da je balet posebnost, ki nima primera?  Kakšne poti bomo morali 
ubrati, da bomo dosegli, da baletni umetniki ostanemo umetniki, da se nam ne bo potrebno 
preleviti v »prodajalce rož«? To bo pokazal čas! Čas, ki je v tem trenutku naš resni tekmec! 

Pismo DBUS gospe Lučki Bohm, članici sveta ZPIZ iz vrste sindikatov 
ZSSS, 16. novembra 2010

Spoštovana gospa Lučka Bohm!

Pišem vam v zvezi pogajanj z vlado o predlogu novega pokojninskega zakona. Predstavnica 
baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana v sindikatu Glosa, Ksenija Kovač in 
podpisani Tomaž Rode, sva se udeležila sestanka delovne skupine na Ministrstvu za delo RS, 
dne 8. 9. 2010. Na sestanku sva vztrajala do njegovega zaključka, kar pomeni, da seje nisva 
zapustila, tako kot nekateri predstavniki sindikatov oziroma posameznih strokovnih področij. 
Ob koncu smo bili zaprošeni za elektronske naslove, na katere naj bi v bodoče prejemali 
dokumentacijo v zvezi s pogajanji o predlogu novega pokojninskega zakona. Toda žal, od 
tistega dne dalje ne na elektronski naslov predstavnice baletnega ansambla SNG Opera in 
balet Ljubljana v sindikatu Glosa, Ksenije Kovač, ne na elektronski naslov, ki sem ga zapisal 
sam, nismo prejeli nobene pošte. Prav tako po omenjenem sestanku nisva bila povabljena na 
noben nadaljnji posvet, sestanek ali pogajanje.

Pred nedavnim je Ksenija Kovač prejela nekaj elektronske pošte z različnimi dopisi in 
dokumenti, ki mi jo je nemudoma posredovala. Ob prebiranju le teh sva prišla do osupljivega 
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spoznanja, da poklic baletni plesalec ni omenjen v niti enem dopisu ali stavku, skratka kot da 
poklic baletni plesalec sploh ne bi obstajal! 

Globoko zgrožena v imenu stroke in vseh slovenskih baletnih plesalcev, lahko celo rečem 
žalostna ob nastali situaciji in spoznanju, da smo predstavniki baletne umetnosti, ki smo 
se v reševanje problema vključili med prvimi in na svojem primeru jasno zagovarjali, da je 
poklicev, za katere morajo zaradi njihove zahtevnosti veljati posebne olajšave več, sedaj tako 
rekoč izključeni (ali morda nehote pozabljeni) iz nadaljnjih pogajanj. Celo na sestanku, ki 
smo ga imeli aprila 2010 s predsednikom RS, dr. Danilom Türkom, je bilo ugotovljeno, da je 
poleg poklica baletni plesalec še več drugih, ki bi morali biti upravičeni do posebnih olajšav, 
kot npr. beneficirana delovna doba.  Kljub vsemu se sprašujeva ali gre morda za napako, za 
nenamerno pozabljanje na edino vejo umetnosti - baleta, ki je glede na zahtevnost in kasnejše 
zdravstvene posledice baletnih plesalcev, ki so plod izjemoma težkega več letnega fizičnega 
dela, nedvomno upravičena do beneficirane delovne dobe oziroma kakršnih koli podobnih 
olajšav! Sprašujeva se po kakšnih kriterijih se je slovensko baletno umetnost zaobšlo oziroma 
kdo je za to odgovoren?  Gre morda za pasivnost nekaterih odgovornih ramen, katerih naslon 
baletni plesalci dejansko pričakujemo?

Spoštovana gospa Bohm! Prosim vzemite to pismo dobronamerno, kot klic na pomoč! Nekje 
se je zataknilo, da smo bili po 8. septembru odrinjeni, a globoko verjamemo, da za to ni 
odgovoren nihče drug kot oseba, ki naj bi veljala za povezovalni organ med delovno skupino 
in nami.  Baletni plesalec je nedvomno eden najtežjih poklicev, zaradi svoje zahtevnost pa je 
brez nadaljnjega  upravičen do svojega trdnega mesta na spisku kategorizacije delovnih mest, 
upravičenih do posebnih kriterijev!   

V imenu Slovenske baletne stroke, v svojem lastnem imenu in v imenu gospe Ksenije Kovač 
vas tako lepo naprošam za čimprejšnje srečanje, plod katerega bi bil dogovor o nadaljnjem 
sodelovanju slovenske baletne umetnosti v pogajanjih glede predloga nove pokojninske 
reforme. Verjamem, da lahko pozitivne rezultate dosežemo zgolj s skupnimi močmi in 
soglasnim delovanjem!

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam!

S spoštovanjem!

Tomaž Rode

Zahtevek DBUS Delovni skupini za pogajanja glede nove pokojninske 
zakonodaje za takojšnjo uvrstitev poklica baletni plesalec na seznam 
poklicev za katere morajo v novem pokojninskem zakonu veljati posebni 
pogoji upokojevanja, z dne 19. novembra 2010

Spoštovani!

Predstavnica baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana v sindikatu Glosa, Ksenija 
Kovač in podpisani Tomaž Rode, predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije, kot 
krovne organizacije na področju baletne umetnosti v Sloveniji, sva se udeležila sestanka 
delovne skupine na Ministrstvu za delo RS, dne 8. 9. 2010, na katerem je bilo dorečeno, da se 
sestavi kategorizacija delovnih mest, ki morajo biti v novem pokojninskem zakonu upravičeni 
do posebnih pogojev. 



38

Globoko zgrožena v imenu stroke in vseh slovenskih baletnih plesalcev opažava, da k 
sestankom, ki so sledili ne le da nisva bila povabljena, ampak sva pri pregledu prejete pošte 
ugotovila, da poklic baletni plesalec ni omenjen v nobenem od dokumentov. 
Zato v imenu stroke zahtevamo, da se poklic baletni plesalec nemudoma uvrsti na sesznam 
kategorizacije delovnih mest, za katere velja, da morajo biti upravičena do posebnih pogojev 
za upokojevanje ter v vse dokumente, ki se vežejo na delovna mesta, za katera morajo veljati 
posebni delovni pogoji in kriteriji za upokojevanje!
Poklic Baletni plesalec je glede na zahtevnost dela in glede na zdravstvene posledice baletnih 
plesalcev med in po aktivni plesni karieri, ki so plod izjemoma težkih fizičnih in psihičnih 
obremenitev pri delu, nedvomno upravičen do beneficirane delovne dobe oziroma kakršnih 
koli podobnih olajšav! 
V upanju, da bo zahtevek nemudoma obravnavan, da bosta z uvrstitvijo poklica Baletni 
plesalec na spisek delovnih mest, ki so upravičena do posebnih delovnih pogojev in kriterijev 
za upokojevanje baletnim plesalcem nemudoma povrnjena čast in dostojanstvo, v najkrajšem 
času pričakujemo odgovor oziroma dokazilo o sprovedbi zahtevka! 
V nasprotnem primeru bomo primorani naša stališča predstaviti in zastopati na svoj način, kar 
bo brez dvoma sprožilo mnenje o neenotnosti in neusklajenosti, ki bo privedla do podaljšanja 
pogajanj v zvezi z zahtevami glede nove pokojninske reforme! 

S spoštovanjem!

Tomaž Rode, predsednik DBUS

V vednost:

- Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana
- Baletni ansambel SNG Maribor
- Strokovna skupina za poenotenje stališč glede nove pokojninske zakonodaje
- ga. Ksenija Kovač, sindikalna predstavnica baleta SNG Opera in balet Ljubljana
- g. Doro Hvalica, predsednik sindikata Glosa
- g. Andrej Sraka, sindikat Glosa

9.
BALTEK

10. tekmovanje mladih slovenskih
baletnih plesalcev

V Kosovelovem domu Sežana, se je med 
3. in 6. februarjem odvijalo jubilejno, 10. 
tekmovanje mladih slovenskih baletnih 
plesalcev.

Utrinki, nagrajenci, intervjuji in še…
v naslednji številki revije Balet.
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Monja Obrul, dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Maribor in prejemnica posebne nagrade DBUS za umetniški vtis:  
A. Glazunov - M. Petipa: Raymonda – VARIACIJA, mentorica Alenka Ribič Laufer                                     foto: Ernő Sebastian

Ema Perić in Eva Mlakar Poštrak – učenki Konservatorija za glasbo in balet Maribor iz razreda Helene Valerie Krieger, 
nagrajenki 10. Balteka v 1a skupini na letošnjem Svečanem baletnem koncertu s podelitvijo strokovnih nagrad Lydie 
Wisiakove v CD Ljubljana, 13. februar 2011 - H. L. Lumbye - H. V. Krieger: Évima                                             foto: Ernő Sebastian
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INTERVJU

Tomaž Rode se je o baletnem šolstvu 
pogovarjal z Johnom Bliekendaalom 
-  Avstrija, Wolfsegg, 2. avgust 2010

Tomaž Rode: Torej, John Bliekendaal, kdo 
ste? Kaj delate?
John Bliekendaal: Sem John Bliekendaal, 
po rodu Nizozemec; po osnovni šoli sem 
se vpisal na Dance Academy, kjer sem se 
izobraževal na dveh smereh, kot plesalec 
in pedagog. Oče je vztrajal, naj imam še 
kakšen bolj varen poklic, in vpisal sem se 
na Akademijo modernih umetnosti, smer 
Grafično oblikovanje. Po štirih letih, ko sem 
se od jutra do večera vozil na kolesu, sem 
diplomiral na obeh smereh, kot plesalec celo 
s pohvalo (cum laude).
Po tem sem se odpravil v Amsterdam, kjer 
sem štiri mesece delal z mladimi koreografi, 
nato pa opravil avdicijo v Kraljevem 
flamskem baletu, kjer sem plesal dve leti 
pod vodstvom gospe  Jeanne Brabants. 
Najino sodelovanje je potekalo na več 
ravneh, saj je predavala tudi metodiko, od 
nje sem se res ogromno naučil. Zelo sem 
hvaležen, da sem jo srečal, saj je bil to res 
dragocen čas v mojem življenju, ko sem 
začutil tisto pravo strast, ki jo v sebi nosi 
baletni plesalec. Naučila me je bistva – kaj 
pomeni biti plesalec. Ne gre le za tehniko, 
za abecedo, gre za to, kako iz besed zmoreš 
sestaviti pesem, iti dlje…

Nato sem šel na avdicijo k Mauriceu 
Béjartu, ki je bil takrat še v Bruslju. Bil sem 
eden izmed 120 fantov, veste, kaj pomeni 
biti eden izmed mnogih?! Po pliéju jih je 20 
odšlo, po tenduju naslednjih 20! Odplesal 
sem svojo klasično variacijo in naštudirano 
koreografijo iz Béjartovega repertoarja. 
Avdicijo sem opravil in tam ostal dve leti. 
Zame je bilo to sanjsko, saj je bil Béjart ne 
le koreograf, temveč tudi filozof, in name 
je naredil izjemen vtis. Prepotovali smo ves 
svet od Egipta, Norveške, ZDA itd. To je 
bil moj najlepši čas, tam sem dobil največ 
informacij, ki jih plesalec potrebuje. Po 
dveh letih sem se moral odločiti, lahko bi 
ostal, vendar sem začutil, da moram proč, 
saj ne bi imel možnosti razvijati se naprej, 
v širino. On je ustvarjal zvezde, ki so bile 
njegovi objekti, morali so se ravnati po 
njegovih pravilih. Odločitev je bila težka, 
vendar sem odšel. Ni bilo povezano z njim 
osebno, saj še vedno mislim, da je eden 
najpomembnejših ljudi, ki sem jih srečal v 
življenju.
Odšel sem v Nemčijo, kjer sem bil sam svoj 
menedžer, kar je danes nemogoče. Vsi veliki 
plesalci imajo ljudi, ki skrbijo za njihove 
kariere. Vse sem imel v enem kovčku, v 
hotelski sobi svoj štab, od koder sem potoval 
od Hamburga do Münchna, Wiesbadna, pa 
plesal v malih gledališčih kot Bielefeld, 
Münster itd. Bil sem povsod, kjerkoli so me 
želeli, bodisi za eno klasično predstavo ali 
za malo dlje v kakšni novi produkciji. Bilo 
je zelo naporno, včasih sem v enem dnevu 
potoval, odplesal predstavo in se vrnil v svoj 
štab, vendar je bilo zelo zanimivo. Začutil 
sem utrujenost, kar je pomenilo alarm za 
spremembo. Odločil sem se za  gledališče 
v Oberhausnu, kjer sem bil kar nekaj časa 
plesalec in pedagog, dokler me ni intendant 
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prosil, če bi prevzel mesto šefa baleta. To 
sem delal sedem let, v zadnjem letu pa smo 
se zaradi finančnih nesoglasij razšli in odšel 
sem sredi sezone. Druge možnosti ni bilo, 
saj je šlo za umetniška razhajanja in za vse 
je bilo tako še najbolje. Bil je februar in 
ponovno sem se lotil študija. Šel sem študirat 
metodiko v Moskvo h Galini Vasovi. Glede 
na izkušnje, ki sem jih imel kot plesalec, 
partner, pedagog, sem skozi sistem metodike 
lahko napredoval hitreje.
Nato so me povabili v Essen, v šolo Kurta 
Joossa, ki je, kot je znano, naredil »Zeleno 
mizo«, hkrati pa tudi v mojo staro šolo in 
akademijo v Arnhem predavat metodiko in 
pas de deux. Še vedno sem živel v Nemčiji, 
potoval med Essnom in Arnhemom. Tu 
sem imel vse večjo odgovornost v smislu 
usklajevalnega in organizacijskega dela 
in ponudili so mi, naj prevzamem baletni 
oddelek in področje učiteljskega dela.
Zapustil sem torej Nemčijo in se vrnil 
domov na Nizozemsko. Spoznal sem Karola 
Totha, zaposlil sem ga in ostal je 10 let. 
Pogovarjala sva se in filozofirala, od njega 
sem se veliko naučil, saj je bilo njegovo 
znanje res izjemno. Prelep čas!
V naslednjih letih sem postal vodja več 
oddelkov, saj je šola prerasla v Visoko 
šolo za umetnost, ki združuje arhitekturo, 
grafično oblikovanje, modo, glasbo, ples. Bil 
sem zadolžen za usklajevanje posameznih 
področij, zase sem obdržal ples. Moj nemirni 
duh pa je želel spet malo spremembe in 
posvetil sem se mlajšim, vstopil v začetke, 
v pripravnico k otrokom 8 do 10 let in tistim 
10 do 12 in nato tja do 18 leta. To sem počel 
zadnjih štiri, pet let, naslednje leto pa se 
bom povsem posvetil poučevanju na eni 
strani in lektoratu, kjer gre za raziskovalno 
delo; več bom delal na izmenjavah, kot je 
Erasmus ipd.
Leta 2003 sem v Braziliji dobre tri minute 
gledal izjemno talentiranega 14-letnega 
fanta in odločil sem se narediti nov korak. 
Fant je bil del cestnega programa, kjer 
otroke brez možnosti in prihodnosti, staršev, 
doma, po malem izobražujejo, naučijo malo 
plesa, folklore za potrebe zabave za turiste. 

Z denarjem, ki ga zaslužijo, jih hranijo. Po 
vseh mojih uspehih v življenju sem se odločil 
pomagati in prispevati svoj delež za potrebe 
teh otrok. Prevzel sem patronat nad fantom, 
poskrbel za njegovo šolanje, v prvem letu 
sam, nato pa sem ustanovil poseben sklad. 
Vsako leto organiziramo gala koncert, 
povabimo vse, ki so pripravljeni sodelovati 
in podpreti mlade plesalce, brez honorarja, 
le za potne stroške. Doslej smo podprli že 
32 mladih plesalcev, mladi Brazilec je odšel 
v Scapino, v Culberg, pa k Eku, nekateri so 
solisti v NDT, pa v Stuttgartu. Seveda gre za 
zelo talentirane mlade ljudi.

Tomaž Rode: Imate ogromno izkušenj, 
kako vam to pomaga pri poučevanju?
John Bliekendaal: Ko se ozrem nazaj, 
nase kot na plesalca, baletnega pedagoga, 
baletnega direktorja, učitelja, vsak od 
teh položajev prinese svoje probleme. 
To pomeni, da se lahko hitro pretvorim v 
plesalca, postavim na njegovo mesto, vem, 
kako razmišlja, kaj ga muči, vem tudi, kdaj 
je resno in kdaj ni!
Najpomembneje je opazovati in analizirati. 
Ko začno »jamrati«, si rečem – bodi tiho 
in opazuj! Skozi izkušnje lahko prisluhneš 
in pogledaš v njihovo notranjost; nekateri 
ljudje svojih misli ne zmorejo pokazati. Vse 
pa se vrti okoli tega »notri«, v sebi. To pa 
je tisto, kar dela plesalca! To je vprašanje, 
če bo plesalec umetnik, zvezda. Tistega 
»zunanjega« se lahko naučiš, nekdo ima 
boljše telo kot drug, lepo, vendar oseba z 
dobrim telesom, ni vedno pravi umetnik. 
Ne gre le za tehniko, gre za voljo, strast, 
postane kot droga – moraš plesati; ne  gre 
le za vprašanje – rad plešem, to ni dovolj, 
ne bo ti uspelo, če ne plešeš, se počutiš 
izgubljenega, frustriranega, brezdomca, 
brez tal pod nogami, enostavno MORAŠ 
plesati!!!

Tomaž Rode: Kot direktor šole se soočate 
z učitelji, ki bi radi poučevali na vaši šoli, 
kako veste, kdo bo pravi, kakšni so kriteriji, 
kako izbirate učitelje?
John Bliekendaal: Seveda, je zame najpo-
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membneje, da učitelj oz. pedagog ni le 
metodik, ki podaja snov, pač pa pozna tudi 
didaktiko, kako prenesti besede ljudem. 
Imeti mora znanje o mladih ljudeh, vedeti, 
kako mislijo in čutijo, kaj so njihovi 
problemi, kaj je njihova negotovost, 
samozavest; skupine ljudi ne smeš gledati 
kot celoto, nihče ni enak drugemu. Če bi 
bili vsi enaki, bi bilo dolgočasno, dolgočasje 
pa je za umetnost smrt. Lahko gre za gosta 
učitelja ali kandidata za učitelja, vedno 
pričakujem izjemno znanje, pogledam, kam 
posameznega učitelja umestimo; nekdo ima 
izkušnje, ki jih drugi nimajo in te specifike so 
odločilne, uporabne, bolj prodorne glede na 
profil, ki ga pričakujemo. Seveda je odvisno 
od študenta, njegovega talenta, kako uporabi 
svojo anteno in pravo frekvenco oz. pravo 
informacijo. To pa je že nekaj, kar izhaja iz 
talenta, ko sam nekako začuti, kaj je dobro 
zanj. Študent potrebuje nekoga, ki ga vodi, 
vendar mora znati tudi prevzeti odgovornost, 
sicer postane »razvajen«. Če je v vseh 
strukturah vse organizirano, jih to uspava in 
vsakodnevno delo postane preveč rutinsko. 
Ni izzivov in prav od učitelja je odvisno, če 
te izzive ponudi, jih spodbode, sprovocira. 
Plesalci morajo biti željni, »požrešni«.

Tomaž Rode: Kaj je torej na kratko za vas 
dober učitelj?
John Bliekendaal: Nekdo, ki ima znanje 
in ga zna predajati, obvlada svojo obrt – 
metodiko, kako graditi, še pomembneje pa 
je, da ve, kako to prenesti na pravi način, ob 
pravem času, pravi osebi!

Tomaž Rode: Plesalci ima različno narejeno 
telo, kako usklajevati te razlike?
John Bliekendaal: Vsakogar moraš gle-
dati individualno; zelo enostavno je reči 
– to je moja metodika, vendar ponavadi je 
to načrt za take, ki so odprti na 180°, z ide-
alnimi dispozicijami. Veš, z Nurejevim in 
Barišnikovim bi vsakdo lahko delal, vedno 
bi se izšlo. Toda ljudje pozabljajo, da morajo 
tudi ti plesalci opraviti svoj plié, saj bi hitro 
utonili, če bi ga izpustili. Prav tako potrebu-
jejo vsakodnevno kontrolo pedagoga, vr-

hunski še prav posebej. Trenutno sodelujem 
z dvema plesalcema, ki plešeta v Berlinu: 
Jana Sanenko, ki prihaja iz Rusije, in Mari-
jan Walter. Oba sta nagrajenca nemškega in 
tudi moskovskega tekmovanja, vendar sta 
željna pogovorov, napotkov, četudi drobnih, 
ki jima jih posredujem preko meja. Vsak 
plesalec potrebuje vodstvo, naj bo otrok pri 
12 letih ali velika zvezda. Vsak umetnik ozi-
roma plesalec je v bistvu negotov, vedno v 
neravnovesju: labilno in genialno se izmen-
jujeta. Prav to gotovost in zaupanje lahko da 
učitelj, ena najpomembnejših nalog je dati 
spoštovanje! Če to preneseš na študente, 
ti ga znajo tudi vračati. Moraš biti iskren, 
pomembno je, kako k temu pristopiš, kako 
to poveš. Učitelj naj vedno misli pozitivno! 
In nikoli, nikoli ne kritiziraj svojih kolegov! 
V posameznih razredih preglej študente, 
analiziraj. 
Nihče ne dela nič narobe, vendar vsakdo 
naredi veliko napak! Vsak človek mora 
imeti pravico delati napake. Ob napakah 
rasteš v sebi, premaguješ ovire napreduješ, 
se bogatiš. To je nasprotje, ki pa je zelo 
jasno. Nihče ni popoln; če mislimo, da je 
nekdo dosegel nivo popolnega, ki te tako 
prevzame, si zbegan. Kaj je popolno? Telo? 
Vrtenje desetih piruet, je to popolnost? 
Ne, to je zgolj trik, ki si se ga naučil, ki ga 
potrebuješ, to je tvoja obrt. Naj jih nekdo 
zavrti pet, šest, morda deset, krasno, super, 
vendar meni to ne pomeni veliko, to še ni 
ples! Nekdo se me dotakne s svojim bitjem, 
kako mi prinese in prenese svoja občutja; to 
je lahko neznaten gib roke ali prstov ali le 
pogled v občinstvo. Kaj je za temi očmi?! V 
razredu tega nihče ne išče. Vendar ko zjutraj 
pogledam študente v oči, vidim svetove. 
Ko se pogovarjam z nekom, ki se bojuje 
za povratek, to opazim, vendar ignoriram, 
nočem vedeti za probleme. Rečem mu – 
misli pozitivno, si na dobri poti, stopaj 
korak za korakom, ne oziraj se nazaj, bori se 
za svoje želje in uspelo ti bo.

Tomaž Rode: Ko sprejmete otroke v šolo, s 
tem sprejmete odgovornost, da bodo končali 
in plesali?
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John Bliekendaal: Ne, ne, ne bodo vsi 
končali. To je proces, ki poteka na različne 
načine, odvisno od njihovega fizičnega in 
psihičnega razvoja in se  z leti zelo spre-
minja. Za vsakogar sprejmem stoodstotno 
odgovornost, vendar nikoli ne morem dati 
garancije, da bodo končali in dobili službo. 
Staršem in učencem vedno iskreno povem, 
zakaj se stvari ne razvijajo, veliko faktorjev 
vpliva na to, tudi način življenja. Kot ple-
salec se rodiš. Z manj fizičnimi možnostmi 
se soočaš, delaš na njih, jih izboljšuješ; veš, 
kaj te so in kako jih obvladati in kako se spo-
pasti z omejitvami. Gre za odslikavanje, kar 
je tudi odsev talenta. Ne pomeni, da so samo-
zavestni, to je nekaj drugega. Vsakdo želi 
biti perfekcionist, nihče ni popoln, vendar 
vsakdo k temu stremi. Imej rad samega sebe 
in svoje življenje! To je zelo pomembno. 
Zgodi se, da so zasvojeni, posebno dekleta, 
saj se njihova podoba ne sklada z resnično, 
ne zmorejo sprejeti telesa, kot je. Učitelj 
mora to preprečiti takoj na začetku. Pove-
dati, da ima na voljo svoje telo, za katerega 
mora sprejeti odgovornost. Rad plešeš, ljubiš 
svoje telo, tako se lahko umetniško izražaš. 
Nezadovoljni plesalci bodo svoje tenduje 
vedno delali preveč napeto. Ta napetost pa 
nima nič opraviti s klasičnim baletom; »ten-
du« sicer je »napeto«, vendar je to posebna 
tehnika, ne pa izhodišče napetosti. 

Tomaž Rode: Ko prepoznate študenta, ki 
nima nikakršne možnosti postati plesalec, 
kaj mu svetujete in kako?
John Bliekendaal: Predvsem moram do 
takega zaključka priti skupaj z drugimi 
profesorji – timsko, nato to iskreno povem 
in argumentiram. Moja odgovornost je biti 
iskren! Nikoli ne bi nekoga zadrževal zgolj 
zaradi finančnih ugodnosti ali ker moram 
zakonsko zapolniti razred. Nerazumljivo 
je, kako si nekdo drzne zadrževati nekoga, 
ki ima morda druge sposobnosti in delati z 
netalentiranim, tak otrok gre skozi celotno 
šolanje. Vsekakor nezrelo...

Tomaž Rode: Za vas je to kot zločin…
John Bliekendaal: Zame je to zločin, ker 
nisi iskren!

Tomaž Rode: Naslednje vprašanje: 
baletni učitelji – nekateri plesalci se 
odločijo, da bodo poučevali. Kdaj je ta čas 
najprimernejši?
John Bliekendaal: Zelo zanimivo 
vprašanje. Biti baletni učitelj ali plesalec je 
poslanstvo, poklicanost, izbranost, nekakšna 
zasvojenost. Učitelj naj bi imel potrebo 
po socialnem, po prenašanju informacij 
drugim. Plesalec je osredotočen le nase, kar 
ni nič nenavadnega, saj mora vase ogromno 
investirati. Učitelj pa mora biti bolj odprt, 
potrebuje več informacij od zunaj, mora biti 
široko usmerjen. Učitelj klasičnega baleta 
mora imeti izkušnje kot plesalec klasičnega 
baleta. Mora skozi vso linijo nastajanja, 
plesanja na odru, v nekem trenutku se 
odloči za drugo pot, vendar odrsko izkušnjo 
prenaša dalje. Kot učitelj se mora pretvoriti 
v povsem drugo vlogo. Težko se preleviš, 
če nisi nikoli okusil odrskega duha. Samo 
metodično delo tendujev itd. je povsem 
nekaj drugega kot ko vstopiš v srž, v bistvo 
– nastop na odru, z lučmi, v kostumu. To je 
čarobno, magično, vse je nekaj posebnega. 
Ko ima otrok željo ali vizijo postati kot 
nekdo, ki ga je videl plesati, je to magičnost; 
odgovornost pa je posredovati tako, da 
občinstvo začuti koreografovo vizijo. Če ti 
to uspe, si umetnik.

Tomaž Rode: Je lahko nekdo, ki je komaj 
končal šolo, takoj učitelj?
John Bliekendaal: Odvisno, kam ga daš. 
V baletni šoli je to narobe, nikoli ga ne bi 
smeli postaviti tja, ne bo zmogel. Lahko 
dela v pripravnici, z mlajšimi otroki, vendar 
morajo biti okoli njega izkušeni učitelji, ki 
ga lahko blokirajo. Zame je to neodgovorno, 
ne pride v poštev, da postavim nekoga 
poučevati plesalce, če sam ni nikoli plesal.

Tomaž Rode: Ali je dober plesalec tudi 
dober učitelj?
John Bliekendaal: Ne, ne sploh ne, nikakor 
ne. Ni garancije. Postati učitelj je dar, ki 
ni za vse. Lahko si najsvetlejša zvezda, pa 
si nemogoč in grozen kot učitelj. Najbrž 
sploh ne boš sposoben učiti, ker si preveč 
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zaverovan vase. Kot učitelj si za kulisami, 
neviden, v ozadju, in prav ta korak nazaj je za 
plesalce najtežji. Odločitev, da si se naplesal 
in dal možnost mlajšim, je težavna. Vendar 
po drugi strani lahko toliko dajo, toliko 
izkušenj imajo, se pa morajo izobraževati, 
naučiti se metodike, kako graditi in kako 
gledati. Učitelj mora videti, razčlenjevati. 
Študentje so pred teboj kot učiteljem 
pravzaprav razgaljeni, vidiš jim v dušo, vidiš 
skoznje, gledaš jih kot na rentgenu, morajo 
se zavedati možnosti in omejitev. 

Tomaž Rode: Kdaj je najprimernejša starost 
za začetek baletnega šolanja?
John Bliekendaal: Enajst, dvanajst.

Tomaž Rode: Kdaj naj bi študent končal 
šolanje in postal baletni plesalec?
John Bliekendaal: Pri 18, 19 letih.

Tomaž Rode: Je od 12 do 18 dovolj?
John Bliekendaal: Je, ob nujnih predhodnih 
dveh letih pripravnice.

Tomaž Rode: Kaj je na določeni stopnji 
potrebno naučiti?
John Bliekendaal: Poznam učitelje, ki 
zagovarjajo najprej naučiti suhe korake … 
ne strinjam se z njimi. Proces umetniškega 
dojemanja mora biti hkraten, muzikalnost 
se mora razvijati hkrati. Ko so starejši, ko 
se dela repertoar, se učijo različnih stilov 
(stil je zelo pomemben!), se bodo zlahka 
znašli. Umetniškost mora biti že na začetku 
sestavni del dela, že v adagiu, allegru, in 
otroci morajo imeti možnost razvijati svojo 
osebnost. Ne kasneje, ko si že zamudil 
vlak! Ko pri šestnajstih ali sedemnajstih 
pričakuješ, da bo nekaj začutil, pred tem je 
pa vedno le mehanično izvajal korake, ne bo 
vedel, o čem govoriš in kaj želiš od njega. 
Nikoli se ni naučil čutiti. 

Tomaž Rode: Kdo nas  torej nauči 
umetnosti?
John Bliekendaal: Ja, vsak baletni umetnik, 
umetnik, ki po baletni karieri postane 
učitelj, obvlada metodiko, didaktiko, zna 

analizirati, videti – tak, ki ve, kako prenašati 
umetnost. Lahko je plesalec iz ansambla, ki 
ima izjemen čut za učenje.

Tomaž Rode: Vsekakor je pomembna 
določena kariera, da postaneš učitelj…
John Bliekendaal: Ja, seveda.

Tomaž Rode: Naj nadaljujeva: povezave 
med šolo in gledališčem?
John Bliekendaal: Zelo, zelo pomembna. 
Povezava mora izhajati iz šolskega profila 
in njene umetniške vizije. Torej, kam se 
lahko usmerijo plesalci po končani šoli. 
Šola poskuša slediti viziji gledališkega 
ansambla, ki pa naj ne vpliva na delovanje 
šole. Funkcija šole mora biti kritična do 
gledališča, saj mora slediti svojemu planu 
in delati v skladu s svojim profilom, ki pa 
se lahko definira glede na potrebe. Lahko se 
prilagajata, kar je zaželeno, vendar mora biti 
povezano. Direktor šole mora imeti vizijo, 
enako tudi direktor gledališča, nekako 
morata hoditi vštric.

Tomaž Rode: Se čutite odgovornega, če se 
po končani šoli plesalec ne more zaposliti?
John Bliekendaal: Seveda si na nek način 
odgovoren, saj vendar opravijo maturo in ni 
prav, če se to zgodi. Potrebno je predhodno 
razmišljati in priti do spoznanja, kam se 
želijo posamezniki usmeriti. Če je profil 
šole tak, da kak študent ne sodi vanjo in bi 
bil drugje uspešnejši, si ga je dolžan napotiti 
na drugo primernejšo šolo, kjer bo bolje in 
hitreje napredoval ter imel več možnosti.
Če si z ljudmi iskren, jih opazuješ, spoznavaš 
dobro kvaliteto, to poveš njemu in staršem, 
jih napotiš v šolo, kjer bodo imeli več 
možnosti za svojo rast. Vem, da veliko 
zahtevam, vendar je to transparentnost, ki 
je dandanes potrebna. Tudi učitelj mora 
biti transparenten; zakaj bi zadrževal v sebi 
informacije, znanje, ki ga imaš. Kar veš in 
znaš, moraš posredovati kot učitelj brez 
nevoščljivosti. Znanje moraš dati proč, sicer 
nisi dober učitelj. Če ga zadržuješ zase in za 
svoj ego, ki je morda značilen za soliste, taki 
pač učitelji ne smejo biti.
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Tomaž Rode: Kakšno mesto ima psihologija 
pri poučevanju?
John Bliekendaal: Veliko, nedvomno; 
potrebuješ abecedo, sestaviš besedo in iz nje 
nastane pesem…

Tomaž Rode: Vprašanje simbolične narave: 
dopuščate, da otroci I. pozicije, ki je takoj ne 
morejo odpreti, pač ne delajo, ali vztrajate 
pri njej in pomagate utirati pot do nje?
John Bliekendaal: Kot učitelj moraš vedeti 
o zgradbi telesa posameznika, prepoznati 
moraš večplastnost. Najpomembneje je pri 
sprejemu definirati kriterije. Začneš s tem: 
kaj iščeš? Iščeš fizične sposobnosti, veš, 
kako naj izgledajo. Zame je zelo pomembna 
kreativnost, to ni črno-belo, saj otroci še 
rastejo. Nekateri imajo slabše dispozicije 
in izrazitejšo kreativnost, zato jim moraš 
dati možnost. Učitelj mora znati ravnati z 
ljudmi, znati prepoznati to, kar ima kdo v 
sebi. Učitelj ne le govori, pač pa je vmesni 
člen med učencem in snovjo. Nujno je 
treba razložiti, kaj in zakaj je narobe, kako 
popraviti. To zahteva čas in odgovornost.

Tomaž Rode: Ko otroci vstopijo v šolo, 
kolikokrat tedensko naj bi imeli pouk?
John Bliekendaal: Odvisno od starosti, 
11- ali 12-letni vsak dan; poleg klasičnega 
baleta je nujna kreativnost, improvizacija, 
saj se skoznjo  zrcali umetniški potencial.

Tomaž Rode: Zakaj?
John Bliekendaal: Zato, ker otroci še 
imajo domišljijo, morali bi poskrbeti, da 
jo ohranijo, saj jo bodo kasneje še kako 
potrebovali. Če bodo kreativni, jim bo 
kasneje v puberteti lažje. 

Tomaž Rode: Je še kaj pomembno?
John Bliekendaal: Integriteta; otroci so 
tako nepokvarjeni in jih treba negovati.

Tomaž Rode: Zoprno vprašanje: najhujša 
škoda, ki jo lahko povzroči slab učitelj?  
John Bliekendaal: Dve stvari: če nima 
znanja, lahko poškoduje telo in seveda tudi 
duha. 

Tomaž Rode: Zato mora biti učitelj celovit, 
plesalec, učitelj, psiholog ... kaj še?
John Bliekendaal: Ja, nepristranski in 
odkrit.

Tomaž Rode: Torej je pomembno, da je 
učitelj na tekočem z novimi dognanji? V 
stalnem izobraževanju?
John Bliekendaal: Seveda, ni nujno, da 
se z vsem strinjaš, moraš pa gledati široko. 
Vstopal naj bi v vse sfere umetnosti. Kot 
plesalec si željan znanja, kot učitelj moraš 
biti še bolj. Znanstvena dognanja dokazujejo 
pomembno povezavo z  arhitekturo, enako 
tudi z ljudmi za računalniki, ki si želijo 
plesa. 

Tomaž Rode: Če imate  res dobrega učitelja 
…
John Bliekendaal: Iskreno verjamem v vse, 
o čemer se pogovarjava. So učitelji, ki imajo 
vse, so taki, ki imajo nekaj od potrebnega. 
Najpomembnejša je integriteta, znanje in da 
vedo, kako graditi ljudi, ne pa jih uničevati 
in izničevati. Morajo biti odprti za vsakršno 
komunikacijo s kolegi, da ne zadržujejo 
znanja zase in postavijo učenca v središče 
dogajanja.

Tomaž Rode: Torej, če imate dobrega 
učitelja, ki ga sistem zavrže, se mora 
upokojiti?
John Bliekendaal: Sistemi so komplicirani 
in odvisni od zakonov. Ja, takega učitelja 
poskušaš zadržati na kak drug način: morda 
ga povabiš kot gosta za krajši ali daljši čas, 
nekako poskušaš biti kreativen.

Tomaž Rode: Obstaja dobra šola, ki 
nenadoma ugaša; kje bi poiskali vzroke?
John Bliekendaal: Negotovost in 
pomanjkanje samozavesti učiteljev!

Tomaž Rode: Kaj bi storili kot direktor?
John Bliekendaal: Poskusil bi vzpostaviti 
transparentnost, da bi povrnil samozavest, 
za katero pa je potreben čas. Umetniški 
direktor mora nujno misliti pozitivno. Greš 
pogledat vse razrede, analiziraš in izpostaviš 
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dobre stvari. S pogovorom poskušaš doseči, 
da vsi izhajajo iz teh dobrih stvari. Preveriš 
študente, vsi učitelji naj gredo  v razred, 
analiziraš, kaj manjka, skupaj z vsemi 
učitelji poskušaš najti rešitev. Pogovoriti se 
je treba z vsemi učitelji, saj se ne zavedajo, 
da delajo kaj narobe.

Tomaž Rode: Če se postavite v položaj 
nekoga, ki je odgovoren za sistem, kje bi 
začeli?
John Bliekendaal: Pri učiteljih. Pogovoril 
bi se z vsakim, razložil, da se mora začeti 
zavedati, da se mora spremeniti, odstraniti 
negotovost. Odvisno od pogodb, seveda. 
Če nekdo ni dober, ga je nekako treba 
odstraniti. Uporabiš strategijo, da postaviš 
slabše učitelje na mesto, kjer ne morejo biti 
toliko škodljivi.

Tomaž Rode: Take spremembe so garancija 
za napredek?
John Bliekendaal: Stanje je pač, kot je, 
učitelji so bili veseli, da so jih sprejeli 
in so dobili delo, vprašanje, kdo je za to 
odgovoren. Vse je odvisno od umetniške 
vizije, profila: kaj hočem, kakšne plesalce 
želim. 

Tomaž Rode: Curriculum baletne šole, kaj 
še sodi zraven, razen klasičnega baleta?
John Bliekendaal: Klasični balet kot trdna 
osnova seveda, pa sodobni ples, saj je tega 
vedno več in mora spoznati te veščine. 
Mladi koreografi zahtevajo improvizacijo, 
kar pa ne pomeni, da delajo to, kar želijo; 
koreografi dajo iztočnico, navodila. 

Tomaž Rode: Repertoar, karakterni plesi, 
stilni plesi …?
John Bliekendaal: Vsega ne moreš dati 
hkrati, razdeliš po letih. Sodobni ples, glede 
na profil šole; tehnika graham je še vedno 
najbolj uporabna za začetek.

Tomaž Rode: Karakterni plesi?
John Bliekendaal: Pri 14, 15 letih  zelo 
pomembni za koordinacijo, ritem, stil.

Tomaž Rode: Pas de deux?
John Bliekendaal: Ja, kasneje, v povezavi 
s fanti. Upoštevati razvoj, saj tako ne 
škoduješ. Idealno bi bilo imeti poseben 
razred za fante, česar si ponavadi ne moreš 
privoščiti. Dekleta se hitreje razvijajo, fantje 
počasneje, toliko funkcij morajo obvladati, 
preden zaplešejo skupaj. Sicer pa morajo 
dekleta sama obvladati npr. balance pri 
promenadah in vrtenjih, fantje pri skupnem 
plesanju njihovih težav ne morejo reševati.

Tomaž Rode: Glede na vaše izjemne 
izkušnje, koliko naj dnevno trajajo vaje?
John Bliekendaal: Odvisno od starosti, 
3–4 predmete; uro in pol klasični balet, 
35–45 minut repertoar, pas de deux. Telo 
je še vedno v razvojni in učni fazi, zato 
je to dovolj. Dan je dovolj stresen že v 
osnovni ali srednji šoli. Pri nas so oproščeni 
nekaterih predmetov in posebno vrhunskim 
umetnikom ali športnikom omogočijo lažje 
ukvarjanje s temi dejavnostmi.

Tomaž Rode: John Bliekendaal, najlepša 
hvala, za te vaše izjemno bogate misli. 

Prevedla: Darja Sebastian
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IN ŠE…

Čas je, da začne veljati znanje in ne papir!

Zakaj imajo baletni plesalci v istem javnem zavodu nižje plače od zaposlenih 
v drugih delovnih enotah?

Sredi aprila 2010 je na dan prijadral predlog nove sistemizacije SNG Opera in balet Ljubljana. 
Pri pregledu je verjetno marsikoga najbolj zmotila razlika med plačnimi razredi zaposlenih v 
baletu in plačnimi razredi zaposlenih v kateri od drugih delovnih enot, ki imajo namreč za 
kar nekaj plačnih razredov višje izhodišče od baletnih plesalcev. Kje lahko iščemo razloge?

Največkrat je slišana utemeljitev, da je razlog višja izobrazba, ki jo za razliko od baletnih 
plesalcev ob koncu šolanja pridobijo zaposleni v kateri od drugih delovnih enot. Pa vendar 
lahko v nadaljevanju zastavimo številna in utemeljena vprašanja. Ali je delo prvaka v eni od 
drugih  delovnih enot odgovornejše in zahtevnejše od dela, ki ga opravlja prvak baleta? Ali je 
delo solistov v drugih delovnih enotah odgovornejše in zahtevnejše od dela baletnih solistov? 
Ali je delo plesalcev baletnega solo zbora manj odgovorno in manj zahtevno od podobnega 
dela v drugih delovnih enotah? Ali je delo tistih, ki v kateri od drugih delovnih enot opravljajo 
delo v skupini odgovornejše in zahtevnejše od dela plesalcev v baletnem zboru? Nikakor ne, 
ne po obsegu dela in ne po odgovornosti! Konec koncev gre za glasbeno gledališče, v katerem 
je pomemben tako tisti, ki stoji na odru in je vsem na očeh kot tisti, ki ga spremlja v orkestrski 
jami. Opažene so kvalitete in napake enega in drugega! 

Tako pridemo do jasnega zaključka, da je potrebno uskladiti višine plačnih razredov in 
odpraviti nesoglasja med zaposlenimi v različnih delovnih enotah. Seveda se to lahko stori 
tudi z reformo baletnega šolskega sistema, s katero bi bilo vsekakor nujno v obstoječem 
obsegu šolanja baletnim plesalcem zagotoviti višjo izobrazbo. Problem je bil že izpostavljen 
tudi na eni od sej Sveta SNG Opera in balet Ljubljana, in novo vodstvo se je strinjalo, da se 
morajo urediti vsa nesorazmerja znotraj Javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana. 

Ob vsem tem pa, kakorkoli že, bi bilo nujno, da se začne ceniti zahtevnost in odgovornost 
poklica, ki ga opravljamo, ob tem pa upošteva predvsem usposobljenost posameznika, »papir«, 
ki sicer potrjuje pridobljeno izobrazbo ne pa vselej tudi kvalitetnega znanja, pa pustiti ob 
strani! V nekaterih evropskih državah, pa vzemimo za primer Nemčijo, je takšna praksa že 
povsem uveljavljena. Zaposlitev v glasbenem gledališču dobi tisti, ki pokaže določeno znanje 
in ne tisti, ki predloži papir o končanem šolanju. 

Baletni plesalci danes upajo, da se bo stanje popravilo še za časa njihovega aktivnega delovanja 
in ne šele v času katere od prihodnjih generacij!  Zato se z ureditvijo sorazmerij, z obzirom na 
dejstvo, da čas baletnim plesalcem teče hitreje kot marsikomu drugemu, že zelo mudi!

11.
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BALETNE ŠOLE PO SLOVENIJI

Praznično obarvan december 
baletne šole Stevens

Letošnji december je v baletni šoli Stevens še 
posebej praznično obarvan, saj šola praznuje 
10 let svojega delovanja.
Najprej so z dvema uprizoritvima baleta 
Hrestač kot redni gostje že tradicionalno 
gostovali v Žalcu. Prva, je bila namenjena  
šolam, drugo pa so izvedli v sklopu kulturnega  
abonmaja.
Na obeh predstavah je v vlogi Princa ob 
učenkah baletne šole Stevens in z njihovo 
varovanko ter učiteljico Živo Droljc, ki je 
nastopila v vlogi Klare, zaplesal član baleta 
SNG Maribor, Cristian Popovici. Že 19. 
december 2010 pa je Prešernovo gledališče 
Kranj obarvala jubilejna baletna predstava, 
s katero so svečano obeležili 10. obletnico 
delovanja.
V programu so nastopile prav vse učenke in 
učenci Baletne šole Stevens iz vseh njihovih 
oddelkov, Naklega, Bleda in Pirnič. Kot gost 
se jim je pridružil še Petar Đorčevski, član 
baleta SNG Opera in balet Ljubljana kot 
Princ v baletu Hrestač.
Da pa v Baletni šoli Stevens tudi po 
praznovanju svoje 10. obletnice niso počivali, 
pa dokazuje gostovanje s predstavo Coppelia, 
ponovno v Žalcu.
Namenili so jo občinstvu, ki si v prazničnem 
decembru želi sprostitve ob klasičnem baletu, 
polnem humorja in igrivosti.  

12.

10 let baletnega oddelka na 
Glasbeni šoli Koper

Oktobra 2011 bomo na Glasbeni šoli 
Koper obeležili 10. obletnico delovanja 
baletnega oddelka. Pouk baleta smo začeli 
s 30 učenkami. V letošnjem šolskem letu 
obiskuje baletni pouk 109 učenk, ki so 
vključene v tri oddelke plesnih pripravnic 
in šest razredov baleta. Učiteljica in predana 
mentorica baletnega oddelka je Manjana 
Milostnik. Junija 2010 je prva generacija 
učenk uspešno zaključila višjo stopnjo 
baletne šole, kar pomeni, da so pouk baleta 
obiskovale devet let. Baletni oddelek se vsako 
leto širši javnosti predstavi z zaključnim 
nastopom. Letne nastope so učenke uspešno 
izvedle tako v dvorani Kulturnega doma 
Izola kot v koprskem gledališču. Deklice 
so se izkazale v baletnih predstavah Praznik 
plesa na cvetličnem travniku, Šola za vile, 
Palčice in žabica Kregalica in Rdeča kapica, ki 
so bile zasnovane tako, da so se vse učenke, 
celo najmlajše, počutile kot zelo pomemben 
dejavnik dogajanja na odru. V šolskem letu 
2009/2010 je baletni oddelek Glasbene 
šole Koper v koprskem gledališču uprizoril 
baletno pravljico Grdi raček. Ob čudoviti 
glasbi  P. I. Čajkovskega so račke, žabice, 
mucke, lokvanji, šolarke in labodke odplesale 
vsem zelo znano zgodbo o malemu labodu, ki 
se skozi odraščanje spopade z zaničevanjem in 
posmehovanjem svojih vrstnikov. Dogajanje 
se v nadaljevanju preseli v šolsko okolje, kjer 
mlade deklice z občudovanjem opazujejo 
svoje starejše vrstnice, njihova znanja in 
spretnosti.

Finale baleta Hrestač v izvedbi Baletna šola Stevens
foto: arhiv Baletna šola Stevens

Coppelia Baletne šole Stevens
foto: arhiv Baletna šola Stevens
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Utrinek iz baletne predstave GŠ Koper
foto: arhiv GŠ Koper

Najmlajše baletke baletnega oddelka GŠ Koper
foto: arhiv GŠ Koper

V nekem določenem trenutku pa tudi same 
ugotovijo: »da so zobje lepo poravnani, da 
jim očala dejansko zelo lepo pristojijo, da 
pri gibanju niso več tako nerodne … «. In 
že nastopijo čudovite mlade labodke. Tokrat 
se zadovoljne in samozavestne spogledujejo s 
svojim odsevom na gladini jezera. V predstavi 
je nastopilo več kot 100 učenk baleta, ki 
obiskujejo oddelke od plesne pripravnice 
1 pa vse do 6. razreda baleta. Prvič so se s 
solističnimi vlogami v baletni predstavi 
poslovile baletke, ki so zaokrožile šest let 
osnovnega baletnega izobraževanja. Alenka 
Tomc, profesorica baleta na Konservatoriju 
za glasbo in balet v Ljubljani, je v Primorskih 
novicah zapisala: »Ples je bil poln dinamike 
in zanimivih prepletanj; napolnil je oder 
in spodbudil domišljijo gledalcev. Skrbno 
izbrani stilizirani gibi so poudarili lepe linije 
rok in teles ter čisto izvedene korake, ki so se 
z glasbo stapljali v celoto.«
Manjana Milostnik se je izjemno izkazala 
tako v vlogi baletne učiteljice, kot tudi 
koreografinje in kostumografinje. Posamezne 
slike z naslovi Ribnik, Šola in Ples mladih 
labodk je izbrala in oblikovala sama. 
Predstava je v Gledališče Koper privabila 
izjemno število gledalcev. Mnogi so ostali 
brez sedežev in so si predstavo ogledali stoje. 
Zaradi izjemnega odmeva, smo se v Glasbeni 
šoli Koper odločili, da v prednovoletnem 
prazničnem času, baletno predstavo Grdi 
raček, ponudimo učencem obalnih osnovnih 
šol. Predstava bo v začetku meseca decembra 
v Avditoriju Portorož. Predstava Grdi raček je 
s svojo izjemnostjo lep pokazatelj 10-letnega 
vztrajnega, vestnega in strokovnega dela. 
Glasbena šola Koper se lahko sedaj ponaša 
z baletnim oddelkom, ki se vse pogosteje 
predstavlja tudi izven okvirov šole ter je vse 
bolj zaželjen na najrazličnejših občinskih in 
medobčinskih prireditvah. Verjamemo, da 
tako prispevamo h kulturnemu izobraževanju 
in popularizaciji baletne umetnosti med 
najmlajšimi ter postopni vzgoji generacij, 
ki bo lahko pasivno ali aktivno uživala v 
tej veji gledališke umetnosti. Večje število 
nastopov bo pripomoglo tudi k osebni rasti 
nastopajočih.   Avtor: Vanja Gregorič, prof.

Baletni oddelek GŠ Vrhnika s 
pravljico Babica in lonec pravljic 
razveseljuje številne otroke in 
odrasle

Glasbena šola Vrhnika je v lanskem šolskem 
letu na oder postavila pravljico Babica in 
lonec pravljic, v kateri nastopajo učenke 
baletnega oddelka iz 2. in 1. razreda ter 
baletne pripravnice, dramska igralka Nadja 
Strajnar Zadnik, učenci solopetja in šolski 
simfonični orkester.
Scenarij, koreografijo in režijo so na 
Vrhniški glasbeni šoli zaupali učitelju baleta, 
Tomažu Rodetu, glasbo pa je zložil mladi 
slovenski skladatelj Jaka Jerina in zanjo prejel 
Mladinsko Prešernovo nagrado. 
Projekt v katerega je vključeno okoli 70 
nastopajočih, so poleg izvajanja rednega uč-
nega programa pripravljali skoraj vse šolsko 
leto, zato so se na šoli odločili, da tudi v 
letošnjem ne bo odjadral v pozabo.
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Utrinka iz pravljice                                  foto: arhiv GŠ Vrhnika

Tako so s predstavo Babica in lonec pravljic 
v novembra gostovali v Piranu in v Cerkljah, 
na Vrhniki med 15. in 17. decembrom 
uprizorili 5 predstav, v kratkem pa jih čakajo 
še uprizoritve v Logatcu in Žireh. Dobro uro 
trajajoča pravljica, v vsebini katere babica 
v sanjah med seboj zmeša vsebinsko nit 
pravljic o Janku in Metki, Sneguljčici ter 
Rdeči kapici, nudi učenkam baletne šole 
pridobitev široke palete odrskih izkušenj, z 
namenom navajanja na javno nastopanje. 
Učenke ne le plešejo ampak tudi govorijo 
ter pojejo, koreografsko režijska zasnova 
pa v veliki meri daje prednost karakternim 
interpretacijam posameznih vlog z namenom 
razvijanja osebnosti učenk. 
Slovenski baletni umetnik in Prešernov 
nagrajenec, Vojko Vidmar, je po ogledu 
predstave zapisal: »Na povabilo Glasbene 
šole Vrhnika sva si z ženo spomladi z velikim 
veseljem ogledala premierno izvedbo novega 
glasbeno-baletnega dela Babica in lonec 
pravljic. Ob informaciji, da je projekt dolg 
skoraj celo uro, si nisva mogla predstavljati, 
da jo bodo izvedli v živo kar gojenci omenjene 
šole sami.  Torej presenečenje je bilo popolno, pa 
očitno ne samo za naju, temveč za nabito polno 
dvorano navdušenih gledalcev, ki kar niso 
mogli prenehati z aplavzom in nagrajevanjem 
izvajalcev za resnično uspešno izvedbo. Ker se 
praktično vse življenje ukvarjamo z odrskim 
ustvarjanjem, vemo veliko o težavnosti usklaje-
vanja gibalne materije z glasbo, izvajano v 
živo in o vsem ostalim, povezanim z odrom. 
Zato je bilo tem bolj presenetljivo, da so svojo 
nalogo imenitno opravili tudi najmlajši učenci 
baletnega oddelka, ob sicer res izvrstni izvedbi 
glasbe Jake Jerina. Navdušujoče dejstvo je bila 
izjemna odrska zavzetost, tehnična izvedba in 
igralske sposobnosti mladostnikov ob vedenju, 
da njihovo šolanje traja šele krajši čas, kar je 
nedvomno zasluga izjemno uspešnih pedagogov, 
ki se zavedajo pravega poslanstva vzgoje otrok 
v pripravi za gledališke poklice, ki niso samo 
‘štrebanje’  posameznih elementov in sklopov, 
temveč presežki, ki se na tej točki šele prično.
Ob ugotovitvah ob tem projektu si človek 
želi, da bi se več šol ukvarjalo s pripravami 
takšnih projektov, seveda pa se je treba zavedati 

ogromnega vložka glavnih ustvarjalcev, ki daleč 
presegajo okvire zastavljenega rednega dela, a so 
zato tem bolj dragoceni. Desetletja spremljamo 
vzgojo mladih na baletno-glasbenem področju 
in vsakokrat se ponovno izkaže, da so takšni 
projekti, ki odstopajo od vsakodnevnega 
rutinskega, včasih suhoparnega in hkrati 
izjemno zahtevnega dela tisti trenutki, ki s 
svojimi stimulativnimi posledicami lahko na-
domestijo ure in ure pedagoškega vsakdana brez 
ustreznega adrenalina. Resnično mojstrstvo 
pedagoga, ni zgolj samo v posredovanju svojega 
znanja, temveč je v tem, da pripelje učenca do 
točke, ko se začne odpirati, ko preseže strah in 
sram in se neobremenjeno vključi v ustvarjalno 
delo, ter razkrije tudi svoje prirojene talente. 
Taki in samo taki učenci predstavljajo resnično 
bodočnost naših odrskih umetnosti. In prav to 
je razlog, da iskreno podpiramo pobude ra-
vnateljev, učiteljev in staršev za oblikovanje 
takšnih projektov, ki imajo večplastne pozitivne 
posledične učinke, ki so daleč od ozkih 
birokratsko-administrativnih pogledov na 
umetnost. Veselimo se novih projektov seveda s 
čim večjim številom ponovitev«.
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Baletni oddelek Glasbene šole 
Škofja Loka v okviru Otroškega 
glasbenega abonmaja v Škofji Loki

Plesalci Glasbene šole Škofja Loka (disloci-
ran oddelek Železniki) so pod umetniškim 
vodstvom učiteljic baleta Ane Trojnar in 
Daše Skrt, 18. 12. 2010 zaplesali v predstavi 
Baletna pravljica na odru Kristalne dvorane 
v Škofji Loki. Predstava, organizirana v ok-
viru Otroškega glasbenega abonmaja, je 
bila namenjena otrokom v starosti 4–9 let. 
Skozi plesno zgodbico so  popotovali v svet 
baleta. Seznanili so se s potekom baletnega 
izobraževanja, z baletnimi koraki, vajami, 
izvedeli tako o primernih baletnih oblačilih, 
obutvi, frizurah kot tudi o tem katere so 
najbolj znane predstave iz zgodovine baleta. 

Utrinek iz baletne pravljice
foto: arhiv GŠ Škofja Loka

Balerine Feniksbaleta
foto: arhiv Feniksbalet

Feniksbalet z novo predstavo na 
odru Kulturnega doma Medvode

12. decembra 2010 je Feniksbalet, ki ga 
vodita Nena Vrhovec Stevens in Andrew 
John Stevens, v Kulturnem domu Medvode 
uprizoril dve predstavi novega Baletnega 
večera, za katerega je Andrew John Stevens 
koreografiral štiri nove krajše balete na glasbo 
Johana Sebastiana Bacha (Concerto), Georgea 
Bizeta (Barve), Mauricea Ravela (Bolero) ter 
Edwarda Griega (Usoda).  Zaplesale so članice 
Feniksbaleta, kot gost pa se je predstavil član 
baletnega ansambla SNG Opera in balet 
Ljubljana, Gaj Rudolf. 

Vstop je bil prost, k ogledu pa so privabili tako 
mlado kot starejše občinstvo, ki je uživalo v 
barvitosti glasbe, koreografije in kostumov. 
Pozitivna energija balerin Feniksbaleta je 
pripomogla, da je Baletni večer ugledal 
dan. Obrestovala se je predvsem na obeh 
predstavah, odplesanih z veseljem, energijo 
in znanjem, ki so ga do sedaj osvojile mlade 
balerine. 

Baletna šola Tamare Divjak iz 
Celja

Baletna šola Tamare Divjak je 21. 11. 2010 
v SLG Celje ponovno uprizorila otroški balet 
skladateljice Brine Zupančič in koreografinje 
ter režiserke Tamare Divjak »Domov v 
čarobnih copatkih«, ki je doživel premiero 
19. 6. 2010 v SLG Celje. Glasba je bila v 
živo izvedena v obliki komornega orkestra, 

Učenke baletne šole Tamare Divjak
foto: arhiv Baletna šola Tamare Divjak

sodeloval je otroški pevski zbor II. Osnovne 
šole v Celju, plesali pa so učenci Baletne šole 
Tamare Divjak, s solistkami Zojo Zorko, 
Aljo Urbanček, Ivano Račič in Julijo Artiček 
Jovan.
Polna dvorana SLG Celje je predstavo 
pozdravila z bučnim aplavzom.
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PREJELI SMO:

Koreografi  in  plesalci  prerezali  »vrvico«  za  nov  plesni  oder 

Revija novih baletnih koreografij na  slovensko glasbo je bila letos že desetič, torej z vlečko 
tradicije in pomenskega seštevka. Prireditelji, Društvo baletnih umetnikov Slovenije je 
gala večer v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma podnaslovilo  kot ustvarjalne energije, 
združene v strasti, romantiki, lepoti, navdušenju, sprostitvi in fantaziji. Dvanajst novih plesno 
koreografskih panojev, dvanajst prizadevnih preizkušanj sposobnosti naših plesalcev ob 
iskanju novega izraza z umetniško naložbo hotenj in želja. Z lepo izpisanimi koreografskimi 
legitimacijami so se predstavili  Alena  Medič,  Jocelyn Alizard,  Georgeta Radasan, Gregor 
Guštin, Tetiana Svitlychna, Tijuana Križman  Hudernik,  Nastja Bremec in Michal Rynia,  
Kjara Starič, Kristina Alksova, Jennifer Archibald, Dana Petretič in Siniša Bukinac ter Gaj 
Žmavc, v plesnih trikojih pa Metka Beguš, Katarina Čegovnik, Urša Grm, Nina Pišlar (plesno 
delo Igra),  Dana  Petretič in Siniša Bukinac  (Baletni duet), Georgeta Radasan in Kjara Starič 
(Two faces /dva obraza),  za plesni »corps« Eva Gašparič, Mariša Nač, Gabrijela Stojanova, 
Urša Vidmar, Lucas Jerkander in Ivan Kozyuk s scensko geometrijo baleta PRVA, Tetiana 
Svitlychna v delu Moja nimfa, Tijuana Križman in Gaj Žmavc z novo plesno razglednico 
Lahko noč Piran, Nastja Bremec in Michal Rynia sta pripovedovala plesno zgodbo z veliko 
sorodnostjo prevoda v delu The story we tell (Zgodba, ki jo pripovedujemo), plesni trio 
Emanuela Senjor, Kjara Starič in Jerneja Podbevšek Zhembrovskyy je iskal svojo plesno 
psihološko odmevnost v novem delu Ženska v ženski, plesni duo Tjaša Kmetec in Lukas 
Zuschlag sta izčistila svoj plesni dizajn v delu Obraz v obraz, Kjara Starič odlično poiskala 
svoj plesni torzo s projekcijo videa Alastaira Christopherja v delu To stray (Blodnje), plesni 
kvartet Urša Vidmar, Dana Petretič, Gregor Guštin in Siniša Bukinac pa so v delu Srečanja 
(šest duetov za kvartet) podarili večeru kar majhen plesni in glasbeni obolos odrskega 
neoklasicizma z glasbo Marjana Mozetiča. Catarina de Meneses in Gaj Žmavc pa sta v delu 
Clear things  poskušala s spravo in razčiščevanjem odnosov med spoloma. Baletni gala na 
slovensko glasbo je imel  dvojno glasbeno črtovje, saj smo s trakov poslušali poleg slovenske 
glasbe tudi precej uvoženega zvočnega ugodja pri ušesu. S panonske etnografske ravnice zelo 
priljubljeno ljudsko pesem Ne orji, ne sejaj z lepim aranžmajem Barbare Pešut in čedno 
figuralno žitno gibkostjo v plesnem vetru  dela Igra. Nekaj vprašanj je še ostalo v oklepaju 
novega baletnega dela z odlomkom iz prvega  stavka Koncerta za violino skladatelja Alojza 
Ajdiča. Baletni duet, je belgijski koreograf Jocelyn Alizart ob izbrani in ponujeni glasbeni 
destinaciji Alojza Ajdiča poiskal v glasbi za plesno realizacijo preveč plaho in varno plesno 
nastanitev. Bil je bolj poizkus, uiti plesni epizodnosti.
Že veliko bolj plesno dosledne so bile letos odrsko in plesno tudi dramaturško vodene nove 
koreografije. Prva med njimi je bila plesna zamisel  Two faces s kar »janusovskim« dvojnikom 
in izdelano mimično igro obeh plesalcev. Eksistencialno vprašanje druženja in razhajanja v 
odlični plesni odrski emulziji. Plesalki Radasan in Starič za odliko.
Balet Prva z glasom Nece Falk in uspešnicama Prva ljubezen in Z več plati, je bil nekakšen 
plesni diskant, ki kar ni potreboval posebnega prevoda. Tako kot  Lahko noč Piran v pevski 
izreki Anike Horvat z vsemi spomini, ki se tudi ob gledanju vedut radi vračajo v gledalčevo 
zavest. Kar ne vemo, ali bi jih obujali s sliko ali plesom. Za avtonomnost baletne umetnosti 
pa ostaja to poenostavljanje.
Za lahko nočjo pa smo postali kar zgovorni, čeprav  bolj na ušesa. Zgodba, ki jo pripovedujemo 
(The story we tell), zanjo pa Nastja Bremec in Michal Rynia, z glasbo Silence, nas je držala 

13.
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neprestano v napetem pričakovanju, ko sta skrivnostna prišepetavanja razodevala tudi plesni 
reaktivnosti in celim vedrom odrskih refleksov. Tudi vse tisto »na uho« se je razločno slišalo s 
plesnega odra. Mestoma kar realno zadirčno sporočilo.
Ženska v ženski, letošnja koreografija, je bila  usluga nekakšni  modno revijski scenski 
gledljivosti, pa tudi kapricam ženskega prednjačenja vseh značajskih lastnosti. Za ogled in 
odmor.
Za hip smo ušli na letošnjem gala večeru v svet pravljične barvitosti, skoraj bi smeli reči, ruske 
pravljične skazke, v monoplesnem prizoru baletnega vitraja v delu Moja nimfa s plastelinsko 
gibko in gnetljivo Tetiano Svitlychno v obeh vlogah koreografinje in plesalke. Luč je prizoru 
zelo pomagala. Obraz v obrazu z glasbo ansambla Katalena je plesno in odrsko nekakšen 
človeški dvojnik, ki hodi z nami, pa ga ne vidimo, čutijo pa ga vsi okrog nas. Tudi tu sta to 
»janovsko« mitičnost začutila Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag. Plesalca, ki znata pod kožo in 
do gledalcev. Plesalka Kjara Starič se z novo koreografijo To stray ni prav nič zmotila, ko je vzela 
v svoj plesni nahrbtnik kar zahtevno vlogo spremljevalnih baletnih podnapisov. Nikakršnih 
blodenj na njenem odru, ko je morala pazljivo spremljati video Alastaira Christopherja kot 
kakšno plesno dopolnilo h nemem filmu in se prilagajati njegovem koraku in stopinjam.
Srečanja (šest duetov za kvartet) pa je bil v letošnjem sporedu model, ki se plesno, pa tudi 
revijsko še ni izrabil. Plesna geometrija še vedno godi očesu, figuralika njegovem občutku za 
različnost sporočil. Glasba, kot jo je napisal s peresom novoklasike Marjan Mozetič pa takšni 
geometriji vleče zanesljive in jasne črte.
Kar jasno je bilo tudi koreografu Gaju Žmavcu v novem delu Clear things, s plesalcema 
Catarino de Meneses in Gajem Žmavcem. Na letošnjem gala večeru kar močan signal iz 
Maribora, bi smeli zapisati in kot povezava, ki vse močneje spaja obe plesni središči pri nas.
Letos kakšnih posebno velikih plesnih in koreografskih presežkov nismo opazili. Baletne 
snovnosti in izbiro  njenih izrisov pa kar dovolj, da lahko ocenimo uspešnost te predstavitve. 
Nove koreografije niso segle nikjer čez rob preizkušene zanesljivosti plesnega odra. Plesalci 
pa niso pozabili na tehnično lahkotnost plesnih vizij, izbrušeno plesno znanje, sposobnost 
čutenja plesnega odra v solističnih in skupinskih plesnih nalogah. Spored je odražal kar veliko 
sekvenčnih gradacij in različnost izraznih palet. Plesne miniature so segle ponekod že do kar 
prave plesno odrske kategorizacije. Slovenska glasba je novim koreografijam veliko bližja z 
bolj današnje zvočne ambientalnosti in manj seganja  k slovenski  klasiki. Zapišemo lahko, 
da je bil zadnji gala večer korak h kakšni bolj zajetni hoji k širšemu baletnemu odru s še bolj 
podrobnimi zapisi v koreografsko knjigo. Plesnih moči je dovolj. Ne pustimo jih čakati v 
preglobokih kolesnicah. Njihov plesni čas je čas sedanjosti.

Avtor: Bogdan Učakar

BALETNI DUET – koreografija: Jocelyn Alizart, na sliki: 
Dana Petretič in Siniša Bukinac                     foto: Robert Balen

IGRA – koreografija: Alena Medič, na sliki: Metka Beguš, 
Katarina Čegovnik, Urša Grm in Nina Pišlar foto: Robert Balen
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Zaključni poklon 10.gala večera novih baletnih koreografij 
na Slovensko glasbo                                      foto: Robert Balen

CLEAR THINGS – koreografija: Gaj Žmavc, na sliki: 
Catarina de Meneses in Gaj Žmavc                  foto: Robert Balen

SREČANJA – koreografija: Dana Petretič - Siniša Bukinac, 
na sliki: Urša Vidmar in Gregor Guštin        foto: Robert Balen

OBRAZU V OBRAZ – koreografija: Kristina Aleksova,
na sliki: Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag foto: Robert Balen

ŽENSKA V ŽENSKI
koreografija: Kjara Starič, na sliki: Emanuela Senjor, Jerneja 
Podbevšek Zhembrovskyy, Kjara Starič          foto: Robert Balen

LAHKO NOČ PIRAN
koreografija: Tijuana Križman Hudernik, na sliki: Tijuana 
Križman Hudernik in Gaj Žmavc                    foto: Robert Balen

MOJA NIMFA – koreografija: Tetiana Svytlichna, na sliki: 
Tetiana Svytlichna                                          foto: Robert Balen

PRVA – koreografija: Gregor Guštin, na sliki: Mariša Nač
in Lucas Jerkander                                        foto: Robert Balen



55

Adamova Giselle v izvedbi baleta SNG Maribor - Baletni  belcanto
z razločno izgovorjavo

V petek, petega novembra 2010, smo na velikem odru mariborskega gledališča videli premiero 
romantičnega baleta Giselle v dveh dejanjih francoskega skladatelja Adolpha Adama, 
repertoarno delo baletnih umetnikov, ki ga v nekaterih baletnih leksikah označujejo tudi 
kot fantastični balet. Na mariborskem odru smo priljubljeno baletno delo  videli v izvirni 
koreografiji za prvi oder, ki sta jo pripravila Jean Coralli in Jules Perrot, koreografsko obnovil 
pa Marius Petipa. Iz teh rok in zamisli pa  so tokrat za mariborski baletni oder pripravili in 
preuredili baletno predstavo koreograf Rafael Avnikjan, dirigentka Alice Farnham, scenograf 
Juan Guillermo Nova, kostumograf Luca Dall`Alpi in oblikovalec luči s svojo knjigo Pascal 
Mérat. Znova mednarodno sodelovanje, ki je že tako del mednarodnih umetniških silnic za 
privlačen odrski magnetizem mariborskih baletnih in opernih predstav, ki s svojo kakovostjo 
segajo že kar močno preko meja in rampe mariborskega odra. Na premierski predstavi je 
podeželsko vaško dekle plesala mariborska primabalerina Alenka Laufer, Albrechta (v 
nekaterih leksikah Alberta), vojvode šlezijskega  Anton  Bogov, gozdarja Hilariona Sergiu 
Moga in kraljico vil Myrto Galina Čajka, vsi iz baletne naslovnice, v nekaj manjših, pa 
ne epizodnih navojih predstave pa še Marina Krasnova kot Gisellina mati Bertha, Wifrid, 
oproda Albrechta je bil Vadim Kurgajev, zaročenka Albrechta Bathilda je bila Tanja Baronik, 
njen oče, Princ Kurlandije pa kot gost Marin Turcu. Skozi baletno »zborovski« cedilček sta 
kanili na oder vili Moyna in Zulma (Ines Petek in  Branka Popovici), med vaščansko plesno 
srenjo pa so izstopali Evgenija Koškina in Matjaž Marin. Naštete vloge imajo kar nekaj rošad 
v zasedbi nadaljnjih predstav, kar je vsekakor poroštvo za zanesljivo trpežnost postavljenega 
programskega in repertoarnega načrta tudi za abonmajski tekoči trak.
Na odru smo videli čisto predstavo,urejeno po klasičnih merilih plesnega odra, pa tudi 
romantično  plesnim »lepim petjem«, kar po pravilu operno dramaturških  sekvenc z 
dramatsko recitativnimi segmenti in harmonsko širino dolgih  plesnih emocij arij. Baletna 
glasba Adolpha Adama je nedvomno zelo specifična baletna glasba, tesno ob glasbenem 
okolju obdobja romantike, saj kar slutimo bližine opernega Donizettija (Lucija) in Bellinija 
(Norma). Glasba je izredno narativna, pospešuje baletni govor z odra, nenehno pripoveduje v 
svojem scenariju in podaja roko plesalcem na vsakem koraku. Balet, ki ga na odru razumemo 
z vsako besedo mimike in geste, z vsakim vzgibom na odrski razpredelnici. Tudi v drugem 
delu, ko nas skladatelj popelje v fantastični svet usodnosti. Balet, ki ga ob glasbi tudi zares 
takoj razumemo in ne ostaja v mejah iluzije in abstrakcije. Z eno besedo, baletna odrska 
opera fenomenalnega učinka in lepote.
To prelepo »pesem« je občutil koreograf z vsem srcem in znanjem, obdržal vrednote tradicije, 
pa tudi nikjer ostal pregloboko v njenih kolesnicah. Tradicija in sodobnost v sinhroni 
umetniški estetiki in odrsko plesni kinetiki. Koreograf je meril in izmeril plesni oder 
mariborskega gledališča z izredno izpiljeno selekcijo plesalcev, ki so zmogli do njegovih idej 
in jih tudi uresničili. V pomoč mu je bil tudi scenograf, ki je znal pričarati vaški ambient z 
lepimi nakazili izbranih  rešitev in stopiti v skrivnostni svet vilinske opisnosti gozdne samote. 
Tudi ob  občutljivi igri svetlobe. Lep izrez so imeli kostumi, ki so žareli v barvah in kroju. 
Predstavi so dajali vaško svetlobo bukoličnega, gozdnemu okolju pa veliko refleksov »belega 
baleta«, človeku nedotakljive duhovinske skrivnosti. Vse to v šopku plesnega odra in za vsako 
dišavo cvetic posebej. Baletno čtivo zgodbe o usodnosti in usodi ljubezni, visokim stanovskim 
pregradam, ljubezenski smrti ob usodnostnem spoznanju razpetosti na križu in metamorfozi 
nebivanjskosti nekrološkega onostranstva, je od vrstice do vrstice prebrala odlična in lirična 
Alenka Laufer  z vlogo Giselle.
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Mehka, polna psiholoških sprememb in premen in na odru suverena od plesne razigranosti 
do vilinske distance zadnjega stika z realnostjo življenjske maksime. Tehnično dovršena in 
vselej v tesni navezi z okoljem zgodbe, v katero je postavljena. Vloga za čisto ogledalo njenih 
plesnih in odrskih sposobnosti. Anton Bogov, njen nesojeni partner, je bil na odru pokončen, 
vabeč, plesno zanesljiv, radodaren zase in svojo izbranko, dosleden v načrtu do čudovitega 
ave verum, lamentacijo na grobu Giselle. Plesni par, ki  ga ne najdemo kmalu. Njun rival, 
ki se pokori počasi, gozdar Hilarion, ljubosumni Sergiu Moga, je bil črn oblak predstave 
mišično kljubovalen silak z nabojem in rezilom. Galina Čajka kot kraljica vil z imortelo v 
roki je bila prozorna in pozorna v drugem dejanju na svoj razsodniški tribunal s kaznijo 
Albrechtu in Hilarionu. Morda za kanček premalo za zadnjo besedo razsodbe in udarca s 
kladivom. Ostale vloge so bolj za pripoved in odvijanje dramaturškega klopčiča, za dramo v 
baletu. Veliko plesnih obresti pa je pobral mariborski baletni  »zbor«. Povsod je znal stopiti v 
scenski »ris« in plesno geometrijo, povsod je znal reagirati na osrednji krog s kredo. Z njenih 
vrst sta skozi zborovsko cedilo smuknila v vaškem plesu Evgenija Koškina in Matjaž Marin. 
Angleška dirigentka Alice Farnham, kakšnih sprememb za glasbenim pultom v napovedih ne 
vidim, je bila na premieri veliko prej presenečenje kot običaj. Dirigentka velikih sposobnosti 
z zelo rahlo roko za orkester in plesalce, saj prav uživa s plesnimi koraki na odru. To se je, 
tudi ob izkušnjah, ki jih ima s predstavami baleta Giselle na drugih odrih, na mariborskem 
še kako poznalo. Orkester mariborske opere je zvenel uglašeno, pripravljen za sodelovanje s 
spočitimi močmi, solo violončela pa je bil sploh koncertantno solistični dosežek. Navdušenje 
po koncu predstave kar ni pojenjalo. Upravičeno. Premiera baleta Giselle je bila kreativen 
plesni dosežek, ki je potešil ljubitelje in poznavalce plesne umetnosti, obenem pa na široko 
dvignil zapornice mladim plesalcem, dijakom Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru. 
Oboje toplo pozdravljamo, obisk rož na odru po predstavi pa kar cvetje med plesnimi cvetovi 
odlične predstave.

Avtor: Bogdan Učakar

Utrinek iz 1.dejanja nove mariborske uprizoritve Giselle                                                                                 foto: arhiv SNG Maribor
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Rdeči čeveljčki… ko se zlijeta gib in dih…

Plesna predstava Rdeči čeveljčki je nastala kot odraz zelo ustvarjalnega obdobja (10 let) plesne 
skupine Vrtiljak iz Centra za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo Vipava. Ustvarjalce 
je vodila želja povezati otroke in mladostnike s posebnimi potrebami v skupni plesni projekt s 
skupino mladih plesalcev Plesnega centra Terpsihora in uveljavljenimi plesalci M&N Dance 
Company ter s tem poudariti povezovalno dimenzijo plesa.
Umetnost je močno sredstvo družbene komunikacije, ki nam ponuja varen izrazni medij 
in dovolj svoboden način sporočanja naših misli, izkušenj ter čustev. Mladostniki in otroci 
na invalidskih vozičkih že s prihodom na oder odprejo svojo zgodbo, gledalcu predstavljajo 
veliko uganko, v katero so postavljeni.
Plesna predstava je raziskovanje, preizkušanje, iskanje novih oblik ustvarjalnega plesnega 
gibanja, je izraz posebnosti gibanja specifične skupine posameznikov in hkrati njene 
univerzalnosti. Prepletata se dva, na videz nezdružljiva pojma. Močna gibalna oviranost na 
eni strani ter velika želja po gibalnem izražanju, na drugi strani. Interakcija med njimi in 
plesalci, ki zmorejo obvladati svoje telo in estetiko gibanja, je vez medsebojnega sodoživljanja 
in sporazumevanja ter odpira nov svet komunikacije.
Skozi dolgoletno, sistematično delo in spremljanje ugotavljam, da je predstavitev na odru 
velik korak k samostojnosti, gibalno plesnemu izražanju, doživljanju uspeha in zadovoljstva. 
To ni »le« dobro naučena koreografija, ampak več kot to: plesalca oz. plesalci se med seboj 
pogovarjajo. Vsak droben gib se skuša vklopiti v že osvojeni gibalni vzorec. Ti gibi se 
pojavljajo sinhrono, saj se gibom enega odzovejo gibi drugega in tako naprej v nepretrgani 
verigi koordiniranih odzivanj. 
Rdeči čeveljčki so v plesni predstavi prispodoba vitalnosti, življenjske moči, ki jo ima vsak 
izmed nas in nam omogoča, da začnemo z ustvarjalnim delom. Dani so kot možnost, ki jo 
posameznik lahko izkoristi sam ali pa zato potrebuje nekoga, nekaj, da si dovoli pokukati v 

Olesja Hartman in ansambel baleta SNG Maribor v drugem dejanju Giselle                                                  foto: arhiv SNG Maribor
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plesno skrinjico … in najde svoje rdeče čeveljčke. Predstavljajo potrpežljivost, radovednost in 
zaupanje, ki jih potrebujemo za uresničevanje novih zamisli in idej. Predstava se sicer zaključi, 
ustvarjalna energija pa ostaja in je večna.
Na odru Slovenskega narodnega gledališča v Novi Gorici je plesna predstava Rdeči čeveljčki 
doživela tri ponovitve, gledalci pa vedno znova izražajo željo po novih uprizoritvah. 50 
nastopajočih - otroci in mladostniki s posebnimi potrebami in profesionalni plesalci, se je  
zvrstilo tudi na odru Linhartove dvorane v Cankarjevem domu v Ljubljani v mesecu oktobru 
2010. Vzdušje v polni dvorani je bilo naravnost čudovito, saj so gledalci s svojim odzivom 
pokazali, da so plesno sporočilo razumeli.
Avtor projekta: Katja Bucik, idejna zasnova: Katja Bucik in Andreja Č. Gantar, koreografija: 
Katja Bucik, Nastja  Bremec in Michal Rynia, glasba Instrumentalna skupina CIRIUS Vipava, 
snemanje in montaža video posnetkov Andreja Č. Gantar in Matjaž Nabergoj. 

Avtor: Katja Bucik

RDEČI ČEVELJČKI - dokaz, da lahko pleše 
vsakdo!
foto: arhiv Plesni center Terpsihora

Ples  je  resnično  umetnost brez  meja  -  samo  
zavedati  se moramo tega!
foto: arhiv Plesni center Terpsihora

RDEČI ČEVELJČKI
foto: arhiv Plesni center Terpsihora
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Balet se vrača v Kaštela…

V lanskoletnih številkah sem že pisala o zapuščeni vili ob morski obali v Kaštelih blizu Splita, 
kjer je pred davnimi petdesetimi leti svetovno uveljavljena balerina Ana Roje skupaj z možem 
Oskarjem Harmošem na poletni baletni šoli poučevala plesalce, ki so se zbrali z vseh vetrov.
Letošnje poletje je nemirno baletno muzo, prav kot Trnuljčico, prebudila gospa Patricia Dean 
Gray, ki je v tistih davnih letih z našo nekdanjo balerino Lidijo Sotlar sledila ritmu kastanjet 
gospe Ane Roje.
Gospa Gray sicer v svoji šoli na Bermudih nadaljuje pot Legatove šole. Po dogovoru z županom 
mesta Kaštela je od 19. julija do 14. avgusta 2010 potekala oživljena mednarodna poletna 
baletna šola »Ane Roje«, tokrat v dvorcu Vitturi v Kaštel Lukšiču, kajti v obnovljeno vilo se je 
naselila glasbena šola. Dekleta, stara od 11 do 19 let, z različnim nivojem znanja, so se zbrala 
iz Hrvaške, Bermudov, Anglije, Walesa, Makedonije, Nemčije in Slovenije. Pouk je vodila 
Patricia Dean Gray, ki je, v ne več rosno mladih letih, živahno in prepričljivo, s kastanjeto 
v roki, kot nekoč Ana Roje, usmerjala dekleta in neizkušene korepetitorice v vsakodnevne 
vaje. Julija je popoldneve zapolnil g. Marijan Bayer, plesalec, koreograf in pedagog hrvaškega 
porekla iz Kanade; dekleta so se razživela ob njegovih iskrivih komentarjih in ljubki mazurki. 
V avgustu je prispela ga. Moya Wahey, ki je ob vsakodnevnih vajah pomagala oživiti še 
variacijo Sladkorne vile.

Po mojem predhodnem elektronskem dopisovanju z go. Gray sem v času počitnikovanja 
v Kaštelih kar nekajkrat prisostvovala pouku v pravokotni dvorani z drsečim parketom in 
improviziranimi drogovi.

Cilj poletne šole bi bil vzpostaviti sistem šolanja v okviru fundacije Legatove šole z možnostjo 
opravljanja izpitov in pridobivanja certifikatov. Dekleta iz splitskega področja vadijo le trikrat 
tedensko v baletnem studiu, ki je organiziran v okviru HNK Split. Seminar je bil zanje 
brezplačen in svojevrstna izkušnja za naprej. Gospa Gray je kaštelanskemu muzeju oziroma 
knjižnjici tudi poklonila nekaj knjig o Ani Roje in tehniki Legat. V začetku julija je bila tudi 
članica  žirije mednarodnega baletnega tekmovanja »Mie Ćorak Slavenske« v Zagrebu.
Po njenih pričakovanjih naj bi se letošnje kaštelanske izkušnje nadgradile prihodnje poletje. 

Prekrasen pogled na morje ob izvajanju pliéjev, battements, assembléjev pa za vedno očara 
vsako mlado srce, predano baletu, in gotovo se bodo dekleta rada vračala na obalo Jadranskega 
morja.

Avtor: Darja Sebastian

Patricia Dean Gray  poučuje na seminarju v 
Kaštelih
foto: Ernö Sebastian
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Giselle plesala tudi v Splitu

V sodelovanju z  latvijskimi umetniki (koreograf, plesalci, dirigent) so oktobra 2010 v HNK 
Split odstrli Gisellino tančico in navdušenje občinstva ter kritike je potrdilo pravo usmeritev 
vodje baleta Almire Osmanović, ki že osmo leto odločno drži v rokah niti baletne umetnosti 
v Dalmaciji. Ker njihov Studio ni uradna baletna šola, si pomagajo s tujimi, predvsem z 
ukrajinskimi in ruskimi plesalci in letošnja prelestna Giselle Irina Čaban in njen Albrecht 
Artjom Žusov se že nekaj let v Splitu počutita kot doma.  Postavitev, ki sem si jo ob prijazni 
pomoči ge. Osmanović ogledala v dveh zasedbah, sta pokazali dve različni Giselle, ki pa prav 
nič ne zaostajata za uglednješimi gledališkimi hišami. 
Spomladi se v Split vrača Valentina Turcu s Carmen, zelo odmevna je bila njena postavitev 
Bolera, ob tem pa imajo v repertoarju še del iz Napolija, ki bo za nekatere mlade plesalce 
posebno doživetje, saj imajo redkeje priložnost srečati se s stilom Bournonvilla.

Avtor: Darja Sebastian

Splitska Giselle – 2.dejanje
foto: arhiv HNK Split

Utrinek iz 1. dejanja Splitske Giselle
foto: arhiv HNK Split
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Preteklost je obogatila sedanjost - program poklicnega usposabljanja v 
družabnih plesih prve polovice 19. stoletja

V jesenskih počitnicah, od 25. do 29. oktobra 2010, je bil v Ljubljani petdnevni seminar 
družabnih plesov 19. stoletja v organizaciji KUD Cortesia, z denarno  podporo Ministrstva 
za kulturo, MOL-a in JSKD-ja. Ustanoviteljica in umetniška vodja kulturnoumetniškega 
društva Cortesía, Lidija Podlesnik Tomášiková,  je domislila program izobraževanja v treh 
delih: plesne in vokalne delavnice, predavanja in predstavitve evropskih družabnih plesov 
preteklosti na odru Španskih borcev v Ljubljani. Plesno delavnico je vodil priznani belgijski 
plesni strokovnjak Lieven Baert, pevsko izobraževanje pa slovenska pevka in zbirateljica 
ljudskega izročila Ljoba Jenče. Predavanje Značilnosti obnašanja in oblačenja v 19. stoletju, je 
zanimivo predstavil Lieven Baert, o plesnem mojstru Georgu Linku, ki ga s Celjem povezuje 
izdaja plesnega priročnika, je spregovoril glasbenik in muzikolog dr. Marko Motnik, ki 
deluje na Dunaju. Lidija Podlesnik Tomášiková pa je predstavila  plesne mojstre Kranjskih 
deželnih stanov in slovensko plesno dogajanje tistega časa, ki nas uvršča ob bok takratnemu 
evropskemu plesnemu svetu. 
V večernih urah prvega dne seminarja je na odru ljubljanskih Španskih borcev zasijala  
predstava Začetki evropskih družabnih plesov. Njen namen je bil predstaviti ples štirih 
stoletij, od zgodnje renesanse do baroka. Za gledalce je bila to paša za oči in ušesa. Za stilsko 
ustreznost kostumov je poskrbela kostumografinja mag. Jasna Vastl. Večino oblačil je skrbno 
izdelala Andreja Stržinar. Ob začetnem nastopu se je notranji ritem posameznih plesalcev, 
vezan na utrip srca, v združitvi v skupino poenotil ob zvoku, ki so ga ustvarjala stopala ob stiku 
s tlemi. Ritma korakov saltarela in pive sta naznanila obdobje, ki sta ga v plesu Barcelonna 
odstrli plesalka Lidija Podlesnik Tomášiková in  mezzosopranistka in harfistka Tanja Vogrin. 
Ples sodi med najstarejše ohranjene plesne vire 15. stoletja iz zbirke Nizkih plesov Margarete 
Avstrijske. Ballo Voltati in Ca Rosina Govannia Ambrosia so zaplesale Barbara Kanc, Lidija 
Podlesnik Tomášiková in Ana Štefanec ob instrumentalni spremljavi Tanje Vogrin. Sledila je 
slovenska ljudska balada Pegam in Lambergar, ki jo je občuteno zapela pevka Ljoba Jenče, ob 
zvokih viole da gamba v rokah priznanega glasbenika Domna Marinčiča. Prvi del se je končal 
z italijanskim dvornim plesom ballo francese Petit riense, ki so ga skupaj zaplesali  KUD 
Sredina in Cortesía ob instrumentalni spremljavi  Tanje Vogrin, Domna Marinčiča, Ljobe 
Jenče z lajno in Lidije Podlesnik Tomášikove s tolkalom.
V drugem delu večerne prireditve so bili predstavljeni renesančni  plesi 16. stoletja, ki so 
se ohranili v tiskanih priročnikih dveh italijanskih plesnih mojstrov Fabritia Carosa in 
Cesara Negrija. Ob sočasni projekciji  glasbe in plesa Ansambla Cortesía,  posnetega na 
gradu Kromberk poleti 2006, so Spagnoletto Nuovo, predstavile mlade plesalke Skupine 
za historične plese Celestina, ki so sprva delovale kot šolska skupina, zdaj pa v Plesnem 
društvu Imani v Brežicah. Cascardo Chiara Stella  sta v paru zaplesala Barbara Kanc in Matjaž 
Lapornik, sestavljeno  plesno obliko balletto z naslovom Alta Mendozza pa Ana Štefanec in 
Milan Tomášik. Drugi del so vsi nastopajoči zaključili z živahnim angleškim podeželskim 
plesom Parsons Farewell Johna Playforda, angleškega plesnega mojstra iz 17. stoletja.
V tretjem delu plesne prireditve sta baročno 18. stoletje predstavila Pia Brocza in Marko 
Motnik, člana Tantz-Arta z Dunaja. Po lastni koreografski zamisli sta zaplesala menuet, ki 
mu je sledila gigue. Vrhunec prireditve je bila folia, v izvedbi in koreografiji gostujočega 
plesnega učitelja Lievena Baerta. Solistične variacije z zahtevnimi in virtuoznimi koraki 
izvirno španskega plesa, na glasbo ostinatne folie, so bile namenjene poklicnim plesalcem. 
Z njimi so preizkušali svoje zmožnosti, blesteli in želi slavo. Folia Lievena Baerta je bila 
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izvrstna, prepolna igrivih korakov, natančno izoblikovana glasbeno, prostorsko in izrazno, 
šarm plesalca je dopolnjeval baročni kostum.
Plesnega in pevskega izobraževanja se je udeležilo 34 udeležencev, ki so prišli tudi iz Hrvaške, 
Avstrije, Poljske, Nemčije in celo ZDA. Po prostorih Gibalnega inštituta vija vaja na Dolenjski 
cesti v Ljubljani so odmevale poznane in za uho prijetne melodije in ritmi valčka in četvorke, 
ter slovenske ljudske pesmi. Plesno predznanje udeležencev je bilo raznoliko. Največ težav 
je večini udeležencem povzročalo skromno znanje baleta, saj so bili baletni koraki nekaj 
povsem običajnega v plesih prve polovice19. stoletja. Odprte pozicije nog, skoki, drža telesa 
in rok so bile sprostitev za učiteljice baleta, za druge pa težavno delo. Ob nepopustljivosti in 
natančnosti izvrstnega učitelja Lievna Baerta je marsikdo presegel meje lastnih zmožnosti. 
Spoznavanje desetih različnih koreografij valčka, četvorke in angleških podeželskih plesov je 
napletlo nove vezi in prijateljstva.
Lidija Podlesnik Tomášiková je začela uresničevati svoje življenske sanje pred desetimi leti, 
ko je v starih rokopisih in prvih tiskih našla izziv za študij in razumevanje plesov naših 
prednikov. Po izobrazbi profesorica glasbe in muzikologinja ter po poklicu bibliotekarka, 
ki je obiskovala tudi baletno šolo, je vse to znanje združila v raziskovanju zapisov glasbe 
in plesa preteklih obdobij. Je umetniška vodja in ustanoviteljica KUD Cortesía, v okviru 
katerega deluje ansambel za renesančno glasbo in ples. Zbiranje znanja po seminarjih širom 
Evrope in sodelovanje priznanih tujih strokovnjakov v Sloveniji, ki so se odzvali njenemu 
vabilu, so zgradili temelje sistematičnega izobraževanja, ki ga podpira tudi Ministrstvo za 
šolstvo in je namenjeno vsem, ki poučujejo izbirni predmet ples v tretjem triletju osnovne 
šole. Program strokovnega spopolnevanja in poklicnega usposabljanja poznajo učitelji in 
plesalci baleta, drugih plesnih zvrsti in učitelji športne vzgoje. V okviru sodelovanja z avtorico 
programa je potrebno posebno pahvaliti Hedviko Lopatič, učiteljico športne vzgoje iz Brežic, 
ki je v okviru PD Imani vztrajna in odlična mentorica skupini za historične plese Celestina. 
Tudi  KUD Sredina ima resnejše načrte in želje in uživa podporo prej omenjene mentorice. 
Priprave na predstavitev posameznih plesnih obdobij so se namreč začele že pred letom, ko sta 
obe skupini začeli sistematično širiti in utrjevati svoje znanje pod vodstvom Lidije Podlesnik 
Tomášikove. Vaje so potekale v Brežicah in Ljubljani. 
Ob organiziranju izobraževanja in odlični tako vsebinski kot tehnični izpeljavi programa 
poklicnega usposabljanja ter odrskega poustvarjanja, so pomembne najnovejše raziskave  
Lidije Podlesnik Tomášikove, ki zgodovino slovenskega plesnega prostora prikazujejo v novi 
luči. Njena uspešna 10-letna prizadevanja se zrcalijo v privatnem specialističnem študiju 
poznavanja zgodovinskih plesnih izvajalskih praks pod mentorstvom Lievna Baerta, ki se je z 
večerno prireditvijo na velikem odru Španskih borcev uspešno zaključilo v okviru belgijskega 
Inštituta (IHDP). Njeno specializacijo je v letu 2004 podprl sklad Operela SNG Ljubljana. 

Avtor: Alenka Tomc
Udeleženci na seminarju
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POSLOVILI SO SE:

Stane Polik (1919-2011)

V četrtek, 6. januarja, se je iztekla življenjska 
ura dolgoletnega prvaka in staroste ljublja-
nskega  baleta Staneta Polika.

Lani maja smo se njegovi najbližji baletni 
sopotniki zbrali, da mu voščimo k visoki 
obletnici – 90 let življenja in 75 let od 
njegovih prvih odrskih začetkov, zdaj se je, 
žal, dokončno poslovil. 

14.

S petnajstimi leti se je najprej vpisal v dramsko šolo in začel nastopati v manjših dramskih 
vlogah. Poleg igralskega pouka so takrat imeli tudi ure ritmike pod vodstvom koreografa 
Petra Golovina, ki je takoj opazil Stanetov plesni talent. Še isto leto, 1934, je prvič zaplesal 
v baletu Od bajke do bajke. Dve leti pozneje je dobil stalno zaposlitev in od takrat je bilo 
vse njegovo življenje povezano z baletom. Do tega mu je, kot mnogim drugim, nesebično 
pomagala balerina Erna Mohar, ki ga je v popoldanskih urah in med počitnicami uvajala v 
skrivnosti ene najlepših odrskih umetnosti. Pozneje je svoje znanje nadgrajeval še pri Maksu 
Kirbosu, kateremu je leta 1940 sledil še v milansko Scalo, kjer je bil takoj sprejet. Kmalu 
po začetku vojne se je vrnil domov, a ga je leta 1942 skupaj z nekaterimi gledališkimi kolegi 
pričakala internacija v Trevisu in Padovi. Po vrnitvi, leta 1943, je začel dobivati prve solistične 
vloge, leta 1947 pa je postal takrat najmlajši baletni solist. Zdaj je lahko razvil vse svoje 
tehnične in izrazne sposobnosti in je do upokojitve leta 1968 ustvaril več kot šestdeset vlog 
najrazličnejših žanrov.  
Za tridesetletnico umetniškega delovanja si je izbral tri balete, v katerih je še posebej blestel. V 
Ohridski legendi je že leta 1950 kot prvi med slovenskimi plesalci dobil Prešernovo nagrado, 
v Bahčisarajski fontani je bil kan Girej, v Ognjeni ptici nesmrtni Kaščej. Med njegove velike 
kreacije moramo prišteti še naslovni vlogi v Othellu in Vragu na vasi, Rdečkastega jopiča 
v baletu Noč na Lisi gori, Severjana v Kamnitem cvetu, Franca v Coppélii, Rothbarta v 
Labodjem jezeru, Kneza v Srednjeveški ljubezni ter Don Alvara in Jeauffra v Danini. Enako 
uspešno je podajal tudi komične vloge Mačehe v Pepelki, naslovno vlogo v Lisici zvitorepki, 
Pijanca v operi Zaljubljen v tri oranže in druge. Za svoje življenjsko delo v baletu je leta 1971 
dobil Red dela z zlatim vencem. Že takoj po vojni je bil uspešen tudi na dveh pedagoških 
tečajih pri beograjskem pedagogu Miletu Jovanoviću in je svoje znanje pozneje prenašal na 
mlajše rodove na Srednji baletni šoli.
To je le nekaj skopih, a prepričljivih, podatkov zaradi katerih je bil dolgo vrsto let na čelu 
ljubljanskih baletnih solistov. Poleg tega pa je bil vedno izredno skromen, v družbi drugih 
plesalcev in tudi kroga opernih pevcev, s katerimi se je pogosto sestajal, duhovit, predvsem 
pa vedno pripravljen pomagati mlajšim od sebe. Okrog sebe je vedno širil občutek zaupanja 
in pristnega tovarištva. Ker je stanoval v središču mesta, smo ga še po upokojitvi pogosto 
srečevali in vsako srečanje je bilo potrditev velikega prijateljstva. Z njegovim slovesom je na 
nek način odšlo od nas tudi obdobje največjih uspehov in dosežkov ljubljanskega in s tem 
tudi slovenskega baleta.

Avtor: Henrik Neubauer
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Janez Mejač: V slovo Stanetu Poliku

Odpotoval si, dragi Stane v kraj, ki ga ni na nobenem zemljevidu. Odpotoval si tja, od koder 
našo otožnost nagovarjajo besede avtorja Malega princa, ki nam je podaril modrost o gledanju 
s srcem: Če me iščete, me iščite v vaših srcih. Če imam tam svoje bivališče, bom vedno pri vas.
Obstajaš z nami, dragi Stane, s svojo človeško širino, uglajenostjo in hkrati preprostostjo in 
skromnostjo, ki smo jo občutili vsi, ki smo ti bili blizu. Občudovanja vredna je bila tvoja 
vedrina, radost do življenja in tisti, le redkim podarjeni žahtni humor. Desetletja si bil 
nepogrešljivi član ribiške druščine, s katero ste poleg rib na Cerkniškem jezeru, lovili tudi 
utrinke narave in najdevali svetlobo tudi v manj svetlih trenutkih življenja. S svojo osebnostjo 
si pustil pečat v krogu prijateljev iz operno baletnega sveta, s katerimi ste se dolga leta sestajali 
vsak dan točno ob enajstih in premlevali čas, ki je minil, pa to tako drugačno sedanjost in zrli 
v jutrišnje dni.

Zaznamoval si naša pota na gledaliških in mnogih drugih odrih življenja, kjer se zastor dviga in 
pada, da se spet lahko začne nova predstava. Nič kolikokrat si se poklonil občinstvu, danes se 
tvojemu spominu priklanjamo mi. Na naš baletni oder si prinesel nadarjenost, neprecenljivo 
disciplino telesa in duha, vestnost in nenazadnje notranjo razvnetost, ki se je odražala v tvojih 
baletnih kreacijah. Večkrat smo razpredali, da bi Polik moral biti igralec, dokler nam nekega 
dne, ko smo skozi okno ljube nam operne baletne hiše občudovali tisto rdečo bukev, ki je 
že dolgo ni več, zaupal, da so bile to tudi tvoje sanje. Pa sta te Golovin in plesalec Pogačar 
nagovorila, da se preizkusiš v baletnih vodah. Dve leti po prvem nastopu v baletu Od bajke 
do bajke septembra 1936 si postal član ljubljanskega baletnega ansambla. Čez štiri leta si 
uspešno opravil avdicijo na milanski Scali, se uspešno vključil v delo tamkajšnjega ansambla, 
a te je želja, da bi pridobljeno znanje posredoval domačemu baletu, vedno bolj vlekla domov. 
Pred uresničitvijo te želje te je osebnostno izklesala skoraj leto dni dolga internacija v Trevisu 
in Padovi. Po srečni vrnitvi si kmalu postal najmlajši baletni solist in za kreacijo Marka v 
Ohridski legendi leta 1950 kot prvi med slovenskimi baletnimi plesalci prejel Prešernovo 
nagrado. Blestel si v naslovni vlogi v Othellu, bil nepozaben Girej v Bahčiserajski fontani, 
pa Rothbart v Labodjem jezeru, Capulet v Romeu in Juliji, prepričljiv France v Coppelii, 
izvrsten don Alvar in Jeauffre v Danini, nepozaben Vrag v Vragu na vasi, Kaščej v Ognjeni 
ptici ... Navduševal si s komičnimi vlogami Mačehe v Pepelki, Pijanca v operi Zaljubljen v 
tri oranže, Kuharja v Zdrahah na trgu ... Več kot šestdeset odlično odplesanih vlog priča o 
tvojem širokem plesnem razponu.

Zavedal si se, tako kot mi vsi, ki smo se predajali tej lepi, malo nori umetnosti, da ima 
plesalčev poklic kratek vek, prekratek, da bi v njem lahko dolgo užival sadove uspešnosti. Pa 
vendar v njem živiš in doživiš toliko nepozabnih, srečnih trenutkov in tudi dvomov, ki jih v 
marsikaterem poklicu daljšega veka komaj zaslutiš. Naučiš se živeti s spoznanjem, da se vse po 
neki nikoli do kraja doumljeni logiki začne in tudi konča. Vmes pa so mnoge bližine. Bližine, 
ki osmišljajo življenje, njegovo svetlo in tudi temnejšo plat in nenazadnje tudi naš odhod iz 
tuzemskosti. Očarljiva, spoštovanja vredna je bila bližina, ki sta jo desetletja tkala in stkala s 
Štefanijo. In ta bližina je ostala žlahtna tudi v zadnjih nekaj letih, ko je tvoj svet postal tako 
zelo tvoj, da sta ga morda razumela le vidva.

Stisnila sta si roke, si izmenjala pogled in spokojno si odšel na novo potovanje, na nov oder, 
kamor ti pošiljamo naše občudovanje, hvaležnost in iskreno prijateljstvo. Počivaj v miru, 
dragi Stane.
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NAPOVEDNIK
16.

DRUGI MEDNARODNI GALA BALETNI KONCERT
SNG Maribor, Velika dvorana – 25. marec 2011 ob 19.30

LUDUS SALTATORIUS / NAVIHANKA
Domžale – 13. april 2011 ob 19.00 

10. GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA 
SLOVENSKO GLASBO
SNG Maribor, Velika dvorana – 22. april 2011 ob 19.00

VELIKONOČNI BALETNI KONCERT
Avditorij Portorož – 24. april 2011 ob 19.00

PAQUITA / LUDUS SALTATORIUS 2011 /NAVIHANKA
Cankarjev dom Vrhnika – 7. maj 2011
KC Ivana Trdine, Novo mesto – 15. maj 2011
Kulturni dom Logatec – 19. maj 2011

GALA BALETNI  VEČER POD ZVEZDAMI
Tartinijev trg Piran – 25. junij 2011 ob 21.30

15.
OPRAVIČILO

ANA VOVK PEZDIR

V  predhodni  številki  revije  Balet  je bilo ob  jubileju  
Ane Vovk  Pezdir  po  pomoti  zapisano,  da  je  praznovala  
80. rojstni dan.
Pravilno se glasi: ANA VOVK PEZDIR – 60 LET. 
Za neljubo napako se gospe Ani Vovk Pezdir iskreno 
opravičujemo, ob tem pa ji še enkrat želimo mnogo uspe-
hov in osebnega zadovoljstva na nadaljnji življenjski poti!
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Mathilde Monnier: PAVLOVA 3’23’’
Centre chorégraphique national Montpellier, Francija, plesna predstava
Linhartova dvorana, 24. in 25. marca 2011, ob 20.00

Herman Severin Loevenskjold: SILFIDA
Koreografija: August Bournonville, postavitev koreografije: Frank Andersen
Gallusova dvorana, 12. april 2011

Enrique Diaz, Cristina Moura: DRUGO (ALI) VEMO, 
DA GRE ZA VSE ALI NIČ (ALI) PRIPRAVLJENI NA
V okviru festivala Obraz Brazilije, Coletivo improviso, Brazilija
Linhartova dvorana, 21. aprila 2011, ob 20.00

MEETING MARIBOR
Koreografija: Edward Clug, Darrel Toulon
SNG Maribor, Velika dvorana
1., 2., 4., 5. in 6. april 2011 ob 20.00
3. april 2001 ob 17.00 

M. Theodorakis: GRK ZORBA
Koreografija: Lorca Massino
SNG Maribor, Velika dvorana,
15. in 16. april 2011 ob 19.30

SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA

Herman Severin Loevenskjold:
SILFIDA

Koreografija: August Bournonville,
postavitev koreografije: Frank Andersen

Cankarjev dom, Gallusova dvorana
12.april 2011
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w w w . t i j u a n a . s i 
tijuana.si@gmail.com
0 4 0 / 9 1 1 - 4 1 8

15 RAZLOGOV ZAKAJ IZBRATI

ŠPICE D30 JULIET
D3O Juliet so izdelani na osnovi najsodobnejše 
tehnologije. Kapica je prevlečena s snovjo D3O, 
zato ni potrebno uporabljati vložkov za špice.
Sistem za blaženje udarcev I.G.S. (Impact 
Guidance System ), ki so ga razvili pri Capuletu na 
osnovi načela strokovne izdelave obuval, omogoča, 
da se stopalo pri aktivnosti giblje na naravnejši 
način. Copuletove I.G.S. visokotehnološke špice 
so izdelane tako, da omogočajo naravnejšo 
držo. Capuletov notranji oporni sistem se 
nanaša na zgradbo špicev v predelu narta, ki 
se prilagaja velikosti, dolžini in blazini stopala. V 
gornjem usnju obuvala, kjer se površina najbolj 
prilagodi obliki noge, je uporabljena biomorfična 
tehnologija, ki omogoča boljše prileganje, večje 
udobje, manjše tveganje poškodb in, nenazadnje, 
boljši nastop. Capuletov patentiran sistem 
vmesnega podplata je sestavljen iz dveh plasti 
različne gostote. Takšen vmesni podplat omogoča 
nadzorovaje prekomerne pronacije (gib stopala 
navznoter), ko je plesalec na blazini stopala. 
Capuletov patentiran sistem dvojnega zaklepanja 
vmesnega podplata zagotavlja enakomerno 
podporo metatarzusa (dela noge med nartom in 
prsti). Capulet D3O sistem temelji na posebni 
inteligentni snovi, ki omogoča najvišjo stopnjo 
upogljivosti ter optimalno blaženje udarcev. D3O 
sistem je namenoma nameščen v kapico, vmesni 
podplat in nart špica, saj omogoča posebne 
funkcije in položaje.

Na sprednjem delu platforme in na podplatu je 
z biomehansko tehniko nameščena sploščena 
ali ulita plast snovi D3O, ki zmanjšuje hrupnost 
špicev. Zgradba zunanjega podplata omogoča 
fleksibilnost. Zgradba osrednjega dela podplata 
omogoča gibanje v vse smeri, kar zagotavlja 
optimalno trenje in oprijem s podlago. Površina na 
platformi omogoča stabilnost pri torzijskih silah.  
Dura Lining podloga v kombinaciji z ventilirano 
D3O snovjo omogoča popolno zračenje stopal.  
Podložni material, ki je zračen in visoko odporen 
pred odrgninami pripomore k daljši življenjski dobi 
obuvala ter k udobnemu in oblazinjenemu gibanju. 
Revolucionarne D3O špice so v primerjavi z 
navadnimi tišje, bolje dihajo, njihova življenjska 
doba je daljša (do 6-krat daljša) in so udobnejše 
za stopalo.
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