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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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Dru{tvo baletnih umetnikov Slovenije
želi vsem svojim ~lanom, poznavalcem in

ljubiteljem baletne umetnosti ter sodelavcem
vesel Boži~, v letu 2012 pa obilo sre~e,

zdravja, uspeha in osebnega zadovoljstva!
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NAMESTO UVODNIKA

Bodo neenakopravne možnosti izobrazbe baletnih plesalcev v primerjavi z 
drugimi umetniškimi poklici v Sloveniji končno le še preteklost?

Baletna plesalka – baletni plesalec je poklic, ki spada med najbolj zahtevne, po svoji strukturi 
pa je še hudo specifičen. In ravno specifika je tista, ki ji v preteklosti ni bilo namenjeno dovolj 
pozornosti. Baletnoizobraževalni sistem v Sloveniji ne nudi možnosti, ki bi bile enakovredne 
izobraževalnim programom za druge umetniške poklice. Tako so danes baletni plesalci v 
primerjavi z drugimi umetniškimi poklici v Sloveniji še vedno zapostavljeni, saj ne morejo 
pridobiti univerzitetne izobrazbe. 
Biti baletni plesalec pomeni biti mlad in pomeni ustvarjati v času, ko so človekove fizične 
sposobnosti na najvišji ravni. Zato morajo baletni plesalci pričeti s profesionalno plesno 
kariero že takrat, ko se njihovi vrstniki šele vključujejo v univerzitetni študij, in jo največkrat 
zaključiti takrat, ko nekateri šele pričenjajo s svojo poklicno kariero. 
V Sloveniji je vsesplošno veljavni izobraževalni sistem vezan na leta starosti in je sorazmeren 
s strukturo večine poklicev, ki jih človek lahko opravlja tja do zakonsko določene starosti 
za upokojitev, ob predpostavki, da izpolni tudi zahtevano delovno dobo. A takšen sistem 
izobraževanja je v primeru poklica baletna plesalka – baletni plesalec žal nesprejemljiv.   
Po vsesplošno veljavnih standardih, ki veljajo za baletno umetnost, mora torej baletni plesalec 
začeti s profesionalno umetniško kariero najkasneje do svojega dvajsetega leta. Ker je njegovo 
delo vezano tudi na izredne fizične zmogljivosti, ki do precejšnje mere bremenijo organizem, 
je njegova kariera vezana še na dokaj kratko obdobje. Zato delo zahteva celega človeka, ki se 
lahko posveča izključno svoji poklicni karieri. Če se torej v kratkem obdobju, ki mu je dano, 
želi razviti v umetniško zrelo osebnost in se uveljaviti, potem nima časa, da bi ob delu počel 
še kaj drugega. 
Če želimo baletne plesalce postaviti v enakopraven položaj z drugimi umetniškimi poklici v 
Sloveniji, jim je potrebno omogočiti pridobitev univerzitetne izobrazbe. Vendar pa iz zgoraj 
navedenih dejstev sledi, da moramo zanje najti ustrezen izobraževalni sistem, ki bo odpravil 
zavlačevanje z začetkom profesionalne plesne kariere.  
V baletnih sferah na težavo opozarjamo že dolgo vrsto let. Da kliče po nujni rešitvi, so spoznali 
tudi na Univerzi v Ljubljani in na Ministrstvu za kulturo RS. Tako so s prvimi predlogi že 
začrtali sprejemljivo shemo bodočega baletnoizobraževalnega sistema, ki ne bi podaljševala 
izobraževanja baletnih plesalcev, a bi jim ob pridobitvi nižje baletne in srednješolske 
(maturitetne) izobrazbe obenem omogočala še univerzitetno. S tem baletni plesalci v Sloveniji 
po stopnji izobrazbe ne bi več samevali v neenakopravnem položaju z drugimi umetniškimi 
vejami.

Nacionalni svet za kulturo sprejel predlog o ustanovitvi Akademije za balet

Nacionalni svet za kulturo RS je na dnevni red 12. redne sejo uvrstil točko z naslovom 
Seznanitev z aktivnostmi Ministrstva za kulturo in Društva baletnih umetnikov Slovenije, 
za dosego boljših pogojev na področju baletnega izobraževanja. Povabljeni so bili prof. dr. 
Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani, ki se seje zaradi vnaprej dogovorjenih 
obveznosti žal ni mogel udeležiti, prof. Aleš Valič, prorektor Univerze v Ljubljani, mag. 
Gregor Jagodič z Univerze v Ljubljani, Biserka Močnik z Ministrstva za kulturo in Tomaž 
Rode, predsednik DBUS. 

1.
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Prisotni so Nacionalnemu svetu za kulturo predstavili trenutno stanje na področju baletnega 
izobraževanja v Sloveniji, potrebe po ustanovitvi Akademije za balet in njene načrtovane 
smernice. Prorektor, prof. Aleš Valič, je dejal, da je najbolj realna pot do čimprejšnje ustanovitve 
akademije katedra za balet, ki bi delovala v okviru ene od dveh umetniških akademij in bi se 
lahko kasneje preoblikovala v samostojno enoto. 
Nacionalni svet za kulturo je prepoznal potrebo po ustanovitvi Akademije za balet in podprl 
prizadevanja vseh strani, ki sodelujejo pri njenem nastajanju.      

Sestanka o Akademiji za balet na Ministrstvu za kulturo

Na podlagi sodelovanja Univerze v Ljubljani, Ministrstva za kulturo RS in Društva baletnih 
umetnikov Slovenije v zvezi z oblikovanjem Akademije za balet sta bila v mesecu oktobru 
2011 na Ministrstvu za kulturo RS organizirana dva sestanka, na katerih so prisotne seznanili 
z idejo o Akademiji za balet. 
Na prvem sestanku sta Biserka Močnik, sekretarka za področje glasbene umetnosti na 
Ministrstvu za kulturo, in Tomaž Rode, predsednik DBUS, predstavila nastajajoči projekt 
vodstvoma obeh javnih zavodov, ravnatelju Mitji Bervarju in umetniškemu vodji baleta Ireku 
Mukhamedovu iz SNG Opera in balet Ljubljana, ter Danilu Roškerju, direktorju SNG 
Maribor. 
Drugega sestanka so se udeležili še Edward Clug, umetniški direktor baleta SNG Maribor, 
predstavnici Konservatorija za glasbo in balet Maribor, direktorica Helena Meško in vodja 
oddelka baletne šole Helena Valerija Krieger, ter predstavnika Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana, Dejan Prešiček, v. d. direktor, Matej Selan, v. d. direktor Višje baletne šole 
in Tanja Pavlič, vodja Srednje baletne šole. Z Ministrstva za šolstvo in šport sta prišla Boštjan 
Rozman Zgonc, vodja sektorja za višje šolstvo, in Marija Gregorc, sekretarka v sektorju 
za osnovno šolstvo, sodelovala pa sta še starosta slovenskega baleta, dr. Henrik Neubauer, 
Prešernov nagrajenec Vojko Vidmar in baletna pedagoginja Darja Sebastian. 
Vodstvi SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana sta idejo podprli. Danilo Rošker, 
direktor SNG Maribor, je izrazil mnenje, da bi ustanovitev Akademije za balet ne le bistveno 
prispevala k prihodnosti slovenske baletne umetnosti, temveč tudi k javnim zavodom 
samim, pa tudi k promociji slovenskega baleta, če bo lahko nudila izobraževanje tudi tujim 
državljanom. Irek Mukhamedov, umetniški vodja baleta SNG Opera in balet Ljubljana, je 
bil mnenja, da je potrebno program akademije oblikovati na način, ki ne bo izobraževal zgolj 
baletnih plesalcev, ampak bo stremel k izobraževanju baletnih zvezd.
Predstavniki obeh konservatorijev za glasbo in balet načelno ne nasprotujejo trenutno zasta-
vljeni ideji o ustanovitvi Akademije za balet, a imajo vrsto pomislekov in so bolj naklonjeni 
iskanju rešitev za potrebne strokovne spremembe v okviru obstoječega sistema, za katerega pa 
so na sestanku tudi sami ugotovili, da je zaradi veljavnih zakonskih predpisov veliko preveč 
tog. Nekako so se zavzeli za misel, da bi bil vpis na akademijo mogoč šele po zaključku 
baletnega šolanja na srednji stopnji, kar pa se zdi precej sporno. 
Takšna ureditev bi namreč podaljševala izobraževanje baletnih plesalcev vsaj za štiri leta, 
kar bi pomenilo, da bi si lahko baletni plesalci visoko izobrazbo pridobili štiri leta pozneje, 
kot je predvideno v trenutno zastavljenem načrtu o ustanovitvi Akademije za balet. Večina 
ostalih prisotnih je takšnemu sistemu nasprotovala z argumentom, da je baletnim plesalcem z 
upoštevanjem njihovega kratkega umetniško-ustvarjalnega obdobja, ki je vezano na starost, v 
Sloveniji nujno potrebno zagotoviti možnost visoke izobrazbe, preden dosežejo dvajseto leto 
starosti, in jim s tem omogočiti čim daljše umetniško življenje na baletnem odru.
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MEDNARODNI DAN PLESA 2011

29. april 2011 – Mednarodni dan plesa – plesne poslanice 2011
2.

Slovenska poslanica ob mednarodnem dnevu plesa 2011 

Janez Mejač, baletni plesalec, koreograf, pedagog in dobitnik 
strokovne nagrade Lydie Wisiakove 2011 za vseživljenjsko 
delo na področju baletne umetnosti: Naporno, na trenutke 
nesmiselno občuti samospraševanje o življenju in plesu 
človek, „zapisan“ sporočanju s telesom, tem edinim 
instrumentom, ki ga ima na voljo: »Gib, v čem si močnejši 
od svojega nasprotja, mirovanja, od koder si prišel in 
kamor se vračaš?« In če se zazdi to samospraševanje včasih 
preveč naporno, pa je zagotovo vedno smiselno in vredno.
Nanj morda najlepše odgovori Eliot v hvalnici plesu, 
v pesmi Mirujoča točka: »Če ne bi bilo tečaja, mirujočega pola, ne bi bilo plesa, samo ples 
je pomemben.« Ne pozabimo, da tudi Kristus v gnostični himni pravi: »Kdor ne pleše, ne 
ve, kaj je življenje.« Beseda je res največje človekovo duhovno bogastvo, vendar ne smemo 
pozabiti, da hoče, zna in zmore marsikaj povedati tudi telesna govorica; nemalokrat še dosti 
bolj neposredno, dosti bolj natančno in iskreno od besedovanja. Plesna govorica pa postane 
duhomorna, kadar hoče besedičiti, kadar ne zna in ne zmore ustvariti čara spojitve duhovnega 
in duhovitega. Plesnega čara ne ustvari zgolj ekshibicija telesnih spretnosti, ustvari ga spoj 
duše in telesa, in že sloviti Noverre je vizijo plesne umetnosti videl v človekovi utelešeni 
senzibilnosti. In vsi, ki ustvarjajo plesno umetnost, naj se nikoli ne odrečejo hrepenenju po 
usklajenosti lepega z resničnim. Prav to hrepenenje je tista stvariteljska sila, ki ji lahko rečemo 
čudež. Čudež, ki ga vsi potrebujemo. Čudež, ki odstira „pokrajine duše“ in prinaša sanje. 
Sanje, ki trajajo dlje kot resničnost. 

Mednarodna poslanica ob mednarodnem dnevu plesa 2011 –  Alkis 
Raftis, predsednik Mednarodnega plesnega komiteja CID UNESCO, 
Paris

Vso človeško zgodovino so ljudje pretežno plesali na prostem. 
Zbirali so se ob gozdnih jasah, na vaških trgih, pred cerkvami ali 
v skednjih, da bi s plesom zaključili dan. Danes ples večinoma 
poteka v palačah, raznih klubih, gledališčih, šolskih dvoranah, 
ateljejih in diskotekah. Poziv k plesu je naravni impulz; CID 
UNESCO za letošnji mednarodni dan plesa predlaga korak nazaj, 
korak k naravi. Zaplešimo na prostem: na ulici, na trgu, v parku, 
na stadionu, na plaži, na parkirišču ali – kjerkoli pod nebom.
Morda bo hladno in deževno, tla pod nogami zagotovo ne bodo najbolj primerna, in veter 
bo glasbo odnašal proč. Toda lepota giba in veselje na obrazih plesalcev bosta polepšala srca 
naključnih mimoidočih. 
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Mednarodna plesna poslanica 2011 – Anne Teresa De 
Keersmaeker, Mednarodni gledališki inštitut ITI UNESCO 

Mislim, da ples časti tisto, kar nas dela človeške. Med 
plesom na zelo naraven način uporabljamo mehaničnost 
svojega telesa in vse čute, da izrazimo srečo, žalost, in da 
pokažemo, kaj imamo radi. Ljudje so s plesom od nekdaj 
proslavljali ključne trenutke v življenju. Naša telesa nosijo 
v sebi spomin na vse mogoče človeške izkušnje. Plešemo 
lahko sami ali v družbi. Delimo tisto, kar nas dela enake 
ali nas razlikuje.  Zame je ples način razmišljanja. Prek 
njega lahko utelesimo še tako abstraktne zamisli in svetu 
razkrijemo tisto, česar ne moremo videti, česar ne moremo imenovati. Ples je vez med ljudmi, 
povezuje nebo in zemljo. Svet nosimo v svojih telesih. Mislim, da je vsak ples del večje celote, 
plesa, ki nima ne začetka ne konca.

NAGRADE

Strokovne nagrade Lydie Wisiakove 2011

V nedeljo, 13. februarja 2011, je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v Linhartovi dvorani 
Cankarjevega doma že petnajsto leto zapored podelilo strokovne nagrade Lydie Wisiakove. 
Strokovna komisija za nagrade in priznanja Društva baletnih umetnikov Slovenije v sestavi 
Bojana Hinteregger (predsednica), Vojko Vidmar, Edward Clug, Tomaž Rode in Matjaž 
Marin je nagrado za življenjsko delo podelila baletnemu plesalcu, solistu in dolgoletnemu 
vodji ljubljanskega baleta, baletnemu pedagogu, koreografu in režiserju, organizatorju in 
direktorju opere in baleta, 

JANEZU MEJAČU 

za njegov izjemno obsežen prispevek k slovenski baletni in gledališki umetnosti.
 
Obrazložitev:
Mojster baleta, koreograf, pedagog, režiser, mojster za gib, organizator, vodja baleta, direktor 
opere in baleta ... skratka, zasvojenec s hramom umetnosti, ki ga imenujemo gledališče, 
in hkrati tudi zasvojenec z življenjem kot takim – Janez Mejač je oseba, ki je zaznamovala 
slovensko baletno umetnost v drugi polovici 20. stoletja. 
Zgodnja pot ga je z Dolenjske vodila v Ljubljano, kjer se je srečal tudi z baletno umetnostjo. 
Njene čare mu je na začetku odkrivala izjemna ruska pedagoginja Nadežda Murašova, v 
nadaljevanju pa je bilo neizogibno srečanje z umetniškim parom Mlakar, ki ga je tako močno 
zastrupil z umetnostjo, da izhoda enostavno ni bilo več. 
Preden je zaključil baletno šolanje leta 1957, je dodobra spoznal vsebino gledališča s 
predstavami Vrag na vasi, Tragedija Salome, Ohridska legenda, Nekdanje svečanosti, Labodje 
jezero ... 

3.
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Nato so sledile Ljubezen in pravda, Lepa Vida, Fantastična prodajalna, Danina, Rondo o zlatem 
teletu ... Izkušnje in umetniški izraz na dotlej preplesani poti ga pripeljejo do trenutka, ko 
prične oblikovati solistične vloge v baletih Triptihon, Naše ljubljeno mesto, Pepelka, Bahčisarajska 
fontana, Othello, Ognjena ptica, Iluzije, Kamniti cvet, Nina ... 
Vrhunci se nizajo od leta 1970 dalje, ko uradno zasede mesto prvega solista ljubljanskega 
baleta in dobri dve desetletji ostaja vodilni steber v slovenskem baletnem prostoru. Poleg 
začetnega sodelovanja z Mlakarjevima mu vloge zaupa 26 domačih in tujih koreografov, med 
katerimi so tudi Anton Dolin, Sergej Lifar, Ronald Hynd, Mile Jovanović, Dimitrije Parlić 
in drugi. Oblikuje plesno pot, tlakovano s 84 solističnimi vlogami v baletih Romeo in Julija, 
Dvoboj, Trnuljčica, Opojno poletje, Undine, Čudežni mandarin, Hirošima, Nina, La Valse, 
Razuzdančeva usoda, Hamlet, Chopiniana, Kitajska pravljica ... Svoj visoki umetniški jubilej 
obeleži z vlogo Notredamskega zvonarja v istoimenskem baletu.
Balet Giselle in z njim Tatjana Remškar pa je verjetno eden od najlepših kotičkov njegove 
umetniške duše.  V vsej raznolikosti njegovih vlog pa je obstajal skupni imenovalec – Janezov 
pristop k izvedbi. Brezpogojno razdajanje v optimalnem okviru danih možnosti in pogojev. 
Tako je nevsiljivo prevzel in ohranil vlogo vzornika profesionalca. 
Leta 1973 mu je Ministrstvo za kulturo podelilo naziv vrhunski umetnik, leta 1975 je prejel 
nagrado Prešernovega sklada za vlogo Razuzdanca v baletu Razuzdančeva usoda, leta 1979 je 
na 8. jugoslovanskem baletnem bienalu prejel priznanje za vlogo Ženina v baletu Vrag na vasi. 
A velika zasedenost v gledališču še zdaleč ni ustavila Janezove neustavljive energije. Ob rednem 
delu je med leti 1971 in 1973 osnoval in organiziral 73 baletnih koncertov po Sloveniji in 
zamejstvu. Nadvse zaželen je bil tudi kot plesalec in koreograf v televizijskem mediju. Zaplesal 
je v 80 televizijskih oddajah in pripravil koreografije za 18 televizijskih projektov.
V okviru Slovenskega stalnega gledališča v Trstu je kar 20 let vodil baletno izobraževanje 
za mlade. A to še ni vse. Od leta 1974 je deloval kot koreograf v dramskih gledališčih in 
jih obogatil z 62 koreografijami. Zanemarjal ni niti ljubiteljskih gledališč in skupin; njegov 
koreografski pečat je nosilo 67 predstav.  Ljubezen do gledališča je izražal tudi v drugačnih 
funkcijah. Dva mandata, v sezonah 1981–1984 in 1995–1998, je skrbel za slovensko baletno 
umetnost v vlogi vodje ljubljanskega baleta. 
Je tudi pomembna osebnost med pobudniki, snovalci in izvajalci izobraževalnega programa 
Lutkovnega gledališča Ljubljana, kjer je predaval predmet gib in vodil ustvarjalne delavnice. 
Ljubezen do gledališča je tudi z odhodom v pokoj leta 1987 ostala neomajna.
V študijskem letu 2001/2002 je predaval odrski gib in zgodovinske plese na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani. Ob koreografiranju in pedagoškem delu je tudi član strokovnih komisij 
Ministrstva za kulturo in drugod. Aktivno sodeluje v okviru Društva baletnih umetnikov 
Slovenije. Izjemno pomembno vlogo je odigral pri snovanju in realizaciji projekta Nekdanje 
svečanosti, ki je bil posvečen 100-letnici rojstva Pina Mlakarja.
Leta 2001 je Slovenski gledališki muzej njegovo umetniško in življenjsko pot predstavil z 
razstavo in izdajo nove knjige v zbirki Opus z naslovom Janez Mejač, Danseur noble.
Za njegov izjemno obsežen prispevek k slovenski baletni in gledališki umetnosti mu Društvo 
baletnih umetnikov Slovenije izraža zahvalo in priznanje s podelitvijo strokovne nagrade 
Lydie Wisiakove za življenjsko delo z upanjem, da je pred njim še veliko umetniških izzivov.

Strokovna komisija za nagrade in priznanja Društva baletnih umetnikov Slovenije, Strokovna 
komisija za nagrade Lydie Wisiakove, je podelila nagrado »Lydia Wisiakova« za pomembne 
umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v letu 2010
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SLOVENSKEMU NARODNEMU GLEDALIŠČU MARIBOR  in 
SLOVENSKEMU NARODNEMU GLEDALIŠČU OPERA IN BALET LJUBLJANA

za koprodukcijo pri postavitvi in izvedbi baletne predstave Bajadera, s katero sta gledališči 
s skupnimi močmi predstavili izstopajoč umetniški presežek in dokazali, da je sodelovanje 
obeh slovenskih baletnih ansamblov vredno podpirati tudi v bodoče.
Obrazložitev:
V vsakdanji podobi slovenske baletne umetnosti se redko zgodi, da si vodstvi obeh slovenskih 
javnih operno-baletnih zavodov sežeta v roke in s skupnimi napori ter ideali ustvarita 
odrsko mojstrovino. Čeprav ne gre zanemariti redkih preteklih sodelovanj s tujimi baletnimi 
ansambli, pa prav povezovanje obeh slovenskih baletnih ansamblov predstavlja pomemben 
del umetniške zakladnice naroda, razkriva naše neodkrite sposobnosti, našo moč, ki ji botruje 
združevanje in izmenjevanje, naše skupne ideale in, kar je najpomembnejše, našo sposobnost, 
navduševati na tisoče in tisoče ljubiteljev baletne umetnosti po vsej Sloveniji, kar se je v 
primeru Bajadere nedvomno zgodilo.  Pot od iniciative do rojstva baletnega spektakla Bajadera 
ni bila lahka. Obe gledališči sta se na dolgi in naporni poti od prvega koraka do uprizoritve 
srečevali s številnimi organizacijskimi težavami, ovirami in zapleti, od izbora koreografa pa 
vse do skupnih vaj ansamblov, ki delujeta v dveh med seboj oddaljenih mestih. Bajadera je 
dokaz, da so skupna volja, želja in prepričanje, da obstajamo zaradi umetnosti in ljudi, ki jo 
vse bolj cenijo kot enega od bistvenih elementov našega življenja, v tem težavnem času tista 
moč ali energija, ki je sposobna najti pot čez vse prepreke in težave.
Baletni plesalci lahko svoj diamant brusijo izključno na baletnem odru. Nenazadnje lahko 
ugotovimo, da je koprodukcijski balet Bajadera še posebej dobrodošel v času, ko je ljubljanski 
balet praktično brez svojega odra in so tako dodatne predstave v Mariboru več kot dobrodošle. 
Včasih je bilo kristalno jasno, kaj za umetniško potenco pomeni povezovanje vseh členov 
umetniškega in tudi drugega kolektiva v celovit organizem, v katerem se kot znotraj družine 
delijo vsi uspehi in sreča, pa tudi vsi problemi in težave, ki s tem postajajo manj obremenjujoči. 
Mirno lahko trdimo, da umetniki ljubljanskega in mariborskega baleta še nikoli niso bili tako 
povezani, kot so v današnjem času.
Vsekakor je treba izpostaviti tudi dragoceno podporo Ministrstva za kulturo Republike 
Slovenije, ki je v iniciativi za koprodukcijo med baletnima ansambloma spoznalo možnosti za 
svetlejšo in produktivnejšo prihodnost slovenskega baleta, njenih načrtovalcev, oblikovalcev, 
plesalcev in zadovoljnega občinstva. Naj se naše skupne odrske baletne sanje nadaljujejo! 

Umetniški vodja Irek Mukhamedov in direktor Mitja 
Bervar (oba SNG Opera in balet Ljubljana), Tomaž Rode,
predsednik DBUS, Edward Clug, umetniški direktor baleta
SNG Maribor, in Bojana Hinteregger, predsednica komisije
za podeljevanje strokovnih nagrad Lydie Wisiakove
foto: Ernő Sebastian

Bojana Hinteregger, predsednica Komisije za nagrade
Lydie Wisiakove, in Janez Mejač, prejemnik strokovne
nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
foto: Ernő Sebastian
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Rosana Hribar in Gregor Luštek, 
dobitnika Župančičeve nagrade 
2011

Rosana Hribar in Gregor Luštek, člana 
Društva baletnih umetnikov Slovenije, sta 
vidna predstavnika generacije sodobnih 
plesalcev zgodnjih 70. let na plesni sceni v 
Sloveniji, ki sodelujeta z vodilnimi avtorji 
sodobnih uprizoritvenih umetnosti. 
Rosana in Gregor sta svež in dinamičen 
slovenski koreografski plesni tandem, ki 
skupaj ustvarjata in plešeta že vrsto let. Oba 
sta tudi člana Plesnega Teatra Ljubljana 
(PTL). Izobraževala sta se v številnih plesnih 
stilih in tehnikah. Zbirki številnih tujih 
in domačih nagrad, ki sta jih v preteklosti 
prejela za svoje delo, se je letos pridružila še 
ena od Župančičevih nagrad, ki jih Mestna 
občina Ljubljana podeljuje ustvarjalcem, ki 
s svojimi izjemnimi stvaritvami na področju 
kulture pomembno oblikujejo ljubljansko 
kulturno življenje. 
V utemeljitvi so zapisali: »Rosana Hribar 
in Gregor Luštek, po perfekciji umetniškega 
izraza dediča velikega slovenskega plesnega 
in koreografskega izročila Pie in Pina 
Mlakarja, sta s svojo bogato izrazno invencijo 
podobno kot njuna umetniška prednika 
deležna pomembnih priznanj v tujini – v 
Ludwigshafnu in Hannovru v Nemčiji, v 
Srbiji, v izboru vseevropske mreže Aerowaves – 
kamor ju hvaležno vabijo tudi kot koreografa 
avtorskih produkcij. Prav tako zaželena sta kot 
soustvarjalca številnih slovenskih gledaliških 
uprizoritev. Mestna občina Ljubljana 
umetnikoma podeljuje Župančičevo nagrado 
za avtorski plesni predstavi Duet 012 in 
Šampanjec in jagode, ter za številne koreografije 
plesnih in gledaliških uprizoritev, v katerih se 
njuno zrelo plesno mojstrstvo kaže kot lirična 
plesna poezija človeškega približevanja in 
oddaljevanja, ki se s svojo predanostjo umetnosti 
zazira v nebo in prepoznavno žlahtni slovenski 
in evropski gledališki prostor.«

Predsednik Republike Slovenije 
odlikoval Janeza Mejača
z Redom za zasluge 

Na predlog Društva baletnih umetnikov 
Slovenije in občine Mokronog - Trebelno je 
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo 
Türk 11. julija 2011 z visokim državnim 
priznanjem, Redom za zasluge, odlikoval 
slovenskega baletnega umetnika Janeza 
Mejača za njegov vsestranski prispevek k 
slovenski baletni in gledališki umetnosti.
V obrazložitvi je dr. Danilo Türk zapisal: 
»Janez Mejač, mojster baleta, pedagog, režiser, 
organizator in vodja, je v naši državi ne samo 
široko znan, ampak deležen številnih priznanj 
za umetniško delo. 
Tem priznanjem se današnje odlikovanje 
pridružuje, pri čemer pa je pri tem odlikovanju 
in njegovi obrazložitvi v veliki meri v ospredju 
organiziranje in neposredno delo za druge – 
poleg lastne umetniške ustvarjalnosti in velike 
izrazne moči – delo za druge z namenom, 

Rosana Hribar in Gregor Luštek
foto: arhiv DBUS
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Edward Clug nagovarja občinstvo po prejemu nagrade 
Dimitrije Parlić
foto: Vojko Vidmar

da bi umetnost vzljubili, da bi jo sprejeli kot 
smiselni del osebne identitete in verjeli vanjo.
Janeza Mejača lahko mirno prištevamo, poleg 
njegovih vrhunskih umetniških dosežkov, v 
skupino najučinkovitejših menedžerjev in 
pedagogov na umetniškem področju. In če 
smo se na umetniškem področju navadili na 
izraz pedagog, se moramo navaditi tudi na 
izraz menedžer in prepoznati, med tistimi 
vrhunskimi umetniki, ki so pokazali tudi 
menedžerske sposobnosti, te sposobnosti cenimo 
kot samostojno, pomembno vrednoto, za katero 
je prav, da jo naša družba v polni meri prizna.«

Edward Clug prejel nagrado Dimi-
trije Parlić 2011

Društvo baletnih umetnikov Srbije je 
23. oktobra 2011 v Srbskem narodnem 
gledališču Beograd podelilo letošnje prestižne 
nagrade za umetniške dosežke na področju 
umetniškega plesa v Srbiji.

Poleg nagrade za življenjsko delo na 
področju baletne umetnosti v Srbiji, ki jo 
je prejela srbska baletna umetnica Sonja 
Vukićević, so podelili tudi prestižno nagrado 
za dosežke na področju baletne in plesne 
umetnosti v preteklem letu, ki nosi ime 
po srbskem in jugoslovanskem koreografu 
Dimitriju Parliću. Žirija v sestavi Milena 
Jauković (baletna kritičarka in predsednica 

žirije), Vladimir Logunov (baletni plesalec 
in koreograf ), Peter Pierre Rajković (baletni 
plesalec in koreograf ), Pasha Music-Popović 
(baletna plesalka in pedagoginja) in Anđelija 
Todorović (plesalka in koreografinja) se 
je odločila, da jo letos podeli slovenskemu 
koreografu in umetniškemu direktorju 
baleta SNG Maribor, Edwardu Clugu, za 
koreografijo predstave Božanska komedija, v 
koprodukciji Grad teatra Budva in BITEF 
teatra Beograd.

V obrazložitvi so med drugim zapisali, da je 
Clugova koreografija navdušila z izvirnostjo 
in doslednostjo v dramaturškem procesu 
predstave, ob koncu katere postane jasno, 
da je Edward Clug zrela umetniška osebnost 
s samosvojim in jasno opredeljenim koreo-
grafskim stilom.     

Premiera Božanske komedije je bila le šest dni 
pred uradno podelitvijo nagrade.

Letošnji odlikovanci s predsednikom RS,
dr. Danilom Türkom
foto: arhiv Urada predsednika RS
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SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA KONČNO SPET DOMA

SNG Opera in balet Ljubljana se je po šestih letih prenove vrnila v matično hišo. Umetniški 
ansambli, ki so ves ta čas delovali v izjemno težkih pogojih, razpršeni na osem lokacij po vsej 
prestolnici, so končno le dobili težko pričakovane sodobne vadbene in garderobne prostore, 
odlično tehnično opremljen oder ter sodobno sprejemno avlo s številnimi dostopi do čudovite 
restavrirane dvorane.
Nacionalna operno-baletna hiša se je ob otvoritvi, ki je bila v soboto, 10. decembra 2011, 
predstavila z novo celostno podobo, ki je odsev ohranjanja njene tradicije in poslanstva ter 
odprte poti med vrhunske umetniške ustanove 21. stoletja.  
Pred otvoritveno slovesnostjo je izšla še monografija o SNG Opera in balet Ljubljana z 
naslovom Zlitje stoletij, kar je bil hkrati tudi naslov slovesnosti, ki jo je neposredno prenašala 
RTV Slovenija, in obenem slogan vseh prireditev in dejavnosti v okviru otvoritve hiše, selitve 
in 120-letnice delovanja, ki ga bo ljubljanska opera zaznamovala prihodnje leto. Častno 
pokroviteljstvo otvoritve in obeleženja 120-letnice je prevzel predsednik RS dr. Danilo Türk. 
Avtorja projekta prenove in dograditve poslopja SNG Opera in balet Ljubljana sta arhitekta 
Jurij Kobe in Marjan Zupanc. V prenovljeni dvorani je obiskovalcem na voljo od 526 do 
580 sedežev. Kljub težki situaciji in slabim delovnim pogojem v zadnjih šestih sezonah, ko 
se je domači hram umetnosti prenavljal in dograjeval, je baletni ansambel SNG Opera in 
balet Ljubljana deloval po svojih najboljših močeh. Don Kihot, Mozart vs Schumann, Tango 
za Rahmaninova, Labodje jezero, Picko in Packo, Urbanobalet, Bajadera (koprodukcija s SNG 
Maribor), Pod zvezdami, Silfida in Vidnonevidno so naslovi predstav, ki jih je baletni ansambel 
SNG Opera in balet Ljubljana v tem času premierno uprizoril. 
Jaša Otrina, ki je baletni ansambel umetniško vodil na začetku prenove, je septembra 2010 
zamenjal Irek Mukhamedov in ga z divertissementom iz baleta Rajmonda tudi popeljal v 
novo in prenovljeno hišo. Celotni ansambel je v novo hišo vstopil v dobri formi predvsem 
po Mukhamedovi zaslugi. Vselitev bo brez dvoma močno olajšala napore tako plesalcev kot 
vodstva na poti k novim ciljem ljubljanskega baleta!  
Nove hiše pa niso dobili le trenutno aktivni baletni plesalci, ampak tudi številni baletni 
umetniki preteklih generacij, ki so s srcem in dušo sooblikovali bogato zgodovino slovenske  
baletne umetnosti v SNG Opera in balet Ljubljana. Dolgih šest let smo lahko opazovali 
njihove žalostne poglede na ruševine, če ne prvega, pa zagotovo drugega doma. In vse bolj, 
ko je hiša dobivala novo končno podobo, vse bolj so žalostne oči postajale vesele. Tako so 
na otvoritvi prav vsi doživljali srečo, še najbolj pa tisti, ki jim ta hiša pravzaprav pripada – 
občinstvo in umetniki sami, umetniki preteklih in današnjih generacij! 

4.

Prenovljena SNG Opera in balet Ljubljana
foto: SNG Opera in balet Ljubljana / Robert Balen
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OTROCI Z ROBA 
RESNICNOSTI, odlomek iz 
predstave v nastajanju -
glasba: Igor Stravinski, 
koreografija: Kristina Aleksova,
plesali so: Tjaša Kmetec, Lejla 
Pantic Šindric, Urša Vidmar, 
Eva Gašparic, Nina Ogrinc, 
Georgeta Capraroiu, Mojca 
Bandelj, Lukas Zuschlag, 
Alexandru Barbu, Joseph 
Bunn, Lucas Jerkander,
Cosmin Agavriloaei, 
Richel Wieles                                           
foto: SNG Opera in balet Ljubljana / 
Robert Balen

Aleksander Glazunov:
RAJMONDA - Pas classique 
hongrois, 3. dejanje - 
koreografija: Marius Petipa, 
koreografska postavitev:
Maša in Irek Mukhamedov
plesali so: Regina Križaj, 
Yuki Seki, Ana Klašnja, Rita 
Pollacchi, Lejla Pantic Šindric, 
HyeMin Kim, Tjaša Kmetec, 
Sorina Dimache, Urša Vidmar,
Eva Gašparic, Petar 
Đorčevski, Richel Wieles, 
Lucas Jerkander, Kenta 
Yamamoto, Lukas Zuschlag, 
Alexandru Barbu, Cosmin 
Agavriloaei, Luka Žiher                                          
foto: SNG Opera in balet Ljubljana / 
Robert Balen

Giuseppe Verdi: AIDA -
Véliki finale iz 2. dejanja -
koreograf: Irek Mukhamedov
plesali so: Sanja Neškovic 
Peršin, Kristina Aleksova, 
Georgeta Capraroiu, Ksenija 
Kovac, Barbara Maric, Nina 
Ogrinc, Gabriela Stojanova 
Chausheva,
Mojca Bandelj, Sonja Kerin 
Krek, Olga Kori, Antonija 
Novotny, Barbara Potokar, 
Petar orcevski, Iulian Ermalai, 
Joseph Bunn, Gregor Guštin,
Lucas Jerkander, Yuki 
Seki, Kenta Yamamoto, 
Richel Wieles, Leonid 
Kuznecov, Goran Tatar                                     
foto: SNG Opera in balet Ljubljana / 
Robert Balen

Baletni utrinki z otvoritve
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BALETNI ANSAMBEL SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA
V LETU 2011

SNG Opera in balet Ljubljana se je v letu 2011 predstavilo s premiero romantičnega baleta 
Silfida (La Sylphide), katere postavitev je na glasbo Hermana Severina Løvenskiolda po še 
danes ohranjeni različici koreografije Augusta Bournonvilla pripravil Frank Anderson z 
asistentkami. V vlogi Silfide so zaplesale Tjaša Kmetec, Rita Pollachi in Regina Križaj, v vlogi  
zapeljanega škotskega mladeniča Jamesa so nastopili Lukas Zuschlag, Petar Đorčevski in Yuki 
Seki, v vlogi nesrečne neveste Effy so se izmenjale Urša Vidmar, Ana Klašnja in Nina Ogrinc, 
v vlogi čarovnice Madge pa Tomaž Horvat in Nena Vrhovec Stevens. V ostalih solističnih 
vlogah so se predstavili še drugi ljubljanski plesalci. Ljubljanski baletni ansambel se je s prvo 
uprizoritvijo te različice na slovenskih odrih pridružil vsem baletnim ansamblom, ki še danes 
uprizarjajo to klasično baletno delo.
Premiera baletnega večera Vidnonevidno, sestavljenega iz Septeta, Miniatur in Serenade, je 
bila junija v SSG v Trstu. Kot je zapisal umetniški vodja Irek Mukhamedov, ki se je podpisal 
pod koreografijo Septeta na glasbo A. Thomasa, so bili trije deli treh različnih skladateljev, 
treh časovnih obdobij in treh različnih koreografskih slogov plesa – klasičnega, sodobnega in 
neoklasicističnega – združeni v enoten umetniški koncept, katerega cilj je osmisliti glasbo in 
jo skozi ples napraviti vidno. Miniature je koreografiral Juanjo Arques na glasbo M. Lipovška, 
Serenade P. I. Čajkovskega pa so celovito umetniško delo svetlobe, barve, glasbe in plesa 
večnega mojstra Balanchina. V vodilnih vlogah so se predstavili naši baletni solisti.
Hkrati so se zvrstile ponovitve predstav iz prejšnjih sezon: Bajadera, razkošna zgodba in 
kostumi ter koreografija, ki je zaživela ob skupnih naporih ljubljanskega in mariborskega 
ansambla, pa dva baletna večera, Tango za Rahmaninova in Pod zvezdami, s katerima je 
ansambel gostoval tudi v Italiji, madrigalna pripoved Samorog in dva baleta za otroke, Kdo je 
najmočnejši na svetu in Picko in Packo. V koprodukciji s Festivalom Ljubljana, v sodelovanju 
s Simfoničnima orkestroma SNG Opera in balet Ljubljane in Maribora, z Ženskim zborom 
Slovenskega komornega zbora in z Mladinski zborom RTV Slovenija se je poleti predstavil 
Béjart Ballet iz Lozane pod umetniškim vodstvom Gila Romana, naslednika karizmatičnega 
Béjarta, s koreografijami Kaj mi pripoveduje ljubezen na Mahlerjevo glasbo, Ognjeno ptico 
Stravinskega in Ravelovim Bolerom.

Picko in Packo - Rita Pollacchi 
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

5.

Pod zvezdami – Regina Križaj in Joseph Bunn 
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Pod zvezdami – What a wonderful world ... can be – SNG Opera in balet Ljubljana
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Samorog na Ljubljanskem gradu
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Silfida - Urša Vidmar, Lukas Zuschlag in baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana

Vidnonevidno - Serenade Georga Balanchina
foto: arhiv SNG Opera in balet Ljubljana
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Leto 2011 se je za Balet SNG Maribor začelo s ponovitvami premiere baleta Giselle na glasbo 
Adolpha Adama v koreografiji Rafaela Avnikjana po Mariusu Petipaju in pod taktirko Alekseja 
Baklana. Vloga Giselle upravičeno velja za enega najbolj iskanih plesnih likov klasičnega 
baleta, ne le zaradi plesne virtuoznosti in sproščene lahkotnosti glasbe francoskega skladatelja 
Adolpha Adama, ampak tudi zaradi igralskih izzivov, vrednih vsake primabalerine. V Mariboru 
smo lahko videli Alenko Laufer, Catarino de Meneses in Tijuano Križman. Bajeslovni svet vil, 
ki se očarljivo dopolnjuje z idilo srednjeveškega podeželja, je zaživel v pravljični scenografiji 
Juana Guillerma Nove in razkošnih kostumih v kreaciji Luce Dall’ Alpija.

Meeting Maribor

Kmalu pa je sledila premiera koprodukcijske predstave plesnega ansambla graške opere in 
Baleta SNG Maribor z naslovom Meeting Maribor v koreografiji Darrela Toulona in Edwarda 
Cluga. »Temeljni kamen umetniške izmenjave baletnih ansamblov ne leži le v geografski bližini 
Gradca in Maribora ali kulturni povezanosti obeh dežel. Poseben razlog tiči tudi v podobnosti 
prizadevanj oziroma aspiraciji sodobnega plesa, ki sta jih v okviru tega projekta spodbudila 
koreografa in umetniška direktorja obeh baletnih ansamblov,« je dejal Darrel Toulon, direktor 
in glavni koreograf plesnega ansambla graške opere.

Medtem ko je Edward Clug, umetniški direktor Baleta SNG Maribor, s plesalci v Gradcu 
izdeloval koreografijo svojega avtorskega projekta Skice, ki je bila premierno izvedena 11. 
junija 2010 na eksperimentalnem odru graške opere, je Darrel Toulon z baletnimi plesalci v 
Mariboru začel s pripravo predstave Sladko Suite, ki je bil premierno izvedena 5. septembra 
2010 v Gradcu. Sklepno dejanje koprodukcije je skupna izvedba velikega plesnega dogodka 
v dveh delih na velikem odru SNG Maribor.

Darrel Toulon je v Sladko Suite, predstavi za enajst plesalcev in glasbenika, želel iz plesalcev 
izvabiti njihove osebnosti: »… kar je po navadi v nasprotju s prakso klasičnega plesa (baleta), 
kjer se posameznikov jaz potlači in neredko tudi izgubi v iskanju (pogosto) nedosegljivega ideala. 
In ravno persona, to je oseba brez maske, je tisto, kar me je zmeraj zanimalo; torej ne toliko gibanje 
samo, ampak prostor, iz katerega prihaja to gibanje.«

Nastopili so Tijuana Križman Hudernik, Matjaž Marin, Catarina de Meneses, Demetrius 
King, Evgenija Koškina, Tiberiu Marta, Olesja Hartmann, Sytze Jan Luske, Branka Popovici, 
Eric Burrough, Gaj Žmavc, glasbo je napisal in jo izvaja Reinhard Ziegerhofer.
Edward Clug je v Skicah na glasbo Milka Lazarja in Boruta Kržišnika zgostil določene trenutke 
svojih dosedanjih koreografij, jih analiziral in podrobneje raziskal, da bi jih lahko povezal v 
novo celoto in kontekst, pri čemer so jim nove okoliščine dodelile drugačno strukturo in 
pomen. Plesali so Laura Fischer, Dianne Gray, Areti Palouki, Sarah Schoch, Daphne van 
Dooren, Jura Wanga, Shaohui Yi, Norikazu Aoki, György Baán, Boštjan Ivanjšič, Philipp 
Krüger, Michael Munoz Sinisterra, Thomas Smithson, Matthias Strahm, Michál Zabavík. 
Asistent koreografa je bil Matjaž Marin.

BALETNI ANSAMBEL SNG MARIBOR V LETU 2011
6.
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Zvezde Mariinskega baleta

Bleščeč zaključek sezone je bilo gostovanje zvezd Mariinskega baleta, ki ga lahko opišemo kot 
ekskluzivni baletni dogodek leta. Skupaj s prvaki in solisti mariborskega baleta so nastopili 
Denis Matvienko, prvak Mariinskega baleta, Leonid Sarafanov, prvak Mihajlovskega baleta, 
ter Anastasia Matvienko in Olesia Novikova, prvi solistki Mariinskega baleta.

Na programu je bil koncert grand pas de deuxov iz baletne zakladnice 19. in 20. stoletja 
ob spremljavi Simfoničnega orkestra SNG Maribor pod taktirko Alekseja Baklana in tudi 
balet Quatro, ki ga je Edward Clug na glasbo Milka Lazarja pripravil za Denisa Matvienka, 
Leonida Sarafanova, Anastasio Matvienko in Olesio Novikovo. Premiera je bila 20. junija 
2010 v gledališču Mihajlovski v Sankt Peterburgu. Predstava je nominirana za zlato masko 
2010, prestižno gledališko nagrado Ruske federacije, in sicer v kategorijah najboljša plesna 
predstava, najboljši koreograf in najboljša plesalca. Eno od nagrad je dobil Leonid Sarafanov.

Radio and Juliet v gledališču Mariinski

Kmalu zatem se je Balet SNG Maribor odpravil na gostovanje v Sankt Peterburg, kjer je 19. 
junija 2011 s predstavo Radio and Juliet Edwarda Cluga nastopil v gledališču Mariinski v 
okviru gala baletnega koncerta Denisa Matvienka. Predstava je potekala v okviru znamenitega 
festivala Zvezde belih noči.

Na glasbo Radioheada, enega najvplivnejših angleških alternativnih rockbendov preteklega 
stoletja, je Clug ustvaril koreografijo v ostrem, jasnem in visokokinetičnem gibalnem slogu, 
ki se ob videoprojekcijah abstraktno sklicuje na klasične prizore iz Shakespearove tragedije 
Romeo in Julija, vključno z Mercutievo smrtjo, poroko in plesom v maskah. Ob Edwardu 
Clugu plešejo še Demetrius King, Matjaž Marin, Tiberiu Marta in Gaj Žmavc, ob njih pa 
nastopata še Denis in Anastasia Matvienko.

Festival Zvezde belih noči je eden popularnejših in veličastnejših glasbenih forumov. Leta 
1993 ga je ustanovil Valerij Gergijev, umetniški direktor gledališča Mariinski, ki pravi, da ga 
je v imenu gledališča in njegovih umetnikov zasnoval kot glasbeno darilo Sankt Peterburgu. 
Od vsega začetka so se programsko osredotočali na vrhunske umetniške stvaritve in občinstvu 
odkrivali redko izvajana ali nezasluženo pozabljena dela. Festival vse od svoje ustanovitve 
pridobiva na moči, popularnosti in mednarodni prepoznavnosti, njegovo trajanje pa se je z 
nekdaj desetih dni podaljšalo na tri mesece. Program vsako leto zajema najboljše operne in 
baletne uprizoritve, velika simfonična dela, vrhunce komorne glasbe in nove premiere.
Festival se imenuje po belih nočeh, kratkotrajnem poletnem pojavu, ko sonce v Sankt 
Peterburgu ne zaide. Lepota belih noči prispeva k posebnemu vzdušju, ko občinstvo ob 
polnoči stopi iz znamenitega gledališča v dnevno svetlobo in se sprehaja med slikovitimi 
ulicami.

Gledališče Mariinski sodi med najprestižnejše gledališke institucije na svetu. Ustanovili so 
ga leta 1783 po dekretu Katarine Velike z namenom, da bi uprizarjali prve ruske opere in 
najboljša dela svetovno znanih skladateljev. Sedanja gledališka stavba na Gledališkem trgu 
je bila odprta leta 1860, kjer je, obdano z veličastnim gledališkim dekorjem, s čudovitimi 
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belimi skulpturami in razkošnimi lestenci, potekalo zlato obdobje operno-baletne zgodovine 
v Sankt Peterburgu, ko so na njenem odru ustvarjali umetniki, ki so odločujoče vplivali na 
razvoj gledališke umetnosti; na baletnem področju so to bili Marius Petipa, Michel Fokin, 
Anna Pavlova, Vaslav Nijinsky, Galina Ulanova, Rudolf Nurejev, Mihail Barišnikov in drugi.
V času Sovjetske zveze se je gledališče preimenovalo v Kirov, po njenem razpadu pa si je 
gledališče ponovno nadelo predrevolucionarno ime Mariinski, po soprogi carja Aleksandra 
II., Mariji Aleksandrovni.

Radio and Juliet nato še na turnejo po ZDA in Ukrajini

Po izjemno uspešnem gostovanju na Pittsburgh’s International Festival of Firsts oktobra 
2008 in na festivalu Jacob’s Pillow julija 2009 se je mariborski balet letošnjo jesen odpravil 
na veliko turnejo po ZDA s predstavo Radio and Juliet. Baletni plesalci Tijuana Križman 
Hudernik, Matjaž Marin, Sergiu Moga, Denes Darab, Tiberiu Marta, Gaj Žmavc in Christian 
Guerematchi so nastopili v Kaliforniji, Idahu, New Yorku, Wisconsinu in Ohiu.
Gostovanja leta 2011 pa je Balet SNG Maribor sklenil s predstavo Radio and Juliet v ukrajinski 
narodni operi v Kijevu v okviru baletnega večera Dve zgodbi o ljubezni.

Predstava Radio and Juliet je doslej ob domačem občinstvu navdušila še gledalce v Belgiji, 
Bosni in Hercegovini, Črni gori, Franciji, na Hrvaškem, v Italiji, Izraelu, Južni Koreji, Kanadi, 
Kolumbiji, Makedoniji, na Madžarskem, Nizozemskem, Portugalskem, v Rusiji, Singapurju, 
Srbiji in Ukrajini. Ob Edwardu Clugu, Demetriusu Kingu, Matjažu Marinu, Tiberiu Marti 
in Gaju Žmavcu sta v Kijevu nastopila Anastasia in Denis Matvienko.

Na baletnem večeru Dve zgodbi o ljubezni sta bila ob Radiu and Juliet na sporedu še Carmen 
Suite na glasbo G. Bizeta in R. Ščedrina, v koreografiji Alberta Alonsa in v izvedbi solistov 
Mariinskega baleta.

Don Kihot

11. novembra 2011 je bila jesenska premiera Minkusovega Don Kihot v koreografiji Krzysztofa 
Nowogrodzkega. Na premieri so v glavnih vlogah nastopili Anton Bogov kot Basilio, Tetiana 
Svitlična kot Kitri in Marin Turcu v vlogi naslovnega junaka, baletni ansambel SNG Maribor 
ter dijaki Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Igral je simfonični orkester SNG Maribor 
pod taktirko Alekseja Baklana, stalnega gostujočega dirigenta mariborskega baleta.

Balet po literarnih motivih Cervantesovega romana Bistroumni vitez Don Kihot iz Manče 
ima v zgodovini klasičnega baleta posebno mesto, saj je prva v nizu mojstrovin romantičnega 
baleta, ki sta jo za carsko gledališče Bolšoj v Moskvi leta 1869 ustvarila skladatelj avstrijskega 
rodu Ludwig Minkus in francoski plesalec, baletni učitelj in koreograf Marius Petipa. 

Baletni konec leta v Mariboru prinaša že 97. izvedbo Radia and Juliet, koprodukcijsko baletno 
predstavo za otroke Bil sem Peter Pan v sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet 
Maribor in zaključek s tradicionalno baletno pravljico Hrestač.

Alan Kavčič
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Meeting Maribor – Sladko Suite – Sytze Jan Luske, Olesia Hartmann, Gaj Žmavc                                          foto: Arhiv SNG Maribor

Balet SNG Maribor v operi Moč usode                                                                                                  foto: Arhiv SNG Maribor
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Quatro Edwarda Cluga - Denis Matvienko in Leonid Sarafanov                                                            foto: Arhiv SNG Maribor

Quatro – Leonid Safranov in Olesja Novikova                                                                                                  foto: Arhiv SNG Maribor
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Don Kihot – Kitri – Tetiana Svetlična in Basil – Anton Bogov                                                                foto: Arhiv SNG Maribor
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Don Kihot – Sanje - Balet SNG Maribor                                                                                                       foto: Arhiv SNG Maribor

Don Kihot – Matjaž Marin kot Espada in Balet SNG Maribor                                                                        foto: Arhiv SNG Maribor
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DBUS V LETU 2011

11. gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo
v Ljubljani, Portorožu in na Prevaljah

DBUS je 2. oktobra 2011 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma že enajstič organiziralo 
gala večer novih koreografij na slovensko glasbo. Častna pokrovitelja večera sta bila tudi tokrat 
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk in njegova soproga Barbara Miklič Türk.  
Uprizoritve so se že tradicionalno ponovile še v portoroškem Avditoriju in v mariborskem 
gledališču.
V »prijeten občutek brezmejnih čustev in plesa«, kot je zapisala, nas je z Melodromom popeljala 
Tetiana Svetlična s koreografijo Na meji in s partnerjem Ericom Borroughom. 
Sledilo je Prebujenje na glasbo Demetrija Žebreta, ki je očarala Andrewa Johna Stevensa; kot 
je napisal, »odseva vzdušje miru in lepote, romantičnosti in estetiko očem prijetnih linij«, ki 
sta jih odplesala Katarina Škrjanc in Mitja Obed.
Žal je koreografija in interpretacija Chained Nastje Bremec in Michala Rynie odpadla zaradi 
poškodbe, bo pa na ponovitvah zaživel njun »abstrakten, vendar simboličen performans o 
svobodi gibanja in bivanja«.
Plesalca Dana Petretič in Siniša Bukinac sta za tokratni večer izbrala glasbo Marjana Mozeticha, 
koreografa pa našla v Novem Sadu. Milan Lazić je Hrepenenje postavil »kot svoboden gib, ki 
pa ima dušo«.
Mojca Majcen je predstavila koreografijo Tamare Divjak Kaj manjka? na glasbo Uroša Zagožna 
in Blaža Arniča, ki je parafrazirala Shakespearov Vihar: »Iz take smo snovi kot sanje«.
Nekaj je v zraku je na ljudsko glasbo izzvenela mladostna razposajenost in čarobnost prve 
ljubezni Zale Dodič in Luke Žihra, ki ju je v svoji koreografiji povezala Alena Medič.
Dimitrija Popovskega je tokrat inspirirala glasba Zrelo je žito, rožmarin ... Roka Goloba; Petra 
Zupančič in Jan Ravnik sta bila pravšnja interpreta »ljubezni fanta in dekleta, ljubezni do 
zemlje, ki nam daje življenje, ljubezen do bivanja ...«.
Gaj Žmavc se je podpisal pod koreografijo Those and dreams, ki sta jo »v intuitivno povezavo 
zvoka in prostora v času« začutila z Evgenijo Koškino.
Sestri Zarja in Jasna Zavodnik sta Menartove verze Jaz vtkali v svoje videnje Enaindva jst.
S koreografijo in plesom Rosane Hribar in Gregorja Luštka na glasbo Nebojše Pop Tasića, 
Znorela sva (v sijajen dan), se je večer zaključil. Plesni duet je bil »kot gibalna artikulacija 
intimnega in ustvarjalnega razmerja«.

Letošnji gala večer je prinesel morda malo več sodobnega giba, ali pa le pristopa, vendar v 
različnih odtenkih ustvarjanja, ki kot simbioza baletnih zvrsti bogatijo slovenski umetniški 
prostor. Ponovitvi večera sta bili 13. novembra 2011 v Avditoriju Portorož in 4. decembra 
2012 v Družbenem domu na Prevaljah. 

7.
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»NA MEJI«  
Glasba: Melodrom
Koreografija: Tetiana Svetlična
Tetiana Svetlična, Eric Borrough
foto: Ernő Sebastian

»PREBUJENJE«   
Glasba: Demetrij Žebre
Koreografija: Andrew John Stevens
Katarina Škrjanc, Mitja Obed
foto: Ernő Sebastian

»HREPENENJE«  
Glasba: Marjan Mozetich  (Postcards from the 
sky/ I. Unfolding sky)
Koreografija: Milan Lazić
Dana Petretič, Siniša Bukinac
foto: Ernő Sebastian

»KAJ MANJKA?«   
Glasba: Uroš Zagožen, Blaž Arnič
Koreografija: Tamara Divjak
Mojca Majcen
foto: Ernő Sebastian
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»CHAINED«   
Glasba: Luka Šulič, Stjepan Hauser  (Hurt in 
Smooth Criminal)
Koreografija: Nastja Bremec & Michal Rynia 
Nastja Bremec, Michal Rynia
foto: Ernő Sebastian

»NEKAJ JE V ZRAKU«   
Glasba: Ljudska (priredba M. Simič, izvaja 
Ethnodelia)
Koreografija: Alena Medič
Zala Dodič, Luka Žiher
foto: Ernő Sebastian

»ZRELO JE ŽITO, ROŽMARIN…«   
Glasba: Rok Golob
Koreografija: Dimitrij Popovski
Petra Zupančič, Jan Ravnik
foto: Ernő Sebastian

»THOSE AND DREAMS«    
Glasba: Autumn
Koreografija: Gaj Žmavc
Evgenija Koškina, Gaj Žmavc
foto: Ernő Sebastian
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»ENAINDVA JST«   
Glasba: Zarja Zavodnik
Koreografija: Jasna Zavodnik
Jasna Zavodnik
foto: Ernő Sebastian

»ZNORELA SVA (V SIJAJEN DAN)«   
Glasba, besedilo, aranžma in vsi inštrumenti: 
Nebojša Pop-Tasić 
Vokal: Jette Ostan Vejrup, Nebojša Pop-Tasić 
Spremljevalni vokali: Gregor Gruden, Jerica 
Lorenci, Ana Duša 
Koreografija: Rosana Hribar, Gregor Luštek
Rosana Hribar, Gregor Luštek
foto: Ernő Sebastian

Svečani baletni večer s podelitvijo strokovnih nagrad s področja baletne 
umetnosti v Sloveniji

Svečani baletni koncerti so tisti, na katerih Društvo baletnih umetnikov Slovenije podeljuje 
strokovne nagrade, najprestižnejša slovenska strokovna priznanja za dosežke na področju 
baletne umetnosti v Sloveniji. Letošnji je bil, pod častnim pokroviteljstvom predsednika Re-
publike Slovenije dr. Danila Türka, na sporedu v nedeljo, 13. februarja, v Linhartovi dvorani 
Cankarjevega doma v Ljubljani. 
Podelitev letošnjih nagrad Lydie Wisiakove, ki so jih prejeli slovenski baletni umetnik Janez 
Mejač (nagrada za vseživljenjsko delo na področju baletne umetnosti) ter SNG Maribor in 
SNG Opera in balet Ljubljana (za koprodukcijo pri uprizoritvi baleta Bajadera), je spremljal 
bogat program, na katerem smo lahko občudovali plesne stvaritve profesionalnih baletnih 
plesalcev iz obeh slovenskih baletnih ansamblov, SNG Opera in balet Ljubljana ter SNG 
Maribor, svobodnih baletnih umetnikov, ob njih pa še nagrajencev letošnjega 10. tekmovanja 
mladih slovenskih baletnih plesalcev, med katerimi pa smo kljub povabilu DBUS žal pogrešali 
marsikaterega gojenca Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 
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Tijuana Križman Hudernik in Eric Burrough, člana baleta 
SNG Maribor - pas de deux iz baleta Giselle

Lan Dan Kerštanj, učenec Baletne šole Stevens -  Vivace

Ema Perič in Eva Mlakar Poštrak, učenki baletne šole 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor - Évima 

Dana Petretič in Siniša Bukinac - Tango 

Barbara Potokar, članica baletnega studia SNG Opera in 
balet Ljubljana - Gusar - variacija Medore  

Lara Flegar, dijakinja Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor - Trnuljčica – variacija Dobre vile 

Zala Taljat, učenka baletne šole Konservatorija za glasbo in 
balet Maribor - Etuda 1 
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Rebeka Škrjanc, učenka Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana - Etuda 1 

Alenka Ribič Laufer in Anton Bogov, prvaka baleta SNG 
Maribor – pas de deux iz baleta Hrestač 

Monja Obrul, dijakinja  Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor - Raymonda – variacija Raymonde

Ana Klašnja in Lukas Zuschlag, solista baleta SNG Opera 
in balet Ljubljana - Romeo in Julija –  Balkonska scena

Nina Noč, dijakinja Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor - Talisman – variacija Niriti 

Filip Jurič, dijak Konservatorija za glasbo in balet Maribor 
- Copellia – variacija Franza

Eva Gašparič in Nina Ogrinc, članici baleta SNG Opera in 
balet Ljubljana - Med polena pod kolena 
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Gal Trobentar Žagar, učenec Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana - Etuda 

Tetiana Svitlična in Eric Burrough, člana baleta SNG 
Maribor – duet iz baleta Spartak 

Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag, solista baleta SNG Opera 
in balet LJ - Obrazu v obraz  

Tjaša Lešnik, dijakinja  Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor Don Kihot - variacija Kitri

Baletna ansambla SNG Maribor in SNG Opera in balet 
Ljubljana - Bajadera - Ples s šali 

Joseph Bunn, član baleta SNG Opera in balet LJ -  What a 
wonderful world...can be 

Alenka Ribič Laufer in Anton Bogov, prvaka baleta SNG 
Maribor  – pas de deux Diana in Acteon 

Zaključni poklon

vse fotografije: Ernő Sebastian
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Veliki mednarodni baletni gala koncert v SNG Maribor

... spet se je zgodilo v Mariboru ...

Veliki mednarodni baletni gala koncert v SNG Maribor, 25. 3. 2011

Prav zavidamo lahko Mariborčanom, ki imajo urejeno gledališko hišo, kamor so že drugič 
zapored vstopili svetovni baletni umetniki. Junija 2010 je predsednik DBUS Tomaž Rode 
organiziral prvi baletni gala večer, ki je bil dobrodelen, pomoč pa je bila namenjena v potresu 
porušenemu gledališču v Čilu. Letos so se vabilu poleg lanskoletnih gostov odzvali še številni 
drugi. 
Predvsem pa sta častno pokroviteljstvo prevzela predsednik Republike Slovenije dr. Danilo 
Türk in njegova soproga Barbara Miklič Türk. O njuni naklonjenosti baletni umetnosti smo 
se že večkrat prepričali in upamo, da ju tudi v bodoče srečamo in  razveselimo s podobnimi 
dogodki.
Kljub razvejanim sodobnim filmskim medijem, kot so DVD-ji, televizijski posnetki, YouTube 
ipd., je predstavo še vedno treba doživeti v živo, v pristnem stiku gledalca in plesalca – 
umetnika v gledališču. 
In tega smo zajemali z veliko žlico in vsrkavali stoletja baletne umetnosti. Večer je bil res dolg, 
ampak čaroben, enkraten, nepozaben, pester, bogat, prekrasen, neponovljiv – težko je najti 
superlative za vse, kar smo videli. 
Zbrati toliko velikih umetnikov za en sam večer v Sloveniji pomeni izjemno zaupanje plesalcev, 
njihovo profesionalnost in predanost ne le baletu, temveč tudi DBUS-u, ki se podpisuje kot 
organizator. 
Prišli so iz baletnih hiš skoraj iz vse Evrope in različnih narodnih pripadnosti – za eno samo 
poslanstvo: služiti baletni umetnosti.
Večer je bil razdeljen na dva dela, izmenjavali so se véliki pas de deuxi iz znanih baletov in 
izvrstne svetovne in slovenske koreografije s sodobnejšo noto.
Prav nedolžno belo in osvežujoče je za uvod zazvenel Valček Moszkowskega v koreografiji 
Vasilyja Vainonena in v izvedbi ljubke Portugalke Catarine de Meneses, ki že nekaj časa 
pleše v mariborskem ansamblu, ter prvaka SNG Maribor, Antona Bogova. 
Sledila je koreografija Gaja Žmavca iz Maribora, ki sta jo zaplesala skupaj z Evgenijo 
Koškino, po rodu iz Ukrajine in ravno tako članico SNG Maribor, ki je dodobra utrdila 
mariborsko zavezanost različnim izraznim možnostim baletnih umetnikov. 
Prava poslastica je bil pas de deux Papillon, ki sta ga, kot nekoč Maria Taglioni, zaplesala 
gosta iz Sankt Peterburga, Yelena Pankova in njen partner Maxim Chashchegorov, ki sicer 
plešeta v Bavarskem državnem baletu v Münchnu. Nepozabna balerina je pri starosti, ko 
gospe le še pestujejo baletne copate, lahkotna, zares kot metuljček; napolnila je oder in nas 
popeljala v tisto pravo vzdušje minulih stoletij, ko so se balerine šele postavljale na konice 
prstov. Prava učna ura stila in čistosti baletnih korakov.
Bachova Partita je navdihnila Mariborčanko Valetino Turcu, nadvse uspešno mlado 
koreografinjo. Plesalka Olesia Hartman, ki je rojena v Kazahstanu in se je šolala v Nemčiji, 
zdaj pa je že nekaj let članica SNG Maribor, in partner Sytze Jan Luske iz Nizozemske, tudi 
člana SNG Maribor, sta se spletla v polnost čistega gibanja, prepletenost ženskega in moškega 
telesa ter njunih odnosov. Izjemno plastično, njene linije nog pa so neskončne.
Rainer Krenstetter, gost iz Avstrije, ki pleše v Nemškem državnem baletu v Berlinu, je 
nastopil v koreografiji Gyule Pandisa na Mozartovo glasbo Lacrimosa. Igra svetlobe in giba se 
poigravata z vrhunsko izvedbo in brezmejnostjo človeškega telesa in duha.
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Sledil je prvi veliki pas de deux iz baleta Gusar v izvedbi Ukrajinke Suzanne Kaic in Arthurja 
Shesterikova iz Rusije, ki sta prišla iz HET National Balleta iz Amsterdama. Suverena Suzana 
nas je navdušila že lani, letos pa vtis le še dopolnila s svojo trdno tehniko in pravšnjo mero 
patetike, kjer ji je partner sledil v vsej mogočnosti odplesanih korakov.
V poseben sij svetlobe nas je začarala fantastična, tudi že lanskoletna prijateljica Bridget 
Breiner iz Amerike, članica stuttgarskega baleta. V koreografiji Marca Goeckeja je izjemen 
občutek za kompleksnost giba, prežetega z zavzetostjo, dobesedno pretopila v poetiko.
V naslednjem velikem pas de deuxu sta zaplesala gosta iz gledališča v Samari v Rusiji, Kseniya 
Ovchinnikova in Dmitrij Ponomarjev, ki sta odstrla ljubezen Odette in Siegfrieda iz baleta 
Labodje jezero. Neprecenljiva predstavitev ruske koreografske in umetniške tradicije nas je 
prepričala, da baletu le niso šteti dnevi. Z eno besedo – lepo.
Prav zabavna pa je bila koreografija Erica Gauthierja Balet 101 v izvedbi Jasona Reillyja, 
Kanadčana, ki pleše v Stuttgartu. Nagajivo, simpatično in duhovito odstiranje neskončnih 
možnosti, ki so vpete v nekaj osnovnih baletnih pozicij, vendar jih te ne omejujejo. Kako 
preprost in hkrati bogat je lahko ples.
Za konec prvega dela večera smo videli pas de deux Talisman v izvedbi solistke SNG Ljubljana, 
Ane Klašnja, in partnerja Josepha Bunna. Anina svežina in živahnost ter presenetljiva 
Josephova zavzetost s klasičnimi koraki – doslej smo ga bili vajeni v bolj sodobnem gibu – sta 
se zlila v prijeten zaključek prvega dela koncerta.
V drugem delu smo najprej zastali ob Vlastu Dedoviču in njegovem večnem Largu, ki v 
izvedbi Urše Vidmar, članice SNG Ljubljana, in Matevža Česna, ki stopa po samostojni 
poti plesnega ustvarjanja, segata v neskončnost. Subtilnost, toplina, lepota, začaranost – čista 
poezija. Gosta iz Samare, Kseniya Ovchinnikova in Dmitriy Ponomarjev, sta se ponovno 
predstavila v pas de deuxu Pas d’esclave in znova dokazala zavzetost in predanost baletni 
tradiciji ter natančni izvedbi težkih korakov.
Za predah oziroma prehod od čiste klasike k drugačnemu izrazu so poskrbeli plesalci SNG 
Maribor (Tijuna Križman Hudernik, Matjaž Marin, Evgenija Koškina, Branka Popovici, 
Olesia Hartman, Tiberiu Marta, Gaj Žmavc, Sytze Jan Luske) v koreografiji Watching 
others njihovega umetniškega vodje Edvarda Cluga, s katero pokazali, da je vsak gib lažje 
obvladljiv, če je telo vzgojeno v klasičnem drilu. 
Pas de deux iz Trnuljčice sta nam zaplesala Arika Togawa in Maximilian Genow, oba člana 
Semperoper Balletta iz Dresdna. Ljubka Japonka in avstrijski plesalec z izjemno visokimi 
skoki sta nas seveda navdušila.
Nov vrhunec večera se je obetal z Roland Petitovo Carmen, z Yeleno Pankovo in Maximom 
Chashchegorovim, ki se nista izneverila. Veliki umetniki so na odru iskreni in te iskrenosti 
se nalezejo gledalci do zadnje vrste in še čez. Ravno prav patetike, strasti in ljubezni, da jih ne 
pozabimo in nam ne pustijo spati.
Prelestna bolgarska plesalka Krasina Pavlova in Rainer Krenstetter, oba iz Nemškega 
državnega baleta iz Berlina, sta se predstavila z Grand pas classique. To zahtevno koreografijo 
Victorja Gsovskega, ki jo na naših odrih v celoti srečamo le zelo redko, sta odplesala suvereno 
in tehnično brezhibno – pravzaprav „za v učbenike“.
Gosta iz HET-a, Suzanne Kaic in Arthur Shesterikov, sta se ponovno predstavila in prenesla 
del vzdušja ekspresivnega gibanja v pas de deuxu Minos. 
Nato pa večni John Cranko in Onjegin, tokrat v izvedbi Bridget Breiner in Jasona Reillyja iz 
Stuttgarta. Nepozabno, koraki se stapljajo drug v drugega, da komaj slediš zaključku enega in 
začetku naslednjega, kar pa sploh ni pomembno, saj sta plesalca tako rekoč brez diha v ekstazi 
do krutega spoznanja življenjskih resnic.
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Večer sta zaokrožila še slovenska prvaka in člana SNG Maribor, Alenka Ribič Laufer in 
Anton Bogov, s pas de deuxem iz Don Kihota. Ponovno sta dokazala, da njune kvalitete in 
baletno znanje segajo globoko v Evropo in svet ter sta primerljiva z dosežki daleč naokoli. 
Sta par, kjer čutiš, da dihata skupaj, da si zaupata, da sta „uplesana“. Koliko naših mladih 
nadobudnih balerin si upa ugrizniti v 32 fouettéjev in jih celo z dvojnimi odvrteti v taki 
pomembni družbi? Alenka gotovo, Anton pa odrine v svoje grands jetés en tournant, kot da 
nima namena več doskočiti na odrske deske, ampak ostati med bogovi.

Prav res je bil večer za bogove ... Svojevrstna baletna lekcija za mlade baletne plesalce, za 
učence, ki komaj znajo zavezati baletne copate, za običajne ljudi, za zaljubljence v baletno 
umetnost, za baletne zanesenjake in strokovnjake – vsi v en glas smo bili zadovoljni in 
presrečni, upajoč, da se na podobnih večerih kmalu znova srečamo. 
Seveda gre velika zahvala za ta nepozaben večer pobudniku in smelemu organizatorju Tomažu 
Rodetu, ne da bi pri tem pozabili na ekipo, ki mu ob vseh baletnih dogodkih stoji ob strani 
in trdno verjame v balet, ki dolge ure meri glasbo in sceno ter nabira kilometre po evropskih 
avtocestah, ko je treba umetnike vrniti v svoja delovna okolja.
Predsednik dr. Danilo Türk in soproga Barbara Miklič Türk sta s svojo prisotnostjo večer 
še polepšala, počastila tako nas gledalce kot umetnike, in sploh vse nas, ki služimo baletu, 
zavezala k še boljšemu in bolj zavzetemu delu. 

Darja Sebastian
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PARTITA - Olesia Hartman, Sytze Jan Luske
(Balet SNG Maribor)

TUÉ - Bridget Breiner (ZDA) – Stuttgarter Ballet

TALISMAN – Pas de deux, Ana Klašnja, Joseph Bunn 
(SNG Opera in balet Ljubljana)

CARMEN - Yelena Pankova  in Maxim Chashchegorov 
(Rusija, St. Petersburg), 

GUSAR – pas de deux, Suzanna Kaic (Ukrajina), Artur 
Shesterikov (Rusija) HET Natinal Ballet Amsterdam

LE PAPILLON – Pas de deux, Yelena Pankova (Rusija, 
St.Petersburg), Maxim Chashchegorov (Rusija, St.Petersburg – 
Bayerische Staatsballett München)
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LACRIMOSA - Rainer Krenstetter (Avstrija) – Nemški 
državni balet Berlin

LABODJE JEZERO – Pas de deux, KseniIa Ovchinnikova, 
Dmitrij Ponomarjev (Rusija, Samara)

LARGO - Urša Vidmar (SNG Opera in balet Ljubljana), 
Matevž Česen

ONEGIN – pas de deux, Bridget Breiner (ZDA), Jason 
Reilly (Kanada) – Stuttgarter Ballet

BALLET 101 - Jason Reilly (Kanada) – Stuttgarter Ballet

WATCHING OTHERS - Tijuana Križman Hudernik, 
Matjaž Marin, Tiberiu Marta in Evgenija Koškina 

TRNULJČICA – Pas de deux Aurore in Princa Désireja      
Arika Togawa (Japonska) in Maximilian Genow (Avstrija)

DON KIHOT – Pas de deux     
Alenka Ribič Laufer, Anton Bogov (Balet SNG Maribor)
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PAS D´ESCLAVE – Pas de deux iz baleta Gusar     
Ksenija Ovchinnikova, Dmitrij Ponomarjev

MOSZKOWSKI WALTZ - Catarina de Meneses,
Anton Bogov (Balet SNG Maribor)

ICH ERINNERE MICH, DU WARST HIER  
Evgenija Koškina, Gaj Žmavc (Balet SNG Maribor vse fotografije: Ernő Sebastian

MINOS, Pas de deux - Suzanna Kaic (Ukrajina), Artur Shesterikov 
(Rusija) -  HET National Ballet Amsterdam

GRAND PAS CLASSIQUE - Krasina Pavlova (Bolgarija), Rainer 
Krenstetter (Avstrija) – Nemški državni balet Berlin
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Otvoritveni baletni koncert 10. 
tekmovanja mladih slovenskih 
baletnih plesalcev 3. februarja 2011

Otvoritveno slovesnost jubilejnega 10. 
tekmovanja mladih slovenskih baletnih 
plesalcev, ki je potekalo v Domu Srečka 
Kosovela v Sežani, je zaznamoval svečan 
baletni koncert. Poleg Katarine Čegovnik, 
Maje Kapitler, Lize Šimenc, Marjetke 
Kosovac, Petre Pibernik, Karmen Kobe, 
Ines Mandelj in Marte Ramovš (Vóznica, 
koreograf Vlasto Dedovič), so zaplesali še 
nekateri od nagrajencev preteklih tekmovanj, 
med njimi Tijuana Križman Hudernik in 
Matjaž Marin (v pas de deuxu iz baleta Giselle 
in v Radio&Juliet koreografa Edwarda Cluga), 
Alena Medič in Gregor Guštin v pas de 
deuxu Plava ptica iz baleta Trnuljčica, Branka 
Popovici v Umirajočem labodu, Katarina 
Čegovnik v na lanskoletnem tekmovanju 
nagrajeni lastni koreografiji The Letter ter 
Nina Ogrinc in Eva Gašparič v koreografiji 
Kristine Aleksove, Med polena pod kolena.

Alena Medič in Gregor Guštin – Pas de deux Plava ptica, 
koreografija Maruša Vidmar po Mariusu Petipaju
foto: arhiv DBUS

Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin – 
Radio&Juliet, koreografija Edward Clug        foto: arhiv DBUS

Eva Gašparič in Nina Ogrinc – Čompe,
koreografija Kristina Aleksova                              foto: arhiv DBUS

Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije obeležilo slovenski 
kulturni praznik v Šentjerneju, 
Rogaški Slatini in Piranu

Ob letošnjem praznovanju slovenskega 
kulturnega praznika je DBUS nastopilo na 
treh slovesnostih.

Na proslavi občine Šentjernej sta 7. februarja 
zaplesala Alena Medič in Gregor Guštin 
(Plava ptica iz Trnuljčice), na proslavi občine 
Rogaška Slatina so gledalce razveselili Urša 
Vidmar (Meditacija), Dana Petretič in Siniša 
Bukinac (Ne me quitte pas) ter Urša Vidmar 
in Matevž Česen (Largo).

Na osrednji slovesnosti občine Piran, ki je 
potekala 8. februarja v Avditoriju Portorož, 
pa so mlade baletne plesalke, ki delujejo v 
okviru DBUS, zaplesale Vóznico slovenskega 
koreografa Vlasta Dedoviča.   

Urša Vidmar in Matevž Česen – Largo 
foto: Ernő Sebastian
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Katarina Čegovnik – The letter
foto: Robert Balen

Dana Petretič in Siniša Bukinac – Ne me quitte pas 
foto: Robert Balen

Navihanka – Damjan Mohorko, Gašper Malnar, Ivan 
Greguš, Katarina Čegovnik, Marjetka Kosovac, Maja 
Kapitler, Liza Šimenc                                 foto: Ernő Sebastian

Ludus Saltatorius in Navihanka v 
Tolminu, Domžalah, Novem mestu, 
na Vrhniki in v Logatcu

Različico baleta Navihanka (La Fille mal 
Gardée) v enem dejanju je koreografinja 
Maruša Vidmar skupaj z Vlastom Dedovičem 
in Vojkom Vidmarjem postavila z namenom, 
da bi osrečil številne obiskovalce, predvsem 
pa otroke in mladino, po vsej Sloveniji.
Po premieri in predstavah v letu 2010 jo je 
DBUS zaradi velikega zanimanja uvrstilo v 
svoj redni program tudi v letu 2011.
Zvrstile so se predstave: 15. februarja 2011 
v Kino gledališču Tolmin, 13. aprila 2011 v 
Kulturnem domu Domžale, 7. maja 2011 v 
Kulturnem domu Ivana Cankarja na Vrhniki 
v okviru Cankarjevih dni, 15. maja 2011 v 
Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem 
mestu in 19. maja 2011 v Narodnem domu 
Logatec v sklopu festivala Veris.
V sklopu Kulturnega bazarja 2011 so Navi-
hanko 15. marca predvajali še na filmskem 
platnu Štihove dvorane Cankarjevega doma.  
V ponovitvah so poleg nadarjenih mladih 
baletnih plesalk, ki jim društvo omogoča 
nadaljnje delovanje na področju baleta, 
zaplesali še Tijuana Križman Hudernik, 
Tetiana Svetlična in Alena Medič v vlogi 
Lize, Matjaž Marin in Gregor Guštin v vlogi 
Petra, Nadja Strajnar Zadnik v vlogi vdove 
Simone, Ivan Greguš in Damjan Mohorko 
v vlogi Bineta ter Gašper Malnar in Boštjan 
Luštrik v vlogi Binetovega očeta Tomaža.  
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Navihanka – Gregor Guštin, Urša Vidmar,
Katarina Čegovnik                                           foto: Ernő Sebastian

Navihanka – Urša Vidmar, Liza Šimenc, Katarina Čegovnik, 
Nadja Strajnar Zadnik, Maja Kapitler, Marjetka Kososvac
foto: Ernő Sebastian

Vóznica – Marjetka Kosovac, Katarina Čegovnik, Karmen 
Kobe, Ines Mandelj                                    foto: Ernő Sebastian

Lipica v Ljubljani z baletnima 
plesalcema

V okviru glasbeno-scenskega spektakla 
v organizaciji Kobilarne Lipica in tudi v 
sodelovanju z Društvom baletnih umetnikov 
Slovenije sta v Areni Stožice nastopila tudi 

Urša Vidmar in Joseph Bunn v Areni Stožice
foto: arhiv DBUS

DBUS na Kulturnem bazarju 2011 
s predstavitvijo učne ure o baletu

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je tudi 
v letošnjem letu sodelovalo na Kulturnem 
bazarju, ki je potekal 15. marca v Cankarjevem 
domu.

Poleg predstavitve programov in dejavnosti 
društva je bila v Štihovi dvorani na sporedu 
še praktična predstavitev izobraževalnih pro-
gramov o baletu za vrtce, osnovne in srednje 
šole, ki jih je vodila Alena Medič, obiskova-
lci pa so si lahko ogledali tudi film o baletu 
Navihanka v produkciji DBUS.

Predstavitveni prostor DBUS na letošnjem Kulturnem 
bazarju je vodila Alena Medič                         foto: arhiv DBUS

baletna plesalca Urša Vidmar in Joseph 
Bunn. Odplesala sta koreografijo Vojka 
Vidmarja z naslovom Bolero na glasbo Milka 
Lazarja.



44

Balet ob prazniku občine Novo mesto

Občina Novo mesto je 7. aprila 2011 
praznovala svoj praznik. Slovesno podelitev 
Trdinovih nagrad v Kulturnem centru 
Janeza Trdine je spremljal bogat kulturno-
umetniški program, na katerem je nastopilo 
tudi Društvo baletnih umetnikov Slovenije. 
Mariborska baletna plesalka Tetiana Svetlična 
je zaplesala dve variaciji iz baleta Karmen, 
nato pa še skupaj z Vadimom Kurgajevim, 
prav tako članom baleta SNG Maribor, pas 
de deux iz že skoraj pozabljenega baleta Tisoč 
in ena noč.

CARMEN – Tetana Svetlična
foto: arhiv občina Novo mesto

TISOČ IN ENA NOČ – Tetiana Svetlična in
Vadim Kurgajev
foto: arhiv občina Novo mesto

Svečan velikonočni baletni koncert 
v Avditoriju Portorož, posvečen 
mednarodnemu dnevu plesa 2011

Na velikonočno nedeljo, 29. aprila 2011, je 
bil v Avditoriju Portorož na sporedu svečan 
velikonočni baletni koncert, ki ga je Društvo 

La Sylphide – Rita Pollacchi in Petar Đorčevski
foto: arhiv JSKD OE Piran

Pas d´esclave – Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin                 
foto: arhiv JSKD OE Piran

baletnih umetnikov Slovenije pripravilo 
v sodelovanju z JSKD Piran in Kulturnim 
društvom Karol Pahor Piran. 

Program je postregel z vrsto odlomkov 
iz klasičnih baletov, neoklasičnimi in 
sodobnimi plesnimi stvaritvami, ki so 
požele navdušenje občinstva, ki je zapolnilo 
dvorano portoroškega Avditorija.

Zaplesali so: Rita Pollacchi in Petar 
Đorčevski (La Sylphide), Tijuana Križman 
in Matjaž Marin (Pas d’esclave, Valček 
Moszkovskega), Olesia Hartman in Vasilij 
Kuzkin (Spring water), Tetiana Svetlična in 
Vadim Kurgajev (Spartak, Tisoč in ena noč), 
Dana Petretič in Siniša Bukinac (After the 
Storm, Tango), Tetiana Svetlična in Sytze 
Jan Luske (Beneški karneval), Urša Vidmar 
in Matevž Česen (Largo), Olesja Hartman 
in Sytze Jan Luske (Partita), poleg njih pa 
še dijakinji Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor, Nina Noč (Talisman) in Tjaša 
Lešnik (Gusar). 
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Spartak – Tetiana Svetlična in Eric Burrough 
foto: Ernő Sebastian

Partita – Olesija Hartmann in Sytze Jan Luske
foto: Ernő Sebastian

Talisman - Nina Noč, dijakinja Konservatorija za glasbo in 
balet Maribor                                              foto: Ernő Sebastian

Trnuljčica, variacija Dobre vile - Lara Flegar, dijakinja 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor
foto: Ernő Sebastian

Vrtiljak ob mednarodnem dnevu 
plesa 2011 v Šentjerneju

Kulturno društvo Kostanjevica na Krki 
(Harlekin), OŠ Šentjernej in JSKD OI 
Krško so v čast mednarodnemu dnevu plesa 
2011 v Kulturni dom Primoža Trubarja v 
Šentjerneju pripeljali plesno predstavo z 
naslovom Vrtiljak. 

Vrtiljak je simbol čarobnosti, magične 
preprostosti in otroškosti. Je simbol nečesa 
lepega in neskončnega. Tako kot ples, ki 
ima 29. aprila svoj praznik. Plesalci plesne 
skupine Harlekin in gostje, med katerimi 
je bilo tudi Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije, so občinstvo popeljali na čudovito 
vožnjo v svet plesa.
Na prireditvi je predsednik DBUS Tomaž 
Rode javno prebral slovensko plesno 
poslanico, ki jo je letos sporočil ugledni 
slovenski baletni umetnik Janez Mejač, 
Kjara Starič pa je prebrala mednarodno 
plesno poslanico 2011. Društvo baletnih 
umetnikov Slovenije sta zastopala še plesalca 
Urša Vidmar in Matevž Česen.
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01 Urša Vidmar in Matevž Česen v Largu Vlasta Dedoviča
foto: Ernő Sebastian

DBUS dvakrat na Univerzi v 
Ljubljani

Plesalci Društva baletnih umetnikov Slovenije 
so v letu 2011 na Univerzi v Ljubljani dvakrat 
razveseljevali s plesom.  
10. maja 2011 je v Zbornični dvorani 
Univerze v Ljubljani potekala slovesnost, na 
kateri je rektor ljubljanske univerze, prof. dr. 
Radovan Stanislav Pejovnik, najzaslužnejšim 
študentom  podelil  priznanja za pomembna 
umetniška dela, slovesnosti pa sta svečani 
pridih dodala plesalca Dana Petretič in Siniša 
Bukinac s Frede Lasserjevo Ne me quitte pas 
na glasbo Jacquesa Brela. 28. septembra 
2011 sta pred Študentskim svetom nastopila 
še Urša Vidmar in Matevž Česen z Largom 
koreografa Vlasta Dedoviča. Baletna točka 
je bila darilo rektorja ljubljanske univerze 
ob začetku študijskega leta 2011/12. Prof. 
dr. Pejovnik je med drugim v nagovoru 
omenil potrebo po ustanovitvi Akademije za 
balet, zato je njegovo darilo pomenilo enega 
od prvih korakov k uresničitvi projekta, o 
katerem so mnogi v Sloveniji že dolgo sanjali.

Urša Vidmar in Matevž Česen - Largo
foto: arhiv Univerze v Ljubljani

Dana Petretič in Siniša Bukinac - Ne me quitte pas
foto: arhiv Univerze v Ljubljani

DBUS na 7. baletni reviji na Krasu

Kot že večkrat, se je Društvo baletnih ume-
tnikov Slovenije tudi letos odzvalo povabilu 
za sodelovanje na Baletni reviji na Krasu, že 
sedmi po vrsti. Nastopila sta plesalca Urša 
Vidmar in Gregor Guštin z duetom Dan 
neskončnih sanj, ki je v produkciji DBUS 
nastal leta 2010. (Več o 7. baletni reviji na 
Krasu si lahko preberete v rubriki Baletne 
šole.)

Gregor Guštin in Urša Vidmar - Dan neskončnih sanj
v Sežani                                                 foto: arhiv DBUS

DBUS v Postojnski jami

Baletno društvo Postojna z gosti je 29. 
maja 2011 med kapniki Postojnske jame 
uprizorilo zgodbo o dobrih in zlobnih bitjih 
iz podzemlja. Domišljijski svet ter bitja iz 
pripovedk in legend so združili v baletno 
predstavo z naslovom Baletna pravljica v 
postojnski jami. Zgodba opisuje čarobni 
podzemni svet šumeče reke Pivke, obdane 
s čudovitimi kapniki, med katerimi se 
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srečujejo ljubka človeška ribica, domišljavi 
zmaj, nagajivi škrati in vile ter palčki in 
čarovnice. Upodobili so jih mladi plesalci 
Baletnega društva Postojna. Pravo poslastico 
in pašo za oči sta obiskovalcem med čarobno 
osvetljenimi kapniki v baletnem intermezzu 
pričarala baletna plesalca, člana Društva 
baletnih umetnikov Slovenije, Urša Vidmar 
in Matevž Česen. Največje zasluge, da je 
dogodek zaživel v nevsakdanjem ambientu, 
ima prav Postojnska jama, saj smo dokazali, 
da imamo v Sloveniji prav posebno mesto 
za posebne dogodke. Do svojevrstnega 
doživetja so prišli tako nastopajoči kot 
številno občinstvo, ki je do zadnjega kotička 
zapolnilo Plesno dvorano.    

Med tisočletnimi kapniki - Urša Vidmar in Matevž Česen
foto: arhiv DBUS

Gala baletni večer pod zvezdami v 
Piranu – tretjič

25. junija 2011 je Tartinijev trg v Piranu 
že tretje leto zapored gostil Gala baletni 
večer pod zvezdami, ki ga Društvo baletnih 
umetnikov Slovenije poklanja občini Piran 
kot edinemu slovenskemu mestu, ki enkrat 

letno združi številne plesalce vseh plesnih 
zvrsti na Festivalu plesa. 
Letošnji večer ni bil le čaroben pod sojem 
zvezd in luči, temveč je bil hkrati tudi 
osrednja občinska proslava ob dnevu 
neodvisnosti. Ob Elizabeti Fičur, ki ima 
največ zaslug za organizacijo vseslovenskega 
plesnega dogodka, in Tomažu Rodetu, 
predsedniku DBUS, je bil slavnosti govornik 
Peter Bossman, župan občine Piran. 

Ko se je spustil mrak, so baletni umetniki 
pod sojem odrskih luči pred več tisoč 
gledalci zaplesali znane odlomke iz klasičnih 
baletov in številne sodobne koreografije, ki 
navdušujejo s svojo izvirnostjo. Kot uvod 
so Urša Vidmar, Joseph Bunn, Katarina 
Čegovnik, Jerca Hočevar, Marjetka Kosovac 
in Maja Kapitler zaplesali pas de deux iz 
baleta Paquita, sledili pa so jim Tetiana 
Svetlična in Eric Burrough (pas de deux iz 
baleta Spartak),Tijuana Križman Hudernik 
in Eric Burrough (pas de deux iz baleta 
Giselle), Dana Petretič in Siniša Bukinac 
(After the storm, Tango), Tetiana Svetlična 
(Moja nimfa), Urša Vidmar in Gregor 
Guštin (Zrcalna podoba), Joseph Bunn 
(Your mine), ter Tetiana Svetlična, Eric 
Burrough in Mircea Golescu v Fairy doll. 
Poleg profesionalnih baletnih plesalcev se je 
predstavila tudi ena izmed najobetavnejših 
slovenskih baletnih plesalk, Monja Obrul, 
dijakinja Konservatorija za glasbo in 
balet Maribor, ki se od septembra dalje 
izpopolnjuje na Kraljevi baletni akademiji 
v Londonu. Zaplesala je variaciji iz baletov 
Raymonda in Paquita.

Večer se je simbolično zaključil s točko Lahko 
noč Piran v koreografiji Tijuane Križman 
Hudernik, ki je someščanom zaželela lahko 
noč skupaj z baletnim plesalcem Gajem 
Žmavcem. 

Večer je tako še enkrat pokazal, da Gala 
baletni večeri pod zvezdami sodijo med 
najbolj čarobne baletne dogodke na 
slovenskih tleh. 
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Spartak – Tetiana Svetlična in Eric Burrough
foto: Martin Bobič

Your mine – Joseph Bunn v grand jete            foto: Martin Bobič

Lahko noč Piranu sta zaplesala Tijuana Križman Hudernik 
in Gaj Žmavc                                                 foto: Martin Bobič

Očarljiva The fairy doll – Tetiana Svetlična z Mirceom 
Golescu in Ericom Burroughom               foto: Martin Bobič

Paquita – Pas de deux – Jerca Hočevar, Marjetka Kosovac, 
Urša Vidmar, Joseph Bunn, Katarina Čegovnik
in Maja Kapitler                                             foto: Martin Bobič

Zrcalna podoba – Urša Vidmar in Gregor Guštin
foto: Martin Bobič

Raymonda  – Monja Obrul, dijakinja Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor in dobitnica nagrade DBUS na 11. 
tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev 
foto: Martin Bobič
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Plesalki DBUS dodali piko na i 
Aninemu plesu

16. julija je Rotary Club ponovno obudil 
Anin ples v Kristalni dvorani Grand hotela 
Rogaška Slatina. Na prireditvi, ki sta jo 
obeležila slavnostna večerja in ples, so se 
zbrali vidnejši predstavniki slovenskega 
gospodarstva in politike. Večer je imel tudi 
pomembno dobrodelno noto, saj so na 
njem zbirali prispevke za III. osnovno šolo s 
posebnimi potrebami v Rogaški Slatini. 
Večer sta s klasično baletno umetnostjo 
popestrili tudi baletni plesalki Alena Medič 
in mlada ter nadebudna Monja Obrul, do 
nedavnega dijakinja srednje baletne šole 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, 
ki se trenutno izobražuje na Kraljevi baletni 
akademiji v Londonu.
Alena je nastopila v svoji koreografiji z 
naslovom Španski bezeg na glasbo odličnega 
slovenskega skladatelja Uroša Prevorška, 
Monja pa je pod mentorstvom primabalerine 
Alenke Ribič Laufer izvedla variacijo iz 
baleta Gusar.  

Alena Medič                                                   foto: arhiv DBUS

Monja Obrul                                              foto: Ernő Sebastian

Na Prevaljah v čast Milku 
Šparembleku

4. decembra 2011 se je v Družbenem domu 
na Prevaljah plesalo za baletnega plesalca, 
koreografa in režiserja Milka Šparembleka. 
Prevaljčani so sila ponosni, da se je Milko 
Šparemblek, koreograf svetovnega slovesa, 
pred 83 leti rodil in preživljal otroštvo 
prav na Prevaljah. Društvo Mohorjan s 
svojim neumornim vodjo Jožkom Kertom 
in DBUS so za Milka Šparembleka tako že 
drugič priredili baletni koncert, s katerim 
so proslavili njegov 83. rojstni dan. Med 
številnimi baletnimi točkami z 11. gala večera 
novih baletnih koreografij na slovensko 
glasbo, popestrenimi s klasičnimi baletnimi 
stvaritvami, je za občinstvo spregovoril 
tudi sam Milko Šparemblek, pogovor pa 
je vodil predsednik DBUS Tomaž Rode. 
Če se je lanskoletni pogovor vrtel okoli 
njegovih občutkov ob obisku rodnega kraja, 
je bil letošnji posvečen njegovemu pestremu 
ustvarjanju, predvsem pa edinstvenemu 
načinu dela, ki je dobro znan številnim 
generacijam baletnih plesalcev, ki so ga 
okusili.

Milko Šparemblek in Tomaž Rode na Prevaljah pred koncertom                                                    
foto: Vojko Vidmar
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Drugi Gaudeamus gala v Lendavi

Gaudeamus gala – prvi je bil na sporedu decembra 2010 – je nastal z namenom združevanja 
baletnih plesalcev iz različnih evropskih baletnoizobraževalnih inštitucij, katerih šolanje se 
bliža h koncu in so tako rekoč pred vrati svoje profesionalne plesne kariere. Tako kot prvega 
bo tudi drugega gostil Zavod za kulturo in promocijo Lendava, priredili pa ga bodo 17. 
decembra 2011. Za nadaljnji razvoj osnovne ideje baletnega koncerta Gaudeamus gala je 
spodbudno, da se bodo lanskoletnim gostom, baletni akademiji Dunajskega državnega baleta 
in Madžarski baletni akademiji, pridružili še Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana 
in Maribor, ArtEZ Dansacademia iz Aarcheima na Nizozemskem pa Srednja baletna šola 
Lujo Davico iz Beograda in Baletna šola „Novo Sarajevo“ iz Sarajeva. Poleg mladih baletnih 
plesalcev, ki veljajo za velike upe posameznih kulturnih središč, so za motivacijo zaplesali še 
priznani slovenski oziroma v Sloveniji delujoči profesionalni baletni plesalci, ki so na vrhuncu 
svoje kariere.  
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RAZSTAVE

Razstava o slovenskem baletu na ogled v Portorožu,
Lendavi, Logatcu in na Prevaljah

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v letu 2011 postavilo na ogled razstavo z naslovom 
Bogata zgodovina slovenskega baleta, ki vključuje pregled razvoja baleta na Slovenskem vse 
od njegovega začetka v letu 1918 do danes. 
Razstava je bila na ogled v Družbenem domu Logatec, Avditoriju Portorož od 13. do 30. no-
vembra, na Prevaljah od 4. do 16. decembra, v Lendavi od 16. do 18. decembra ter v Logatcu 
od 19. do 31. decembra 2011. 

Razstava fotografij iz koreografskih del Milka Šparembleka

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v sodelovanju s Kulturnim društvom Mohorjan v 
letu 2011 pripravilo na ogled razstavo fotografij iz koreografskih stvaritev Milka Šparembleka.  
Razstava je bila na ogled v štirih slovenskih mestih, in sicer v Logatcu, Avditoriju Portorož, na 
Prevaljah in v Lendavi, od koder se ponovno seli na Prevalje. 

8.

Utrinek z razstave Bogata zgodovina slovenskega baleta
foto: Vojko Vidmar

Utrinek z razstave Bogata zgodovina slovenskega baleta
foto: Vojko Vidmar

Utrinek z razstave o Milku Šparembleku
foto: Vojko Vidmar

Utrinek z razstave o Milku Šparembleku
foto: Vojko Vidmar
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9.
TEKMOVANJE MLADIH SLOVENSKIH BALETNIH PLESALCEV

10. BALTEK, Sežana, 3.–6. 2. 2011

Tekmovanja, tekmovanja, tekmovanja...

V baletni umetnosti so prav posebej zapletena, saj dolžina grand jetéjev in globina pliéjev 
nista merljivi s štoparico ali centimetri, pa vendar ostajajo del baletne realnosti. Najbolj 
znana svetovna tekmovanja v Varni, Moskvi in Jacksonu štejejo jubileje v visokih dvomestnih 
številih in temu se pridružuje tudi slovensko, ki je bilo letos jubilejno deseto.
Ideja se je porodila leta 1992, ko sta Lovro Sodja, takrat odgovoren za glasbena tekmovanja 
TEMSIG, in dr. Henrik Neubauer dobila zeleno luč pri takratnem Svetu za glasbeno 
izobraževanje Republike Slovenije in naslednje leto na oder ljubljanske operno-baletne hiše 
pripeljala 17 mladih tekmovalcev. Prvo žirijo so sestavljali naši ugledni in vrhunski baletni 
solisti in pedagogi: Mojmir Lasan, Magda Vrhovec, Gorazd Vospernik in Edi Dežman, iz 
tujine pa je bil povabljen prvi solist baleta Dunajske državne opere, Karl Musil.
Od takrat so se bienalno izmenjavala med Ljubljano in Mariborom, le zadnji dve so gostili 
na Primorskem, v Novi Gorici in Sežani. V žirijah so praviloma sodelovali naši ugledni 
baletni strokovnjaki in izbrani gostje iz tujine, nekateri tudi večkrat; poleg že omenjenih 
so v kronološkem zaporedju sodelovali še: Olivera Ilić, Heidrun Schwarz, Ulrich Boehm, 
Dinko Bogdanić, Damir Novak, Ljudmila Semenjaka, Marina Krasnova, Richard Adama, 
Vlasto Dedović, Vesna Butorac, Lidija Sotlar, Mateja Pučko-Petković, Nena Vrhovec, Ljiljana 
Keča Rošker, Janez Mejač, Alenka Ribič Laufer, dr. Henrik Neubauer, Michael Birkmeyer, 
Dietmar Seyffert, Andreja Hriberšek, Franci Ambrožič, Alenka Šest, Tanja Baronik, Sonja 
Kastl, Mateja Rebolj, Rado Krulanović in Peter Pustišek.
Letošnji BALTEK, kot skoraj ljubkovalno imenujemo ta dogodek, je od sredine maja 2010  
skrbno pripravljal organizacijski odbor v sestavi Viktor Zadnik, predsednik TEMSIG, Anton 
Savnik, predsednik Zveze glasbenih šol Slovenije, Nataša Cetinski, tajnica TEMSIG, Ivo 
Bašič, Glasbena šola Sežana, Matej Selan, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, ter 
predsednik DBUS Tomaž Rode in Darja Sebastian, članica DBUS.
Razpisni pogoji, ki smo jih uskladili na sestankih organizacijskega odbora, so za kategorije II. 
A, II. B in III. ostali v skladu določil s prejšnjih tekmovanj.
Novost je bila ukinitev spremljevalnega programa in razdelitev prve skupine na I. A in I. 
B. V I. A so tekmovali plesalci in plesalke, stari od 12 do 13 let, z etudo na polprstih, ki 
so jo pripravili njihovi pedagogi oz. mentorji, v I. B pa kandidati v starosti od 14 do 15 let 
z etudami, ki so bile izbor s prejšnjih tekmovanj, v drugem krogu pa lahko tudi z novimi 
etudami v koreografiji mentorja.
Iz analize dosedanjih devetih BALTEK-ov, s katero se je v svoji diplomski nalogi ukvarjala 
Nataša Moškotevc, študentka Višje baletne šole KGBL, so razvidni podrobni statistični 
podatki od zahtevnega podviga iz daljnega leta 1993, ko se je konec novembra odvijal prvi 
BALTEK, pa vse do 9. BALTEK-a v Novi Gorici.
Poudarek je na kvantiteti, a nekje vmes je tudi kvaliteta, ki pa jo je treba vedno znova osmisliti 
in dopolnjevati, predvsem s prevetritvijo šolskega sistema in ljudi, ki ga krojijo. Vendar pa je 
to že tema, ki presega okvir tega članka in si zasluži večplastno strokovno izmenjavo mnenj.
Na dosedanjih desetih tekmovanjih je bilo prijavljenih mladih plesalcev toliko, kolikor je dni 
v letu, in 365 je za Slovenijo veliko število, čeprav to ne pomeni dejanskega števila nastopov, 
saj so nekateri sodelovali ali bili nagrajeni na več tekmovanjih. Kljub temu vzpodbudna vsota, 
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nadgradnja ideje in želje o dvigu kvalitete na naših baletnih šolah, saj je BALTEK v prvi vrsti 
še vedno šolsko tekmovanje. Prav letošnje je rekordno, saj še nismo zabeležili 54 tekmovalcev. 
Na 7. in 9. BALTEK-u je bilo sicer več prijavljenih, vendar vključno s spremljevalnim 
programom, ki pa se ni ocenjeval.
V najvišji kategoriji, ki zajema profesionalne plesalce, je ponavadi najmanj prijavljenih. 
Letos je edina kandidatka umaknila svojo prijavo. Obe osrednji operno-baletni hiši bi morda 
morali bolj vzpodbujati mlade in še neuveljavljene plesalce, da se pomerijo z drugimi ter s 
tem pripomorejo k še boljši kvaliteti našega baleta. V Ljubljani v sklopu SNG Opere in baleta 
deluje Baletni studio, ki je poslal le eno tekmovalko v kategorijo 2. B. 
Se pa ponašamo s tremi dobitniki Grand prixa, nagrade, ki je podeljena za 100 osvojenih 
točk v najvišji kategoriji. Doslej so jo prejeli Alenka Ribič Laufer in Tomaž Rode (že na 1. 
BALTEK-u) ter Tijuana Križman (na 8. BALTEK-u).  
Da bi počastili nekatere naše izvrstne plesalce, ki so na dosedanjih BALTEK-ih osvajali nagrade 
in še zaznamujejo slovenski baletni prostor, se je na pobudo predsednika DBUS Tomaža 
Rodeta na predvečer tekmovalnega dela odvijal svečan otvoritveni koncert.  Tekmovanje 
sta z besedami vzpodbude in dobre volje odprla predsednik TEMSIG Viktor Zadnik in 
predsednik DBUS Tomaž Rode. Naša nepogrešljiva napovedovalka in izvrstna povezovalka 
vse dni tekmovanja, Nadja Strajnar Zadnik, je predstavila člane žirije s povzetki njihovih 
življenjepisov.
Za ogrevanje je naš priznani koreograf Vlasto Dedović postavil koreografijo Vóznica za osem 
deklet, bivših dijakinj KGBL, med katerimi je bilo tudi nekaj tekmovalk s preteklih BALTEK-
ov, na glasbo slovenskega skladatelja Marjana Lipovška. Sledilo je nekaj klasičnega baleta, 
nekaj sodobnega gibanja, plesali pa so nagrajenci s preteklih tekmovanj: Alena Medič, Gregor 
Guštin, Branka Popovici, Katarina Čegovnik, pa Eva Gasparič in Nina Ogrinc v koreografiji 
še ene nagrajenke, njune sošolke Kristine Aleksove; Tijuana Križman Hudernik in Matjaž 
Marin sta zaplesala v koreografiji nagrajenca Edvarda Cluga in za zaključek še v pas de deuxu 
iz Giselle.
V petek, 4. 2. 2011, pa je šlo zares že od devete ure dalje s 1. krogom tekmovanja in v soboto, 
5. 2. 2011, z 2. krogom ter se zaključilo s podelitvijo nagrad in priznanj v nedeljo, 6. 2. 2011, 
na svečani predstavitvi vseh dobitnikov.
Naj tale zapis popestrim s citatom nestorja baletne umetnosti na Slovenskem, gospoda Pina 
Mlakarja, s katerim je pospremil na pot mlade baletne plesalce na 2. BALTEK-u leta 1995: 
»Upam, in javnost prav tako, da posredujete gledalcu radost življenja, tudi radost dramatičnega 
življenja, razgibanega bivanja duhovnih, notranjih vrednot, ki so bistvo umetnosti …«
Za Slovenijo častitljiv jubilej desetih tekmovanj pomeni presežek, zavezo in odgovornost 
za negovanje baletne umetnosti za bodoče generacije, zato žirijo ponavadi sestavljajo tako 
slovenski kot mednarodno uveljavljeni baletni umetniki, pedagogi, koreografi. 
Letošnji so bili: predsednik Anton Bogov, prvak baleta SNG Maribor, Maruša Vidmar, 
nekdanja solistka baleta SNG Ljubljana in ugledna slovenska pedagoginja, Evelyn Téri, 
profesorica Theaterklasse na Dunajski državni baletni šoli in članica žirij na mnogih 
mednarodnih tekmovanjih, Pascale Mosselmans, plesalka in pedagoginja ter vodja Europa 
danse iz Francije, in Mário Radačovský, plesalec in koreograf, ki je razpet med Kanado in 
Bratislavo.
Dragoceni stik z uglednimi umetniki velja izkoristiti tudi za to, da jih povprašamo o vtisih, 
kritikah, napotkih in izkušnjah v teh štirih dneh druženja z mladimi slovenskimi baletnimi 
plesalci. 
Ko sem vsakega posebej pred nedeljsko svečano podelitvijo nagrad poprosila za nekaj 
besed, so bili vsi po vrsti navdušeni in počaščeni, ker so bili povabljeni v žirijo na jubilejno 
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tekmovanje. Vsi so najprej poudarili izjemno gostoljubnost in prijazen sprejem s strani 
organizacijskega odbora, udobno namestitev in pogoje za zahtevno delo, saj so se tako res 
lahko posvetili mladim plesalcem. Vseh pet je bilo navdušenih nad izborom članov žirije, saj 
so takoj vzpostavili prijeten, harmoničen, pravzaprav prijateljski odnos in pozitivno vzdušje. 
Vsi so izkušeni plesalci, pedagogi, koreografi in baletna umetnost je njihov način življenja. 
Usklajenost odločitev, ki so jih zares sprejemali soglasno, čeprav so jih prej izčrpno strokovno 
premleli, je privedla do skupnih stališč, ki so odsevala končne rezultate. 
Vsakokrat ko sem jih kot članica organizacijskega odbora prišla povabit in „preganjat“ za 
naslednjo kategorijo, saj smo se res poskušali ravnati po dogovorjenem urniku, je iz sobe, 
kjer so zasedali, zavela toplina prijateljskega kramljanja in dobre volje. Vsi so v en glas hvalili 
urejenost tekmovalcev, kostumsko bogato opremljenost, saj tudi zunanja podoba pripomore 
k boljšemu vtisu in seveda višji oceni. Bili so polni hvale in se zahvalili vsem, ki so urejali 
glasbo ter skrbeli za nemoten potek dogajanja na odru in za odrom. Delovanje vseh nivojev 
organizacije je menda redkokdaj tako usklajeno.
Povzemam njihove misli, ki bodo nedvomno dragocene za tekmovalce, učitelje in vse, ki nas 
je balet že davno „zastrupil“ ...

Anton Bogov se je prvič znašel v vlogi predsednika žirije, potem ko je velikokrat tekmoval 
in bil nagrajen, kot solist ali partner. To drugačno vlogo je  sprejel z veliko odgovornosti, 
vendar se je kmalu prepričal, da so mu prav izkušnje olajšale ocenjevanje. Tekmovanja 
ima pravzaprav rad, saj so v vseh pogledih neizčrpen vir preizkušenj in provokacij mladega 
človeka. Nazadnje se je treba soočiti tudi z neuspehom, tako na odru kot v življenju. Bil je 
navdušen nad generacijo mladih plesalcev, ki so se predstavili, saj bodo ravno oni v naslednjih 
desetih letih krojili podobo slovenskega in morda tudi evropskega ali celo svetovnega baleta. 
Vesel je, da je v vseh kategorijah toliko talentov, poudarja pa, da je potrebno delati še bolje 
in natančneje ter plesalce vzgajati v umetniškem duhu. Pravzaprav bi zaostril kriterije in 
zahteval še več. Zahteve morajo biti postavljene dovolj visoko glede na svetovna merila, zato 
si enostavno ne smemo privoščiti površnega dela. 
In nikakor se smemo pozabiti na peto baletno pozicijo, je skoraj zabičal vsem, ki smo predani 
baletu ali imamo opravka z mlado generacijo.

Pascale Mosselmans je prav tako izpostavila nekaj prav obetavnih nadarjenih plesalk 
v najmlajši kategoriji. Prav prijetno so jo presenetile. Tudi ona je bila presenečena nad 
prelepimi kostumi, urejenostjo, lučjo in podobo odra. Skoraj je pozabila, da gre le za državno 
tekmovanje. Glede na to, da v tekmovalnih knjižicah ob posameznih tekmovalcih ni podatkov 
o mentorjih, je ni zanimalo, od kod kdo prihaja, saj so vsi pokazali primerno znanje, zato upa, 
da se bodo mladi upi razvili v velike baletne umetnike.
Malce jo je zbegal prehod od najmlajše kategorije, kjer so plesali na polprstih, do tiste, kjer so 
se prvič predstavili na špicah. Namesto navzgor je šlo navzdol. Vzrok? Treba je bolj prisluhniti 
podobi mladih odraščajočih plesalcev in jih pokazati v najboljši možni luči, ne pa preskakovati, 
saj je balet proces, ki se ravna po določenih zakonitostih. Morda bi bilo bolje poenostaviti 
ali drugače definirati korake in tudi pričakovanja. Sicer bi tudi ona pustila obvezno etudo in 
morda še kakšno dodala, da se plesalec pokaže čimbolj kompleksno.
Obžalovala je, da so morali zaradi nepravilnosti v prijavi in pripravi v višjih kategorijah 
diskvalificirati dva tekmovalca. Pravzaprav bi se morali učitelji ob tako evidentnih napakah 
zamisliti in prevetriti svoje pedagoško znanje. Upa, da bo to v bodoče dobra lekcija za učitelje, 
saj bi morali bolj pazljivo izbirati variacije, ki so za učence primerne, in bi preprečili, da bi se 
tako člani žirije kot mladi plesalci znašli v neprijetnem položaju. Slaba izbira je lahko posledica 
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učiteljevih neizpolnjenih ambicij. Toda če so pravila zapisana, jih je pač treba spoštovati. 
Morda bi jih bilo smiselno spremeniti oz. bolj natančno določiti, katero verzijo variacij naj se 
prikaže na tekmovanju, da ne bi bilo dileme in odstopanj. 
Sicer pa bi položila na srce tako učiteljem kot učencem, naj tekmovanja jemljejo pozitivno, 
naj se lotijo kritične analize, sprejmejo kritike in se poskušajo naučiti gledati in razmišljati 
pozitivno. 

Evelyn Téri je bila tudi navdušena nad izjemnim vzdušjem in odlično opravljenim delom 
organizacijskega odbora. Primerjala je talente v evropskem prostoru. Poudarila je, kako 
pomembno je, da imamo tako tekmovanje, saj je motivacija in provokacija hkrati. V 
klasičnem baletu se moramo ravnati po pravilih – ne le teh, ki veljajo za tekmovanje, pač 
pa tudi tistih pri vsakodnevnih vajah, kjer se je treba šele naučiti, kako stegniti kolena in 
uporabiti roke. Izpostavila je pomembnost pravilnega prenašanja koreografij na mlade. Samo 
sodobna tehnologija ni dovolj; nekoč je moral učitelj za dobro poznavanje stila preplesati 
precej korakov, da jih je lahko prenesel naprej. Balet ni šport in naši okusi so različni; tudi 
njej niso bili všeč vsi tekmovalci, so pa morda imeli dobro tehniko, ki jo je treba še nadgraditi. 
Baletni koraki so kot skice, ki zaživijo šele, ko jih pobarvamo.  
Njeno sporočilo mlademu plesalcu bi se glasilo takole: najboljša nagrada je prav čas, ki sta 
ga preživela skupaj z učiteljem, ko sta se pripravljala na tekmovanje. S tem mu je dana tudi 
priložnost, da stopi na oder, kar je končni cilj vsakega baletnega plesalca. Tudi možnost 
organiziranega ogrevanja pred nastopom na tekmovanju je nekaj, česar nimajo povsod po 
svetu. 

Svetovala bi spremembo našega zapletenega sistema ocenjevanja; če imamo nagrade, čemu 
še plakete? Če si zlat, si ponavadi prvi, navidez nejasno kombiniranje s plaketami pa se ji ne 
zdi najbolj smiselno. Predlagala je, da bi lahko katero od nagrad poimenovali po kakšnem 
pomembnem slovenskem baletnem umetniku in se izognili zmedi.  
Opazila je mnogo talentov, predvsem v najnižji kategoriji, in upa, da nam jih bo uspelo 
zadržati v svetu baleta, saj so zunanji vplivi pogosto premočni in gredo proč. V njih moramo 
prebuditi ljubezen do baleta – le tako bodo ostali. Posrečena se ji je zdela razdelitev starostne 
strukture, čeprav je bila v kategoriji, ko že plešejo na prstih, tudi ona malce razočarana, saj 
niso izpolnili pričakovanj. V starejših kategorijah, ko že skoraj stopajo v baletne ansamble in 
plešejo variacije primabalerin, morajo biti dobri, res dobri, če se želijo kosati z mednarodno 
konkurenco.

Sežana in Lipica, kamor smo odpeljali člane žirije pred svečano večerno podelitvijo nagrad, se 
ji zdita primerno okolje za državno tekmovanje; če pa bi kdaj preraslo v mednarodno, bi ga 
morali prirediti v glavnem mestu, kar prispeva k celoviti podobi tako pomembnega dogodka.
»Uživajte v baletu!« je bil njen pozdrav.

Mário Radačovský je prav nalezljivo slikovit, prodoren in neustavljiv sogovornik. Kar me je 
v pogovoru z njim najbolj navdušilo, je bila iskrenost, ki veje iz njega in jo je treba privzgojiti 
tudi učencem. 
Iskrenost nastopa na odru, iskrenost pedagoga v odnosu do učenca in njuna iskrenost do 
gledalca, česar se je Radačovský naučil pri svojem koreografu in učitelju Jiřiju Kiliánu. 
Vzpostavijo se razmerja, ki ustvarjalce oz. umetnike naredijo takšne, da nas prepričajo. Šole 
morajo veliko pozornost posvečati kvalitetnim začetkom, saj se lahko nadgrajuje le z dobrimi 
osnovami. Prav v začetni kategoriji je tudi on opazil mnoge talente, deklice in fanta, ki imajo 
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ogromno potenciala za naprej. Njegova žena vodi pomembno baletno šolo v kanadskem 
Montrealu, ki se povezuje z glavno nacionalno baletno šolo v Torontu, in ga je poprosila, naj 
poišče možnosti za sodelovanje med nami in njeno šolo, v smislu izmenjave učencev kakor 
tudi učiteljev.

Seveda je z veseljem sprejel vabilo, da bi bil eden izmed članov žirije, in je prišel poln 
pričakovanja, da se bo srečal z zanimivimi ljudmi ter se ob tem lahko veselil in užival. Prav 
ta dobra volja in ljubezen veljata za najboljši kriterij, ki mu služita pri ocenjevanju. Otroka, 
ki pleše z ljubeznijo, se hitro zazna. Občuduje učitelje, ki dan za dnem oblikujejo in vodijo 
otroke v svet baleta z ogromno odgovornostjo in ob povsem neznanem izidu. Lahko se 
nekomu ponesreči, čeprav je velik talent.

V Bratislavi, kjer se je šolal, je imel istega učitelja vseh osem let šolanja, v Pragi je enak 
sistem, v Kanadi se menjavajo na 2 leti, pri nas na štiri; težko je reči, kaj je bolje, saj vsak 
prinese nekaj dobrega. Spominja se, da so fantje, ki so imeli ves čas žensko učiteljico, v 
nekem trenutku pogrešali moško besedo, vendar pa so po njegovem mnenju nesporno ženske 
pedagoginje tiste, ki dajo najboljšo osnovo, in sicer tudi fantom. To preprosto znajo. Zdi pa 
se mu neprimerno, da npr. špice uči učitelj, saj ni nikoli poskusil in bo težko razložil bistvo. 
Skratka, bil je vesel, da je sedel v žiriji z osebami, ki jih ni poznal, vendar so takoj vzpostavili 
nekakšno nevidno vez in uživali ob plesanju mladih talentov.

Maruša Vidmar je na predhodnih devetih BALTEK-ih s svojimi tekmovalci gotovo osvojila 
največ nagrad, plaket, priznanj, in bi jo lahko proglasili za najbolj uspešno slovensko baletno 
pedagoginjo. Tokrat je stopila na drugo stran in je sprva prav kritično, skoraj negotovo, 
razmišljala o tej spremembi. Ali bo sploh lahko objektivno sodila? Vendar je kmalu ugotovila, 
da so prav te njene dolgoletne mentorske izkušnje dragoceno prispevale k lažjemu gledanju 
in ocenjevanju, še posebej pa v družbi baletnih strokovnjakov, s katerimi se na tak način še 
nikoli ni srečala. Vendarle so bili pri ocenjevanju zelo usklajeni in so imeli podobna stališča, 
zato so bila odstopanja minimalna. Pa še ta so analizirali v strokovnem pogovoru in našli 
skupni jezik.

Tudi njo je prevzela kategorija 1. A, saj so otroci res luštni in sposobni, malo manj pa naslednja, 
saj je preskok na špice precejšen zalogaj. Izkoristila je poznavanje našega sistema in razložila 
ostalim kolegom žirantom, da so ta dekleta šele dve leti (katera od njih morda tri leta) na 
špicah. V tem času ni mogoče priti do suverenega nastopa na prstih. Etuda, ki jo je plesala 
večina, se ji je zdela (pre)težka; nekaterih elementov variacije skoraj nobena od tekmovalk ni 
uspela zadovoljivo izvesti.

Možnost tako rekoč obvezne etude se ji zdi smiselna, saj se kandidate tako lažje primerja 
med seboj. Morda ne bi bilo slabo razmisliti o dveh različnih, ki bi ju pokazali v dveh krogih; 
razlikovali bi se po težavnosti in bi gotovo olajšali ocenjevanje. Tisti, ki so talentirani, takoj 
odskočijo oz. jih takoj opazijo vsake oči, ne le žirija. Nastop s koreografijo, ki jo naredi učitelj, 
uspe le v redkih primerih. 

V kategorijah, kjer že izvajajo tradicionalne baletne variacije, so se kolikor toliko držali 
ustaljenih koreografij; to, da nekdo vrti v drugo diagonalo ali smer, so običajne spremembe, 
ki na rezultat ne vplivajo. Razočarala jih je zadnja kategorija, 2. B, kjer so plesalci pravzaprav 
že na pragu vstopa v profesionalni ansambel. Na začetku so vsi luštni, nato pa morajo poleg 
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tega biti še dobri, dobro izgledati na odru, imeti odrsko prezenco oz. jo vsaj nakazati. Tega je 
bilo premalo. Tu je osnovna dispozicija tista, ki jih definira, in tudi učitelj je tu bolj ali manj 
brez moči. Sistem vrtenja in skokov se že nekako vzpostavi, toda kdor želi plesati umetniški 
ples, kar balet nedvomno je, mora zadostiti vsem zahtevam.

Kar se tiče izbire variacij, ki so jih pokazali posamezni tekmovalci, je imela občutek, da bi 
morali njihovi učitelji več prispevati k uspešni predstavitvi, tako, da bi bolje presodili njihove  
fizične in psihične sposobnosti. Tako bi se kak tekmovalec gotovo predstavil lepše in bolje. 
Nujno je, da se večjo pozornost posveti stilu, ne pa všečnosti!

Kar se pleše, se mora predstaviti, ne pa le pridno odtelovaditi. Seveda so vsi opazili deklico, ki 
vse to ima, ki le pleše in pleše ... in je bila za to tudi nagrajena.
Razlike med Ljubljano in Mariborom oz. njunima šolama se še vedno kažejo v čistosti pozicij, 
čvrstosti, izvedbi. Treba je plesati, vendar z upoštevanjem osnovnih zakonitosti klasičnega 
baleta. Dejstvo, da je bilo tekmovanje v Sežani in ne v glavnem mestu, ne bi smelo vplivati na 
tekmovalce, pripraviti se je treba za vsak oder, kjerkoli.

Tem iskreno povedanim besedam, mislim in napotkom naših izjemnih gostov žirantov ni kaj 
dodati, morda le želja, da bi se ob naših nadaljnjih snidenjih vsi skupaj veselili napredka in 
uspehov mladih baletnih plesalcev, ki smo jih srečevali v Sežani. 
Prav zato so v knjižicah, ki se izdajajo ob vsakem tekmovanju, tako dragoceni in zanimivi 
zapisi, misli in popotnice baletnih izbrancev, ki nas vedno znova premamijo, da stopamo na 
negotovo pot umetniškega izražanja.  

Z veseljem tudi za tale sestavek ukradem delček zapisa ob 5. BALTEK-u leta 2001 Vojku 
Vidmarju, baletnemu plesalcu in dobitniku Prešernove nagrade: 
»Od kod v tem brezglavem času nekaterim dekletom in fantom ta neverjetna volja, upornost, 
z vsakodnevnim „maltretiranjem“ in izčrpavanjem obvladati neverjetne zahteve baleta – 
gledališkega plesa in za to žrtvovati ves svoj prosti čas in energijo?
Izziv nastopanja? Instinktivno sledenje življenju, ki od človeka zahteva več in več? Ali morda 
poskus, zaužiti nekaj tiste glasbeno-svetlobno-kostumske odrske magije, imenovane tudi balet, ki 
tolikim deklicam v mladosti predstavlja življenjski sen?
Lepota, glasba, ples ...
In če boste med plesom, pa čeprav morda le za kratek hip, globoko v sebi začutili doslej neznani 
osrečujoči občutek užitka, vedite, da ste potrkali na vrata umetnosti.« 

Predstavitev žirije 10. BALTEK-a: Anton Bogov, predsednik, 
Pascale Mosselmans, Mário Radačovský, Evelyn Téri in 
Maruša Vidmar                                            foto: Ernő Sebastian

Tanja Pavlič prejema iz rok Antona Bogova, predsednika 
žirije, posebno priznanje za izvirno sodobno koreografijo
foto: Ernő Sebastian
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Za konec navajam še rezultate in uradne 
podatke o nagradah na 10. BALTEK-u. 
Pod to statistiko so skriti mladi bodoči 
plesalci, pedagogi, kritiki, koreografi ali pa 
le ljubitelji baletne umetnosti, ki nas vedno 
znova očara in začara.
 
1. A kategorija: 15 tekmovalcev,
vsi so se uvrstili v 2. krog.

1. nagrada in zlata plaketa – 96,20 točke: 
Pajmon Sabina, KGBL,
mentorica Vesna Cestnik Tehovnik

2. nagrada in srebrna plaketa – 94,90 točke:
Mlakar Poštrak Eva, KGBMB,
mentorica Helena Valerija Krieger

3. nagrada in srebrna plaketa – 91,80 točke:
Perić Ema, KGBMB,
mentorica Helena Valerija Krieger

bronasta plaketa – 86,80 točke:
Dajčman Anja, KGBMB,
mentorica Martina Kramer

bronasta plaketa – 85,70 točke:
Kerštanj Lan Dan, Baletna šola Stevens, 
mentor Andrew John Stevens

1. B kategorija: 14 tekmovalcev,
v 2. krog se je uvrstilo 8 tekmovalcev.

2. nagrada in srebrna plaketa – 90,40 točke:
Škrjanc Rebeka, KGBL,
mentorica Vesna Cestnik Tehovnik
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2. nagrada in srebrna plaketa – 91,90 točke:
Trobentar Žagar Gal, KGBL,
mentorica Tanja Pavlič

bronasta plaketa – 85,20 točke:
Taljat Zala, GŠ Nova Gorica,
mentor Sergej Semenjuk

2. A kategorija: 13 tekmovalcev,
v 2. krog se je uvrstilo 11 tekmovalcev.
1. nagrada in zlata plaketa – 95,9 točke:
Šarler Tasja, KGBL, mentor Matej Selan

2.nagrada in zlata plaketa – 95,2 točke:
Obrul Monja, KGBMB,
mentorica Alenka Ribič Laufer

3. nagrada in srebrna plaketa – 91 točk:
Lešnik Tjaša, KGBMB,
mentor Nikolai Chilnikov

bronasta plaketa – 88,8 točke:
Noč Nina, KGBMB,
mentor Nikolai Chilnikov

bronasta plaketa – 86,9 točke:
Jurič Filip, KGBMB,
mentorica Galina Čajka

diskvalificiran: Žiher Luka, KGBL, 
mentorica Marinka Ribič



60

2. B kategorija: 12 tekmovalcev,
vsi tekmovalci so se uvrstili v 2. krog.
1.nagrada in zlata plaketa – 97,5 točke:
Potokar Barbara, Baletni studio pri SNG 
Opera in Balet Ljubljana,
mentorica Maša Mukhamedov

3. nagrada in srebrna plaketa – 92 točke:
Zupančič Petra, KGBL,
mentor Matej Selan, Tanja Pavlič

bronasta plaketa – 85,4 točke:
Flegar Lara, KGBMB,
mentorica Galina Čajka

diskvalificirana: Beguš Metka, KGBL, 
mentorja Matej Selan, Tanja Pavlič

Podeljena so bila še naslednja priznanja 
žirije:

- za izvirno sodobno koreografijo, narejeno 
posebej za 10. BALTEK,
je prejela Tanja Pavlič, 
- za najboljšo izvedbo sodobne koreografije 
Petra Zupančič.

in posebne nagrade: 
- posebno strokovno nagrado DBUS za 
umetniški vtis je prejela Monja Obrul, s 
tem pa štipendijo za mednarodni poletni 
baletni seminar v Budimpešti avgusta 2011, 
ki ga organizira Madžarska državna baletna 
akademija v Budimpešti, 
- nagradno štipendijo občine Sežana za 
udeležbo na poletnem tečaju v letu 2011 je 
prejel Gal Trobentar Žagar,
- nagrade Trgovinice Anabela so prejeli 
Sabina Pajmon, Gal Trobentar Žagar, 
Tasja Šarler, Barbara Potokar.
Naj zaključim z besedami, ki mi jih je 
nedavno v intervjuju zaupal dolgoletni solist 
baleta Dunajske državne opere in član žirije 
na 1. BALTEK-u, gospod Karl Musil ... 
»Tekmovanja v umetnosti so kljub pomislekom 
pozitivna, saj se plesalec ob individualnem delu 
z učiteljem  veliko nauči, je pa treba vedeti, da 
tekmovanje ni plesanje, je le tekmovanje! Ni 
umetnost! Še ne!«
Darja Sebastian, članica organizacijskega 
odbora 10. BALTEK-a
vse fotografije : Ernő Sebastian
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Monja Obrul na 10. BALTEK-u prejela nagrado DBUS

Na 10. tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev je Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije podelilo strokovno nagrado za najboljši umetniški vtis. Žirija v sestavi predsednik 
DBUS Tomaž Rode, Anton Bogov, Evelyn Téri, Maruša Vidmar in Darja Sebastian jo je 
soglasno dodelila dijakinji Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Monji Obrul. 
Nagrada je bila v obliki udeležbe na mednarodni poletni baletni šoli v Budimpešti, ki poteka 
vsako leto v organizaciji Madžarske plesne akademije.  
Monja Obrul je po vrnitvi iz Budimpešte zapisala:
»Prvega avgusta 2011 se je začel 24. poletni baletni seminar na Hungarian Dance Academy 
v Budimpešti. Trajal je dva tedna. Poleg klasičnega baleta smo udeleženci lahko izbirali še 
med poukom repertoarja, jazza, sodobne tehnike Jose Limona, sodobnega plesa, improvizacije, 
stretchinga in sodobnih dvoranskih plesov. Sodelovali smo plesalci različnih starosti, od začetnikov 
pa do 25-letnih plesalcev. Največ jih je prišlo iz Madžarske, nekaj iz drugih držav: Hrvaške, 
Srbije, Italije, Grčije, Norveške, Velike Britanije, Avstrije … Treningi so potekali od ponedeljka 
do sobote, nedelja je bila prost dan. Poleg stalnih učiteljev Madžarske plesne akademije so na 
seminarju poučevali še gostujoči učitelji Anatoli Kucheruk, Elena Pankova, Evelyn Téri in Denis 
Murujev. Ves čas seminarja smo se pripravljali za zaključni nastop, za katerega smo pri vsaki 
zvrsti plesa pripravili nekaj točk. Vzdušje je bilo prijetno, z vsakim dnem smo se bolje spoznavali 
in navezali številna nova prijateljstva. V prostem času smo si  ogledovali znamenitosti Budimpešte. 
Dva tedna sta hitro minila in domov sem se vrnila z novimi plesnimi izkušnjami in prijetnimi 
vtisi.«

Monja Obrul

Monja Obrul
foto : Ernő Sebastian
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BALETNE ŠOLE PO SLOVENIJI

5. revija klasično baletnih šol in 
društev RS – Zagorje, 22. 1. 2011

Tretjo soboto v januarju so vse naše poti vodile 
v Zagorje. Bilo je le dva tedna pred baletnim 
tekmovanjem, vendar je bila udeležba na 
srečanju učencev osnovnega baletnega 
izobraževanja velika. Učitelji in mentorji 
se redno družimo na srečanjih študijske 
skupine za balet, ki deluje pri Zavodu RS za 
šolstvo pod vodstvom Alenke Tomc. Svoje 
delo z otroki predstavljamo v okviru revij. 
Začeli smo leta 2005 v Celju, se leto kasneje 
družili v Sežani, potem leta 2008 na Bledu, 
leta 2010 v Rogaški Slatini in letos, petič, 
v Zagorju. Pobuda, ki jo je dala Ana Vovk 
Pezdir, se je razvila v kakovostno prireditev 
in pregled dela s področja poučevanja baleta 
v Sloveniji.

Organizacijo smo si razdelili: Študijska 
skupina za balet DBUS in Glasbena šola 
Zagorje ter Kulturni center Delavski 
dom Zagorje. Razumevanje, zavzetost in 
sodelovanje s strani ravnateljice Glasbene 
šole Zagorje, gospe Metke Podpečan, in 
njenih sodelavcev je bilo izredno poučno, 
zato se jim iskreno zahvaljujemo za njihovo 
nesebično pomoč. Vse je teklo brez zapletov 
od dogovarjanja in priprav do izvedbe. 

V soboto, 22. januarja 2011, je bil v Zagorju 
pravi baletni praznik. V Delavskem domu 
je bilo živahno že od zgodnjih jutranjih ur. 
Dopoldan je minil v prihajanju nastopajočih, 
ob namestitvi po garderobah, pripravah 
in ogrevanju za vaje na odru, druženju 
in spoznavanju vrstnikov, seznanjanju s 
ponudbo baletnih oblačil in obutve, tešitvi 
žeje in lakote ter različnih oblikah počitka. Ob 
16. uri je bila prva predstava za nastopajoče 
in učence Glasbene šole Zagorje, ob 18. 
uri pa za izven. Dvorana z lepim odrom in 
spremljevalnimi prostori je pripomogla h 
kakovostni predstavitvi vseh nastopajočih. 
Tehnično ekipo Delavskega doma sta 
usmerjala Tomaž Rode in Igor Mede. 

10.
Na odru Kulturnega centra Delavski dom 
Zagorje je nastopilo 250 plesalcev, starih 
od 7 do 19 let, in predstavilo 20 koreografij 
svojih učiteljev in mentorjev. Koreografije 
so bile raznovrstne in zanimive, nastopajoči 
pa skrbno urejeni in v lepih kostumih. 
Program je trajal uro in pol. Na koncu so se 
na podelitvi priznanj predstavili še učitelji in 
mentorji. 

Letošnje novosti so bile dobro sprejete. 
Najnižja priporočena starost nastopajočih 
je bila devet let, količina programa na šolo 
oz. društvo je bila omejena na eno točko in 
izvedeni sta bili dve predstavi; prva je bila 
odprta le za nastopajoče, ki so zaplesali eden 
drugemu in so se imeli priložnost seznaniti s 
koreografijami, ki so nastale v drugih šolah 
in društvih. Tako je bila večerna predstava 
izvedena bolj sproščeno in z večjim žarom. 
Za odrom pa ni bilo nobenih zadreg, ko 
se je bilo treba vrniti v garderobe. Le pot 
do steklene dvorana bo večini ostala v 
ledenomrzlem spominu.

O reviji je poročala RTV Slovenija, reportažo 
pa je naredila tudi lokalna televizija. 
Dogajanja v Zagorju se bomo spomnili 
tudi ob fotografijah, ki jih je posnel Ernő 
Sebastian, in posnetka predstave, ki ga je 
naredil Vojko Vidmar. 

Ob koncu še nekaj podatkov, zbranih po 
petih srečanjih. Nastopilo je 1365 otrok in 
mladostnikov, ki so zaplesali v 146 koreo-
grafijah. Svoje delo in ustvarjalne zamisli je 
predstavilo 44 učiteljev in mentorjev.

Tudi letos se nam je pridružilo nekaj novih 
obrazov, na vseh petih revijah pa so sodelova-
li: Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana 
in Maribor, baletni oddelek GŠ Jesenice, BŠ 
Pirueta in Harlekin – društvo za umetnost 
plesa.

Brez dvoma je tokratno srečanje baletnih šol 
in društev postavilo nova merila, ki jih bo 
težko preseči. Nasvidenje na naslednji reviji 
v Portorožu.

Alenka Tomc
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Predsednik DBUS, Tomaž Rode, podeljuje priznanje 
ustanoviteljici Revij klasično baletnih šol in društev RS, 
Ani Vovk Pezdir                                           foto: Ernő Sebastian

Konservatorij za glasbo in balet 
Ljubljana v letu 2011

V letu 2011 na Konservatoriju za glasbo in 
balet Ljubljana beležimo porast zanimanja 
tako za nastope izven šole kot tudi za vpis 
na baletno in srednjo baletno šolo. Obojega 
smo seveda zelo veseli.

Naši učenci in dijaki so se tako predstavili 
na več nastopih za ljubljanske vrtce, na 
podelitvi nagrad v izobraževanju, priznanj 
Jabolko kakovosti, v Državnem zboru RS, 
na Mednarodnih dnevih plesa v Pragi, na 
baletnem koncertu v Kamniku, na 7. baletni 
reviji v Sežani, na 5. reviji baletnih šol in 
društev v Zagorju, na 25. mednarodnem 
baletnem festivalu v italijanski Gorici, na 
25. srečanju šol Alpe-Jadran v italijanskem 
Tržiču, na otvoritvenem koncertu Festivala 
Bled in še drugod. Nekaj naših učencev 
in dijakov se je udeležilo 10. državnega 
baletnega tekmovanja mladih baletnih 
plesalcev Slovenije (BALTEK), kjer so bili 
nagrajenci Sabina Pajmon (1. A kategorija, 1. 

Zaključni poklon pedagogov                      foto: Ernő Sebastian

nagrada, zlata plaketa), Rebeka Škrjanc (1. B 
kategorija, 2. nagrada, srebrna plaketa), Gal 
Trobentar Žagar (1. B kategorija, 2. nagrada, 
srebrna plaketa), Tasja Šarler (2. A kategorija, 
1. nagrada, zlata plaketa) ter Petra Zupančič 
(2. B kategorija, 3. nagrada, srebrna plaketa, 
posebno priznanje za izvedbo sodobne 
koreografije). Tasja Šarler in Petra Zupančič, 
dijakinji 4. letnika, sta se novembra 
udeležili tudi evropskega dela tekmovanja 
Youth American Grand Prix, ki je letos 
potekalo v Parizu. Kljub izjemno visokemu 
standardu tekmovanja (med zmagovalci so 
bili gojenci baletne šole pri Pariški operi, 
baletne akademije Bolšoj, Nacionalnega 
konservatorija za ples iz Portugalske…) se 
je Tasji Šarler uspelo uvrstiti v finale starejše 
kategorije za balet, Petra Zupančič pa je v 
sodobni kategoriji osvojila 3. nagrado in 
posebno priznanje žirije za izvedbo sodobne 
koreografije.

V okviru predstav SNG Opera in balet 
Ljubljana so naši učenci in dijaki sodelovali 
v predstavah Pastir, Hrestač, Bajadera in 
La Sylphide. Kot celotna šola pa smo se 
občinstvu predstavili aprila na naših dveh 
letnih predstavah v Cankarjevem domu. 
Poleg tradicionalnega prvega dela, kjer se 
predstavi vsak razred posebej, maturantke 
pa tudi solistično, smo povabili priznanega 
koreografa Gagika Ismaliana, da je za naše 
dijake obnovil svojo sodobno koreografijo 
Passion. Delo z gostujočimi tujimi pedagogi 
in koreografi, ki ga dijakom poskušamo 
omogočiti vsako leto, se je tudi letos izkazalo 
za odlično priložnost za napredek in razvoj, 
ki so ga na odru pokazali prav vsi nastopajoči. 
V tretjem delu pa se je srednja šola od 2. 
letnika dalje predstavila z Ravelovim Bolerom 
v koreografiji Tanje Pavlič.

Pred iztekom leta nas čakajo že novi nastopi 
in če se ozremo na leto, ki je za nami, si lahko 
le zaželimo, da bi tudi v prihodnjem imeli 
toliko lepih priložnosti, da svoje znanje in 
ljubezen do plesa pokažemo čim širšemu 
občinstvu.

Tanja Pavlič
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3.r.BŠ (Darja Sebastian)                       foto: arhiv KGB Ljubljana

SBŠ - Bolero (kor.Tanja Pavlič)            foto: arhiv KGB Ljubljana

maturantke - 4.letnik (pripravila Olga Andreeva, so pa bile 
razred Matej Selan)                              foto: arhiv KGB Ljubljana

6.r.BŠ (Vesna Cestnik Tehovnik)          foto: arhiv KGB Ljubljana

Poklon                                                 foto: arhiv KGB Ljubljana

Šolsko leto 2010/11 v duhu 
praznovanja 30. obletnice 
ustanovitve Srednje baletne šole na 
Konservatoriju za glasbo in balet 
Maribor

Jesen so zaznamovale vaje in premiera 
baleta Bajadera v SNG Maribor. Stik 
mladih plesalcev z gledališčem vnaša v šolski 
vsakdan novo energijo in pomembno vpliva 
na otrokovo zaznavanje umetnosti in plesni 
razvoj. Po Bajaderi je sledilo še sodelovanje v 
Hrestaču in Giselle. 

Slavnostna akademija ob 160-letnici Prve 
gimnazije na velikem odru SNG Maribor 
prav tako ni minila brez znatnega prispevka 
naših mladih baletnikov. 

V predbožičnem času smo priredili dva 
božična koncerta. V prekrasni dvorani starega 
odra SNG Maribor smo se že tradicionalno 
zbrali in skupaj proslavili bližajoče se 
praznike ter sklenili prvi del šolskega leta. V 
decembru smo nastopili tudi na božičnem 
koncertu v Lenartu in na Srednji prometni 
šoli v Mariboru.

V januarju in februarju so sledili 5. 
revija klasično baletnih šol in društev 
Slovenije v Zagorju, Državno tekmovanje 
mladih baletnih plesalcev, sodelovanje na 
slavnostnem koncertu podelitve nagrad 
Lidie Wisiakove v Cankarjevem  domu in 
Evrovizijsko tekmovanje mladih plesalcev v 
sodelovanju z RTV Slovenijo.
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V kulturnem domu v Rušah smo aprila 
priredili baletni koncert.

Baletna produkcija je bila v celoti posvečena 
30. obletnici ustanovitve Srednje baletne 
šole v Mariboru. V prvem delu produkcije 
so otroci plesnih pripravnic in baletne šole 
zaplesali v predstavi Od zime do zime. V 
drugem delu so se predstavili nagrajenci 
državnega baletnega tekmovanja. V tretjem 
delu smo v sodelovanju s priznanim  
koreografom Edwardom Clugom pripravili 
predstavo Bil sem Peter Pan. Predstava je 
tako navdušila občinstvo in vodstvo SNG 
Maribor, da so predstavo vključili v repertoar 
za sezono 2011/12. Z baletno produkcijo 
smo, kot vsako leto, gostovali tudi v Lenartu 
in Slovenski Bistrici.

Tudi s sodobnimi koreografijami se želimo 
uključiti v prostor, zato so se dijakinje 
udeležile revije Plesni utripi in Plesne vizije. V 
maju smo sodelovali na zaključni prireditvi 
natečaja Evropa v šoli v SNG Maribor ter se 
udeležili mednarodnega plesnega tekmova-
nja ESDU v Poreču.

Povabljeni smo bili tudi v Evropski parla-
ment kot aktivni snovalci svečane slovesnosti 
ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije. Z veli-
kim navdušenjem smo povabilo sprejeli in v 
mesecu mladosti odleteli še v Bruselj. 

Šolsko leto smo sklenili avgusta v poletni 
baletni šoli, ki se je pokazala kot dobra poteza, 
saj je bilo zanimanje zanjo zelo veliko.

Helena V. Krieger Konservatorij za glasbo in balet Maribor v Bruslju 
foto: arhiv KGB Maribor

Poklon
foto: arhiv KGB Maribor

Utrinek iz baletne predstave Peter Pan
foto: arhiv KGB Maribor

Utrinek iz baletne predstave Peter Pan
foto: arhiv KGB Maribor

Utrinek iz baletne predstave Peter Pan
foto: arhiv KGB Maribor
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Baletna šola Stevens dejavna na več 
področjih

Baletna šola Stevens je bila tudi v letošnjem 
letu zelo aktivna na več področjih. Učenke in 
učenci so v šolskem letu 2010/11 nastopali 
v skoraj 20 predstavah, med katerimi so za 
vrtce in osnovne šole na različnih odrih po 
Sloveniji uprizorili kar nekaj matinejskih 
predstav baleta Coppelia. Šolsko leto so 
sredi junija 2011 zaključili v Gledališču 
Toneta Čufarja na Jesenicah s premierno 
postavitvijo baletne pravljice Vrnitev Feniksa 
na glasbo Musorgskega (Slike z razstave) ter 
miniature Serenade na glasbo Čajkovskega, 
kjer so nastopale vse učenke in učenci 
Baletne šole Stevens. Koreografijo za oba dela 
zaključne produkcije so postavili Andrew 
John Stevens, Nena Vrhovec Stevens in Živa 
Rudolf, v vlogi Feniksa pa sta se predstavili 
Eva Poljanšek in Manja Žnider. Občinstvo 
je bilo nad predstavo navdušeno, zato jo 
bodo še večkrat ponovili. Od 25. do 30. 
julija 2011 je v organizaciji Baletne šole 
Stevens in pod strokovnim vodstvom Moye 
Vahey iz Anglije prvič potekal mednarodni 
seminar za učitelje baleta. Udeležilo se ga 
je 15 udeležencev (tako profesionalnih 
plesalcev baleta kot že priznanih baletnih 
pedagogov  ter učencev naše šole, ki si v 
prihodnosti želijo poučevati klasični balet), 
ki so se pod budnim očesom strokovne vodje 
izpopolnjevali v poučevanju baleta, in sicer 
po Legat sistemu, ob glasbeni spremljavi 
baletne korepetitorke Nic Treharne. Delo 
na seminarju si je z zadovoljstvom in z 
zanimanjem ogledal tudi predsednik DBUS, 
gospod Tomaž Rode. Med 16. in 26. 
avgustom 2011 pa je v Vita centru Naklo 
potekal gorenjski baletni seminar, ki ga je 
že devetič organizirala Baletna šola Stevens. 
Kot vsa leta ga je tudi letos obiskalo veliko 
mladih nadobudnežev, ki so deset dni pridno 
vadili v izredno prijetnem vzdušju. Prvih pet 
dni je kot gostujoča pedagoginja poučevala 
primabalerina Alenka Ribič Laufer iz SNG 
Maribor, v drugem tednu pa sta kot gostujoča 
pedagoga poučevala Rita Pollacchi in Petar 
Đorčevski, oba odlična solista Opere in baleta 

Ljubljana. Vseh deset dni je mlade plesalke 
in plesalce na klavirju spremljala izjemna 
baletna korepetitorka Kaja Lomovšek. Tudi 
to leto so se udeleženke in udeleženci poleg 
klasičnega baleta, vaj na konicah prstov ter 
ženskih in moških solo variacij učili tudi 
klasičnega pas de deuxa (ples v dvoje), kar 
je izjemna redkost v slovenskem prostoru. 
V Baletni šoli Stevens so zelo dejavni, saj so 
v šolskem letu 2011/12 že pripravili novo 
produkcijo celovečernega baleta z naslovom 
Pepelka na glasbo Prokofjeva v koreografiji 
Andrewa Johna Stevensa in Nene Vrhovec 
Stevens. Nosilki glavne vloge sta Katarina 
Škrjanc in Eva Poljanšek, kot gost pa v vlogi 
princa ponovno sodeluje Petar Đorčevski, 
solist Opere in baleta Ljubljana. Baletna 
pravljica bo premierno uprizorjena 17. 
decembra 2011 v Prešernovem gledališču v 
Kranju, v njej pa bodo nastopali vsi učenke 
in učenci Baletne šole Stevens. Takoj po 
novoletnih praznikih bo kar pet plesalcev 
in plesalk Baletne šole Stevens s Pihalnim 
orkestrom občine Duplek odpotovalo na 
9-dnevno novoletno turnejo po Portugalski. 
Še pred tem, 25. decembra 2011, pa bodo 
program novoletne turneje predstavili v 
Koreni pri Mariboru. To bo prvo tovrstno 
sodelovanje z orkestrom in tudi gostovanje v 
tujini, ki bo šoli zagotovo dalo nov zagon in 
širše dimenzije pri nadaljnjem delu.

Nena Vrhovec Stevens, Alenka Poljanšek,
Manja Žnider

Nena Vrhovec Stevens, prvakinja baleta SNG Opera in 
balet Ljubljana, se je nedavno upokojila. Zdaj se bo v še 
večji meri posvetila delovanju v Baletni šoli Stevens.
foto: arhiv DBUS
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Baletna šola Stevens - Andrew John Stevens poučuje duetni 
ples                                                 foto: arhiv Baletna šola Stevens

Baletni oddelek GŠ Koper – Alice v 
čudežni deželi

Pravljico v štirih slikah je pripravila Manjana 
Milostnik in z njo predstavila delo baletnega 
oddelka Glasbene šole Koper. V koprskem 
gledališču smo v sredo, 25. maja 2011, 
videli dve predstavi v  dveh zasedbah. V prvi 
predstavi so v skupinskih plesih zaplesale 
učenke plesnih pripravnic, v drugi pa učenke 
od prvega do tretjega razreda baletnega 
izobraževanja. 

Zgodbo o deklici, ki potuje po pravljičnem 
svetu in ji pri tem pomagajo nam nedosegljive 
moči, je Milostnikova priredila tako, da so 
Alice tri. S tem je razpršila veliko breme glavne 
junakinje na tri dekleta, ki se pomanjšajo, 
in tri deklice, ki spet zrastejo v prvotno 
podobo. Zgodbo je sestavila iz štirih slik, 
ki jih je poimenovala Na travniku, Čaroben 
gozdiček, Slaščičarna ter Pri Srčni in Pikovi 
kraljici. Za razumevanje zgodbe je dodala še 
nekaj solističnih vlog, ki jih je poimenovala 
Dnevna vila, Zajčica Nika, Breza, Muca 
Režalka, Jagodka, Srčna in Pikova kraljica in 
so jih zaplesale učenke višjih razredov. 

Videli smo dve značajsko zelo različni predstavi.
Deklice, ki obiskujejo plesne pripravnice, so s 
svojo ljubkostjo, neposrednostjo in množičnostjo 
osvojile srca gledalcev, ki so do zadnjega 
kotička napolnili gledališče.
Dobro so sodelovale s solistkami, ki so pove-
zovale zgodbo s samostojnimi plesi.  

Na drugi predstavi so učenke navdušile v 
skupinskih plesih, saj so zahtevno koreografijo 
odplesale usklajeno in prepričljivo, skladno z 
glasbo in zahtevami vlog. Dobro so se znašle 
tudi z rekviziti, ki so pomagali pripovedovati 
zgodbo. Razlika v kakovosti med njimi 
in solistkami je bila manjša, zato je bila 
predstava bolj celovita in ubrana v primerjavi 
s prvo.

Nabor glasbe skladateljev Adolpha Adama 
in Petra Iljiča Čajkovskega je pripomogel k  
prijetni zvočni spremljavi, ki je nastopajočim 
pomagala zaplesati in ob tem tudi izrazno 

Plesalci v Vrnitvi Feniksa na skupni fotografiji
foto: arhiv Baletna šola Stevens

Vrnitev Feniksa
foto: arhiv Baletna šola Stevens

Utrinek s seminarja za učitelje baleta julija 2011
foto: arhiv Baletna šola Stevens
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nadgraditi vloge. Skrben nabor kostumov 
je v barvah in oblikah jasno dopolnjeval 
zgodbo. Osvetlitev odra pa je dopolnila 
harmonično celoto predstave. Tudi letošnja 
predstava baletnega oddelka je bila zanimiva, 
domiselna in skrbno pripravljena.

Gledalci smo videli delo različnih starostnih 
skupin in smo na koncu lahko razmišljali o 
zahtevnosti, lepoti in estetiki baleta.

Z veseljem pričakujemo naslednjo predstavo.

Alenka Tomc

Baletni oddelek GŠ Koper - Alice v čudežni deželi 
foto: arhiv GŠ Koper

Oddelek baleta, sodobnega plesa 
in plesne pripravnice GŠ Litija – 
Šmartno

Po uspešnem sodelovanju na republiškem 
srečanju baletnih šol in društev v Zagorju 
v mesecu januarju je sledila pestra plesna 
pomlad. V mesecu marcu so najmlajši (PP, 1. 
in 2. r.) sodelovali na prireditvi šole, Pozdrav 
pomladi, v aprilu smo odšli na srečanje v 
Hrastnik (več v članku GŠ Hrastnik), v 
začetku maja smo sodelovali s folklorno 
skupino Javorje v Šmartnem na prireditvi 
Špinerbal, najbolj pa smo se posvetili 
zaključnemu nastopu oddelka 26. maja 
2011.  

Plesno predstavo smo poimenovali Plesni po-
tpurí, v kateri smo pripravili zelo pisan izbor 
klasične, sodobne in filmske glasbe ter prav 

toliko različnih stilov plesnega izraza. Preko 
plesnih korakov smo marsikomu obudili 
spomine na mladost, pričarali odlomek iz 
baletne predstave, spomnili na davno poza-
bljen film.

Sodelovali so prav vsi učenci plesnih odde-
lkov, skupaj 65 učenk in 1 učenec. Predstava 
je požela veliko pozitivnih kritik. 

V juniju smo se s plesalkami sodobnega plesa 
udeležili nastopa pred Mladinskim centrom 
Litija, kar je bil še poseben izziv, saj je bilo 
treba plesati kar na pesku, poleg tega je sredi 
nastopa pričelo tudi deževati.

Oktobra smo organizirali baletno delavnico, 
ki jo je vodila Ines Mandelj, lanskoletna 
diplomantka Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana. Udeležilo se več kot 60 
učencev in učenk iz GŠ Litija –Šmartno ter 
GŠ Hrastnik. Tematika je bila pestra, vse 
od zgodovinskega razvoja pa do značilnosti 
dela na konicah prstov, starejše učenke so v 
drugem delu aktivno sodelovale pri izvedbi 
baletnega „klasa“.

Uspešno delo bodoče mlade pedagoginje 
je ob zaključku potrdil močan aplavz, zato 
načrtujemo delavnico tudi v spomladanskem 
času, ko se bodo učenci poleg aktivne ure 
baleta udeležili tudi delavnice sodobnega 
plesa.

Žužana Bartha

Baletno srce - 5. in 6.razred BŠ Litija - Šmartno
foto: arhiv GŠ Litija - Šmartno
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Delavnica z Ines Mandelj v Litiji

Broadway style in 6. razred BŠ Litija - Šmartno
foto: arhiv GŠ Litija - Šmartno

Plesni oddelek glasbene šole 
Hrastnik – dvojnih 25 let s 
predstavo Plesni mozaik

Mozaik – nešteto malih različno pisanih 
oblik tvori čudovito celoto … Tako pisana je 
bila letošnja plesna prireditev naše glasbene 
šole, ki je praznovala kar dvojno 25-letnico: 
25 let plesne revije zasavskih glasbenih šol in 
25 let delovanja pedagoginje Žužane Bartha. 
Na srečanju 12. aprila 2011 so sodelovali 
oddelki baleta in sodobnega plesa vseh GŠ 
Zasavja (Litija – Šmartno, Zagorje, Trbovlje, 
Radeče in Hrastnik). Vzdušje je bilo 
praznično in zanimivo, tako po vsebinski 
kot tudi kostumografski ter glasbeni plati. K 
prijetnemu vzdušju je še posebno prispevala 
polna dvorana staršev in mnogih bivših 
hrastniških učencev. 

»V pedagoškem delu sem začutila svoje pravo 
poslanstvo. K pouku rada sprejmem vsakega 
otroka ne glede na talent, pomembni sta le 
ljubezen in želja po plesu. Ni namreč lepšega, 
kot gledati presrečni obrazek na odru in 
srečne starše med publiko,« sem povedala 
vsakemu, ki me je vprašal po občutkih ob 
praznovanju. V oktobru smo se z učenkami 
od 1. do 6. r. udeležili baletne delavnice v 
Litiji (več v članku GŠ Litija – Šmartno),  
novembra se predstavljamo na oddelčnem 
nastopu, kjer razredi prikažejo tehnične 
baletne vaje in vaje pri sodobnem plesu. V 
decembru sledi tudi sodelovanje na božično-
novoletnem koncertu naše GŠ.

Žužana Bartha

Žužana Bartha - 25 let v Hrastniku
foto: arhiv GŠ Hrastnik

Učenec pred mnogimi leti - Blaž  Hafner-vnuk baletnegaJake 
Hafnerja                                                  foto: arhiv GŠ Hrastnik
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DLBU uprizorilo 7. baletno revijo 
na Krasu

V nedeljo, 15. 5., se je spet odvila že 
tradicionalna Baletna revija na Krasu 
v izvedbi Društva ljubiteljev baletne 
umetnosti iz Divače in gostov. Na velikem 
in prostornem odru Kosovelovega doma 
v Sežani, kjer je bilo letos tudi tekmovanje 
mladih baletnih plesalcev, so se predstavili 
gosti: Baletno društvo Postojna, s skupino 
Labodke iz Logatca, pod mentorstvom Lize 
Volk, baletno društvo ŠKUD „15. februar“ 
Komen z mentorico Marjetko Kosovac, 
videli pa smo tudi Baletno društvo Sežana, 
katerega mentor je Eugen Todor. Veseli smo 
bili, da so se našemu povabilu odzvali tudi 
gosti iz Ljubljane in Maribora. Tako smo 
lahko uživali ob odrskih stvaritvah dijakov 
Konservatorija za glasbo in balet iz Ljubljane; 
predstavili so se odlični Petra Zupančič, 
Tasja Šarler in Mihael Žveglič, študent Višje 
baletne šole. Koreografijo za njihov duet in 
solo je pripravila vsestranska Tanja Pavlič. 
Tudi KGB Maribor se je predstavil s svojo 
dijakinjo Niko Lipolt, ki je svojo baletno 
pot začela prav v Divači, zaplesala pa je 
variacijo iz kmečkega pas de deuxa, ki jo 
je vadila že za omenjeno tekmovanje pod 
mentorstvom primabalerine Alenke Ribič 
Laufer. Tudi letos odhaja ena od baletnih 
plesalk DLBU, Zala Dodič, na šolanje na 
ljubljanski konservatorij, kar je svojevrsten 
uspeh za naše društvo. Poleg omenjenih 
gostov sta nas s svojim obiskom počastila 
tudi plesalca Društva baletnih umetnikov 
Slovenije ter člana baleta SNG Opera in 
balet Ljubljana, Urša Vidmar in Gregor 
Guštin, ki sta pričarala nepozabno vzdušje z 
duetom Dan neskončnih sanj na glasbo Vlada 
Kreslina. Gregor, ki je koreografiral točko, 
pa je prijazno pomagal DLBU s tem, da je 
nastopil v duetu Volka in Rdeče kapice iz 
Trnuljčice skupaj s Katarino Juriševič, mlado 
in nadebudno plesalko DLBU. Baletne 
plesalke DLBU so se občinstvu predstavile z 
raznovrstnimi plesnimi točkami od klasičnih 

baletnih koreografij, variacij in dueta, in 
preko španskega flamenka do sodobnega 
plesa.
Scenarij in dramski načrt za izvedbo revije je 
izdelala Alena Medič. Vlogo napovedovalk 
pa sta simpatično opravili Eva Skuk in Ana 
Subič, ki sta poskrbeli za spontano in prijetno 
vzdušje, zaokroženo s plesnimi nastopi. 

V DLBU od lanskega leta poučuje Alena 
Medič, ki je pripravila tudi vse koreografije 
za revijo. Skupaj z učenkami društva so v 
letošnjem letu že veliko ustvarile: pripravile 
krajšo baletno predstavo z naslovom Zimska 
pravljica, udeleževale so se tekmovanj, veliko 
nastopale na Krasu in drugje, opravljale 
izpite za nižjo baletno šolo na KGBL in 
tako obnovile sodelovanje z ljubljansko šolo. 
Veliko načrtov pa imamo tudi za letošnje 
šolsko leto in že komaj čakamo, da jih 
uresničimo!

Alena Medič 

Ples je veselje!                                        foto: arhiv DLBU Divača

Učenke DLBU Divača z neumornim Dobrivojem Subićem 
in učiteljico Aleno Medič                           foto: arhiv DLBU Divača
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Baletni oddelek glasbene šole 
Slovenska Bistrica

Glasbena šola Slovenska Bistrica se je 
v lanskem šolskem letu odcepila od 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor ter 
postala samostojna šola. Baletni oddelek v 
Slovenski Bistrici vodi Matea Brečko.

Na Božično-novoletnem koncertu GŠ 
v Slovenski Bistrici se je baletni oddelek  
predstavil z dvema točkama, na katerem so 
sodelovale učenke 2., 3., 5. in 6. razreda. 
Prav tako smo se odzvali povabilu 2. OŠ in 
s točko Zimska pravljica nastopali na njihovi 
osrednji decembrski prireditvi.

Prigode čebelice Maje                        foto: arhiv BŠ Tamare Divjak

Prigode čebelice Maje v izvedbi 
Baletne šole Tamare Divjak

Baletna šola Tamare Divjak je 18. junija 
2011 v Slovenskem ljudskem gledališču Celje 
uprizorila otroški balet Prigode čebelice Maje. 
Sledila je še ponovitev 13. novembra 2011. 
Glasbo in besedila za pevski zbor je napisal 
David Kostanjevec, koreografija in režija sta 
delo Tamare Divjak, kostumografija pa Ivone 
Novak. Glasbeni izvajalci so bili: David 
Kostanjevec (klavir), Sanja Lubej (flavta), 
Rebeka Rošer (flavta), Barbara Komadina 
(1. violina), Maša Mareš (2. violina), Domen 
Hrastnik (violončelo), Lovro Žgajner 
(pozavna), Mladinski pevski zbor OŠ 
Dobrna z zborovodkinjo Mileno Urlep Rogl. 
V glavnih vlogah so zaplesale učenke Baletne 
šole Tamare Divjak.

Januarja smo z učenci 3., 5. in 6. razreda 
sodelovali na odlično organizirani baletni 
reviji v Zagorju, od koder smo se vrnili 
obogateni z lepimi izkušnjami.

Z Konservatorijem za glasbo in balet Maribor 
smo ohranili sodelovanje, kar je za baletni 
oddelek zelo pomembno, kajti nastopati 
na velikem odru mariborskega gledališča 
je za vse velika motivacija. Tema baletne 
produkcije so bili meseci. Baletni oddelek 
Slovenska Bistrica se je predstavil kot mesec 
Junij in Avgust. 

V mesecu maju smo pripravili baletno 
produkcijo v Slomškovem domu v Slovenski 
Bistrici, na katero smo povabili učence in 
dijake Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor. Pokazali smo odlomke z mariborske 
baletne produkcije. Maja smo nastopili 
tudi v ptujskem gledališču, kjer je baletno 
produkcijo organizirala Zasebna glasbena 
šola v samostanu sv. Petra in Pavla s Ptuja.

Leto je bilo precej razgibano, predvsem pa 
smo se spopadali s prostorsko stisko, ki jo 
bomo v letošnjem letu rešili z novo baletno 
dvorano.

Matea Brečko

Utrinek iz Zimske pravljice
foto: arhiv GŠ Slovenska Bistrica

Baletni oddelek GŠ Slovenska Bistrica
foto: arhiv GŠ Slovenska Bistrica
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Najmlajše učenke baletnega oddelka GŠ Radlje ob Dravi
foto: arhiv GŠ Radlje ob Dravi

Učenki baletnega oddelka GŠ Radlje ob Dravi
foto: arhiv GŠ Radlje ob Dravi

Baletno društvo Postojna

Tik pred praznovanjem 5. rojstnega dne je 
društvo izvedlo drzen in največji dosedanji 
projekt: Baletno pravljico v Postojnski jami.

Domišljijski podzemni svet in bitja iz 
pripovedk in legend je Baletno društvo 
Postojna oblikovalo v baletno predstavo 
Baletna pravljica v Postojnski jami. S 
pomočjo generalnega pokrovitelja občine 
Postojna in v sodelovanju s Postojnsko jamo, 
d. d., se je pravljica odvila 29. maja na odru 
sredi kapnikov v Plesni dvorani naše jamske 
lepotice.

Ples v Glasbeni šoli Radlje ob Dravi

V Glasbeni šoli Radlje ob Dravi smo želeli 
učencem ponuditi zdravo oblikovane osnove 
kulturnega življenja tudi v obliki plesa. 
Nismo se spraševali, ali imamo izpolnjene 
že vse pogoje, ampak smo se v šolskem letu 
2004/2005 kar odločili, da bomo začeli s 
poukom plesne pripravnice in baleta. Balet 
v pretežno ruralnem področju je bila nova 
izkušnja za učence, starše in okolje. Vendar 
se je dobro obnesla, kar potrjuje navdušenje 
občinstva ob odprtih baletnih uricah in 
nastopih.

Prva učiteljica baleta je bila Ana Trojnar, ki je 
svoje baletno znanje nadgrajevala v Londonu. 
Zdaj z našimi učenkami in učenci že četrto 
leto dela Galina Čajka, izjemna baletna 
solistka SNG Maribor. V St. Peterburgu 
je končala baletno akademijo Vaganove. 
Pleše naslovne vloge v baletih. Gostovala 
je v 12 državah. Za svoje delo je prejela 
najvišjo slovensko strokovno nagrado Lydie 
Wisiakove. Galina Čajka je odlična baletna 
pedagoginja in koreografinja, kar vsako leto 
potrjujejo njeni dosežki na revijah slovenskih 
baletnih šol. Naši učenci so na poti svojega 
razvoja dobro opremljeni in gredo v pravo 
smer.

Občina Dravograd nas je pozvala, naj 
odpremo oddelek plesa še v dvorcu Bukovje. 
Plesno pripravnico in balet v tamkajšnjem 
oddelku je prevzel Vasilij Kuzkin, prav tako 
član SNG Maribor. 

Plesna oddelka v Radljah in Dravogradu 
sta za sedaj edina na Koroškem. Osrečujoče 
izkušnje mladih plesalcev prinašajo v njihova 
življenja novo sproščenost ob trdem delu, 
Glasbeni šoli Radlje ob Dravi pa veselje in 
ugled.

Milka Ajtnik
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DBUS je za 6. Revijo klasično baletnih šol in društev RS ustanovilo Organizacijski 
odbor, kateremu predseduje pobudnica in ustanoviteljica revij, Ana Vovk Pezdir, člani 
pa so Darja Sebastian, Tijuana Križman Hudernik, Elizabeta Fičur, Tomaž Rode in 
Igor Mede. 

Na svoji prvi seji je OO sprejel nekaj dopolnil oziroma sprememb razpisa, vezanih 
predvsem na pretekle predloge sodelujočih. Dopolnila ne vplivajo bistveno na 
spremembo prvotnega razpisa.

Razpis s prijavnico lahko najdete tudi na internetni strani www.dbus.si

Učenke Baletnega društva Postojna
foto: arhiv Baletno društvo Postojna

Učenke Baletnega društva Postojna
foto: arhiv Baletno društvo Postojna

Lepota podzemlja je petim baletnim 
pedagoginjam dala nov navdih. Nastala je 
Baletna pravljica, kolaž slovenskih bajk, ki se 
preko giba, glasbe in besede prepleta z bajko 
o postojnskem zmaju. 

Učenci so ob prebiranju pravljice Zmaj 
v Postojnski jami s svojimi baletnimi 
učiteljicami oblikovali baletno zgodbo. 
Združili so slovensko bajeslovje in ples ter 
ustvarili pravljico, ki ni zgolj domišljijska, 
ampak je preko pravljičnih elementov 
gledalcem in otrokom govorila tudi o naši 
zgodovini, jim preko bajk in mitov razkrivala 
tradicijo slovenskih krajev in ljudi.

Pravljica je bila izvedena v 2 delih. Povezoval 
jo je priznani slovenski igralec Renato Jenček, 
član SNG Celje, kot gosta pa sta nastopila 
baletna plesalca Društva baletnih umetnikov 
Slovenije, Urša Vidmar in Matevž Česen.

Izjemen dogodek se je za obiskovalce – bilo 
jih je več kot 750 – pričel s krožnim ogledom 
jame, nadaljeval pa z ogledom baletne 
predstave v edinstvenem okolju hladnih 
kapnikov.

Neumorni trud, pridnost in marljivost malih 
velikih plesalcev Baletnega društva Postojna 
skupaj s svojima vrhunskima vzornikoma 
Uršo Vidmar in Matevžem Česnom so 
pričarali nepozaben baletni večer. 

Baletna pravljica v Postojnski jami je dosegla 
tudi velik medijski odziv in pohvale v vseh 
pomembnejših slovenskih dnevnikih in 
časnikih.

Jeseni 2011 pa Baletno društvo Postojna 
že snuje nove baletne zgodbe, otroci pri-
dno obuvajo baletne copatke, starši pa jih 
potrpežljivo vozijo na vaje in vzpodbujajo. 
Izkoriščam priložnost in se iskreno zahvalju-
jem vsem staršem! Do snidenja ob novih 
predstavah v decembru vas prijazno poz-
dravljam v imenu vseh 130 članov in vodstva 
društva. 

Mateja Kocman, predsednica Baletnega društva 
Postojna 
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SLAVILI SO

Dva jubilanta – pionirja mariborskega baleta

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

Borut Hanžič
je prvo solistično vlogo dobil v Goldonijevi komediji Lažnik, 
od leta 1951 do 1967 pa je odplesal vrsto najrazličnejših 
vlog. Med pomembnejšimi so bile gotovo tiste v baletu 
Coppélia (v čardašu in kot vojščak) ter v operi Sneguročka 
leta 1951, ko je bil skupaj z Maksom Kirbosom, Albertom 
Likavcem in Antonom Duhom eden od ruske šaljive 
četverice skoromohov. Leta 1956 je plesal vlogo tatarskega 
poveljnika Nuralija v Bahčisarajski fontani, solist pa je bil 
tudi v baletu Francesca da Rimini in v različnih baletnih 
vložkih pri opernih predstavah. Leta 1958 je v Kirbosovem 
baletu Ikarus plesal očeta Dedala. Branko Rudolf ga je v 
Slovenskem poročevalcu posebej pohvalil, da je bil »v maski 
in gibu dober«. Posebej dobro se je odrezal pri nekaterih 

komičnih vlogah. V Piki nogavički je bil leta 1961 Pikina opica Ficko – »imeniten šimpanz«, 
so napisali v časopisih. V Vragu na vasi  je bil Jelin stric, v Obrežju plesalk maščevalni Fant. Ena 
njegovih zadnjih vlog pa je bila brat Lorenzo v Romeu in Juliji. Poleg tega je imel solistične 
vloge še v številnih drugih operah in baletih.

Viktor Verdnik
je za svoje delo v baletu leta 1971 dobil Red dela s srebrnimi 
žarki. Veselje do plesa je dobil ob gledanju baletnih predstav. 
»To bi bil rad tudi jaz,« si je rekel in odšel v baletno šolo. Tudi 
on je plesal že med šolanjem. Najprej leta 1949 v Polovskih 
plesih. Leta 1951 je bil Kitajec in Svatbeni par pri Coppélii. 
Kot pravi sam, je bila ena njegovih najljubših in najboljših 
vlog Krojaček v baletu Od pravljice do pravljice leta 1952. 
Naslednje leto je bil zahrbtni Rothbart v Labodjem jezeru, 
leta 1955 Glavni janičar v Ohridski ljubezni in še Hilarion 
v Giselle. To so bile pretežno vloge karakternega značaja, 
a je bil istega leta enako prepričljiv tudi kot Fantovo 
srce v baletu Srce iz lecta. Še danes se spominja, da so s 
predstavo gostovali v Gradcu in doživeli, da se je na koncu 
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ob ovacijah občinstva zastor spustil in dvignil osemkrat. Naslednje leto je bil ljubimec Paolo 
Malatesta v Francesci da Rimini in Ramiro v Capricciu espagnol. »Zelo prikupen in prepričljiv 
je bil V. Verdnik,« so napisali ocenjevalci. Po različnih solističnih plesih v opernih vložkih 
je bil leta 1958 Zapeljivec v Peeru Gyntu, Indijec in Pierre v Čajni punčki leta 1959, Ded v 
Petru in volku  leta 1961, Vidin oče v Lepi Vidi in Liu Chin v Kitajski pravljici, oboje leta 
1963. Leta 1965 je plesal Snubca v Vragu na vasi in je bil leta 1967 še solist v baletu Sedem 
smrtnih grehov. Takrat se je namreč odločil, da se bo posvetil svojemu prvotnemu poklicu. Še 
preden je prišel k baletu, se je izučil za knjigarnarja, a je takrat sanjal le o tem, da bi postal 
baletni plesalec.  Ob koncu baletne kariere pa se je leta 1967 odzval povabilu Mladinske 
knjige v Mariboru, da prevzame njen umetniški oddelek. Tam je imel vedno izbrane knjige za 
ljubitelje in sladokusce vseh umetnikih zvrsti. Hkrati je naročal tudi številne umetniške revije 
iz tujine, ki se jih v tistih časih pri nas ni dobilo.
Pred kratkim mi je povedal, da je njegova mama nekoč povabila sosedo na dramsko 
predstavo, v kateri je plesal. Po predstavi je soseda dejala mami: »Kaj si vaš sin ni mogel izbrati 
boljšega poklica?« Zanj je pa bil prav balet najboljši poklic, čeprav ga je pozneje tudi delo z 
umetniškimi knjigami povsem prevzelo. Leta 1972 sem ga zvabil, da je še enkrat prišel na 
baletni oder – tokrat kot gost. Skupaj z ženo Branko sta bila grof in grofica Capulet v Romeu 
in Juliji Prokofjeva. Branka je končala baletno šolo leto za njim, a je kmalu začela dobivati 
zelo zahtevne vloge. Najprej je bila Zvezda Danica v Ohridski legendi, nato je plesala naslovne 
vloge v Princeski zlatolaski, Lepi Vidi ter Romeu in Juliji Čajkovskega, bila je Vražica v Vragu 
na vasi in Candelas v Uročeni ljubezni. Njen baletni partner je bil večinoma Albert Likavec. 
Viktor pa je bil vedno zelo ponosen na njene uspehe in je tudi z veseljem plesal z njo, kadar 
je tako naneslo. Naj na koncu tega zapisa o letošnjih baletnih jubilantih povzamem še pisanje 
Boruta Hanžiča o takratnih razmerah v mariborskem baletu: »Imel sem srečo, da je bila prva 
opera, ki sem jo videl leta 1946, Prodana nevesta. Očarala me je, posebej pa balet. Le čudno se 
mi je zdelo, da so bili fantje v prsi malo zabuhli, dekleta pa so bila krasna kot angelčki. Pa saj so 
bile lepe in mlade: Mimica, Sonja, Milka, Justika, Štefka in druge. Ker pa ni bilo fantov, razen 
Francija (Franc Miler – op. p.), so ostale plesale moške vloge. Po naključju sem se sam priključil 
temu ansamblu. Moja prva predstava, ki sem jo odplesal, je bil vložek v Onjeginu. Malo me je 
bilo strah, ker se mi je pri valčku rado vrtelo. Pa me je partnerica Štefka (Štefka Miler – op. p.) 
pomirila, rekoč: ‚Ti se me le dobro okleni, drugo bo moja skrb!‘ Plesali smo v diagonali. Kako 
smo prišli z odra, ne vem, ker se mi je že po dveh ali treh obratih začelo mešati in sploh nisem 
vedel, kje je publika, kulise, ostali in jaz. To je bil moj krst. Ob delu smo se šolali, veliko delali 
in bili radovedni. V primerjavi z današnjim standardom smo takrat delali v bednih pogojih. 
Imeli smo nekake opanke, kratke hlačke in srajco. Nič baletnih copat, trikojev, plaščev, brisač ali 
celo kopalnic. Pa je šlo. Vedno lepše in bolje. Nato je prišla nižja baletna šola z vsemi ustreznimi 
predmeti. Tudi step sem se privatno učil pri mojstru Simončiču. A temu plesu takratni časi niso bili 
naklonjeni. Tako so se vrstili vložki v različnih operah, potem baletni večeri in drugo. Moji prvi 
šefi Maks, Irena Kirbos in Peter Golovin so odkrili v meni komično žilico, pa so tako sestavili trio z 
Anko Lavrač, Tonetom Duhom in mano. Naštudirali smo nekaj izvrstnih točk in z njimi zabavali 
publiko. Tudi v opernih vložkih in baletih sem potem večinoma plesal komične ali karakterne 
vloge. Za takratne čase in razmere smo dobro opravljali svoje delo in publika nas je imela rada. 
Res smo mogoče zavrteli kakšno pirueto manj ali nam ni šel kakšen korak dobro izpod nog, a smo 
se trudili, vežbali in predvsem garali. Brez bonitet, lepe baletne dvorane in kar pač sodi zraven.“
Tako je bilo včasih in tako sta začenjala Viktor in Borut ter z njima njuni kolegi. Danes tisti, 
ki delajo v urejenih pogojih, tega ne poznajo več. A brez teh pionirjev baletne umetnosti 
danes mariborski balet ne bi bil to, kar je. V mnogo slabših pogojih kot danes so nastajale 
predstave, ki so pritegovale in zadovoljile tako občinstvo kot kritike. 
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Prof. Gorazd Vospernik – 80-letnik
Mladenič v častitljivih letih naju je s 
Tomažem Rodetom, predsednikom DBUS, 
sprejel dobre volje v svojem mirnem 
domovanju – »na kmetih«, kot pravi sam. 
Skromen, kot je znal biti, je bil presenečen, 
ker sva želela poklepetati z njim. Pravzaprav 
je že vse povedal, nekoč davno, na odru in 
predvsem v šoli, pa tudi v gledališču, kjer se 
še nekaj generacij plesalcev spominja njego-
vih prelepih, a težkih in bogatih vaj. Utrinki 

hitro preletijo mladost in obudijo spomine na privatne učne ure z gospo Lydio Wisiakovo, s 
katerimi sta dopolnjevala redni baletni pouk v šoli in seveda brusila nesporni Gorazdov talent.
Na Srednji baletni šoli v Ljubljani je diplomiral leta 1955, že med šolanjem pa je postal solist 
v ljubljanskem baletu. V klasičnih solističnih vlogah se je odlikoval tako doma kot kasneje na 
Dunaju, v Stuttgartu in Mannheimu.

Ko ga povprašam, kako je takrat, leta 1956, mlad baletni plesalec prišel do plesanja v ansamblu 
na Dunaju, celo kot solist, nama bistrih oči in napol v smehu razloži, da po naključju. S 
sošolcem Janezom Mikličem (1926–2010, Dunaj) sta se odpravila na Dunaj s turistično 
agencijo. Zvedava mladeniča sta, namesto da bi se podala na ogled dunajskih znamenitosti, 
zavila na vaje v Volksoper! Prav takrat sta menda odpovedala sodelovanje dva solista in 
ljubljanska junaka sta vskočila. Mamljivo in finančno privlačno, še posebej dveletna pogodba! 
Zavedanje pomembnosti naših baletnih umetnikov, ki so se dokazovali tudi v tujini, se le 
redko izpostavlja, čeprav so nedvomno del svetovne baletne zgodovine. Takrat je bil namreč 
solist baleta tudi Dunajčan Karl Musil, nekoliko pozneje prvak baleta Dunajske državne 
opere, s katerim je Gorazd Vospernik sedemintrideset let kasneje v Ljubljani sodeloval kot 
član žirije na 1. tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev.  
Z Dunaja, kjer Gorazda plesanje le ni povsem zadovoljilo, ga je zbezal Pino Mlakar, vendar 
se je nemirni duh, željan novih znanj, kmalu spet znašel v novem okolju, tokrat v Stuttgartu, 
kjer je ostal od 1958 do 1961. Ta čas je bil za bodočega pedagoga najdragocenejši, saj je 
imel priložnost delati z N. Beriosovim (očetom balerine Svetlane Beriosove), s katerim sta 
podrobno razčlenjevala koreografije slavnih baletov. Vestni Gorazd si je vse beležil in nabiral 
dragoceno znanje in izkušnje. Nato se je napotil v Mannheim, kjer je ostal najdlje, leta 1966 
pa ga je k vrnitvi v Ljubljano nagovorila gospa Wisiakova, saj je bilo na Srednji baletni šoli 
prazno mesto baletnega pedagoga za klasični balet. Kot predstojnik je vodil šolo od leta 1974 
do upokojitve leta 1987. 
Pravzaprav je imel še veliko povedati, vendar ga je krogotok življenja preusmeril, kljub željam 
nekaterih, naj le še malo ostane.

Njegov prodoren glas je zanihal veliko baletnih umetnikov v slovenskem prostoru; eden 
izmed njih je tudi predsednik DBUS Tomaž Rode.
Mladim plesalcem in nam kolegom je namenil iskreno dobro voljo, predanost, prodornost 
in doslednost, pa tudi danes skoraj pozabljeno vrednoto – disciplino pri vsakodnevnem 
utrjevanju baletnih korakov.
Ob visokem jubileju mu zaželimo zdravja in hkrati še kakšen koreografsko poglobljen skok 
med ustvarjalce, takole malce za dušo! Hvala, profesor Vospernik! 

Darja Sebastian
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NOVICE

Višja šola za učitelje baleta (baletne pedagoge)

Kratka zgodovina

Po desetletnem prizadevanju in trmastem vztrajanju smo leta 2007 dosegli, da je bila 
ustanovljena Višja baletna šola. S tem smo omogočili tudi Srednji glasbeni in baletni šoli 
v Ljubljani, da se je preimenovala v Konservatorij za glasbo in balet. Enako nato še šola v 
Mariboru.
Začelo se je zelo obetavno. Leta 1997 me je sekretar na ministrstvu za šolstvo Boštjan Zgonc 
prosil, da pripravim osnutek učnega načrta za izobraževanje baletnih pedagogov. To sem tudi 
naredil, nakar so me leta 1998 povabili na posvet o višjem šolstvu na Bledu, ki ga je vodil 
dr. Pavel Zgaga, poznejši minister za šolstvo. V okviru Društva baletnih umetnikov Slovenije 
smo sestavili programsko skupino, v kateri sta bila poleg mene še prof. Matej Selan in prof. 
Edi Dežman. Naše delo sem večkrat zagovarjal na različnih organih, pristojnih za odločanje 
na posameznih stopnjah.
Na pobudo Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki sem jo vložil kot tedanji predsednik 
in ki je dobila podporo Sveta za glasbeno izobraževanje leta 1999, 2000 in 2001, je državni 
sekretar dr. Stane Pejovnik 21. 9. 2001 z dopisom št. 604-01-134/2001 predlagal Centru 
republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), da se v skladu z zakonom začne postopek 
za pripravo nomenklature poklicev in izobraževalnega progama za pridobitev višje strokovne 
izobrazbe za baletnega pedagoga.
Postopek se je res takoj začel in 25. 10. 2001 smo pod vodstvom sodelavke CPI, Bojane Sever, 
pripravili profil poklica in nomenklaturo, ki sta bila potrjena 10. 1. 2002. Takoj zatem, 14. 
2. 2002, smo v programski skupini, zdaj pod vodstvom Anice Justinek, začeli pripravljati 
program višjega strokovnega izobraževanja, pri katerem smo upoštevali zakonodajo s tega 
področja, potrebe na trgu dela, in pripravili mednarodne primerjave z državami Evropske 
unije.
Komisija za izobraževalne programe pri Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje (SSPSI) je 12. 3. 2002 predlagala Strokovnemu svetu, da sprejme osnutek 
splošnega dela izobraževalnega programa Baletni učitelj kot primerno podlago za pripravo 
končne verzije splošnega dela izobraževalnega programa katalogov znanj, in hkrati je Strokovni 
odbor za poklicne standarde 14. 3. 2002 dal pozitivno mnenje k predlogu nomenklature 
poklica. Oboje je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje potrdil na svoji 
seji 15. 3. 2002.
Programska skupina je tako lahko že naslednji teden nadaljevala delo in pregled izobraževalnega 
programa (splošni in posebni del s prilogo). Na panelni diskusiji, ki je bila v široki sestavi 
udeležencev z Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Oddelka za pedagogiko Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani, Srednje glasbene in baletne šole Ljubljane in Maribora, Zavoda 
republike Slovenije za šolstvo in CPI, je tako 28. 8. 2002 predstavila izobraževalni program 
Balet (VŠI) za pridobitev naziva učitelj baleta. Program je dobil soglasje udeležencev, nakar 
ga je Komisija za izobraževalne programe pri SSPSI obravnavala na svoji seji 2. 10. 2002 in 
predlagala SSPSI-ju v sprejem. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je ta 
program v celoti potrdil na seji 4. 10. 2002.
S tem je bilo končano dolgotrajno delo, ki smo ga vestno opravili, zato smo pričakovali, da bo 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport takoj pristopilo k potrebnim postopkom za izvajanje 
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programa, ki naj bi sprejel prve kandidate jeseni leta 2003. Vendar se je tedanja ministrica dr. 
Lucija Čok tik pred odhodom z ministrstva izognila podpisu o ustanovitvi, njen naslednik 
dr. Slavko Gaber pa je zaradi nasprotovanja nekaterih nižjih uradnic na ministrstvu izjemno 
dolgo okleval. Z veliko pomočjo sekretarja ministrstva Boštjana Zgonca se nam je leta 2006 le 
posrečilo, da je bil akt o ustanovitvi sprejet in da smo jeseni 2007 lahko vpisali prvo generacijo 
desetih študentk, najprej kot izredni študij. Devet jih je že uspešno zagovarjalo diplomo in si 
pridobilo naziv višji učitelj baleta, deseta pa je v zadnji fazi priprav.  Kogar bi kakšna od nalog 
zanimala, jo lahko dobi na vpogled na konservatoriju. Slovesna podelitev diplom je bila 15. 
januarja 2011, ko sem navzočim skušal opisati vse težave pri nastajanju programa.
Ker je bil vpis predviden za vsako drugo leto, je bil naslednji razpis leta 2009, a zaradi 
premajhnega zanimanja ni uspel. Pač pa se je leta 2010 spet vpisalo deset študentov (dva 
sta pozneje odstopila) v tokrat redni študij. Po uspešno zaključenem prvem letniku so zdaj v 
prvem semestru drugega letnika.

Prenova

Letos pa je kot strela z jasnega prišla novica, da je treba program prenoviti. Pričakoval sem, da 
bomo prenovo, če bi bila potrebna, začeli po končanem študiju prvih rednih študentov, ko bi 
lahko na podlagi pridobljenih izkušenj predlagali nekatere popravke.
Za prenovo je bila najprej izbrana skupina, ki naj bi pripravila strokovne standarde za učitelje 
in plesalce. Osebno sem sicer vedno zagovarjal, da bi se moral višješolski študij za plesalce 
odvijati v okviru osemletnega šolanja. Po osmih letih naj bi baletni plesalci šli na oder, zato 
je škoda vsakega nadaljevanja študija, saj bi jim odvzel najlepša leta nastopanja. Nekatere 
od nas so povabili k sodelovanju, ko sta bila standarda že narejena. Zato sva s prof. Darjo 
Sebastian v okviru baletnega društva pregledala standarda in ju poskušala očistiti nepotrebnih 
vsebin. To nam je v okviru društva le deloma uspelo. Nato so začeli prof. Matej Selan, Alenka 
Tomc in Anica Justinek pripravljati program z vsemi predlogi. Ker nisem imel časa sodelovati 
v skupini, sem ob seznanjanju s programom predlagal nekatere izboljšave. Spet največkrat 
neuspešno. Med drugim npr. odstranitev nepotrebnih nestrokovnih predmetov, ki so bili 
večinoma prevzeti iz športa. Predmetnik je v primerjavi s prvotnim programom zdaj narasel 
za več kot polovico. Razen tega smatram, da bi pri dveh vejah študija – pedagoški in plesni 
– morali upoštevati različno število ur strokovnih predmetov (npr. karakternih in starinskih 
plesov, duetnega plesa ipd.), ker jih baletni plesalci potrebujejo v neprimerno večji meri kot 
pedagogi, ki bodo poučevali le prve štiri razrede baletne šole. Pri pedagoških predmetih pa 
je razmerje obratno. Za vsak predmet so bili prvič izdelani t. i. katalogi znanj. Pri tem se je 
pokazalo, da so pri nekaterih naročenih katalogih brez védenja njihovih avtorjev sodelovale še 
druge, večinoma strokovno manj podkovane osebe.
Trenutno je prenova v fazi, ki jo mora potrditi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno 
in strokovno izobraževanje. Ob tem lahko samo upamo, da bo dokončen sklep pripravljen 
tako, da bo koristil bodočim učiteljem plesa in s tem pomagal dvigniti poučevanje na številnih 
baletnih šolah po Sloveniji na višjo raven. Po mojem skromnem mnenju je to zagotavljal že 
prejšnji program in bi bilo bolje, če ga prenova ne bi spreminjala v tako velikem obsegu. 

1Prva je diplomirala Tjaša Stergulec – Baletne predstave kot del zgodovine in razvoja baletne 
šole v Mariboru (mentor H. Neubauer), sledile so ji Nataša Moškotevc –Baletna tekmovanja 
v Sloveniji (mentor H. Neubauer), Sanja Rehar – Poškodbe, strah baletnih plesalcev (mentor 
S. Trstenjak), Matea Brečko – Kako družina vpliva na motivacijo otrok v baletni šoli (mentor 
A.Tomc), Anja Šuman – Prehrana baletnih plesalcev (mentor H. Neubauer), Barbara Prhavc – 
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Barva, svetloba in oder (mentor H. Neubauer), Maja Repe – Dana Renčelj, Baletno ustvarjanje 
na Bledu (mentor H. Neubauer), Alenka Kostrevc – Osnovni program, obsežnejši in zahtevnejši 
program ter dodatni pouk baleta v glasbenih šolah v Sloveniji (mentor M. Selan), Daša Skrt – 
Vloga učitelja v baletni dvorani (mentor O. Ilić). Nalogo ima v pripravi še Špela Repar – Ples 
in religija (mentor H. Neubauer). 

Henrik Neubauer

Zvezde Mariinskega teatra z baletom SNG Maribor

Velika dvorana Slovenskega narodnega gledališča Maribor je bila v petek, 27. maja 2011, 
baletno slavnostno osvetljena in prežarjena. Na mariborski baletni oder so stopile štiri zvezde 
znamenitega Mariinskega gledališča, ki so jim del svojega plesnega odra z vso plesno in 
umetniško gostoljubnostjo odstopili člani mariborskega baleta. Takole na daleč lahko seveda 
le ugibamo, kako visoko na baletnomarketinškem trgu kotirajo gosti, ki smo jih videli na 
mariborskem odru, čeprav je v baletnem gledališkem listu navedenih kar nekaj uglednih 
plesnih karakteristik o štirih baletnih solistih. Kar lahko takoj ugotovimo, je, da so bili 
prav vsi štirje odlični, plesno izredno natančno naviti, njihovi plesni kazalci pa kažejo zelo 
natančen generacijski čas na razvojni krivulji baletne umetnosti v Rusiji danes. Vsi štirje so na 
plesnem odru pokazali izredno plesno tehnično izbrušenost in značajsko identifikacijo. Oboje 
je združeno v vrhunske kreacije in interpretacije, ki vselej zanetijo umetniška presenečenja in 
sprožajo navdušenje na, za dolgo časa odprtem, plesnem odru, zapisane pa tudi v nepozaben 
spominski engram. Plesni dosežki in presežki, ki na baletnem odru močno živijo, utripajo, 
sporočajo, pa seveda sleherno plesno srenjo kar kličejo s svojimi vzgledi k vzorovanju ali vsaj 
plesnemu približku. Za vse to smo na mariborskem plesnem odru tokrat doživeli kar temeljit 
in vzora vreden plesni simpozij, ki ga bomo pomnili vsi obiskovalci gala večera, pa seveda še 
veliko bolj vsi plesalci, ki so dobili temeljito plesno uro in odrsko predavanje o umetnosti 
plesa.
Na mariborskem odru sta zaplesali Anastazija Matvienko in Olesja Novikova, prvi solistki 
Mariinskega gledališča, partnerja pa sta bila Denis Matvienko, prvak Mariinskega gledališča, 
in Leonid Sarafanov, prvak Mihajlovskega gledališča. Vsi štirje torej iz širokega ruskega 
plesnega ozvezdja z mladostno kondicijo in voljo in kar povsod uslišanimi plesnimi željami.
V prvem delu sporeda smo na odru po vseh že dolgo veljavnih plesnih registracijah in 
umetniških tarifah videli odlomke iz klasično-romantičnih baletov ter sedem koreografij 
in plesnih kreacij. Na odru so bili umetniški fragmenti iz baletov Bajadera, Giselle, Romeo 
in Julija, Labodje jezero, Diana in Akteon, La Corsaire in Don Kihot. Za začetek, po avizni 
Polonezi orkestra mariborske opere in glasbo Čajkovskega, so v sporedu plesno bogat oder 
osvojili plesalci mariborskega baletnega kolektiva s kar „zvezdnima“ obzorjema prvakov 
Alenke Laufer in Antona Bogova. S plesno sladko in še vedno živo Bajadero ob plesalcih, 
ki so pokazali kar vse baletno primerjalne možnosti in vzporednosti ob tem vzajemnem 
sodelovanjskem plesnem in programskem sklopu. Oba solista in šest plesalcev je bil prvi 
dragoceno brušen lom v diamantnem sporedu. Kar vsem iskrena zahvala za eleganco in 
plesno geometrijsko izmero odra za plesni samospev mariborskega baleta.
Pas de deux iz baleta Giselle sta nad plesni oder zares lebdeče dvignila Olesja Novikova in Leonid 
Sarafanov. Nobene plesne zakrčenosti, zgolj plesna prozornost in nedotakljivost izginevanja 
in plesno filigransko drobnih korakov, voščeno bledičnih gest za trenutek minevanja. Plesna 
kreacija obeh plesalcev za pogled onkraj življenjske realnosti bivanja, preko nje in čez njo.
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Anastazija Matvienko in Denis Matvienko sta zelo lepo zaplesala svojo ljubezensko izpoved iz 
baleta Romeo in Julija Prokofjeva. Ob slovesu in jutranjem svitanju s prisegami večne zvestobe 
pa morda, da preveč ne dlakocepimo, tudi s še kakšno ne do kraja izgovorjeno plesno besedo, 
ki bi sicer lep odrski dosežek še nekoliko privzdignila. Nežnosti je bilo dovolj,  plesne retorike 
nekaj premalo.
Mariborska plesalca Galina Čajka in Denes Darab sta s prav restavratorsko vnemo in plesno 
simpatijo izoblikovala plesno srečanje črnega laboda in princa iz baleta Labodje jezero. 
Temperamentna in kar hipnotična kreacija v kakovostno korespondenčni in konkurenčni 
navezi z ostalim plesnim sporedom.
Baleta Diana in Akteon na plesnih odrih verjetno ne vidimo prav pogosto. Zdaj balet 
poznamo, vsaj v krajšem obrisu. Z napeto plesno tetivo in kar atletsko lovsko plesno strastjo 
ter z vetrom mariborskega baleta sta nas v mitično zgodbo popeljala Tetiana Svitlična in 
Anton Bogov. Plesna slika, ki ostane v zenici, tudi ko izgine s plesnega odra. Anton Bogov – 
koliko glasnega navdušenja je požel vsakič na odru – z virtuozno lahkoto išče nove, še višje 
letvice za rekordno preskakovanje ovir. Ples je pač tudi moč, kondicija, preizkus možnega v 
službi plesne umetnosti in moškega elementa.
Pirat (Le Corsaire), v dvoje z Olesjo Novikovo in Leonidom Sarafanovom, je imel plesno 
peresce nad nemirnimi valovi plesa, ki so kar preplavljali oder, pa nikjer nasedli na peščino, 
saj so bila njuna vesla močna in varna.
Na Minkusovem „španskem“, donkihotskem trgu in plesnem tržišču smo se sprehodili s 
plesnima vrtnicama v gumbnici Anastazije in Leonida Matvienko. Odlična, špansko pokončna, 
za plesni oder živo izklesana. Njun plesni oder je pač tak, da nestrpno pričakujemo, da se bo 
prav kmalu vrnil in znova navduševal.
V drugem delu sporeda pa smo videli balet Quatro v koreografiji Edwarda Cluga na glasbo 
skladatelja Milka Lazarja. Balet je nastal po naročilu ruskih plesalcev, ki so bili gostje gala 
večera, premiera pa je bila 20. junija 2010 v gledališču Mihajlovski v Sankt Peterburgu in 
je bila nominirana za prestižno gledališko nagrado Ruske federacije, zlata maska 2010. Na 
odru mariborskega gledališča torej še sveža predstava za prvi razgled. Kar slutil sem, v kakšni 
pisavi bo skladatelj Milko Lazar, ki ga zelo cenim, odgovoril na prošnjo koreografa Cluga 
za to baletno produkcijo. Skladatelj se kar pogosto s simpatijo obrača k baročni glasbi, tako 
primerni in uporabni tudi za plesno umetnost, saj sta neobarok in neoklasika dandanes 
kar na široko raztrošena po baletnih odrih in koreografijah. Tudi ta artikulacija izgovorjave 
Milka Lazarja se zdi kot glasbeni model baročne suite ali sonate v stavčni zvočni zvezi klavirja 
in violončela. Pianist Marjan Peternel in violončelistka Maruša Bogataj sta imela kar svoj 
dovršeni recital s pogledom k „štirim“ na plesnem odru z dovršeno sinhronostjo odrskega 
občutka. V glasbeni strukturi Milka Lazarja zaslišimo občutek za stavčne kontraste in težnost 
baročnih stavčnih kontrastov, za katere bi bilo kar malce predrzno, ko bi jih označevali kar 
tja do kakšnega Vivaldija v epilogu, ki zaključuje preludiranje, baročno pevnost kakšne arije 
pa še veliko drugega iz baročnega zvočnega arzenala. Koreografija Edwarda Cluga ima svojo 
„pisavo“ rok s kar nevrotično refleksnostjo oblikovanja plesnih vzorcev. Koreograf kleše svoje 
ideje kot za kip kakšnega pigmaliona, spravljivega in retuširanega ter nasprotnega. Balet 
nenehnih idejnih korektivov in popravkov med obema paroma plesalcev, ki so imeli v glasbi 
Milka Lazarja dovolj časa, da vso duhovno figuraliko zares intenzivno izrišejo. Oder, poln in 
nasičen s plesnimi rezi in gibno dinamiko. Vsi štirje plesalci so spustili na oder plesa globoko 
duhovno sondo za evropski baletni katalog današnjih baletnih trendov. Produkcija, ki jo je 
bilo vredno videti tudi na našem odru. Gala baletni večer je imel tudi v tem delu sporeda zelo 
dolgo roko za najnovejša baletna obvestila.
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Simfonični orkester SNG Maribor in dirigent Aleksej Baklan sta takoj našla stik s baletnim 
odrom, živela s plesalci, mestoma pa nam je orkester tudi šepnil na uho, da baletna glasba 
ni vselej najlažja stvar za celosten vtis. Pa tudi nehlajena dvorana je na plesnem odru terjala 
kakšen neprijeten plesni davek. Naj ostane gala baletni večer tudi obveznost za ostinato 
načrtov v prihodnje. 

Bogdan Učakar 

Evrovizijski mladi plesalec 2011

Po lanskoletni zmagi naše predstavnice flavtistke Eve Nine Kozmus na tekmovanju za naziv 
Evrovizijski mladi glasbenik 2010 nas je letos na izboru za Evrovizijskega mladega plesalca 2011 
na Norveškem z velikim uspehom zastopala 17-letna plesalka Petra Zupančič. Tekmovanje je 
potekalo med 18. in 24. junijem v Hiši plesa (Dansens hus) v Oslu. Evrovizijsko tekmovanje 
mladih plesalcev velja za eno najpomembnejših mednarodnih plesno-baletnih tekmovanj. 
Posvečeno je najboljšim mladim plesalcem, starim od 15 do 20 let. 

Slovenski izbor za mednarodno evrovizijsko tekmovanje je potekal na pobudo in v organizaciji 
Uredništva za resno glasbo in balet Televizije Slovenija v studiu 2 RTV, na izboru za tekmovanje 
pa se je predstavilo trinajst nadarjenih mladih plesalcev: Tomi Činej, Lara Flegar, Kaja Jereb, 
Goran Kusić, Klara Lainšček, Monja Obrul, Petra Peček, Tasja Šarler, Eva Ševerkar, Petra 
Zupančič, Luka Žiher, Emanuela Senjor in Barbara Potokar. Njihov nastop je spremljala 
strokovna žirija, katere člani so bili uveljavljeni baletni in plesni strokovnjaki: predsednik 
Tomaž Rode in člani Irek Mukhamedov, Mojca Uršič in Maruša Vidmar. 
Izbrali so  dve plesalki, Monjo Obrul in Petro Zupančič. 

Vse televizije, članice Evrovizije, ki so prijavile zanimanje za sodelovanje na tekmovanju 
Evrovizijski mladi plesalci 2011, so morale v Ženevo na sedež EBU (Evropska zveza za 
radiodifuzijo) poslati video posnetke svojih dveh kandidatov. Prijavljeni plesalci so morali 
biti državljani Republike Slovenije, stari od 15 do 20 let, nezaposleni, s klasično baletno 
izobrazbo in z velikim znanjem sodobnega plesnega izraza ali obratno, predstavili so se z eno 
solistično točko kateregakoli plesnega stila, dolgo največ 1 minuto in 30 sekund. 
EBU je imenovala nizozemskega koreografa Eda Wubba, ki slovi po umetniškem ustvarjanju 
plesa, v katerem virtuozno združuje klasično baletno tehniko in svobodo sodobnega plesa, 
sicer pa umetniškega direktorja Scapino Ballet, da je na osnovi teh posnetkov izbral le 12 
plesalcev, ki so junija v Oslu pod njegovim koreografskim vodstvom soustvarjali, plesali in 
tekmovali na Norveškem. Med njimi je bila tudi naša plesalka Petra Zupančič, dijakinja 
Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani in članica Plesne šole Kazina. Kot predstavnica 
slednje je bila tudi izbrana na slovenskem izboru. V Oslo je odpotovala s koreografom in 
mentorjem  Mitjem Popovskim in z vodjo slovenske delegacije, Danico Dolinar, urednico 
Uredništva za resno glasbo in balet.
Strokovna žirija, ki ji je predsedoval Šved Fredrik Rydman in katere člani pa so bili še Michael 
Nunn & William Trevitt, umetniška direktorja Balletboyz, in primabalerina Bolšoj teatra Ilze 
Liepa, je izbrala dva zmagovalca: norveškega plesalca Daniela Modouja Sarra in našo Petro 
Zupančič! 

Danica Dolinar, urednica Uredništva za resno glasbo in balet 
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Danica Dolinar in Petra Zupančič v Oslu     foto: Mitja Popovski

Slovenski baletni umetnik Janez MEJAČ, gost na Festivalu za 3. življenjsko 
obdobje

29. septembra 2011 je v Cankarjevem domu potekal letošnji Festival za 3. življenjsko obdobje. 
Poseben gost festivala je bil tudi slovenski baletni umetnik Janez Mejač, ki je na okrogli mizi 
govoril o vrednotah, ki jih ponuja življenje. 
O optimizmu, upanju in zaupanju kljub dejstvu, da nam današnji čas ne daje velikih razlogov 
za optimizem. Morda je v naši generaciji, ki je preživela marsikaj hudega, katere otroštvo 
je bilo zaznamovano z vojno, še živo prepričanje, da človek ne sme nikdar obupati, da je 
kronična odsotnost nezaupanja v vse in vsakega slaba popotnica za jutri ... 
O pomembnosti delati, delati, delati ... vzgoja v duhu cenjenja in spoštovanja dela drugih in 
svojega lastnega, o tem, da »brez dela ni jela«, tudi o načinu dela baletnikov včeraj in danes. Za 
nas ni bilo prostih nedelj, praznikov, promenade, za nas ni bilo smučanja, dolgih dopustov, za 
nas ni obstajal tisti »nič se ne splača«. O Mlakarju, njegovih zahtevah po delu in disciplini ... 
O kratkem veku plesalčevega poklica, o vprašanjih, kaj pa po upokojitvi. Tudi o možnostih, 
ki jih ima plesalec, ko odpleše „svoj vek“ – morda pedagoško delo, morda koreografsko, pa 
čeprav v amaterskih, ljubiteljskih gledališčih in skupinah, morda se kje najdeš kot prostovoljec; 
grenkoba, povezana z občutkom, da je po upokojitvi vsega konec, je uničujoča. Za vse poklice 
.. 
O svoji poupokojitveni dobi: sodelovanje z mnogimi gledališči in skupinami, o tem, kaj 
dobiš, ko delaš z mladimi, kako ta stik posredno krepi medgeneracijsko sožitje, kako jim 
lahko preneseš ne le plesne korake, pač pa pogosto tudi življenjske izkušnje in modrosti. 
O današnji mladi generaciji, tudi baletni, ki mnogo ve, je tehnično v vseh pogledih daleč pred 
nami, pa tudi o tem, da jih kaj dosti ne zanimajo naše izkušnje, spomini, ki so se nabrali v 
„dolgosti“ našega življenja ... 
O želji, kaj sporočiti mladim plesalcem, o pomembnosti talenta, ki pa brez trdega dela kmalu 
„umre“; o tekmovanju predvsem s samim seboj, o alibični drži ne le plesalcev – »če bi bilo, če 
me ne bi, če bi imel priložnost« ... o teh večnih če, če, če, ki iz vseh, morda pa še posebej iz 
umetnika, lahko hitro naredijo bodisi večnega nergača bodisi zagrenjenca, ali pa nenehnega 
užaljenca ... O uspehih drugih, o morda poslednji generaciji, ki se je znala iskreno veseliti 
uspeha koga drugega, ga občudovati, ga tudi pohvaliti, ga kdaj tudi kaj povprašati ... 
O bolečini in trpljenju – poklicno in zasebno, o tem da je brez bolečine in trpljenja življenje 
nekako osiromašeno, da imata tudi bolečina in trpljenje svoj smisel, da sta tako kot radost in 
veselje del naših življenj ... 

Slovenska delegacija in koreograf Ed Wubbe
foto: Mitja Popovski
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10. plesni festival SloVita

Jubilejni 10. mednarodni plesni festival SloVita je zaznamoval svečani plesni večer ob 10. 
obletnici društva Terpsihora. Dvodnevne delavnice so vodili nekateri pedagogi, ki so v tem 
obdobju redno poučevali v okviru tega društva ali pa na dosedanjih delavnicah v okviru 
Mednarodnega plesnega festivala SloVita. V krajši publikaciji so predstavili razmišljanja 
pedagogov, članov DBUS: Maruše Vidmar, Tanje Pavlič, Sonje Kerin, Dejana Srhoja, Nastje 
Bremec, Kristine P. Champaigne, Gregorja Luštka. Prispevek o Terpsihori so dopolnili tudi 
aktualni in bivši župan občine Šempeter – Vrtojba, vodja OI JSKD N. Gorica Maja Bratec 
Jerman, CIRIUS Vipava, posamezniki, ki so dolgoletni člani, ter soorganizator čezmejnega 
projekta SloVita iz Italije.

M&N Dance Company – Nastja Bremec in Michal Rynia

Mlada plesna kompanija predstavlja svoje delo v Sloveniji ter tujini. Za Nastjo in Michala 
je letošnja sezona delavna in zelo uspešna. Začela se je z 10. gala večerom novih baletnih 
koreografij v organizaciji Društva baletnih umetnikov Slovenije. S koreografijo The Story We 
Tell sta nastopila v Ljubljani, Portorožu, Novi Gorici in Beogradu. Aktivno sta bila vključena 
tudi v plesni projekt Centra za rehabilitacijo, usposabljanje in izobraževanje iz Vipave, 
avtorice Katje Bucik, kjer sta nastopila v vlogi koreografov in plesalcev. Predstava je doživela 
štiri ponovitve v SNG Nova Gorica, v mesecu oktobru pa je predstava gostovala v Linhartovi 
dvorani Cankarjevega doma Ljubljana. 
Nato sta se koreografa odpravila na enomesečno gostovanje na Nizozemsko in v Nemčijo, kjer 
sta vnovič nastopila v vlogi gostujočih plesnih pedagogov na Rotterdam Dance Academy in 
poučevala v okviru zimskega plesnega izobraževanja v organizaciji Hamburg Dance Institute.
S koreografijo The Story We Tell sta bila na podlagi predhodne stroge selekcije med 180 
dospelimi prijavami iz 45 različnih držav sveta izbrana za nastop na enem izmed najprestižnejših 
evropskih koreografskih festivalov – 25. International Choreography Competition Hannover, ki 
je potekal od 23. do 26. aprila v Hannovru v Nemčiji.  To leto se je na koreografski festival 

Janez Mejač s soprogo Katarino Lavš in sinovoma ter 
njunimi soprogami
foto: arhiv DBUS

O svojem vsakdanu, o listkih z nalogami za vsak dan, o dolgih poletjih v vasici Dragi na 
Cresu, o obveznih treh žlicah jabolčnega kisa z žlico medu v dveh delih vode in kosmičih 
z belo kavo za zajtrk, pa o občasni hitri hoji okrog koseškega bajerja, sobnem kolesarjenju, 
o ohranjanju in urjenju spomina (zapomniti si čim več telefonskih številk), o „googlanju“ 
(na stara leta je pridobil to spretnost), o čaru popotovanj, o katerih sem vedno sanjal, o še 
vedno organiziranem (včasih kar preveč), discipliniranem življenju, ki je morda neke vrste 
profesionalna deformacija, pa ne slaba. 
Pa o ciljih, ki jih moraš imeti, ki si jih moraš vedno znova postavljati ...
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prijavilo največje število koreografov v vsej zgodovini festivala. Žirija, ki so jo sestavljala 
ugledna imena z opernega in baletnega področja, je njuno koreografijo uvrstila med finaliste 
festivala in ob tej priložnosti sta nastopila na gala večeru v tamkajšnji operni hiši pred tisoč 
gledalci. Zelo sta vesela, da sta imela možnost nastopiti na takšnem odmevnem dogodku. Za 
svoj nastop sta prejela veliko pozitivnih kritik s strani članov žirije in mnogih gledalcev.
Ob mednarodnem dnevu plesa, 29. aprila 2011, je bila v SNG Nova Gorica premierno 
predstavljena nova celovečerna plesna predstava z naslovom Sence besed. V predstavi sodeluje 
deset plesalcev. Predstava, ki je bila nadvse uspešna in razprodana, je požela pozitivne kritike 
in navdušenost občinstva. Zaradi velikega povpraševanja se je Klub goriških študentov odločil, 
da organizira ponovitev predstave Sence besed, in sicer 11. junija 2011 v SNG Nova Gorica. 
Michal Rynia in Nastja Bremec sta našla inspiracijo v 300 let stari kabalistični zgodbi, ki jo 
je Madonna zapisala v knjigi Jabolka gospoda Peabodyja in jo posvetila učiteljem vseh dežel. 
Zgodba govori o moči besed.

Sicer pa sta se Nastja in Michal pretekli mesec prijavila tudi na Festival koreografskih minijatur 
Beograd, ki ga organizira tamkajšnje Društvo srbskih baletnih umetnikov, in tudi tam uspešno 
opravila selekcijsko fazo. Na festivalu sta pred žirijo nastopila 25. junija v Srbskem narodnem 
gledališču v Beogradu. Tokrat sta se predstavila z novo 10-minutno koreografijo Chained. 
Michal in Nastja pripravljata svoj nov celovečerni plesni projekt Mit, ki ga bosta izvedla v 
prihajajoči sezoni v koprodukciji Cankarjevega doma Ljubljana in De Gouvernestraat Theater 
Rotterdam. Premiera v Rotterdamu bo 24. novembra 2011, v Sloveniji pa 12. januarja 2012 
v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma Ljubljana. Hkrati je predstava vključena tudi v 
dijaški in študentski abonma programa kulturne vzgoje v Cankarjevem domu. 
Kot vsako poletje sta se tudi letos odpravila na več koncev Evrope, kamor sta ponesla svoj 
plesni izraz. Poučevala sta v Amsterdam Dance Centre, Hamburg Institute for Dance, 
Lignano Summer Dance Workshop in na Plesnem poletju v Šempetru pri Gorici.

Nastja in Michal s svojstvenim plesnim izrazom, fuzijo moderne plesne tehnike, hip hopa in  
baleta, navdušujeta občinstvo na domačih in tujih odrih ter številne plesalce na seminarjih. 
Že od ustanovitve leta 2009 pa sledita cilju razširitve in institucionalizacije profesionalne 
plesne kompanije, k čemur ju spodbujajo tudi številni profesionalni plesalci iz tujine, ki 
kažejo velik interes po sodelovanju v njunih plesnih projektih. 

Sence Besed - Nastja Bremec in Michal Rynia
foto: arhiv DBUS
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20. odprta plesna scena Maribor: ples – gibljiva umetnost bivanja

V začetku julija 2011 je potekala že 20. odprta plesna scena, stalnica Festivala Lent, ki nudi 
različne domače in gostujoče sodobne plesne presežke, ustvarjene v zadnjem času. Je priložnost 
za prepoznavanje vrhunskih mladih umetnikov, aktualnih razmišljanj, izmenjav idej in za 
promocijo plesne umetnosti. Producentka plesnih projektov OPS in uličnega dogodka je 
Minka Veselič Kološa z JSKD OI Maribor.

Sceno je v Lutkovnem gledališču Maribor odprla predstava Odtisi (obUP, Igra sna, Besede, 
Odtisi) kot prvi projekt novoustanovljene plesne skupine Kjara’s Dance Project v koreografiji 
Kjare Starič, Christopherja L. Hugginsa, Carlosa dos Santosa s plesalkami Katarino Čegovnik, 
Ano Jenček, Emanuelo Senjor, Kristino Kolle, Majo Sonc, Saro Mlakar, Simono Kočar, Gajo 
Lužnik in Genevo Jenkins.

Projekt je idejno posvečen mladi generaciji slovenskih plesalcev. Up, prepuščen samemu 
sebi, iskanje poti, oziranje po sledeh, risanje meja svojega prostora in stopanje po ustaljenih 
tirnicah univerzalnosti so nekatere izmed tem, ki se porajajo ob tej postavitvi značilnega 
koreografskega sloga. V prepletu obrušene tehnične stiliziranosti klasičnega baleta in 
sugestivnosti vsakdanjega giba plesalci nakazujejo, da omejitve obstajajo zato, da dosežemo 
svobodo.

Sledili so še projekti Mladi plesni upi (Galerija plesa, Center plesa, Plesna izba Maribor, M&N 
Dance Company), v katerih je sodelovala množica mladih plesalcev.
Galerija plesa: Vanessa Hörtner, Pia Planinšek, Eva Rogl Mežnar, Eva Šauperl, Eva Berlič, 
Eva Gašparič, Jana Gašparič, Ana Kac, Aja Komac, Tanaja Petrovič, Mojca Ussar, Maja Pažon, 
Andreja Šraj.
Center plesa: Lara Lončarič, Tinkara Puh, Eva Šulić, Alja Šeter, Janina Cvetkovska, Katja 
Uršula Simovič, Manca Črešnar, Maruša Črešnar, Maša Borkovič, Maša Mesarec, Mojca Jarc, 
Nika Kolmanič, Špela Klemenčič, Eva Binkovski, Tina Božič, Katarina Rijavec, Nuša Jelek, 
Nastja Sinovec, Zala Zagoršek, Rebeka Hanžel, Melani Medved, Lucija Zelnik, Lina Šeligo, 
Maja Markovič, Nuša Gašparac, Tjaša Šramel, Paulina Šušek, Vanja Fideršek, Anemarija 
Majcen, Živa Juha, Maja Logar, Maja Arzenšek.
Plesna izba Maribor: Vanja Kolanovič in Zarja Lampret Prešeren, Blaž Roth, Maja Lamovšek, 
Mojca Kasjak, Nina Milin.
M&N Dance Company: Nastja Bremec, Michal Rynia.
Za projekt Rojena zunaj svoje vasi (KUD Baobab) je izbor glasbe in koreografijo prispevala 
Rosana Hribar, plesala pa Maša Kagao Knez v dramaturški obdelavi Andreje Kopač.
Plesni dogodek Plesne fuzije ob Dravi: Lučke z Lučko & Aikido klub Ptuj (Arabska poroka –
dabke, Gibanje, Vesolje, Utrip) pod mentorstvom in v koreografiji Lucije Mužerlin in Tomaža 
Majcenoviča, kjer je nastopalo kar 24 plesalk, plesalcev in glasbenikov, je na mariborski tržnici 
zaključil letošnjo Odprto plesno sceno. 

Kralji plesa. Opus 3

V moskovskem gledališču Stanislavski je bila 5. oktobra 2011 nova premiera Kraljev plesa – 
Opus 3. Pet let po svetovni premieri v Segerstrom Center for the Arts in v New York City 
Center so se Kralji plesa vrnili s povsem novim programom neverjetne energije, atletizma, 
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Edward Clug
foto: Ernő Sebastian

virtuoznosti. Najbolj znani moški baletni zvezdniki na svetu, Guillaume Côté (National Ballet 
of Canada), Marcelo Gomes in David Hallberg (American Ballet Theatre), Denis Matvienko 
(Marijinski balet), Ivan Vasiliev (Bolšoj balet) in Leonid Sarafanov (Mihajlovski balet) so 
plesali v  sedmih svetovnih praizvedbah, ki so jih zanje koreografirali Mauro Bigonzetti, 
Edward Clug, Nacho Duato, Jorma Elo, Edouard Lock, Patrick De Bana in Marcelo Gomes. 
Turneja se iz Moskve seli v St. Peterburg in New York.

Obisk Madžarske baletne akademije v Budimpešti

Oktobra 2011 sta se predsednik DBUS Tomaž Rode in član Izvršnega odbora DBUS Vojko 
Vidmar  odzvala vabilu in obiskala Madžarsko baletno akademijo v Budimpešti. Sodelovanje 
med inštitucijama se je pričelo v okviru lanskoletnega Gaudeamus gala baletnega koncerta v 
Lendavi.

Po skrbno pripravljenem urniku sta se v Budimpešti Tomaž Rode in Vojko Vidmar srečala 
z Györgyjem Szakályijem, rektorjem Madžarske baletne akademije, in Schando Beáto, 
umetniško vodjo akademije. Začrtali so smernice nadaljnjega sodelovanja, med drugim pa so 
govorili tudi o možnostih širitve Gaudeamus gala baletnega koncerta v Budimpešto.
Pogovarjali so se tudi o sistemski ureditvi Madžarske baletne akademije, kjer je stanje podobno 
temu, ki ga načrtujemo v Sloveniji, in o problemih, s katerimi se srečujejo baletni plesalci v 
evropski poplavi pokojninskih reform. 

Med obiskom sta si ogledala še prostore Madžarske baletne akademije, prisostvovala na 
učnih urah tako nižje in srednje kot visoke stopnje ter si ogledala dve baletni predstavi, večer 
Stravinskega in Brate Karamazov koreografa Borisa Eiffmana.     

György  Szakály – rektor Madžarske plesne akademije, 
Schanda Beáta - umetniška voditeljica akademije in Tomaž 
Rode, predsednik DBUS
foto: Vojko Vidmar 
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Janez Mejač s prijatelji proslavil 
Red za zasluge

Oktobra 2011 je slovenski baletni umetnik 
Janez Mejač v rodnem Mokronogu s prijatelji 
in predlagatelji za odlikovanje proslavil Red 
za zasluge, ki mu ga je julija 2011 svečano 
podelil predsednik RS dr. Danilo Türk. 
Sproščeno srečanje, ki so se ga med drugimi 
udeležili Anton Maver, župan občine 
Mokronog - Trebelno, Stane Pečak, vodja 
KUD Emil Adamič Mokronog, mag. Franc 
Hočevar, svetovalec predsednika RS dr. 
Danila Türka, predsednik DBUS Tomaž 
Rode ter baletni par Maruša in Vojko 
Vidmar, je potekalo v znamenju pogovora 
o bogati baletni karieri slavljenca, ki se je 
s svojim delom trdno zasidral v zgodovino 
slovenske baletne umetnosti. 

Janez Mejač s prijatelji
foto: Tomaž Rode

Medobmočni plesni seminar
v Piranu

V plesni dvorani OŠ Cirila Kosmača Piran 
je v času od ponedeljka, 1. 8. 2011, do 
petka, 5. 8. 2011, potekal Medobmočni 
plesni seminar klasike in klasičnih variacij 
pod vodstvom Tijuane Križman Hudernik 
ter sodobnega plesa pod vodstvom Gaja 
Žmavca. Seminar je potekal v treh starostnih 
skupinah, udeležili pa so se ga plesalci iz 
Primorske, Ljubljane in s Ptuja.

Nov baletni butik v Mariboru

Na Gosposki 28 v Mariboru se je odprla nova 
plesna trgovina Butik Tijuana, kjer lahko 
kupite baletna in plesna oblačila, baletne 
copate vseh vrst pa še marsikaj drugega, kar 
potrebujete za balet in ples. 
Več na www.tijuana.si

Plesalci na plesnem seminarju                         foto: arhiv DBUS

Nov baletni butik v Mariboru
foto: arhiv Tijuane Križman Hudernik
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PREJELI SMO
13. Čudovita plesna izkušnja 

Začetek šolskega leta 2010/2011 je bil tokrat zame drugačen, pester in predvsem poln doživetij 
ter izkušenj. 4 mesece sem namreč preživela v Franciji s predprofesionalno kompanijo Europa 
Danse. Bilo je, kot da bi živela v drugačnem svetu, pa ne mislim na pokrajino, (ki je bila 
vsekakor čudovita), ampak govorim o načinu dela, o mojem vsakdanu, ki mi je bil do zdaj 
tuj, o mojih željah. Najprej smo šest tednov preživeli v mestu Chartres blizu Pariza, kjer 
smo vadili oz. postavili predstavo za turnejo. Plesali smo od jutra do večera, tako da smo bili 
izmučeni, pa vendar navdušeni nad vsemi novimi koreografijami, elementi, ki jih jaz nisem 
nikoli do zdaj videla, in nad napotki baletnih mojstric Pascale Mosselmans in Jeanne Solan 
ter gostujočih koreografov. V kompaniji nas je bilo 7 deklet in 7 fantov iz Italije, Francije, 
Nizozemske, Španije ... in čeprav sem bila najmlajša, sem se s skupino odlično razumela. 
Po pripravah pa se je začela turneja po celotni Franciji, gostovali smo na skrajnem severu, 
na jugu, največ pa smo se zadržali v čudoviti okolici Pariza. Nastopali smo v veličastnih 
teatrih, prav tako pa smo izkusili malo manjše teatre in se naučili prilagodljivosti in zabave 
na drugačen način. Največja sprememba zame je bila, da sem ves dan preživela v plesnih 
dvoranah, na odru, na avtobusu (to je bilo precej utrujajoče) in nekako sem se odklopila od 
svojega življenja ter se osredotočila samo na ples. Izkusila sem delo plesalca in se nad njim 
navdušila še bolj kot prej. Vsekakor je bila to življenjska izkušnja, saj sem se naučila novih 
stvari, predvsem pa sem uživala vsako minuto, kar mislim, da je najpomembnejše. 

Petra Zupančič, dijakinja 3. letnika Srednje baletne šole KGB Ljubljana

RAZPIS:

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za podajo kandidatur za 
strokovne nagrade Lydie Wisiakove 
- za umetniške presežke na področju baletne umetnosti v letu 2011 
- za življenjsko delo na področju baletne umetnosti. 
Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.  Kandidati za nagrade so člani DBUS, 
- ki so v letu 2011 dosegli pomembne umetniške presežke na področju baletne umetnosti
- ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v 
zgodovino slovenske baletne umetnosti.
Komisija DBUS za strokovne nagrade Lydie Wisiakove bo na podlagi prispelih predlogov odločala o 
podelitvi 
- ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
- največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne presežke na področju baletne umetnosti v letu 
2011.
Predlogi morajo vsebovati: 
- podatke o kandidaturi in kandidatu 
- podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka 
Predloge pošljite na naslov: Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana 
ali po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com, najkasneje do vključno 04. januarja 2012. 
Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig do vključno 04. januarja 2012. Predlogi 
oddani 05. januarja 2012 in kasneje ne bodo upoštevani.

Ljubljana, 29. november 2011                                             Za IO DBUS Tomaž Rode, predsednik
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Petra Puhar Kejžar – Osrednja knjižnica Kranj – Vodja službe za prireditve
 
Spoštovani g. Tomaž,
rada bi vam sporočila nekaj svojih vtisov (ki so, se mi zdi, sorodni vsem iz moje skupine) o 
gala baletnem petku. 
Grandiozna baletna kompozicija mi s svojo presunljivostjo in obsegom še vedno polni misli 
in dušo. Takoj po zaključku smo vsi ugotavljali, da sploh ne najdemo zadovoljivih besed. 
Upam, da jo bomo kdaj videli tudi na TV. Prav rada bi si namreč še (vsaj) enkrat ogledala 
vse te čudovite nastope. Večina koreografij je bila takšna, ko si rečeš, da boljše interpretacije 
te glasbe ne more biti. Med predstavo sem med občudovanjem teh izjemnih virtuozov plesa 
spet razmišljala o tem, kako nam je hrepenenje po lepoti neizbežno potrebno. Človek pač ni 
le primat, ki je izumil orodje in ima spomin ter zna načrtovati. Človek je predvsem zato, ker 
občuti in razdaja ljubezen. In ker si želi biti tudi ptica. Ker se boji smrti in zato hrepeni po 
dejanjih izza vsega končnega in minljivega.
Večer je bil seveda poseben tudi zaradi tega, ker smo udejanjili željo po sodelovanju. Obe 
s prof. Sebastianovo sva bili izjemno srečni, ker smo se na izletu sestali ljubitelji in mladi 
baletni umetniki. Tudi nazaj grede sva neumorno klepetali. Spet eno od novih znanstev, ki te 
obogatijo. Sva se dogovorili, da ni bilo zadnjič. In da enkrat organizirava ogled šole. 
Moj poklon za vse, kar delate v dobro baleta, in ker ste nam omogočili še eno doživetje, 
kakršnega ne pozabiš nikoli.
Naj vam nikoli ne zmanjka entuziazma – brez njega življenje nikoli ne odskoči od tal …
Z najlepšimi željami in prijaznimi pozdravi,
Petra

Lara Ekar Grlj, učenka 5. razreda Baletne šole Konservatorija za glasbo in 
balet Ljubljana 

25. marca  se nam je ponudila priložnost, da si ogledamo mednarodni gala baletni koncert. 
Iz petega razreda profesorice Darje Sebastian, se nas je odločilo enajst, da si ga bomo ogledali. 
Tja smo odšli z velikimi pričakovanji in željo, da bomo na odru videli velike baletne zvezde.  
Seveda so bila vsa pričakovanja izpolnjena.  
Vsi nastopi so nam bili všeč, mene pa sta najbolj navdušila Jason Reilly s koreografijo Ballet 
101, in Yelena Pankova, ki je odplesala odlomek iz baleta Le Papillon. Tudi nad ostalimi 
svetovno priznanimi baletniki smo bili navdušeni prav vsi, kar se je odrazilo tudi v dvorani – 
tudi že med samimi nastopi. 
Zelo pa smo se razveselili tudi priložnosti, da smo na koncu predstave lahko še prosili za 
podpise večine nastopajočih, ki so nam jih tudi z veseljem dali. 
Tako se je končal lep in nepozaben večer, ki nam bo za vedno ostal v spominu.

Mednarodna poletna baletna šola Ane Roje 2011

Julija so v dvorcu Vitturi v Kaštel Lukšiću pri Splitu že drugič po dolgih letih mirovanja oživili 
spomin na hrvaško balerino Ano Roje, po kateri so tudi poimenovali mednarodno poletno 
šolo. Župan mesta Kaštela je letos priskočil na pomoč neutrudni organizatorici Patricii Deane 
Grey z Bermudov, ki jo na Ano Roje vežejo dragoceni osebni spomini, in poskrbel za oder, 
primeren za baletni nastop, z razsvetljavo, izposojo kostumov in odmevno promocijo v sklopu 
kaštelanskega kulturnega poletja.  
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Napoli in Carmen – HNK Split

V HNK Split so že aprila premierno uprizorili baletni večer, sestavljen iz dveh baletov, Napoli 
in Carmen, zdaj pa sledijo jesenske ponovitve (oz. jesenske premiere za nekatere plesalce). 
Toliko različnosti v enem samem večeru, vendar pa je za zagnane in predane plesalce gledališča 
ob morju, pod strogim vodstvom ravnateljice baleta Almire Osmanović, to pravšen izziv.
Bournonvillov Napoli je v Splitu postavil danski plesalec, koreograf in baletni pedagog Johnny 
Eliasen, ki gostuje v Avstraliji, moskovskem Bolšoj teatru in Mariinski teatru v St. Peterburgu 
pa vse do Scale, Royal Ballet Covent Gardna in Béjart Balleta, skratka ime, ki je vsekakor 
opravičilo svoj sloves. Postavil je finale tretjega dejanja igrivega italijanskega baleta in ga 
povezal s pas de deuxem iz Praznika cvetja v Genzanu. V Bournonvillovih spominih beremo, 
da je bila inspiracija za balet potovanje po Italiji, kjer so se v malih mestih vrstili slikoviti 
in barviti prizori, ki so se odvijali pred njegovimi očmi. Splitski plesalci so bili  usklajeni, 
navdušila je čistost izvedbe, pozicij, drobnih battements in port de bras z natančnimi gibi 

Ob strokovnem sodelovanju pedagogov za klasični balet, sodobni ples in karakterne plese 
– Davida Drummonda iz Bostona, Marijana Bayerja iz Kanade, Hazel Moore iz Fondacije 
Legat – pa inštruktorice pilatesa Sophie Cannonier in seveda ob nepogrešljivi spremljavi na 
klavirju z zagrebškim pianistom Marijanom Sivošem so izpeljali ne le enomesečno druženje 
zaljubljencev v balet, temveč celo izvedli izjemno uspešen zaključni nastop na odru osrednjega 
trga v sosednjem Kaštel Kambelovcu. V  romantiki poletnega večera so zaplesali mladi 
umetniki iz Hrvaške, Anglije, Bermudov, Amerike, Nemčije, Slovenije in pričarali odlomke 
iz Chopiniane, Coppelie, Fausta, se malce hudomušno predstavili v sodobnejši koreografiji na 
glasbo Scotta Joplina in pokazali svojo mladostno živahnost v karakternih plesih, na koncu 
pa zaključili s hrvaškim ljudskim plesom.
V družbi mladih plesalcev se je po precejšnjem naključju znašel tudi slovenski baletni plesalec 
Mihael Žveglič, ki so ga z veseljem povabili, da je kot gost zaplesal v Chopiniani in Coppelii, 
saj so partnerji z visoko kvaliteto znanja na poletnih šolah prava redkost. Kot mi je omenil 
v pogovoru, mu je bilo v čast in veselje zaplesati skupaj z obetavnimi balerinami in biti del 
dragocenega druženja s predanimi pedagogi. Gospa Grey je vsem sodelujočim kot majhno 
pozornost podarila monografijo Ane Roje, napisano v hrvaškem in angleškem jeziku, ki je 
nedvomno dragocen dokument o delčku baletne zgodovine.
Moje poletno baletno druženje z njimi je potekalo že drugo leto zapored in v veliko veselje 
jih je bilo spremljati in klepetati z njimi, stkati nova znanstva, prijateljstva in povezave na 
svetovnem baletnem dvorišču. 

Darja Sebastian

Utrinek z mednarodne poletne baletne šole Ane Roje
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glave. Plesalke so uživale v izjemno lepo stegnjenih stopalih, ki so na odru zaživeli kot poezija. 
Pod levji delež tega odličnega dela sta v programski knjižici podpisana baletna mojstra Albina 
Rahmatullina, tudi sama natančna in kritična plesalka, in Vladimir Šuvalov. Prelepi kostumi 
v očem toplih barvah so bili prijeten uvod v večer.

Stopnjevanje in vrhunec pa smo gledalci doživeli po odmoru. Mariborska plesalka in 
koreografinja Valentina Turcu je svojo Carmen pokazala celovito in dramaturško dovršeno. 
Močna, polna predstava, ki jemlje dih; praznik življenja, ljubezni in smrti. Predstava, ki so jo 
zaznamovale ženske, saj so bili tako koreografija, oblikovanje, izjemno lepi kostumi kot tudi 
produkcija v ženskih rokah. Preprosta in funkcionalna scena z ogromnimi mizami, ki služijo 
kot oder, zaslon, ogledalo, celo zapor, oder pa odprt, s čemer se poglobi in pridobi prostornost 
dogajanja. Bizet-Ščedrinova glasba zazveni v novih barvah v izvirni, bogati koreografiji, ki jo 
lahkotno, a hkrati s silno energijo in strastjo, vsrkava vase in oddaja v zgodbo ter v avditorij 
izjemna plesalka Irina Čaban. Poleg nje je seveda potrebno izpostaviti še tehnično zanesljivi 
moški del ansambla, medtem ko plesalke dopolnjujejo hrepenenje po ugajanju in ljubezni. 
Prav koreografija prepletanja Carmen z vojaki teče, nenehno, kot življenje. Japonski plesalec 
Shunsuke Amma je bil krhek José, zapeljivega Escamilia pa je odplesal Artjom Žusov.  
Rdeče rože, potresene po sprednjem, razširjenem delu odra, dopolnijo intimnost zgodbe, 
hkrati pa rdeča barva v kontrastu s temnim ozadjem stopnjuje simboliko usode zapeljivke, 
ženske, ki jo pokopljejo lastna čustva.
Le upamo lahko, da bo predstava našla pot iz toplih jadranskih krajev in ogrela tudi slovenske 
ljubitelje baletne umetnosti, zavidali pa bi ji v kateremkoli evropskem baletnem prostoru.

Darja Sebastian

Produkcija baletne šole Dunajske državne opere

Baletna šola Dunajske državne opere se je 26. junija 2011 predstavila na tradicionalni matineji  
na velikem odru. Vsekakor izjemen dogodek, saj je nabito polna dvorana pokala po šivih od 
napetega pričakovanja staršev, učiteljev, prijateljev, kritikov in preprosto ljubiteljev baletne 
umetnosti.

V prvem delu so se prepletali učenci in dijaki, lično in enotno urejeni, dekleta v roza in fantje 
v sivobelih trikojih, v koreografiji spoštovane gostje iz Pariza, dolgoletne direktorice pariške 
operne baletne šole in vrhunske solistke, gospe Claude Bessy. Njena koreografija na Bachovo 
glasbo je bila klasična, enostavna, jasna, a zahtevna. Ni bilo pomembno, kdo je na kateri 
stopnji šolanja, njihov nastop je – od najmlajših 10- in 11-letnikov pa do skoraj že izpiljenih 
umetnikov – preveval profesionalen nastop in zanesenost. Linije so bile čiste, logične, in 
poseben užitek je bilo spremljati skupino fantov v visokih entrechats.
V drugem delu so starejši dijaki ob spremljavi izvrstnega čelista zaplesali v sodobnejših gibih, 
prijetnih in gledljivih.

Vrhunec pričakovanj dopoldneva pa je bil ljubek balet Ples kadetov, ki ga je na dunajski oder 
postavila prof. Evelyn Téri, profesorica Theaterklasse in karakternih plesov, poleg tega pa 
tudi že naša draga gostja, saj je lansko leto z dijaki ljubljanske baletne šole KGBL na odru 
Cankarjevega doma postavila Les Sylphides in niz karakternih plesov, bila pa je tudi članica 
žirije na 10. BALTEK-u.
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Zaupanje, ki ji ga je nedvomno izkazal trenutni šef baleta na Dunaju, Manuel Legris, ko 
jo je izbral, naj se loti zahtevne naloge, je obrodilo sadove. Balet je zaživel v vsej ljubkosti, 
naivnosti, prisrčnosti. Prof. Téri ima izjemen občutek za moške plesalce, saj so bili kadeti res 
odlični in strumno usklajeni. Glavni vlogi sta odplesala komaj 15-letna plesalca, obetavna 
mlada umetnika, vredna dunajske ali katerekoli druge svetovne baletne hiše. Zaupanje in 
znanje sta nujna za napredek, tako v odnosu učenec–učitelj kot med učitelji.
Bučen aplavz, popoln uspeh, stisk rok direktorice baletne šole, Simone Noja, ogromno rož,  
nasmeh, hvaležnost. 

Veličastno je bilo doživeti vse to, zato tudi z moje strani zahvala ge. Téri za povabilo in 
nepozabni uri v hramu umetnosti, kamor bi želela, da kdaj vstopi vsaj kateri od naših učencev 
in učenk. 

Darja Sebastian

Balet Bratislava

Mladi plesalci, ki so bili izbrani med 150 prijavljenimi na spomladanski avdiciji, so novembra 
2011 pod umetniškim vodstvom plesalca in koreografa María Radačovskega v gledališču Nova 
scena v Bratislavi predstavili balet Romeo in Julija na glasbo Sergeja Prokofjeva. Neodvisno 
profesionalno skupino Balet Bratislava, ki deluje od septembra, je ustanovil sam Radačovsky 
(na 10. BALTEK-u je bil eden od članov žirije). Njen namen je negovati neoklasični balet z 
različnimi pristopi mednarodno priznanih koreografov. Že njihova prva predstava je navdušila 
in pritegnila veliko pozornosti, saj si jo je ogledala tudi slovaška predsednica vlade, ki je bila 
tako navdušena, da se je ob koncu zadržala na odru v prisrčnem pogovoru z mladimi plesalci. 
Slovaški koreograf, ki je kot plesalec precej svojega baletnega veka odplesal pri J. Kyliánu, 
je smelo in zelo domiselno obarval plesno nit neoklasičnga vzdušja predstave, gledalci pa 
smo uživali v pravem ognjemetu korakov. Klasično izšolani plesalci so tehnično izjemno 
podkovani, prišli so iz različnih svetov in šol ter delujejo ubrano, dekleta pa so za malenkost 
boljša od fantov.

Mladost, nedolžnost, razigranost in hkrati zrela interpretacija so v valujočem prepletanju 
koreografskih barv zadihala v neskončni ljubezni in strasti. 
Morda jih načrti in želje po gostovanjih širom po svetu popeljejo tudi v Slovenijo ...

Darja Sebastian

Mario Radačovsky, slovenskemu občinstvu znan kot žirant 
letošnjega, 10. tekmovanja mladih slovenskih baletnih 
plesalcev, med nagovorom ob premieri
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POSLOVILI SO SE:

Breda Šmid (1926-2011)
Spet je neizprosna starka zarezala v baletne 
vrste. Tokrat si je izbrala balerino Bredo 
Šmid, izjemno priljubljeno in družabno 
baletno solistko tretje četrtine prejšnjega 
stoletja. Z vsemi kolegicami in kolegi je bila 
enako prisrčna, duhovita in brez zavisti, ki je 
sicer med vase zaverovanimi umetniki tako 
pogosta. Edina njena slabost so bile cigarete, 
ki se jim ni nikoli želela odreči. A te niso bile 
povod za njen dokončni odhod. Počasi so jo 
začele zapuščati moči, čemur se je nekaj časa 
uspešno upirala. Po uspešnem bolniškem 
zdravljenju in okrevanju ob pomoči zveste 
družabnice se je za nekaj časa celo lahko vrnila 
v svoj dom. Spet smo skupaj obujali spomine 
na čas, ki smo ga preživljali v gledališču. Na 
čas, ko ni bilo velikega blagostanja, a ki je bil 

14.

poln pristnih prijateljskih odnosov in dela v skupno dobro ljubljanskega baleta v njegovih 
najboljših časih. Vso svojo inteligenco, odprtost in toplino je lahko razvila in pokazala ob 
vodenju ljubljanskega ansambla v letih od 1974 do 1976. Ker je bila že nekaj let prej tajnica 
baleta in je veliko prispevala k razstavi in proslavam ob 50-letnici slovenskega baleta, si je 
pridobila dovolj izkušenj, da je po odhodu Karola Tótha prevzela ansambel. Uspelo ji je 
navezati stik s slavnim angleškim koreografom Ronaldom Hyndom, ki je pripravil večer treh 
baletov s slovito Ravelovo koreografsko pesnitvijo La Valse. V svojem drugem letu vodenja 
ansambla je poleg obnovitve klasičnega Labodjega jezera izbrala še prvo slovensko izvedbo 
sodobnega baleta Hamlet Borisa Blacherja, večer s Chopiniano in Carmen-suito, za konec 
sezone pa še noviteto Janeza Gregorca, Žica. Pravo razkošje za baletne ljubitelje.

Nič manj pomembno, a veliko daljše, je bilo njeno plesno obdobje. Rodila se je leta 1926 v 
Celju, kjer je že v gimnazijskih letih obiskovala šolo za ritmično gimnastiko Erne Kovač in si za 
svoj življenjski poklic izbrala ples. Med leti 1943 in 1945 je študirala na baletni akademiji na 
Dunaju, takoj po vojni pa je začela s solistično kariero v Ljubljani. Prvič je nastopila leta 1946 
v Slovanskih plesih, naslednje leto je bila Pikova dama v Igri kart. Sledile so številne solistične 
vloge, med katerimi zavzemajo posebno mesto Herodijada v Tragediji Salome, naslovna vloga 
v Danini, Nevesta v Rondoju o zlatem teletu, Bianca v Beneškem zamorcu, pa še Vražica v Vragu 
na vasi, Romunka v Ohridski legendi, Prva tatarka v Polovskih plesih in Ciganka v Kamnitem 
cvetu. Ljubljansko občinstvo jo je vzljubilo ob njenih temperamentnih in čustveno doživetih 
vlogah. Med številnimi navdušujočimi kritikami so ob gostovanju v Gradcu napisali: »Med 
solisti omenjamo na prvem mestu B. Šmidovo kot vragovo ženo, ki je edina imela resnično suveren 
mimični izraz.« V letih od 1972 do 1976 je svoje znanje posredovala še na ljubljanski baletni 
šoli. V spominu vseh, gledalcev, znancev in nas, ki smo bili njeni sopotniki, bo ostala kot 
svetel primer predane balerine in iskrene prijateljice. 

Henrik Neubauer
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Iko Otrin (1931-2011)
Pred kratkim smo se poslovili od plesalca, koreografa in 
pedagoga Ika Otrina. Spominjam se, kako je leta 1951, 
komaj dvajsetleten, ves nasmejan prišel v ljubljanski 
baletni ansambel. Vedno je bil prešerne volje in tak je 
ostal vse do zadnjih srečanj. V vseh teh letih je ostal 
enak, čeprav je mariborsko in najbrž tudi novosadsko 
baletno družino vodil z vso strogostjo in natančnostjo 
ter je potrebna opozorila in pojasnila pogosto začinjal 
s prisrčno humornostjo. Čeprav je življenjsko pot 
začel kot plesalec, je bilo torišče njegovega dela na 
koreografskem in pedagoškem področju. Njegov oče 
je bil postajenačelnik in kot tak podvržen uradnim 
napotitvam na službena mesta v nekdanji Jugoslaviji. 

Zato se je Iko rodil v srbskem Zemunu, a se je ob vstopu v osnovno šolo s starši preselil v 
Ljubljano, kjer je leta 1949 maturiral. S plesom se je najprej srečal s sodelovanjem v folklorni 
skupini Jože Moškrič, nakar se je vpisal v baletno šolo, ki jo je končal leta 1955. Folklori 
in ljudskim plesom je sicer ostal zvest skoraj vse življenje. Pozneje se je v klasičnem baletu 
izpopolnjeval na Kraljevi akademiji v Londonu, na drugem plesnem področju pa še na šoli 
Folkwang v Essnu in med študijskim bivanjem v Združenih državah Amerike, ki mu ga je 
omogočila fundacija Irex. Posvetil se je tudi študiju glasbene pedagogike na Akademiji za 
glasbo v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1985, in študiju etnologije. Bil je tudi dober pianist 
in vse to mu je dobro služilo pri koreografskem in pedagoškem delu.
Kot baletni plesalec je ostal v ljubljanskem baletnem zboru le pet let, do leta 1956. Plesanje 
v baletnem zboru ga ni zadovoljevalo, zato je postal korepetitor na baletni šoli. Pozneje je 
predaval tudi ritmiko, folkloro, starinske in karakterne plese.
Leta 1959 so v Mariboru iskali baletnega vodjo. Imel je že nekaj koreografskih izkušenj od 
sodelovanja v dramskih gledališčih in se je pogumno lotil novega izziva. Najprej je postavil 
Ples čarovnic B. Arniča in Pajkovo pojedino A. Roussela in še devet krajših baletov, med njimi 
tudi Diptihon M. Kozine in Lepo Vido V. Ukmarja.
Po petih letih vodstvenih izkušenj v Mariboru so ga leta 1964 povabili, da je prevzel balet 
v Novem Sadu. Tudi tam je koreografiral številne balete, med katerimi so bili Pepelka, 
Šeherezada, Esmeralda, Don Kihot, Demon zlata, Vrč in drugi. V njih je plesal karakterne vloge 
Mačehe, Šaha, Quasimoda, Sanča Panse, Makroja in Zi Dime. Leta 1970 se je spet vrnil v 
Maribor, kjer je vodil balet do leta 1985, nato pa deloval kot koreograf do upokojitve leta 
1990. Poleg baletov iz klasičnega in sodobnega repertoarja (Navihanka, Coppélia, Don Kihot, 
La Sylphide, Giselle, Hrestač, Pepelka, Ohridska legenda, Stvarjenje sveta) je spodbudil tudi 
nastanek novih slovenskih baletov. Napisal je scenarije za balete Pika nogavička (K. Cipci), 
Peter Klepec (D. Škerl), Pohujšanje v dolini … (K. Cipci), Prometej 1973 (različni skladatelji), 
Nevsakdanji dan (A. Lajovic), Turjaška Rozamunda (K. Cipci) in E=m.c2 (konkretna glasba). 
Za predstave je angažiral tudi soliste iz Zagreba in Ljubljane, hkrati pa je v karakternih vlogah 
nastopal tudi sam.
Leta 1991 je spet odšel vodit balet v Novem Sadu, a je ob osamosvajanju jugoslovanskih 
republik dal odpoved in se vrnil v Maribor. Kot koreograf je gostoval še v Beogradu, Zagrebu, 
Prištini, Kijevu in drugje. V Mariboru in Novem Sadu je koreografiral tudi v več kot 100 
dramskih in opernih predstavah.
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Nekatere balete kot npr. Deklica in klovn, Mož s kolesom, Turjaška Rozamunda je pripravil 
posebej za Televizijo Slovenije, ki je posnela tudi nekatere njegove odrske stvaritve.
Njegovo pedagoško delovanje se je po začetkih v Ljubljani nadaljevalo v Mariboru, kjer so 
bili prvi zametki baletnega pouka v baletnem tečaju sindikalne podružnice že leta 1947 pod 
vodstvom Petra Golovina-Gresserova. Leta 1948 je bila hkrati z ljubljansko tudi v Mariboru 
ustanovljena Nižja baletna šola. Z odhodom Maksa in Irene Kirbos pa se je baletno šolanje 
prekinilo. Prav Otrin je nato spet začel z baletnimi tečaji in leta 1963 je začela z delom Šola 
za ritmiko in ples v okviru Centra za glasbeno vzgojo. Leta 1977 je z odločbo Skupščine 
občine Maribor ponovno zaživela Nižja baletna šola, ki je leta 1981 prerasla v srednjo baletno 
šolo. Vse do leta 1997 je bilo vodstvo šole, kakorkoli se je že imenovala, v rokah Ika Otrina, 
ki je ves čas tam tudi poučeval. Bil je tudi predavatelj na seminarjih v nekdanji Jugoslaviji, 
Nemčiji, Švici, Združenih državah Amerike in Kanadi, od leta 1985 do 1992 pa docent za 
klasični in karakterni balet na mednarodnem baletnem seminarju v Bolzanu.
Napisal je tudi nekaj knjig in priročnikov s področja plesa. Najprej je objavljal članke o 
ljudskih plesih (Oblike slovenskih ljudskih plesov, Plesi v kamniški okolici), potem pa leta 1988 
Razvoj plesa in baleta, leta 2000 Slovar baletnih izrazov in korakov ter plesno abecedo za 
začetnike La la bum, v kateri je predstavil poseben sistem vzgoje plesalcev. Za založbo Debora 
in Slovensko narodno gledališče v Mariboru je leta 2006 napisal avtobiografijo.
Za umetniško delo na področju baleta je dobil številna priznanja: leta 1997 v Mariboru 
Glazerjevo nagrado za življenjsko delo, leta 2002 nagrado »Lydia Wisiak« Društva baletnih 
umetnikov Slovenije, pa še pečat mesta Maribor, naziv »ambasador Slovenskega narodnega 
gledališča Maribor« ter zlato značko Zveze kulturnih organizacij Slovenije za delovanje na 
področju ljudskih plesov.
V svoji knjigi je napisal, da ples ni služba, je del življenja, in v tem je našel smisel in pomen 
delovanja. Zdaj je kruta bolezen končala njegovo bogato življenje, ostal pa bo spomin nanj in 
na vse, kar je prispeval k mariborskemu gledališkemu dogajanju.

Henrik Neubauer

NAPOVEDNIK
15.

6. Revija klasično baletnih šol in društev RS
Avditorij Portorož – 28. januar 2012

Svečani baletni koncert s podelitvijo strokovnih nagrad
Lydie Wisiakove
SNG Maribor, Velika dvorana – 26. januar 2012 ob 19.30
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Bohuslav Martinu: KDO JE 
NAJMOČNEJŠI NA SVETU,

POD ZVEZDAMI, baletni večer

balet za otroke
Koreografija in režija: Tanja Pavlič, 
dramaturgija: Ajda Rooss Remeta, 
scenografija in kostumografija:
Barbara Stupica
SNG Opera in balet Ljubljana,
21. decembra 2011 ob 17.00

Nekaj več (Baker’s Dozen © Choreography by Twyla Tharp)
Koreografija: Twyla Tharp, postavitev koreografije: Elaine Kudo, glasba: Willie (The 
Lion) Smith (Relaxin’, Echoes of Spring, Tango ala Caprice, Concentrating, Relaxin’), 
kostumografija: Santo Loquasto, oblikovanje luči: Jennifer Tipton
Ples s Sinatro (Sinatra Suite © Choreography by Twyla Tharp)
Koreografija: Twyla Tharp, postavitev koreografije: Elaine Kudo, glasba/izvajalec: Frank 
Sinatra, kostumografija: Oscar de la Renta, oblikovanje luči: Jennifer Tipton
Čudoviti svet … je lahko (What a wonderful world … can be)
Koreografija: Dinko Bodganić, glasba/izvajalec: Louis Satchmo Armstrong, kostumografija 
in scenografija: Bjanka Ursulov
Čudoviti svet … je lahko (What a wonderful world … can be)
Koreografija: Dinko Bodganić, glasba/izvajalec: Louis Satchmo Armstrong, kostumografija 
in scenografija: Bjanka Ursulov
SNG Opera in balet Ljubljana, 23. decembra 2011 ob 16.00

Herman Severin Løvenskiold: SILFIDA, balet v dveh dejanjih
Libreto in koreografija: August Bournonville, postavitev koreografije: Frank Andersen, 
scenografija in kostumografija: Mikael Melbye, oblikovanje luči: François Saint - Cyr
Cankarjev dom, Gallusova dvorana, 28. in 30. decembra ob 20.00,
29. decembra ob 16.00 in 31. decembra 2011 ob 20.00

Peter Ilič Čajkovski: HRESTAČ, Božična zgodba, balet v dveh dejanjih
Koreografija in režija: Youri Vàmos, scenografija in kostumografija: Michael Scott, 
oblikovanje luči: Klaus Gärditz  
SNG Opera in balet Ljubljana, 7., 10., 12., 14. januarja 2012 ob 19.00
ter 8. in 13. januarja ob 17.00

Sergej S. Prokofjev: ROMEO IN JULIJA, balet v treh dejanjih
Koreografija in režija: Youri Vàmos, scenografija in kostumografija: Michael Scott, 
oblikovanje luči: Klaus Garditz, asistenti koreografa: Joyce Cuoco, Uwe Schroeter, Aleksej 
Afanasijev
SNG Opera in balet Ljubljana, 14. in 16. februarja 2012 ob 19.30,
15. februarja ob 11.00 in 17. februarja ob 17.00

Adolf Adam: GISELLE
Koreografija in režija: David Coleman
Premiera
SNG Opera in balet Ljubljana, 31. marca 2012
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Herman Severin Loevenskjold: SILFIDA, balet v dveh dejanjih
Dirigent: Marko Gašperšič, koreografija: August Bournonville; postavitev koreografije: Frank 
Andersen, baletni solisti: Tjaša Kmetec, Rita Pollacchi, Ana Klašnja, Regina Križaj, Nena 
Vrhovec, Olga Andreeva, Iulian Ermalai, Lukas Zuschlag, Petar Đorčevski Baletni zbor in 
orkester SNG Opera in balet Ljubljana 
Gallusova dvorana, Od SR, 28., do SO, 31. decembra 2011 

Alain Platel/Frank Van Laecke: GARDENIA les ballets C de la B Belgija
Linhartova dvorana, ČE, 16., in PE, 17. februarja 2012

Josef Nadj: DOLŽINA 100 IGEL - Dužina 100 igala
Regionalni Kreativni atelje Josef Nadj, Kanjiža, Srbija
Linhartova dvorana, ČE, 12. aprila 2012, ob 20. uri

Koprodukcije Teatra CD s slovenskimi nevladnimi organizacijami
ČE, 12. januarja 2012, premiera v CD Linhartova dvorana
Nastja Bremec, Michal Rynia Mit, plesna predstava
M&N Dance Company, De Gouvernestraat (Rotterdam, NL), CD
PE, 27. januarja 2012, premiera, ponovitve do 4. februarja, Štihova dvorana
Tandem Eclipse E pur si muove! Interaktivni performans Ph RED, CD
SO, 3. marca 2012, premiera, ponovitev NE, 4. marca, Linhartova dvorana
Kjara’s Dance Project comPassion, predstava modernega plesa,
koreografija: Kjara Starič

Peter Ilič Čajkovski: HRESTAČ, pravljični balet v dveh dejanjih
po zgodbi Hrestač in mišji kralj E. T. A. Hoffmanna
Koreografija in režija: David Nixon
SNG Maribor, Velika dvorana, 
20., 21. in 22. decembra 2011 ob 11.00, 23. decembra ob 19.30
in 26. decembra ob 11.00

Ludwig Minkus: DON KIHOT, romantični balet v treh dejanjih
Koreografija: Krzysztof Nowogrodzki 
SNG Maribor, Velika dvorana, 31. januarja in 1. februarja 2012
ob 11.00, 2., 4., 6. in 7. februarja ob 19.30
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