
Balet
Strokovna publikacija   Leto 2018   številke I - XII



2

Ana Klašnja in Kenta Yamamoto v Orfični himni
Foto: Darja Štravs Tisu
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SLOVENSKI BALET PRAZNUJE 100 LET  
RES VELIKA LETA SLOVENSKEGA BALETA ŠE ZDALEČ NISO ZA NAMI! 
DVA PREŠERNOVA NAGRAJENCA   
     Janez Mejač       
     Valentina Turcu    
STROKOVNE NAGRADE LYDIE WISIAKOVE IN PRIZNANJA S PODROČJA BALETNE UMETNOSTI 2018  
     Lane Stranič   
     Giorgia Vailati
     Nina Noč  
     Anton Bogov
     Tanja Baronik - strokovno priznanje DBUS
     Marko Gašperšič - strokovno priznanje DBUS
ČAS JE ZA VEČ UMETNOSTI NA TELEVIZIJI SLOVENIJA MAČEHOVSKI ODNOS SLOVENSKE 
NACIONALNE TELEVIZIJE DO DOMAČE UMETNOSTI IN UMETNIKOV
MEDNARODNI DAN PLESA 2018
     Ljiljana Keča: Slovenska poslanica ob Mednarodnem dnevu plesa 2018
     Marianela Boán in Ohad Naharin, Mednarodna plesna poslanica 2018
SVEČANI BALETNI KONCERT 2018
SLOVENSKI BALET V PREDSEDNIŠKI PALAČI
BALET 100 v produkciji Baleta SNG Opera in balet Ljubljana
LEVA DESNA, LEVA DESNA v produkciji Baleta SNG Maribor
DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE V MESECIH JULIJU IN AVGUSTU
PETI POLETNI FESTIVAL PIRAN 2018
ROMEO IN JULIJA v produkciji DBUS
DAMA S KAMELIJAMI v produkciji DBUS
CARMEN  v produkciji DBUS
SVEČANI BALETNI KONCERT OB 100-LETNICI SLOVENSKEGA BALETA na Tartinijevem trgu
RATATOUILLE v produkciji DBUS
SLIKA NA RAZSTAVI  Gaja Žmavca
LA VIVANDIERE  v okviru Dancs-Piran 2018
KEKEC, balet Edwarda Cluga v produkciji Baleta SNG Maribor
MOŠKI Z NOŽEM in KOMPOZICIJA v produkciji Baleta SNG Opera in balet Ljubljana
SMRT V BENETKAH v produkciji Baleta SNG Maribor
POŠTA SLOVENIJE IZDALA ZNAMKO POSVEČENO 100-LETNICI SLOVENSKEGA BALETA
VALENTINA ZA VALENTINOVO v SNG Maribor
TRETJI TUTU - SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE
ČETRTO SLOVENSKO TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR
MEDNARODNI POLETNI BALETNI SEMINAR DANCS-PIRAN 2018
LETNI PRODUKCIJI SLOVENSKIH BALETNIH KONSERVATORIJEV
     Letna predstava Baletne in Srednje baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana
     Konservatorij za glasbo in balet Maribor je stoletje slovenskega baleta praznoval z nastopom v SNG Maribor
LJUBLJANSKI BALET S PANDURJEVO SIMFONIJO OTOŽNIH PESMI V LATINSKI AMERIKI IN BONNU
BALET SNG MARIBOR S CLUGOVIMA STABAT MATER IN LE SACRE DU PRINTEMPS GOSTOVAL V KOLUMBIJI NA   
IBERO AMERIŠKEM GLEDALIŠKEM FESTIVALU V BOGOTI
GOSTOVANJE BALETA SNG MARIBOR V SANKT PETERBURGU V RUSIJI NA 17. FESTIVALU DANCE OPEN
LJUBLJANSKI BALET S PREDSTAVO 5 TANGOV/KAKTUSI GOSTOVAL V KOSOVELOVEM DOMU V SEŽANI
BALET SNG MARIBOR Z LABODJIM JEZEROM NA FESTIVALU LENT
LJUBLJANSKI BALET S PREDSTAVO DOKTOR ŽIVAGO V ČEŠKEM BRNU
LABODJE JEZERO BALETA SNG MARIBOR IN BALETNI KONCERT BALETA SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA 
V OKVIRU JUNIJA V LJUBLJANI PRITEGNILA VELIKO NAVDUŠENCEV
LJUBLJANSKI BALET JE NASTOPAL NA PLESNEM FESTIVALU V ASTANI V KAZAHSTANU
PETER IN VOLK v SNG Maribor
BALET SNG MARIBOR NA VELIKEM GOSTOVANJU NA FESTIVALU CERVANTINO V MEHIKI
Alena Medič: ČAS IN GIB, Stoletnica slovenskega baleta v Ljubljani skozi pretekla in današnja koreografska dela
Jan Trninič odlični drugi na Mednarodnem baletnem tekmovanju Vibe na Dunaju
PREJELI SMO ... Balet o Marsovčku Larsu, ki se na zemljo odpravi, da bi našel umetnost - balet Ane Trojnar
PREJELI SMO ... Mojca Pokrajculja obuje baletne copate Baletnega društva Postojna 
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V sezoni 2018/2019 praznujemo 100-letnico zasnove poklicnega 
baletnega ansambla. Septembra 2018 je minilo natanko 100 let, 
od kar je bil v Ljubljani v tedanjem Deželnem gledališču ustanov-
ljen prvi poklicni baletni ansambel v Sloveniji. Ljubljani je kas-
neje sledil Maribor. Ob visokem jubileju slovenskega baleta po-
tekajo svečane aktivnosti, ki jih s skupnimi močmi pripravljajo 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, SNG Opera in balet Lju-
bljana, SNG Maribor, Cankarjev dom, Slovenski gledališki inšti-
tut in Televizija Slovenija. 
Praznovanje stote obletnice se je uradno pričelo 12. aprila 2018, 
ko je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v predsed-
niški palači slovenskemu baletu svečano vročil listino o častnem 
pokroviteljstvu nad praznovanjem. 
Istega večera je bila v Baleta SNG Opera in balet Ljubljana premi-
era baletnega večera BALET 100. Za baletni triptih so izbrali dela 
treh slovenskih koreografov, LOK Pie in Pina Mlakarja, ŽICO 
Vlasta Dedoviča in PASTORALNO SIMFONIJO Milka Šparem-
bleka. Čeprav vsa tri dela spadajo med najvidnejše slovenske 
koreografske kreacije, pa ob visokem jubileju ne bomo smeli 
pozabiti tudi na druga sloveča imena domače baletne koreografije: 
Majne Sevnik, Henrika Neubauerja, Metoda Jerasa in drugih. 
18. aprila 2018 je bil v SNG Opera in balet Ljubljana letošnji 
SVEČANI BALETNI KONCERT S PODELITVIJO STROKOV-
NIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE, ki so ga tako kot v pretek-
lih letih, tudi v jubilejnem letu s skupnimi močmi pripravili 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Balet SNG Opera 
in balet Ljubljana ter Balet SNG Maribor. 
Tudi TUTU - Slovensko baletno tekmovanje in Četrto slovensko 
tekmovanje koreografskih miniatur v letu 2018 sta bila posve-
čena praznovanju obletnice. Tekmovanje je potekalo od 19. - 21. 
junija 2018 v Stari in v Veliki dvorani SNG Maribor.
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v poletnem času 
praznovanju stote obletnice slovenskega baleta posvetilo vse 

baletne dogodke, ki jih je uprizorilo v okviru POLETNEGA FES-
TIVALA PIRAN 2018.  Festival je potekal na Tartinjevem trgu 
med 21. julijem in 4. avgustom 2018.
V sodelovanju DBUS s Slovenskim gledališkim inštitutom (Slogi) 
od lanskega leta potekajo OKROGLE MIZE O BALETU IN 
SREČANJA S SLOVENSKIMI BALETNIMI UMETNIKI. 
Srečanja so vsebinsko vezana na delovanje tako ljubljanskega kot 
mariborskega baleta in slovenskih baletnih umetnikov. 
Od 13. maja 2019 do 13. junija 2019 bo v 1. preddverju 
Cankarjevega doma razstava z naslovom PO SLEDEH 
SLOVENSKEGA BALETA, avtorice Danice Dolinar in 
oblikovalke Mojce Turk.. Pri realizaciji razstave, katere produ-
centi so Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Cankarjev 
dom in Slovenski gledališki inštitut, sodelujeta tudi SNG 
Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor. Od septembra bo 
razstava na ogled tudi v SNG Maribor.
21. maja 2019 bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma na 
sporedu MEDNARODNI GALA BALETNI KONCERT s prizna-
nimi mednarodnimi in domačimi baletnimi umetniki. Dogodek 
je simbolično vezan na dejstvo, da je slovenski balet danes del 
širšega, mednarodnega kulturnega prostora.
Za 22. junija 2019 je v SNG Opera in balet Ljubljana napove-
dan osrednji dogodek praznovanja, SLAVNOSTNI KONCERT 
SLOVENSKEGA BALETA. Koncert pripravljajo Društvo balet-
nih umetnikov Slovenije, Balet SNG Opera in balet Ljubljana 
in Balet SNG Mariborj v sodelovanju s Televizijo Slovenija. 
Prav tako junija 2019 pa bo na sporedu BALETNO TEKMO-
VANJE TUTU, ki bo potekalo od 26. do 31. junija v SNG Maribor. 
V okviru praznovanja 100-letnice slovenskega baleta bo izšla 
tudi knjiga z naslovom PO SLEDEH BALETA, ki bo opisovala 
razvoj slovenskega baleta od začetkov do danes. Njena avtori-
ca bo Danica Dolinar, ki je svoje življenjsko raziskovalno delo 
posvetila prav razvoju plesa in baleta.

SLOVENSKI BALET PRAZNUJE 100 LET
Kaj se dogaja v čast 100-letnice slovenskega baleta?

Slovensko deželno gledališče, današnje SNG Opera in balet Ljubljana, kot je bilo v času ustanovitve prvega poklicnega baletnega ansambla
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Govor predsednika Društva baletnih umetnikov 
Slovenije v čast Svečanega baletnega koncerta 2018

Vsem, ki beseda balet razveseli srce!

“Res velika leta slovenskega baleta so za nami” je nosil naslov 
članek v časopisu Delo, ki smo ga lahko prebrali januarja letos. 
V njem starosta slovenskega baleta navaja: »K nam so nekoč 
prihajali koreografi svetovnega slovesa, Anton Dolin, Serge 
Lifar, prima balerina moskovskega Boljšoj teatra Aleksandra 
Mihajlovna Balašova, Dimitrije Parlić, izjemno so prispevali 
k razvoju slovenskega baleta, hkrati je bila njihova prisotnost 
dokaz, da naši ansambli nekaj znajo. Danes velika imena ne 
zaidejo v Ljubljano, oba baleta, tako ljubljanski kot mariborski 
pa se zgledujeta po sodobnih vzorih, ki jih je veliko. Težko je 
konkurirati velikim svetovnim ansamblom, hkrati pa poskr-
beti, da občinstvo lahko vidi vsaj eno klasično postavitev v 
sezoni.”. Kar smo pravkar slišali je vsesplošna žaljitev sloven-
skega baleta in njega umetnic in umetnikov!
Tisti, ki imamo radi slovenski balet, če govorimo o tistem, ki letos 
praznuje častitljivo stoto obletnico svojega obstoja, vemo, da je 
ta do danes preživel skozi leta, v katerih je od prvega dne  pa vse 
do danes neprestano rojeval velika imena slovenske baletne 
umetnosti: Mlakarja, Wisiakovo, Volpijevo, Hafnerja, Neu-
bauerja, Remškarjevo, Sotlarjevo, Mejača, Lasana, Straničevo, 
Vrhovčevo, Vidmarjeva, Stevens Vrhovčevo, Križajevo, Nočevo,  

Res velika leta slovenskega baleta še 
zdaleč niso za nami!

Ribičevo, Marina …, so le nekatera imena v baletni družini več stotih, ki so s strastjo, predanostjo in srcem prispevali in prispevajo 
ne le v solističnih, temveč tudi manjših in zborovskih vlogah v dosje zgodovine našega ljubega Slovenskega Baleta.  
Balet je ena od tistih svetovljanskih umetnosti, v upodabljanju katere ni tistih večjih ali solističnih in tistih manjših ali umetnikov v 
baletnem zboru. Balet je enostavno umetnost, ki ne prenese blefiranja, ne pri solistih, ne pri zadnji vrsti baletnega zbora. Vse pre-
malokrat se namreč spomnimo tudi tistih, ki na odru niso stali sami. A brez njih slovenskega baleta nebi bilo - nikoli. Ne v preteklosti, 
ne danes!
Če baletni umetniki sami blatimo Slovensko baletno umetnost danes – Slovensko zapisano z veliko začetnico - še posebej v času, v 
katerem za umetnost ni posluha ne pri politiki, ne pri nacionalnem televizijskem mediju, kako lahko potem z dvignjeno glavo pred-
stavljamo vse dosežke, ki so nas bogatili skozi sto letno zgodovino in nas bogatijo tudi danes, ko tako ljubljanski kot mariborski balet 
gostita številne svetovno znane koreografe, ki sicer ustvarjajo na največjih baletnih odrih, z največjimi baletnimi ansambli sveta, med 
katere se zagotovo uvršča tudi Slovenski balet. 
Slovenska baletna ansambla se odpravljala v prestolnico baleta, v Sankt Petersburg, v Moskovski Kremelj, gostujeta v Mehiki, ZDA, 
Kolumbiji in še in še bi lahko našteval! Zato je stavek, zapisan januarja v časopisu delo popolen nesmisel!
Tako kot vsaka umetnost, tudi baletna razkriva nove razsežnosti, ki gredo v sodobnejše smeri, svetovnim razvojnim trendom pa sledi 
tudi Slovenski balet! 
Kako lahko pričakujemo, da bo občinstvo polnilo dvorane baletnih predstav, zahtevamo od slovenske nacionalne televizije, da v svoje 
programe postavi več baletnih oddaj ali od politike več nujno potrebnega baletnega denarja, predvsem pa dvig spoštovanja baletnega 
umetnika, če v javnosti vzbujamo lažno sliko, da je slovenski balet danes nekaj, kar je nosilo svojo veličino le v preteklosti? Ker neka-
terim ego ne dovoli, da bi priznali, da se Slovenski balet tudi danes ponaša s prav takšno, ali zaradi vseh, ki ste po baletnih odrskih 
deskah plesali nekoč, s celo večjo veličino, Slovenskemu baletu ne privoščijo živeti zaslužene veličine.
Zamere,vsiljevanja svojih prepričanj, omaloževanja pravkar rojenih baletnih zvezd ovirajo prepoznavnost, predvsem pa zaslužnost 
slovenskih baletnih umetnikov in Slovenskega baleta nekoč in danes. 
Spoštovane baletne umetnice in baletni umetniki Slovenskega baleta nekoč in danes. Ni večje časti, kot biti v vaši družbi! Ni večjega 
razloga za kapljo sreče v očesu kot se spomniti na vse, ki ste s svojim pridonosom na baletnih deskah slovenskih in tujih odrov pisali 
in še danes pišete zgodovino slovenskega baleta! Kaj je za vse nas, ki ljubimo balet, lepšega od “biti v družbi lastne baletne umetnosti”, 
v družbi vseh vas, zares pomembnih ljudi!
Slovenska kultura je identiteta slovenskega naroda. Slovenski Balet je del Slovenske kulture in Slovenska baletna umetnost je zato 
prav tako, kot vse ostale umetnosti v Sloveniji, identiteta slovenskega naroda!
Naj se na koncu še enkrat zahvalim vsem, ki ste v stoletni slovenski baletni zgodovini kakorkoli prispevali slovenski baletni umetnosti 
in vsem, ki slovensko baletno umetnost s čustvi, predanostjo in njej posvečanjem življenja, bogatite na preteklih izkušnjah, da ta zares 
živi tudi danes. Zato “Res velika leta slovenskega baleta nikakor niso za nami”!
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Dva Prešernova baletna nagrajenca
Slovenski kulturni praznik, Prešernov dan, je bil v letu 2018 za 
slovenski balet še posebej veličasten, saj sta bila na praznikov 
predvečer kar dva slovenska baletna umetnika okronana s Prešer-
novo nagrado. Za življenjsko delo jo je prejel baletni umetnik 
Janez Mejač, nagrado Prešernovega sklada pa je prejela koreo-
grafinja Valentina Turcu.
Čeprav Prešernove nagrade v rokah baletnikov ne pristane-
jo prav pogosto, pa se je v zgodovini nagrad letos zgodi-
lo prvič, da sta bila med nagrajenci kar dva iz vrst balet-
nih umetnikov. Vsekakor je stota obletnica slovenskega 
poklicnega baleta, ki jo praznujemo letos, prav zato še toliko 
bolj svečana. 

Baletni umetnik, solist, koreograf, vodja ljubljanskega 
baleta, pedagog in režiser 

JANEZ MEJAČ
Prešernova nagrada za življenjsko delo

PREŠERNOVA NAGRADA mojstru baleta, Janezu Mejaču, za 
življenjsko delo, umetniku, ustvarjalcu in prvemu solistu ljubljan-
skega baleta, ki je s svojim neizmerljivimi plesnim opusom in 
umetniškimi izraznimi globinami zaznamoval slovensko baletno 
umetnost 20. stoletja vse do današnjih dni, ko mu njegova umet-
niška žilica še danes ne da miru, ko zna svoje znanje deliti, ko zna 
poučevati in mladim odkrivati svet baletne umetnosti. 
Janez Mejač se je rodil 30. maja 1936 v Mokronogu na Dolenj-
skem in to pred samim pragom druge svetovne vojne. V narav-
nem okolju rojstnega kraja se je kalil v igrah z razmetanim 
bojnim železjem, trepetal v strahu, tudi smrti zrl v oči in že zarana 
odkrival svoje čustvene globeli, pa čeprav le v otroški igri in fan-
tovski fantaziji. Že v osnovni šoli je bil zaželen na odrih šolskih 
prireditev, ko pa se je družina preselila v Ljubljano, je kaj hitro 
odkril pot do ljubljanske Opere, kjer se je srečal z baletno umet-
nostjo, njene čare pa mu odkrivala izredna profesorica ruskega 
rodu Nadežda Marušova. Razmeroma kmalu se sreča tudi z umet-
niškim parom Mlakarjevih, ko sta obračala novi list v pojmo-
vanju moških baletnih plesalcev in  zbirala ter pripravljala mlade 
nadarjene fante za baletne vloge v prihodnosti.
Janez Mejač je prvič nastopil v baletu Danina (1951), nato so 
sledili nastopi še v drugih baletih, preden je uspešno zaključil 

baletno šolanje (1957). Leto kasneje pa že bil nominiran za ple-
salca v baletih Triptihon, Naše ljubljeno mesto, kot aspirant pa 
od leta 1959 v baletih: Pepelka, Othello, Dvoboj, Trnuljčica idr. Z 
letom 1967 postane priznani soloplesalec v omenjenih in drugih 
znanih delih železnega in modernega baletnega repertoarja, tri 
leta kasneje pa pridobi tudi prestižni umetniški naziv prvega 
solista ljubljanskega baleta. 
Ministrstvo za kulturo mu leta 1973 podeli naziv vrhunski umet-
nik, čez dve leti pa prejme nagrado Prešernovega sklada za vlogo 
Razuzdanca v baletu Razuzdančeva usoda. Svoj umetniški jubi-
lej, 25 let plesnih uspehov, obeleži v sezoni 1975/1976 z vlogo 
Notredamskega zvonarja. Balet Giselle v duetu s tenkočutno 
balerino Tatjano Remškar  je po mnenju njegovih kolegov in 
takratne kritike eno najlepših razodetij njegove umetniške duše, 
tudi eno najbogatejših kreacij slovenske baletne umetnosti 
nasploh. Mladi plesalci, ki jim je nesebično stal ob strani in znal 
deliti potrebne nasvete, občudujejo njegov profesionalni pristop 
k vsaki vlogi in ob vsakem nastopu posebej.
Tako kot domača ga hvali tudi takratna tuja kritika, ki mu deli 
odlične ocene za njegove plesne stvaritve: Gazzetta Nuova di 
Reggio ga za njegovo izvedbo vloge v baletu Dvoboj prišteva 
k najboljšim evropskim plesalcem; Marija Vogelnik ga hvali 
kot visokosuverenega plesalca, ki iz svojega lika izdela celovito 
stvaritev; Maja Levstik izpostavi njegovo žametno baletno teh-
niko; Andreja Tauber se razpiše o njegovi svojstveni izrazni moči, 
ki odseva v vlogi Notredamskega zvonarja. Z vlogo Razudanca 
navduši Marijo Vogelnik, ki zapiše, da ustvarja izredno suges-
tivno doživetje in razkriva svoj nesporni dar za dramsko in karak-
terno baletno stilnost. Nestor slovenskega baleta Pino Mlakar ga 
poimenuje: Danseur noble fantovskega kova. Kaj so bile temeljne 
značilnosti njegovega plesnega izražanja, da je kar dve desetletji 
kot vrhunski umetnik vladal slovenski baletni umetnosti, ji 
daroval svojih izrednih 84 solističnih vlog, ki jih je oblikoval s 26 
domačimi in tujimi koreografi? 
Lepota gibalne substance prihaja in raste iz čutnih globin duše, 
zahteva nesebično razdajanje, trdo delo, disciplino in strast, da se 
lahko izraža v prefinjenemu slovarju plesne abstrakcije, v sferah 
subtilne metafizike baletne umetnosti. In vse to je posedoval 
»Danseur noble« Janez Mejač, ki je s svojo moško postavnostjo 
in srčno plemenitostjo nudil svojim soplesalkam plesno roko, 
jih vodil in z njimi skupaj gradil ter niansiral čustveni svet 
baletnih vlog, ki realno orišejo človeški karakter ter posegajo v 
neznane sfere onstranstva, v duhovno belino belega baleta. Imel 
je pravšnjo moč, talent, tudi dovolj strasti, da je lahko vzdržal 
v tej zahtevni umetnosti, vse dokler je obvladal svoje telo. in se 
ji lahko nesebično predajal. Mejač  se je baletu z dušo in srcem 
brezpogojno razdajal, tudi z vso energijo, ki jo je glede na svoj 
obsežni opus pač imel v izobilju, ko ga nikakor ni mogla zausta-
viti zasedenost v gledališču, da ne bi baletne umetnosti širil po 
odrih in krajih zunaj Ljubljane. Ob rednem delu v gledališču 
osnuje in organizira med letoma 1971 in 1973 kar 73 baletnih 
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koncertov po Sloveniji in zamejstvu. Kot plesalec in koreograf 
je tudi zelo zaželen v televizijskem mediju, kjer zapleše v 80 TV 
oddajah in koreografira v 18 TV projektih, Od leta 1974 deluje 
kot koreograf v dramskih gledališčih in jih obogati z 62 koreo-
grafijami. Aktivno sodeluje z ljubiteljskimi gledališči in skupi-
nami, ko 67 predstav nosi njegov unikatni koreografski podpis. 
Vse gladko in samo po sebi pa le ni šlo. Ko ni mogel dobiti stano-
vanja za svojo povečano družino, se je odločno napotil v tujino, v 
Gőteborg na Švedsko, kjer so ga poznali in sprejeli brez avdicije. 
In je znova blestel tudi na tujem v koreografijah velikega ruskega 
koreografa Sergeja Lifarja, v baletu Romeo in Julija, v naslovni 
vlogi s soplesalko Magdo Vrhovec, tudi v baletu Ikarus in Suiti 
v belem (1965/66). Balet Romeo in Julijo v koreografski izvedbi 
Lifarja je še enkrat podoživljal z Lidijo Sotlarjevo z ljubljanskim 
baletnim ansamblom, tudi Suito v belem s soplesalko Vido Volpi, 
ko je bil Lifar povabljen v Ljubljano v sezoni 1970/71. Ko se 
ljubljanski balet pripravlja na veliko obletnico svojih 50 let, že 
v sezoni 1966/67 prispe v Ljubljano tudi znani koreograf An-
ton Dolin in postavi balet Giselle z Remškarjevo in Mejačem 
v glavnih vlogah, V sezoni 1969/70 prispe tudi koreografinja 
Aleksandra Balašova, postavi pa balet Navihanka z Lidijo Sotlar 
in Janezom Mejačem. Poleti 1968 se Mejač napoti v Cannes na 
dodatno baletno izpopolnjevanja v Centre de danse clasique in 
se sreča z koreografom Dolinom, ki nikakor ni mogel pozabiti 
pas de deux-a Giselle in Albrechta, ki sta ga takrat v Ljubljani 
zaplesala z Remškarjevo, s svojo izvedbo pa ga nadvse navdušila. 
In to v tolikšni meri, da je Mejača celo zaprosil za možno, delno 
izvedbo tega veličastnega dueta na njegovi baletni uri; izkazana 
izjemna čast koreografa, navdušenega nad izvedbo lastne koreo-
grafije, je namreč prej velika izjema kot stalnica, ki jo lahko 
doživijo le izjemni plesalci.  
Uradno se je Janez Mejač upokojil leta 1987, vendar nikakor ni

obmiroval. V okviru Slovenskega stalnega gledališča v Trstu kar 
20 let vodi baletno izobraževanje za mlade. Vedno je pripravljen 
sodelovati in se spoprijeti z raznovrstnimi nalogami v okvirih 
gledališča, tudi dva mandata v sezonah (1981–84 in 1995–98) 
deluje kot vodja ljubljanskega baleta, ki skrbi za kakovost in 
mednarodni sloves slovenske baletne umetnosti. V študijskem 
letu 2001/2002 predava odrski gib in zgodovinske plese na 
Akademiji za glasbo. Je član komisij Ministrstva za kulturo, 
kakor tudi drugje, je aktivni sodelavec v okviru Društva baletnih 
umetnikov Slovenije. Tudi je odigral izjemno pomembno vlogo 
pri snovanju in realizaciji projekta Nekdanje svečanosti, posveče-
nega 100-obletnici rojstva Pina Mlakarja. Slovenski gledališki 
muzej je leta 2005 njegovo bogato umetniško in življenjsko pot 
predstavil z razstavo in izdajo nove knjige v zbirki Opus z naslo-
vom Janez Mejač, Danseur noble. 
Društvo baletnih umetnosti Slovenije mu v znak zahvale in 
priznanja za njegov neprecenljiv vseobsežni opus dodeli leta 2011 
strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo. Istega 
leta prejme odlikovanje predsednika države, Red za zasluge, za

njegov vsestranski prispevek k slovenski baletni in gledališki 
umetnosti. Ob svoji 80. obletnici, ki jo je praznoval leta 2016, 
mu Občina Mokronog-Trebelno podeli naziv častnega občana. 
Takrat je s plesalci slovenskega baleta ponovno kreiral baletno 
pravljico Mokronožci, Vidov ples, ki jo je prvič postavil leta 1989 
po literarni predlogi Staneta Pečka in z glasbo Lada Jakše. 
Minulo je 66 let, odkar je Janez Mejač stopil na baletni oder 
Ljubljanske Opere. Že več kot pol stoletja ustvarja in oblikuje 
junake baletnih del, tako zgodovinske baletne romantike kot 
moderne v novejših baletnih delih, ki jih krasi njegova vrhunska 
virtuoznost, moč igre in subtilno niansiranje značajev. Mejačev 
umetniški opus zajema skoraj dve tretjini zgodovinske spevnosti 
prihajajoče 100. obletnice slovenskega baleta, ki jo obhajamo 
v sezoni 2018/19, za katero je tudi nedvomno zaslužen. Zato 
Prešernova nagrada za življenjsko delo predstavlja mojstru baleta 
Janezu Mejaču vrhunsko nagrado za njegov vseobsegajoči umet-
niški opus, s katerim je nadvse uspešno bogatil zgodovino prvega 
stoletja slovenske baletne umetnosti.
Zapisala Daliborka Podboj  
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Koreografinja in baletna solistka 

VALENTINA TURCU
nagrada Prešernovega sklada za vrhunske dosežke v zadnjih 
dveh letih, še posebej za dramsko zasnovo baletne 
mojstrovine Evgenij Onjegin

Valentina Turcu je svojo globoko strast in pronicljiv čut 
do gledališča odkrila že v zgodnjih otroških letih. Baletno 
znanje je usvajala najprej pod skrbnim mentorstvom svojih 
staršev, prav tako priznanih baletnih umetnikov, 
Marina Turcuja in Maje Srbljenović Turcu. Pot nadaljnjega 
izpopolnjevanja ter intenzivnega umetniškega razvoja jo 
je vodila do akademije Rudra Béjart v Lozani, kjer je od-
krila svoj edinstven plesni slog in rokopis pod vodstvom 
legendarnega koreografa in baletnega mojstra Mauricea Béjarta.
Če bi izhajali iz trendov, ki po postmodernem odmiku od »veli-
kih pripovedi« še vedno prevladujejo v vseh sferah umetnosti in 
kulture, bi se lahko naključnemu opazovalcu na prvi (p)ogled 
zazdelo, da koreografske stvaritve Valen-
tine Turcu ne sodijo v sodobni čas plitkega kulturnega 
potrošništva. Glavni argument za to izhaja že iz dejstva, da
se koreografinja intenzivno posveča oživljanju in reinterpre-
taciji velikih zgodb iz celotnega diapazona modernega časa od 
renesanse, romantike, pa vse do sodobnosti. Prav te zgodbe, ki na 
odru na novo zaživijo v Valentinini vizionarski ideji in napetem 
loku njenega nezmotljivega drama-
turškega ritma, nas vedno znova navdihujejo s svojo »večno mla-
dostjo«, aktualnostjo, obenem pa so s svojim globokim uvidom 
v človeško psiho, v pogosto prekrhka družbena ravnovesja in 
številne anomalije obvezno študijsko gradivo za slehernika, ki je 
hočeš nočeš del sodobnega sveta in civilizacije. 
V velikih pripovedih modernega časa je Valentina Turcu 
našla svoj neusahljiv vir koreografske inspiracije, ki jo skozi 
pretanjeno in obenem čustveno močno ekspresijo preoblikuje 
v koherentno plesno pripoved. Prav zaradi perfekcionizma, 
ki se je jasno pokazal že na začetku njenega umetniškega 
raziskovanja, in s svojim celovitim angažmajem kljubuje 
postmoderni paradigmi »praznega«, jo lahko danes občudujemo 
kot zrelo ustvarjalko v zahtevnem žanru dramskega baleta, in to 
v najžlahtnejšem pomenu te besede, ki spektakla ne dojema kot 
oblike pritlehne zabave in površinskega blišča, ampak (rečeno z 
Lukácsem) kot »ontološko disonanco« v pričakovanju lastne »ugla-
sitve« oziroma kot dogodek celostnega osebnostnega dozore-
vanja, ki v gledalcu prebuja radovednost, voljo do spoznavanja 
ter željo po spremembi in drugačnosti. Valentinin nesporni 
talent za odrsko naracijo skozi gib se tako ne nazadnje 
kaže tudi v še tako majhnih filigranskih detajlih, ki se lahko 
udejanjijo kot nesluten, a ključni preo-brat odrskega dogajanja.
Praktične izkušnje med intenzivnim študijem solističnega 
baletnega repertoarja so avtorici dale jasen uvid v bistvo 
koreografske kreacije, znotraj katere je postavila zelo visoke
estetske standarde že s svojim celovečernim prvencem La 
Callas iz leta 2007. Po več kot 120 zabeleženih uspešnih 
sodelovanjih z mednarodno priznanimi režiserji in gledališ-
kimi ustvarjalci pa se je prva prelomnica umetniške potence 
Valentine Turcu zgodila leta 2012 z visoko estetizirano 
postavitvijo neoklasi(cisti)čne baletne mojstrovine Romeo in 
Julija Sergeja Prokofjeva na velikem odru mariborskega baleta. 
Sveža, stilno inovativna in globoko ekspresivna koreografska 
kreacija je požela odlične kritike tako doma kot v tujini, med 
drugim tudi v ugled-ni reviji Dance Europe Magazine, ter 
doživela nadaljnje postavitve v Latvijskem narodnem baletu v 
Rigi in v operni hiši Metz Métropole. 
Po prodornih koreografskih kreacijah v naslednjih letih, še pose-
bej s postavitvijo Ščedrinove orkestrske suite Carmen (po isto-
imenski Bizetevi operi) ter z baletom 
Nevarna razmerja (po istoimenskem Laclosevem romanu v 
pismih), se je 26. novembra 2016 na velikem odru maribor-
skega Baleta s spektaklom Jevgenij Onjegin zgodil epohalni 

premik in nov triumf v zvrsti dramskega baleta, ki je v iz-
virni, močno ekspresivni in pretanjeni koreografski govorici 
Valentine Turcu na novo interpretiral Puškinovo ikonično 
poetično povest o notranje razklanem Onjeginu, obenem 
pa razodel umetničino iskreno afiniteto do disonantnih 
potez ruskega in slovanskega idejnega sveta nasploh. Celovit 
univerzum dramskega baleta Jevgenij Onjegin, za katerega 
prejme koreografinja Valentina Turcu nagrado Prešernovega 
sklada v letu 2018, tako pod okriljem avtoričinega 
umetniškega mojstrstva, neprecenljivega čuta za gledališče, 
edinstvene senzualne poetike in etičnega svetovljanstva z naj-
večjo možno prepričljivostjo upodablja najgloblja psihološka 
stanja in večne dileme človeške civilizacije.
Zapisal Benjamin Virc

Tijuana Križman Hudernik in Matjaž Marin kot Olga in Lenski 
v baletu Jevgenij Onjegin, Valentine Tutcu.
Foto: Tiberiu Marta
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Strokovne nagrade Lydie Wisiakove in 
priznanja 
s področja baletne umetnosti 2018
V Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana je bil 18. aprila 2018  na sporedu letošnji vseslovenski baletni 
praznik, Svečani baletni koncert, na katerem je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju s Slovenskim 
narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in Slovenskim narodnim gledališčem Maribor podelilo letošnje najvišje 
strokovne nagrade in priznanja s področja baletne umetnosti v Sloveniji. 
Nagrade Lydie Wisiakove, ki jih Društvo baletnih umetnikov Slovenije kot krovna organizacija s področja slovenske baletne 
umetnosti vsakoletno podeljuje od leta 1997, predstavljajo najvišje strokovno priznanje za plesne dosežke s področja baletne 
umetnosti v Sloveniji.
Društvo baletnih umetnikov Slovenije lahko vsako leto podeli eno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo in največ tri 
nagrade za posebne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let. Poleg nagrad lahko podeli 
tudi posebna priznanja Društva baletnih umetnikov Slovenije poustvarjalcem in ustvarjalcem, ki so s svojimi baletnimi dejanji 
opozorili nase.
Strokovno komisijo za podeljevanje nagrad Lydie Wisiakove sestavlja sedem članov, od katerih jih Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije imenjuje pet, od leta 2013 dalje pa po enega člana imenjujeta še Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana 
ter Slovensko narodno gledališče Maribor. Komisijo sestavljajo Matjaž Marin – predsednik, Valentina Turcu, Alenka Ribič, Sanja 
Nešković Peršin, Janez Mejač, Edvard Dežman in Tomaž Rode.
Številne nagrade za umetniške dosežke s področja slovenske baletne umetnosti, podeljene od leta 1997 do danes, dokazujejo, 
da slovenski balet s svojimi interpreti tako ljubiteljem kot poznavalcem baletne umetnosti ter strokovni javnosti ponuja visoko 
bero umetniških dosežkov, zadovoljstev in raznolikosti, s katerimi baletni umetniki v Sloveniji bogatijo državno zakladnico 
umetnosti.

Nagrada Lydie Wisiakove za življenjsko 
delo na področju baletne umetnosti v letu 
2018 

LANE STRANIČ
za njen vseživljenjski doprinos slovenski baletni 
umetnosti.

Lane  Stranić je  svojo  plesno  kariero  začela s 7  leti, ko je 
v Ljubljanski operi debitirala v baletni predstavi Vrag na vasi. 
Po končani baletni šoli je dve sezoni plesala v baletnem zboru 
ljubljanskega baleta, ko je leta 1963 prejela francosko šti-
pendijo in odšla na izpopolnjevanje v Pariz, kjer je po izteku 
štipendije plesala v »Grand Ballet Classique de  France«, v 
skupini  Tessa Beaumenta. Leta 1966 je bila redno angažirana 
v hamburškem baletnem zboru, kjer je plesala v predstavah
koreografa Georgea Balanchina. Nato je tri sezone kot  solistka 
v baletnih predstavah Giselle, Labodje jezero, Agon, Don Kihot 
in drugih, plesala v sofijskem baletu v Bolgariji. 
Njena prva večja vloga, ki jo je poustvarila na domačem odru 
je bila leta 1962 »Dekle v sinjem«, v baletni predstavi Iluzije 
skladatelja Slavka Osterca in koreografa Henrika Neubauerja. 
Od tedaj dalje je kot članica Baleta Slovenskega narodnega 
gledališča Opera in balet Ljubljana, sprva kot  solistka in kasneje  
kot primabalerina, odplesala  več  kot 70 različnih vlog baletnega 
repertoarja v baletnih predstavah Papesa Ioana, Agon, Labodje 
jezero, Spartak, Opojno poletje, Hirošima, Undine, Taras 
Buljba, Nina, Povratnika, Giselle, Notredamski zvonar, Hrestač, 
Lepotica in zver, Čudežni mandarin, Pepelka, Rosalinda, 
Romeo in Julija, Pulcinella, Zgodba o vojaku, Pasacaglia, 
Siegriedova idila, Miss Julie in drugih. 
Lane Stranič, ki se je še posebej odlikovala z izjemno, za tisti 
čas celo nadpovprečno vrhunsko tehnično pripravljenostjo, 
se je v sedemdesetih letih preteklega stoletja uvrščala v sam 
vrh jugoslovanskega baleta, hkrati pa predstavljala generacijo 
najvidnejših baletnih umetnic tedanjega slovenskega kultur-
nega prostora. Še posebej nepozabni sta njeni kreaciji vlog 
Odette in Odile v Labodjem  jezeru, s katerima se je v srca 
občinstva zapisala kot tehnično dovršena, virtuozna, tempera-

mentna in graciozna balerina.  
Lane Stranič je od leta 1971 kot članica Baleta Slovenskega 
narodnega gledališča Opera in  balet Ljubljana ponesla ime 
slovenskega baleta v Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Srbi-
jo. Za svoje umetniško delovanje je leta 1984 prejela nagrado 
Prešernovega  sklada, bila leta 1987 predlagana za življenjsko 
Prešernovo nagrado. Za vlogo Odile v baletu Labodje jezero 
je leta 1972 prejela nagrado Zlata ptica, zatem pa še nagra-
do Zveze socialistične mladine Slovenije leta1974 za Labod-
je jezero in leta 1976 za Kitajsko zgodbo. Leta 1986 je prejela 
priznanje slovenske Plesno-baletne kritike. 
Za vse dosežke, ki jih je Lane Stranič podarila slovenski balet-
ni umetnosti ter s tem slovenskemu umetniškemu prostoru, 
ji slovenska baletna umetnost izreka zahvalo, v znak katere 
ji s ponosom podeljuje najvišje priznanje s področja baletne 
umetnosti v Sloveniji, nagrado Lydije Wisiakove za življenjsko 
delo.

Lane Stranič
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Nagrada Lydie Wisiakove za izjemne 
dosežke na področju baletne umetnosti v 
Sloveniji v obdobju zadnjih treh let

GIORGIA VAILATI
za glavno žensko vlogo v baletu Simfonija otožnih 
pesmi, za vloge Odette v baletu Labodje jezero, 
Klare v baletu Hrestač – Božična zgodba in Julije 
v baletu Romeo in Julija, v produkciji Baleta SNG 
Opera in balet Ljubljana

Giorgia Vailati je že takoj ob prihodu v ljubljanski baletni 
ansambel, leta 2015, pričela plesati glavne vloge v baletnih 
predstavah Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet 
Ljubljana. 
Kot suverena in prepoznavna umetniška osebnost, je do leta 
2017 prevzela pretežni del solističnega repertoarja in postala 
ena od najvidnješih balerin ljubljanskega baleta. 
Ob spremljanju njene umetniške poti, se gledalec zazre v 
raznovrstnost njenih kreacij, ki segajo vse od Odette v Labod-
jem jezeru, Julije v Romeu in Juliju, Klare v Hrestaču – Božična 
zgodba in osrednje ženske vloge v Pandurjevem baletu 
Simfonija otožnih pesmi. S svojim poglobljenim pristopom 
k oblikovanju posamezne vloge premišljeno oblikuje njen 
vsebinski karakter in ga nadgradi z zanj značilno stilno tehnično 
virtuoznostjo. 

Baletna kritika je ob njeni kreaciji Julije v baletu Romeo in 
Julija zapisala, da je »Ljubka mlada debitantka Giorgia Vailati 
dekliško naivna Julija, ki se pred gledalčevim pogledom čust-
veno prebuja od naklonjenosti Romeu do strastne ljubezni, v 
navdušujoči odrski igri in plesalkinih čudovito izraznih očeh pa 
se zrcalijo junakinjina občutja.«. 
Ob premieri Pandurjevega baleta Simfonija otožnih pesmi so 
Giorgio Vailati opisali kot posebno dragoceno pridobitev za 
ljubljanski baletni ansambel, ki je med vsemi izrazno dovrše-
nimi in očarljivimi plesalkami še posebej izstopala. 
Je plesalka, ki enakomerno razporeja svojo fizično in inter-
pretacijsko krhkost in tehnično zanesljivost izvedbe. V svojih 
vlogah je ranljiva in izrazna, dinamična in strastna. Tako kot 
v ostalih njenih vlogah, lahko tudi v vlogi Odette v baletu 
Labodje jezero s svojo svojsko zadržano emoitvnostjo poust-
varja  širok razpon interpretacije.  Kot Odette je ranljiva, izrazna 

in strastna, s svojo mehko linijo rok in vratu ter svojo svojsko 
zadržano emotivnostjo pa prepriča gledalca. Z njeno inter-
pretacijo slednji podoživlja brezčasnost enigmatične zgodbe.
Za izjemne poustvaritve vlog v baletih Simfonija otožnih pesmi, 
Odette v Labodjem jezeru, Klare v Hrestaču – Božični zgodbi 
in Julije v Romeu in Juliji, vseh v produkciji Baleta Slovenskega 
narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, prejme Giorgia 
Vailati v letu 2018 nagrado Lidie Wisiakove za izjemne dosežke 
na področju baletne umetnosti v Sloveniji.  

Nagrada Lydie Wisiakove za izjemne 
dosežke na področju baletne umetnosti v 
Sloveniji v obdobju zadnjih treh let

NINA NOČ
za vlogi Odete in Odile v Labodjem Jezeru ter za 
vlogo Klare v baletu Hrestač – Božična zgodba, 
v produkciji Baleta SNG Opera in balet Ljubljana

Vse od svoje pridružitve ansamblu leta 2013 pa do danes, je 
Nina Noč že v zgodnjem obdobju svoje baletne kariere poust-
varila več velikih vlog klasičnega baletnega repertoarja, med 
katerimi še posebej izstopata Klara v baletu Hrestač – Božična 
zgodba ter Odette in Odile v baletu Labodje jezero, v katerih 
je tako po umetniški kot tehnični plati presegla ustaljene

miselne vzorce obeh vlog in dokazala, da v sebi nosi izjemen 
baletni potencial.
Že kot Klara v Hrestaču koreografa Yourija Vamosha je Nina 
Noč na rosnem pričetku svoje baletne kariere s tehnično, 
predvsem pa umetniško interpretacijo zahtevne vloge doka-
zala, da je na slovenskih baletnih odrih zažarela nova zvezda, 
ki predstavlja nadaljevanje bogate, 100-letne domače baletne 
tradicije. Občudovanja vredno pri Nini Noč pa je tudi njeno 
nenehno iskanje dodatne vrednosti, saj se ne zadovolji z zgolj 
enim uspehom, ampak strmi h nenehnemu napredku in iz 
predstave v predstavo dokazuje svojo kontinuirano umetniško 
in tehnično rast. 
Ko je prvič nastopila v vlogi Princese v Labodjem jezeru, 
je baletna kritika zapisala, da v Nini Noč že lahko zaslutimo 
spečo belo labodjo kraljico. Zato ni čudno, da je še posebej 
presenetila z vlogama Odette in Odile v Labodjem jezeru, ki 

Girgia Vailati; foto Darja Štravs Tisu Nina Noč (skupaj s Kentom Yamamoto; foto Darja Štravs Tisu
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v karieri sleherne balerine predstavljata eno največjih preizku-
šenj klasičnega baletnega repertoarja. 
V popolnem nasprotju s krhko Odette, je v Odile do potankosti 
oblikovala vsebinski umetniški trikotnik, v katerem se preple-
tajo zapeljevanje, ljubezenska čutnost kot odsev Odete in tisti 
značilni vražji karakter Odile, ki predstavlja največjo razlika 
nežnemu in ljubečemu Belemu labodu, je s širokim razponom 
umetniške interpretacije dokazala svojo umetniško zrelost. 
Na gostovanju ljubljanskega Baleta z Labodjim jezerom v 
Celovcu v začetku leta 2018, je Nina Noč, skupaj s soplesalcem 
Kento Yamamotom zasluženo požela stoječe ovacije. Ocene 
avstrijskih medijev so zapisale, da je bila izmed vseh plesalcev 
izjemnega ansambla še posebej izstopajoča Nina Noč kot 
občutljiva Odete in hkrai ostra, a graciozna in zapeljiva Odile.
Nina Noč, ki živi in predaja svoje življenje baletnemu odru, se 
je v svoji dosedanji, dokaj kratki plesni karieri izoblikovala v 
prepoznavno umetniško osebnost slovenskega baletnega 
prostora, ki s svojo predanostjo poklicu balerine predstavlja 
prepoznavno identiteto Baleta Slovenskega narodnega gle-
dališča Opera in balet Ljubljana. Zato za svoje izjemne poust-
varitve vlog Klare v baletu Hrestač – Božična zgodba ter 
Odette in Odile ali Belega in Črnega laboda v baletu Labodje 
jezero, prejme Nina Noč v letu 2018 nagrado Lidie Wisiakove 
za izjemne dosežke na področju baletne umetnosti v Sloveniji. 

Nagrada Lydie Wisiakove za izjemne 
dosežke na področju baletne umetnosti v 
Sloveniji v obdobju zadnjih treh let

ANTON BOGOV
za vlogo Jevgenija Onjegina v baletu Jevgenij 
Onjegin v produkciji Baleta SNG Maribor

Mogočna dolgoletna in edinstvena umetniška prezenca 
Antona Bogova na slovenskem in mednarodnem baletnem 
odru je brez dvoma prežeta s številnimi vrhunskimi kreaci-
jami, ki jim je baletni prvak doslej integriral polnokrven značaj, 
emocijo in dušo do skrajnosti. Bogov je vselej plemenitil 
odre z svojimi najzahtevnjejšimi glavnimi vlogami klasičnega 
baletnega repertoarja ter ostajal zvest v najžlahtnejšem 
pomenu besede - umetnik. Najzrelejša in v psihološkem smis-
lu tudi najkompleksnejša stvaritev Antona Bogova doslej 
pa je upodobitev notranje konfliktnega, razrvanega, senzi-

bilnega in nadvse inteligentnega Jevgenija Onjegina v kore-
ografiji Valentine Turcu in v produkciji Baleta Slovenskega 
narodnega gledališča Maribor, za katero je kritika  Dance 
Europe Magazine, januarja 2017 med drugim zapisala - »… 
Anton Bogov je plesalec svetovnega kalibra, kar se ne osre-
dotoča zgolj v njegovi brezhibni plesni tehniki. Njegov ek-
spresiven izraz, kako nosi svoje telo, kako gleda Tatjano - je 
doživetje na večplastnih nivojih. Je pravi poklon Puškinu …« 
Nepomirljiv, a vendarle notranje inhibiran erotizem Onjegina, 
ki se kaže v strastni, mogočno virtuozni baletni impostaciji 
Bogova, še posebej v ekspresivnih pas de deuxih s Tatjano, 
pozornega gledalca vedno znova opomni na neznosno lah-
kotnost »Bogovskega« plesnega stila in mojstrstva. Onjegi-
novo eksistenčno praznino po Tatjanini ljubezenski zavrnitvi 
in vso agonijo, a zapoznelo strast do edine ženske, ki jo je 
zares ljubil, uspe Antonu Bogovu prepričljivo upodobiti s 
celotnim izraznim registrom koreografskega fizisa, začenši 
z melanholičnim magnetizmom pogleda, s popolno, tako 
rekoč ekstatično predanostjo trenutku in ne nazadnje tudi 
z iskanjem popolnega ravnovesja vrhunske baletne tehnike 
z natančno odmerjeno intenzivnostjo plesne dramatičnosti. 
Za svojo edinstveno poustvaritev naslovnega lika iz dramskega 
baleta Jevgenij Onjegin, koreografinje Valentine Turcu in v 
produkciji Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor, 
prejme Anton Bogov v letu 2018 nagrado Lidie Wisiak za 
izjemne dosežke na področju baletne umetnosti v Sloveniji.

Strokovno priznanje 2018 za izjemne 
dosežke na področju baletne umetnosti v 
Sloveniji

TANJA BARONIK
za izjemno interpretacijo vloge Madge v baletu 
La Silphyde v produkciji Baleta SNG Maribor

Tanja Baronik je s svojo nezamenljivo odrsko prezenco v 
baletu La Sylphide, v produkciji Baleta Slovenskega narod-
nega gledališča Maribor, prepričljivo in do potankosti upo-
dobila karakterno vlogo čarovnice Madge, ki v vlogi usmerje-
valke in razsodnice Jamesove usode predstavlja senčno 
plat Jamesove naivne fascinacije z gozdno vilo Silfido. Tanja 
Baronik je v vlogo vaške čarovnice Madge vdihnila novo, 
na slovenskih plesnih odrih še nikoli prej videno zloveščo 

dimenzijo tega ambivalentno negativnega lika. Ta se razteza 
od navidezno dobronamerne vedeževalke pa vse do neiz-
prosne čarovnice, ki je v vizualnem smislu okarakterizirana 
kot druidska vešča. Baronikova je pri tem uporabila celot-
no izrazno paleto svojega telesa, od obrazne in telesne 
pantomime, pa vse do subtilne umetniške ekspresije rok, 
ter vlogo Madge brezhibno, intuitivno in z zračno lahkot-
nostjo prepletla z virtuoznimi koreografskimi elementi.  
Zato Tanja Baronik prejme v letu 2018 posebno strokovno 
priznanje Društva baletnih umetnikov Slovenije, za njen vrhun-
ski poustvarjalni dosežek, ki ga predstavlja edinstvena kreacija 
čarovnice Madge v baletu La sylphide Augusta Bournonvilla, v 
produkciji Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor.
  

Anton Bogov; foto Tiberiu Marta Tanja Baronik (skupaj z Yuyom Omakijem), foto Tiberiu Marta
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dimenzijo tega ambivalentno negativnega lika. Ta se razteza 
od navidezno dobronamerne vedeževalke pa vse do neiz-
prosne čarovnice, ki je v vizualnem smislu okarakterizirana 
kot druidska vešča. Baronikova je pri tem uporabila celot-
no izrazno paleto svojega telesa, od obrazne in telesne 
pantomime, pa vse do subtilne umetniške ekspresije rok, 
ter vlogo Madge brezhibno, intuitivno in z zračno lahkot-
nostjo prepletla z virtuoznimi koreografskimi elementi.  
Zato Tanja Baronik prejme v letu 2018 posebno strokovno 
priznanje Društva baletnih umetnikov Slovenije, za njen vrhun-
ski poustvarjalni dosežek, ki ga predstavlja edinstvena kreacija 
čarovnice Madge v baletu La sylphide Augusta Bournonvilla, v 
produkciji Baleta Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Strokovno priznanje 2018 za izjemne 
dosežke na področju baletne umetnosti v 
Sloveniji

dirigent MARKO GAŠPERŠIČ

za njegov obširni opus glasbenega vodstva baletnih predstav 
v SNG Opera in balet Ljubljana vse od leta 1989 do danes

Dirigent Marko Gašperšič je s svojim obširnim  opusom  glas-
benega  vodstva  baletnih  predstav,  ki  sega  vse  do  leta  
1989,  pomembno zaznamoval slovensko baletno dogajanje. 
Marko Gašperšič se je rodil v Ljubljani, kjer je študiral klavir pri 
profesorici Zorki Bradač, nato pa muzikologijo na Filozofski  
fakulteti  in  dirigiranje  pri  profesorju  Antonu  Nanutu  na  
Akademiji  za  glasbo.  Za  izvedbo Dvořakove Simfonije št. 8 
je že za časa študija prejel študentsko Prešernovo nagrado. 
V ljubljanski Operi je debitiral kot dirigent operne predstave 
La bohème, nato pa je vodil mnoge  operne  in  baletne  pred-
stave,  operete  in  koncerte. Baletnemu ansamblu in simfo-
ničnemu orkestru Slovenskega narodnega gledališča Opera 
in balet Ljubljana se je priljubil ne le z najvišjo mero glasbene 
strokovnosti in za dirigenta baletnih predstav nujnega pozna-
vanja strokovnih pravil baletne umetnosti, temveč tudi s pro-
fesionalnim in človeškim odnosom, ki ju je do umetnikov gojil 
skozi vso svojo kariero. Marko Gašperšič je umetnik in človek 
širokega pogleda in misli, ki jih namenja in deli ne zgolj z glas-
beniki v  orkestru, pač  pa  tudi  s  koreografi  in  baletnimi  
plesalci.  Je  tako  rekoč  zaščitni znak mnogih uprizoritev 
baletnih predstav ljubljanskega baleta, med katere sodi še 
posebej baletna uspešnica Hrestač – Božična zgodba, ki je do 
danes doživela več kot 100 ponovitev. Je zavzet sodelavec  pri  
nastajanju  novitet,  sodobnih  baletov  in  baletnih  predstav  

iz  zakladnice  klasičnega baletnega repertoarja. Od leta 1989  
do  danes  je  dirigiral  številnim baletnim predstavam, med 
njimi Beli košuti, Don Kihotovim sanjam, Giselle, Drugi sloven-
ski baletni simfoniji, Coppeliji  na Montmartru, Trionfu di 
Afrodite, Navihanki, Hrestaču, Pokrajini misli, baletu za otroke 
Kdo je najmočnejši na svetu?,  pa spet Hrestaču  –  Božični  zgodbi,  
Dawsonovi Giselle, Baletnemu  večeru  Stravinski, Trnuljčici, 
Labodjemu jezeru, Doktor Živagu in drugim. 
Marko Gašperšič, ki je z glasbenim vodstvom baletnih pred-
stav v vseh svojih letih delovanja pomembno zaznamoval 
Balet Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet 
Ljubljana, bo v letošnjem letu s predstavo BALET 100 po 
mnogih aktivnih letih umetniškega ustvarjanja odšel v 
zaslužen pokoj. 
Za njegov celovit umetniški prispevek h glasbenemu vodenju 
baletnih predstav Baleta Slovenskega narodnega gledališča 
Opera in balet Ljubljana, Marka Gašperšiča slovenska baletna 
stroka nagrajuje z visokim strokovnim priznanjem.
 

  

Strokovne nagrade Lydie Wisiakove
in posebna priznanja s podrocjaa baletne 

umetnosti v Sloveniji 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije 

podeljuje od leta 1997

Marko Gašperšič; foto Darja Štravs Tisu
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Čas je za več umetnosti na Televiziji Slovenija
     mačehovski odnos slovenske nacionalne televizije do       
      domače umetnosti in umetnikov

ali

Ni več skrivnost in povsem jasno je, da slovenski nacionalni medij, Televizija Slovenija, goji mačehovski odnos do umetnosti, pred-
vsem slovenske. Če kvantitativno primerjamo umetniške oddaje z na primer športnimi, je razmerje nekje 10% ali še manj umetnosti 
proti 90% športa. In podobno je tudi z ostalimi programskimi zvrstmi. Ob takšni trditvi bo kaj lahko mimogrede padel očitek, da to 
ne drži, da je umetniških filmov dovolj.  Toda ne govorim le o filmih, med katerimi se tako ali tako sila redko znajde kakšna domača 
stvaritev, ampak o slovenski umetnosti na sploh. 
Torej, oddaj o slovenski umetnosti in umetnikih je malo, če pa že kakšna prijadra na program, se to večinoma zgodi ob uri, ko slovenska 
delovna populacija, šolarji, dijaki in študenti večinoma že ležejo k počitku. Mimogrede je vmesno vprašanje: Kakšen bo odnos 
današnje mladine do umetnosti, ko bo ta odrasla? Televizijski medij bi moral v največji meri skrbeti za izobraževanje, kajti tudi odd-
aje iz umetnosti, pa naj bodo to baletne, dramske, operne, lutkovne predstave, koncerti klasične in jazz glasbe, dokumentarne oddaje 
kot oddaje o knjigi in njih pisateljih, o pesnikih in drugih slovenskih umetnikih ... izobražujejo, iščejo nove ljubitelje in poznavalce 
posameznih umetniških področij ... 
Slovenci tako radi kritiziramo Hrvate, a moramo jim priznati ponos hrvaškega nacionalnega medija HRT. V njihovih programih se 
umetnost vrsti, na programu jo lahko najdeno zjutraj, dopoldne, popoldne, zvečer. Skratka, HRT skrbi za identiteto in izobraženost 
lastnega naroda!
Govorimo o baletu. Za kaj več bi se morala slovenska umetnost oziroma nje kreatorji zbrati in preprosto zahtevati več umetnosti na 
televiziji. Če ima politika svoj program, ga ima lahko tudi umetnost. Programi na slovenski nacionalni televiziji se ne financirajo le 
iz davkoplačevalskega denarja, zanje vsak mesec, po sila demokratičnem sistemu - hočemo nočemo, plačujemo RTV prispevek. Ali 
zanj vsaj dobimo kar pričakujemo ...? Kot večina ostalih umetniških zvrsti, tudi Balet v programe Televizije Slovenija zaide redko, 
večinoma v nočnih urah. A za to ne smemo kriviti prav vseh! Danica Dolinar, urednica Uredništva za resno glasbo in balet, pa Tina 
Šrot, novinarka umetniškega in kulturnega programa in zagotovo še kdo se trudijo umetnost, tudi baletno, postaviti na mesto, ki ji 
pripada. Uspešno? Nikakor! Odgovornost najdemo pri vodstvu. 
Če so se včasih baleti na Televiziji Slovenija redno snemali, baletne oddaje redno predvajale, baletni umetniki pa za njihovo delo 
prejemali solidna plačila, je danes kaj takega le še spomin na preteklost. Morda Jugoslovansko, ko je država še gojila odnos do umet-
nosti in umetnikov! Zdaj že leta poslušamo, da denarja ni, zato ne morejo snemati baletnih predstav slovenskih nacionalnih baletnih 
ansamblov, baletov slovenskih koreografov, baletnih koncertov ...  Saj bi jih želeli, a le tako, da bi umetniki delali zastojn. Pa se mimo-
grede vprašamo, koliko denarja gre za prenose športnih dogodkov, na primer olimpijade, lige prvakov, svetovnega pokala v alpskem 
smučanju, slovenske nogometne lige ... Zagotovo ne malo! In če se denar najde za šport, se mora najti tudi za umetnost! Vsaj pravilno 
in pravično bi se moral razporediti.
Pred nedavnim je v informativnem programu na prvem programu Televizije Slovenija zazvenela športna novica: “Zasedel je odlično 
38. mesto”.  Spoštovani, če v Poročilih govorite o odličnem 38. mestu slovenskega športnika, zakaj nikoli in nikdar ne poročate o 
zavidljivih dosežkih slovenskih baletnih umetnikov, slovenskih baletnih ansamblov, ki niso uveljavljeni le doma ampak širom sveta. 
Ste kdaj poročali o svetovljanskih gostovanjih mariborskega ali ljubljanskega Baleta? O dosežkih Edwarda Cluga v tujini? O nastopu 
Tjaše Kmetec in Petra Đorčevskega v Miamiju? ... Morda, a tako redko, da spomin umetnost neumetniškim dušam briše. Dejali 
boste: “Saj Tina Šrot poroča v oddaji Osmi dan”. Da, a oddaja, ki je na sporedu enkrat tedensko še ni kontinuirano poročilo kulture 
in umetnosti! In, če si Modrijani zaslužijo najprestižnejše mesto v programu Televizije Slovenija, to je ob 20. uri na prvem programu 
neposredno po televizijskem Dnevniku, bi tja morala najti pot tudi umetnost!
Najbolj obsojanja vreden pa je odnos vodstva javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija. Tomaž Rode, predsednik Društva baletnih 
umetnikov Slovenije se je v začetku januarja s protestnim pismom odzval na prispevek v informativni oddaji Dnevnik, v katerem 
so poročali o okroglih obletnicah v letu 2018. Našteli so jih celo vrsto, na 100 letnico slovenskega poklicnega baletnega ansamb-
la oziroma slovenskega baleta pa so pozabili. Zanimivo je, da se je korektno odzvala sedaj baje že nekdanja odgovorna urednica 
informativnega programa, Jadranka Rebernik, ki je zapisala: “... nimam sicer neposrednega vpliva na to, kar pripravijo kolegi iz kul-
turno-umetniškega programa za informativni program, vendar Vam bom vseeno odgovorila. Popolnoma razumem Vaše nezadovoljstvo, 
vendar žal Špela (op. novinarka Špela Kožar, ki je pripravila prispevek) v dveh minutah najbrž ni mogla našteti  vseh obletnic, gotovo je 
še kaj izpustila. Kot so mi pojasnile kolegice iz uredništva kulture, so sicer to informacijo, ki jo omenjate, objavili  v oddaji Osmi dan,  dne 
28.12. 2017. Dopuščam možnost, da ste to spregledali ali pa se Vam je to zdelo premalo. S kolegico Šavlovo sva se dogovorili, da ob prvi 
priložnosti pripravijo poglobljen prispevek za Dnevnik ali Odmeve, ki bo posvečen slovenskemu baletu.”.  Rebernikova tako v svojem 
korektnem zapisu poudarja še nekaj, in sicer pičli dve minuti, ki ju je Televizija Slovenija v Dnevniku, dne 2. januarja 2018, namenila 
kulturi in umetnosti. Sila malo vizavi odtalim rubrikam! 
Pravi odnos Televizije Slovenija do umetnosti seveda prepoznamo v odgovoru vodilnih. Če se generalni direktor RTVS, Igor Kadunc 
in varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTVS, Ilinka Todorovski na pismo sploh nista odzvala, pa je njuno “čast” zagotovo oprala  
direktorica TVS, mag. Ljerka Bizilj z zapisom: “Verjemite, da tudi področju baleta namenjamo veliko pozornosti. Če pa smo kaj pre-
skočili, bomo gotovo nadoknadili.”. Iz zapisa lahko sklepamo, da mag. Lijerka Bizelj dejansko nima vpogleda o kvaniteti programskega 
predvajanja posameznih področij ali pa ji za umetnost ni mar. 
Večkrat je bilo slišati tudi očitek, češ, da kulturne in umetnostne oddaje niso tako številčno gledane kot nekatere ostale. Pa se, dragi 
odgovorni zavedate, da je številčnost gledalstva odvisna od kontinuitete in pogostosti posameznih oddaj? 
Prebivalci Republike Slovenije plačujemo mesečni RTV prispevek ne glede ali programe Televizije Slovenija spremljamo ali ne. Če 
država od svojih državljanov zakonsko odreja plačilo prispevka, bi bilo v demokratični družbi razumljivo vsaj, da od plačevanja 
dobijo tudi kakšno korist. Za ljubitelje umetnosti, pa tiste, ki se zavedajo, kako pomembna je umetnost za izobraževanje in razvoj 
prihodnjih generacij, predvsem pa za kulturno in umetniško identiteto naroda, bi lahko uslišali vsaj že tolikokrat izrečeno željo po 
številčnejših umetniških programskih vsebinah, seveda ob primernih urah. Pa se bo kaj takega sploh zgodilo? Dokler se umetniki 
v zahtevi ne združimo, dokler brezkompromisno ne zahtevamo sprememb in pokličemo odgovorne na zagovor, nam ostane le eno: 
Upanje umre zadnje! 
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Mednarodni dan plesa 2018Mednarodni dan plesa 2018

Mednarodni plesni komite, ki deluje pod okriljem Mednarodnega gledališkega inštituta ITI Unesco, je leta 1982 ustanovil Mednarodni 
dan plesa. Praznujemo ga 29. aprila, na rojstni dan Jeana-Georgesa Noverra (1727−1810), stvaritelja novodobnega baleta. Vsako 
leto na ta dan obkroži svet poslanica ene od znamenitih osebnosti s področja plesa. Namen praznovanja in vsakoletne poslanice je 
povezati vse zvrsti plesa, da bi častili to obliko umetnosti in vedno znova odkrivali njeno univerzalnost, da bi premagali vse politične, 
kulturne in etnične ovire ter povezali ljudi skozi mir in prijateljstvo v jeziku, ki mu pravimo PLES. 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je slovensko plesno poslanico, ki jo slovenskemu plesnemu krogu sporoča slovenski baletni 
umetnik, uvedlo po vzoru drugih držav leta 2009. 
Prva, leta 2009, je bila zaupana koreografu, baletnemu plesalcu in Umetniškemu direktorju baleta SNG Maribor, Edwardu Clugu, 
druga, leta 2010, baletnemu plesalcu, koreografu, pedagogu in dobitniku strokovne nagrade Pia in Pino Mlakar 2010 za vseživljenjsko 
delo na področju baletne koreografije, Vlastu Dedoviču, leta 2011 baletnemu plesalcu, koreografu, pedagogu in dobitniku strokovne 
nagrade Lydie Wisiakove 2011 za vseživljenjsko delo na področju baletne umetnosti, Janezu Mejaču, leta 2012 baletnemu umetniku 
in častnemu predsedniku DBUS, dr. Henriku Neubauerju, leta 2013 solistki baleta SNG Maribor in koreografinji Valentini Turcu, 
leta 2014 Vojko Vidmar, nagrajenec s prešernovo nagrado za življenjsko delo leta 2015 plesalec Gregor Luštek, prejemnik nagrade 
Prešernovega sklada 2015, leta 2016 Ana Vovk Pezdir, pobudnica revija klasično baletnih šol in društev RS, leta 2017 predsednik 
Društva baletnih umetnikov Slovenije, Tomaž Rode ter leta 2018 Ljiljana Keča, prejemnica nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko 
delo leta 2017.

29. april 2018

Ljiljana Keča
Slovenska poslanica ob Mednarodnem dnevu plesa 2018

“Ples je umetnost v času, ki seže onkraj časa. 
  Gib izgine. 
  Korak odide. 
  Občutek življenja ostane. 
  Plesalec zato ustavlja čas. 
  Kdor odpleše življenje, ostaja večno mlad.”.

V letu 2018 je Mednarodno plesni poslanico zapisalo kar pet plesnih umetnikov iz različnih koncev sveta. 
V Društvu baletnih umetnikov Slovenije smo v slovenski jezik prevedli dve.

14



Tvoje telo je spočeto pred tabo in je prostor za vse 
rituale, ki ti pripadajo.
Ko prisluhneš svojemu telesu skozi ples, slišiš tudi mnoga 
telesa in ples zapeljevanj – skušnjav in  praznovanj, 
ki so last tvojih prednikov in last tvojevrste – last 
človeštva.
V svojem telesu hraniš plese, ki te bodo rešili.
Kdor pleše, se dotakne drugega prav izpod kože; ples se 
dotakne teže in vonja tvojega telesa, premaga snovne 
pregrade in izbriše meje med telesi in narodi.
Živela sem na obeh straneh zgodovine. Videla sem 
revščino in bogastvo, pokrajine in telesa, nahranjena 
z močjo in zlorabljena od moči. Moje delo izkopava, 
iščoč prava telesa med telesi, ki so javno razstavljena, 
v javnosti vidna.

Ohad Naharin, Izrael / koreograf, umetniški vodja plesnega ansambla “Batseva Dance Company”, 
kreator gibalnega jezika GAGA
Mednarodna plesna poslanica 2018

Ples, ples je bivanje v trenutku. Je poslušanje razsežnosti 
občutkov. Ples pomeni dovoliti, da postane to poslušanje 
vir za vsa čustva, vse oblike in vsebine. Ne smemo pa 
pozabiti, od kod prihajamo.
Ko so me prvič vprašali, o čem govorijo moja dela, 
sem odvrnil, da govorijo sama zase. Govorijo o tem, 
kako se vsi njihovi delci ujamejo in strnejo v zgodbo 
– v plesno pripoved notranjosti prostora, krhkosti in 
eksplozivne moči; v raziskovanje giba, organizacije in 
strukture. Moje delo pomeni smejati se nam samim. Je 
dinamičnost, poveličevanje – pretiravanje in omalo-
važevanje, spojitev užitka in napora, je “pretvorba” 
norosti vsakega plesalca, njegovih strasti in fantazije v 
čisto obliko.
V svoji najboljši obliki je lahko ples dostojanstven, 

čeprav še daleč od popolnosti. Upreti pa se moramo nazadnjaškemu in nespremenljivemu razmišljanju, ki je 
zakoreninjeno  v marsikaterem plesnem izobraževanju. Zamenjajmo stare ideje za nove, boljše. In nikoli ne 
smemo pozabiti vsak dan malo zaplesati.
In nikoli ne smemo pozabiti vsak dan malo zaplesati …  nikoli pa pred ogledalom.Živela sem na obeh straneh 
zgodovine. Videla sem revščino in bogastvo, pokrajine in telesa, nahranjena z močjo in zlorabljena od moči. 
Moje delo izkopava, iščoč prava telesa med telesi, ki so javno razstavljena, v javnosti vidna.
Biti koreografinja na Kubi in v Dominikanski republiki – na čarobnih otokih, kjer živim, otokih, obdanimi s 
Karibskim morjem in ljudmi, ki plešejo že pred rojstvom – je že samo po sebi privilegij.
Ples je čudovit protistrup, je zdravilo, ki preprečuje razmah človeške norosti.
Vsem razseljenim osebam, beguncem in izgnancem širom po svetu pravim: imate deželo, ki je ves čas z vami 
in ki vam je nič in nihče ne more vzeti; deželo lastnega telesa.
Prevedla: Dubravka Celinšek

Biti koreografinja na Kubi in v Dominikanski republiki – na čarobnih otokih, kjer živim, otokih, obdanimi s 
Karibskim morjem in ljudmi, ki plešejo že pred rojstvom – je že samo po sebi privilegij.
Ples je čudovit protistrup, je zdravilo, ki preprečuje razmah človeške norosti.
Vsem razseljenim osebam, beguncem in izgnancem širom po svetu pravim: imate deželo, ki je ves čas z vami 
in ki vam je nič in nihče ne more vzeti; deželo lastnega telesa.
Prevedla: Dubravka Celinšek

Marianela Boán, Kuba / koreografinja, plesalka in učiteljica 
Mednarodna plesna poslanica 2018
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V Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana 
je bil 18. aprila 2018  na sporedu letošnji vseslovenski baletni 
praznik, Svečani baletni koncert, ki ga vse od leta 2012 dalje 
z združenimi močmi vsako leto uprizorijo Društvo baletnih 
umetnikov Slovenije, Balet Slovenskega narodnega  gledališ-
ča Opera in balet Ljubljana in Balet Slovenskega narodnega 
gledališča Maribor. Pri izvedbi sta se jim pridružila tudi Balet-
na šola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Umet-
niška gimnazija - smer Balet Konservatorija za glasbo in balet 
Maribor.

Koncert v letu 2018 je ponudil na ogled dobršno mero klasičnih in 
sodobnih baletnih točk. Poudarek je bil na aktualnih nagrajen-
cih, katerim so se pridružili tako lanskoletni nagrajenci kot tudi 
nekateri drugi solisti obeh slovenskih baletnih ansamblov, 
svečanost pa so pokrepili še bodoči upi slovenskega baleta, 
ki se šolajo na enem in drugem slovenskem baletnem 
Konservatoriju. 

Večer so odprli učenci Baletne šole Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana s koreografijo Vesne Cestnik 
Tehovnik, Pizzicatto polka, na glasbo Johanna Straussa mlaj-
šega in v izvedbi Lane Šifrar, Neže Ane Goričar in Vida Vidica, 
sledila pa jim je Gita Šaravanja, dijakinja Umetniške gimnazije 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor z variacijo iz baleta 
Paquita v koreografiji Mariusa Petipaja 
in na glasbo Ludwiga Minkusa. Pas de deux iz drugega dejan-
ja baleta Giselle v koreografiji Jeana Corallija in Julesa Perrota 
sta suvereno zaplesala solista Baleta SNG Maribor, Catarina 
de Meneses in Ionut Dinita, v duetu Lare in Komarovskega 
iz baleta Doktor Živago v koreografiji Jiříja Bubeníčeka in na 
glasbo Dmitrija Šostakoviča pa sta se predstavila lanskoletni 
nagrajenec z nagrado Lydie Wisiakove za posebne dosežke na 
področju baletne umetnosti, Petar Đorčevski in Tjaša Kmetec, 
oba solista Baleta SNG Opera in balet Ljubljana. Gaj Žmavc je 
predstavil svojo sodobno koreografsko miniaturo z naslovom 
Moment musicaux na glasbo Domenica Scarlattija, v kateri 
je zaplesal skupaj s Tetiano Svetlično - oba člana Baleta SNG 
Maribor, prvi del pa sta zaključila letošnja nagrajenka Nina 
Noč in Kenta Yamoto, solista Baleta SNG Opera in balet 
Ljubljana, s pas de deuxom Elegija iz četrtega dejanja Labod-
jega jezera v koreografiji Lynne Charles in na glasbo Petra Iliča 
Čajkovskega.  

Najava Svečane podelitve strokovnih nagrad s področ-
ja baletne umetnosti v Sloveniji je pripadala Baletu SNG 
Opera in balet Ljubljana z Valčkom iz baleta Doktor Živago, 
predstave, ki je bila leta 2017 nagrajena z nagrado Lydie 
Wisiakove. 
Po dodelitvi nagrad so sledile še štiri baletne poslastice, 
ki so večer zaokrožile v celoto. Sodobno koreografsko 
stvaritev  turškega koreografa Rutkaya Özpinarja, Viral 
load, sta na glasbo Maxa Richterja zaplesala člana Baleta 
SNG Opera in balet Ljubljana Marin Ino in Richèl Wieles, 
solista mariborskega baleta Asami Nakashima in Yuya 
Omaki pa sta se predstavila v pas de deuxu Diana in 
Acteon na glasbo Cesara Pugnija in v koreografiji Mariusa 
Petipaja. Letošnja nagrajenka Giorgia Vailati je nato s 
Kentom Yamamoto zaplesala duet iz baleta Simfonija 
otožnih pesmi, ki ga je Balet SNG Opera in balet Ljubljana 
posvetil prezgodaj preminulemu slovenskemu režiserju 
Tomažu Pandurju, večer pa sta s sklepnim pas de deuxom 
Tatjane in Onjegina iz uspešnice mariborskega baleta 
Jevgenij Onjegin, v koreografiji Valentine Turcu in na 
glasbo Sergeia Rachmanninova, sklenila Jelena Lečić in 
prvak mariborskega baleta ter letošnji nagrajenec Anton Bogov.

Svečani baletni koncert 2018

Girgia Vailati in Kenta Yamoto v Simfoniji otožnih pesmi; foto Darja Štravs 

Anton Bogov in Jelena Lečić v Jvgeniju Onjeginu; foto Tiberiu Marta

Nina Noč kot Odette v Labodjem jezeru; foto Darja Štravs Tisu
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SLOVENSKI BALET 
SLAVI 100 LET

Z vročitvijo listine o častnem pokroviteljstvu predsednika Republike 
Slovenije, Boruta Pahorja nad 100-letnico slovenskega baleta, se je 
uradno pričelo več kot leto dni trajajoče slavje 

SLOVENSKI BALET 
SLAVI 100 LET

Z vročitvijo listine o častnem pokroviteljstvu predsednika Republike 
Slovenije, Boruta Pahorja nad 100-letnico slovenskega baleta, se je 
uradno pričelo več kot leto dni trajajoče slavje 



V počastitev visokega jubileja baletnega ustvarjanja v Sloveniji je 12. aprila 2018 predsednik Republike Slovenije Borut 
Pahor vročil listino o častnem pokroviteljstvu nad obeleževanjem 100. obletnice slovenskega baleta.

V imenu slovenskega baleta je listino o častnem pokroviteljstvu predsednika republike prevzel Tomaž Rode, predsed-
nik Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki sta se mu ob slovesni predaji pridružila predstavnika vodilnih institucij 
s področja baletne umetnosti v Sloveniji, umetniška vodja Baleta Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet 
Ljubljana Sanja Nešković Peršin in Danilo Rošker, direktor Slovenskega narodnega gledališča Maribor.

Predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije se je v nagovoru zahvalil baletnim umetnikom, da s svojo energijo, 
dano od boga umetnosti, kreirajo in pišejo dosje slovenske baletne umetnosti. “Nocoj je poseben dan slovenskega 
baleta. Z nocojšnjo premiero predstave Balet 100 v stavbi Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, 
kjer se je pred sto leti zgodil prvi profesionalni slovenski baletni ansambel, pričenjamo več kot leto dni trajajoče slavje 
slovenskega baleta,” je dejal Tomaž Rode in se iskreno zahvalil predsedniku Pahorju za izkazano čast. 

V Predsedniški palači so ob tej priložnosti zaplesali baletni solisti Baleta Slovenskega narodnega gledališča Opera in 
balet Ljubljana, Baleta SNG Maribor ter učenci Konservatorija za glasbo in balet Maribor in Baletne šole Konserva-
torija za glasbo in balet Ljubljana. 

Po svečanem vstopu predsednika Pahorja so najprej nastopili učenki in učenec 6. razreda Baletne šole Konservatorija 
za glasbo in balet Ljubljana,  Lana Šifrar, Neža Ana Goričar in Svit Pestotnik Stres s koreografijo Vesne Cestnik, 
Pizzicatto polka, na glasbo Johanna Straussa mlajšega, sledila pa sta jim solista Baleta SNG Maribor, Tetiana Svetlična 
in Yuya Omaki s Kmečkim pas de deuxom iz baleta Giselle v koreografiji Mariusa Petipaja in na glasbo Adolpha Adama.  
Dijaka Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Assija Sultanova in Jan Trninič, ki sta se pravkar vrnila z mednarod-
nega baletnega tekmovanja “Vibe” na Dunaju, na katerem je Jan Trninič zasedel odlično drugo mesto, sta se predstavila 
z duetom iz baleta Edwarda Cluga Radio & Juliet na glasbo Radioheada. V duetu Lare in Komarovskega iz baleta Doktor 
Živago, v koreografiji Jirija Bubeničeka in na glasbo Dmitrija Šostakoviča sta nato zablestela Tjaša Kmetec in Petar 
Đorčevski - solista Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, sledila pa je izvedba koreografije Moment musicaux mladega 
slovenskega koreografa Gaja Žmavca, v kateri je na glasbo Domenica Scarlattija zaplesal skupaj s Tetiano Svetlično 
- oba sta člana Baleta SNG Maribor. Za konec sta se predstavila še Nina Noč in Kenta Yamamoto, solista Baleta SNG 
Opera in balet Ljubljana z romantično Elegijo iz Labodjega jezera, na glasbo Petra Iliča Čajkovskega in v koreografiji 
Lynne Charles.
 
S svečano vročitvijo listine se je tako tudi uradno pričelo obdobje slavja 100-letnice slovenskega baleta, ob kateri  
bodo potekale številne slovesnosti, ki jih s skupnimi močmi pripravljajo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Balet 
Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Maribor, Cankarjev dom, 
Slovenski gledališki inštitut in Televizija Slovenija. 

Skupna fotografija predsednika RS, Boruta Pahorja z nastopajočimi ter predstavniki najpomembnejših inštitucij s področja baletne umetnosti 
v Sloveniji, Sanjo Nešković Peršin, umetniško vodjo Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Danilom Roškerjem, direktorjem SNG Maribor in 
Tomažem Rodetom, predsednikom Društva baletnih umetnikov Slovenije. Fotografija: Tamino Petelinšek / STA 

Slovenski Balet v predsedniški palači
PREDSEDNIK RS, BORUT PAHOR, SLOVENSKEMU BALETU SVEČANO VROČIL LISTI-
NO NAD ČASTNIM POKROVITELJSTVOM PRAZNOVANJA 
100-LETNICE PROFESIONALNEGA BALETA V SLOVENIJI
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Balet Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet 
Ljubljana je svojo prvo premiero v jubilejnem, 100-letu sloven-
skega baleta, ki jo je uprizoril 12. Aprila 2018, naslovil Balet 100. 
Večer je sestavljen iz treh zgodovinskih stvaritev treh sloven-
skih koreografov, ki so poleg bogatega ustvarjanja doma, ime 
slovenskega baleta s svojim delovanjem v tujini ponesli tudi v 
mednarodni prostor.

 

Prvi balet na sporedu je plesna suita Lok v koreografiji nestorjev 
slovenskega Baleta, plesnega in koreografskega para Pie in 
Pina Mlakarja, plesna suita Lok. Pino (1907–2006) in Pia 
(1908–2000) Mlakar, sta se šolala in spoznala v šoli nemškega 
plesnega ekspresionizma Rudolfa von Labana. Poleg plesnih 
in koreografskih mednarodnih uspehov sta bila v času med 
obema vojnama vodje baletnih ansamblov znanih evropskih 
gledališč, baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana pa 
sta vodila v letih 1946–1952 in 1955–1960.
Balet Lok, ki je bil sprva celovečerni balet treh dejanjih, deloma 
na glasbo Frana Lhotke ter deloma brez glasbene podlage, je 
praizvedbo doživel novembra 1939 v Münchenu, kasneje, leta 
1940, pa je bil uprizorjen še v ljubljanski operi, ko sta Pia in 
Pino Mlakar v njem tudi zaplesala. 
Premiera plesne suite Lok, ki je približno 20-minutni povzetek 
celovečernega baleta in se izvaja brez glasbe, je bila novem-
bra leta 1970 v čast petdesetletnici slovenskega baleta. V njej 
sta zaplesala Maruša in Vojko Vidmar, ki še danes ostajata edini 
živeči baletni par, ki je z Mlakarjema tudi dejansko deloval in 
zato kot edina plesalca suito Lok tudi dejansko poznata. Lok je 

bil leta 1971 posnet tudi za Televizijo Slovenija, posnetek pa si 
lahko občasno ogledamo še danes. 
O plesni suiti Lok je Pino Mlakar zapisal, da je bil in ostaja en 
sam veliki pas de deux, sporočilo o ustvarjalnih močeh, izraz 
čiste ljubezni in čistega plesa. Lok je v okviru baletnega večera 
Balet 100 obnovljen po izvirni koreografiji Pie in Pina Mlakarja
Ko vodstvu ljubljanskega Baleta navkljub velikim naporom

za prenos koreografije ni uspelo doseči dogovora z Marušo in 
Vojkom Vidmarjem, njunima odločitvama sta namreč naspro-
tovala sin Pie in Pina Mlakarja, Tomo Mlakar, ter njegova soproga, 
Dušanka Berce Mlakar, je zahtevno delo z vso odgovornostjo 
prevzela baletna mojstrica ljubljanskega Baleta, Olga Andree-
va, in ob pomoči Dušanke Berce Mlakar in Toma Mlakar baletno 
suito Lok s pomočjo filmskega posnetka ponovno oživela. 
Na premieri sta duet Lok odplesala Giorgia Vailati in Kenta 
Yamamoto, v drugi zasedbi pa sta se predstavila Marin Ino in 
Filippo Jorio. 
Baletna kritičarka Daliborka Podboj novo ljubljansko izvedbo 
Loka opisuje takole: “Plesna scena baletne suite Lok predstavlja 
neobremenjen, prazen oder, ko se v odsevu odrske luči oder kar 
odpira vabilu na ples, ko najprej vstopi on, fant, vitez ostrine 
natančnih gibov, ko prostor zaobjame s svojim plesom in odide. 
Potem vstopi ona, dekle, ki zapleše svoj mladostni spev prisrčnih 
lahkotno igrivih gibov in poskokov, se zavrti in pusti svojo sled, 
tanek diagonalni trak, ki prostor razdeli na dve površini. In se znaj-
deta vsak na svoji strani začrtane diagonale, ko se začne njun 
duet srečanja ter spoznavanja, ki hitro preskoči razmejitveno 

Premiera Baleta SNG Opera in balet Ljubljana

BALET 100
Ljubljanski Balet svečano uprizoril premiero treh kultnih baletnih del slovenskih koreografov

Girgia Vailati in Kenta Yamoto v Loku; foto Darja Štravs Tisu Marin Ino in Filippo Jorio v Loku; foto Darja Štravs Tisu

Balet 100 - Pastoralna simfonija; foto Darja Štravs Tisu
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črto, in steče slikoviti plesni duet srečnih trenutkov mladosti, 
konča pa v objemu večnosti. Njune roke se mehko in počasi, v 
čutnih okroglinah giba za gibom sklenejo v objemu osmice, ovite 
okoli dveh teles, dueta, v skulpturo pričakovanja; je vznemirljivi 
trenutek, je življenjska prerokba, posvečena njej in njemu, ki 
ustvarjata življenje. Suita Lok ni le čisti plesni pas de deux 
ljubezni, je tudi plesni lok zgodovinskega pričevanja, je poetika 
življenjskega ritma, ko umetnika v svoj plesni krogotok sadita 
ljudske korake in spletata življenjsko impresijo mladosti, spoznanj 
ter odgovornosti zrelosti, je živa koreografska impresija barvitih 
plesnih poslikav. Kenta Yamamoto in Giorgia Vailati sta pred-
stavnika nove baletne dobe, ko plesna in športna telesa posegajo 
po višavah atraktivnih sfer, tudi novih telesnih moči ter dognanj. 
Po svoji plesni estetiki sta izvrstna plesalca, manj pa blizu plesni 
ekspresiji Mlakarjevih, ko mojstra plesa tistih dni nista mogla 
posegati po današnjih izvedbenih klicajih, imela pa sta ekspre-
sivne čutne globine in doživeta miselna obzorja; ko vsak gib 
zaživi v impresiji izraza in v plesu vzvalovijo čutna krila življenja. 
Kenta je lažje zavel resnost časa, ki se je kazala v moških ostrinah 
korakov in gibalnih izrisov ter pokončne drže plesalčeve vloge, 
Giorgia  pa predvsem zaplesala lahkotnost ter lepoto mladosti 
vseh dob in časov, je srečna in srčna v svojih mladostnih plesnih 
vrtincih. Srečanje s suito Lok še vedno odseva genialni ustvarjalni 
duh Pie in Pina Mlakarja, ki sta kot velika ustvarjalca gradila 
evropska plesna obzorja pred in po drugi svetovni vojni.”.

Balet Žica je svojo praizvedbo doživel 17. maja 1976 na odru 
SNG Opere in baleta Ljubljana. Po zasnovi dramaturga Smilja-
na Rozmana je scenarij in koreografijo ustvaril Vlasto Dedović, 
pod avtorsko glasbo  se je podpisal Janez Gregorc, scenografi-
ja pa je bila delo Jožeta Spacala. 
Plesalec in koreograf Vlasto Dedović je potem, ko je v Cetinju 
v Črni gori končal baletni šolo prispel Ljubljano in se sprva 
priključil ljubljanski baletni šoli, kmalu pa tudi ljubljanskemu 
baletnemu ansamblu in še pred končanim šolanjem postal 
njegov solist. V začetku šestdesetih let preteklega stoletja je 
odšel na Švedsko, kjer je plesal in koreografiral v Stora teatru 
v Göteborgu in bil dve leti je član slavnega Cullberg baleta v 

Stockholmu. V Ljubljano se je vrnil na začetku sedemdesetih in 
ji ostal zvest do konca svojega življenja. Deloval pa kot solist, 
pedagog in baletni asistent, dokler se ni pretežno posvetil 
koreografiji. 
Balet Žica je pol urna koreografska stvaritev, v kateri koreograf 
Dedovič izpostavlja življenjske trenutke iz obdobja, ko je Lju-
bljano v času druge svetovne vojne obdajala bodeča žica. Ba-
let Žica je leta 1976 težko dočakal svojo premiero, saj takratne 
oblasti vsebini niso bile naklonjene, čeprav koncept zariše v 
težave prebivalcev Ljubljane pred okupatorsko žico, tudi bru-
talnost okupatorja. Žica je nazadnje le ugledala odrske luči, 
bila posneta za televizijo in se nato leta predvajala na nekdanji 
praznik Dan republike, 29. Novembra. Ponovna koreografska 
postavitev Žice je bila zaupana Mateji Rebolj, asistent pred-
stave pa je Stefan Capraroiu. 
Ustvarjalci aktualne postavitve Žice so sledili predvsem vsemu 
tistemu, kar je Dedoviču, ki je v sedemdesetih letih raziskoval 
in se poigraval s tedanjimi tehničnimi novitetami televizijs-
kega studijskega snemanja, predstavljalo vizijo o tem, kako 
naj bi Žica v svoji televizijski različici dejansko izgledala. Zato 
danes v novi scenski postavitvi Ateja Tutte dobiva po eni strani 
povsem nov, sodobnejši odrski izgled, čeprav gledalcu zariše 
občutek, da s pomočjo napredne gledališke tehnične opreme 
gleda Dedovičevo Žico na televizijskem zaslonu v obliki, ki je 
najbližja tisti, kakršno si je Dedovič v sedemdesetih letih zami-
slil. Hkrati je bila postavitev baleta Žica v okviru baletnega 
večera Balet 100 prvič uprizorjena na živo glasbo, saj se je v 
preteklosti izvajala le na glasbeni posnetek. 
Edino korektno in strokovno ljubljansko kritiško pero izpod 
roke Daliborke Podboj je ob letošnji izvedbi Žice zapisalo: 
“Plesne podrobnosti premikajoče se množice plesalcev so precizno 
in skladno razvejane po odru v duhu in ritmu glasbene sklad-
be, ob zamrznitvah skupine se zaznajo tudi telesne napetosti, 
telesa pa delujejo kot  žive skulpture, ki zračijo moč mase, moč 
življenja. Plesni slog predstave sledi melodičnim jazzovskim 
tonom skladatelja Gregorca, je tudi lahkotno zgrajen na plesni 
jazz obliki, najbolj se je gibalnemu jazz izrazu približal glasnik 
Hugo Mbeng, v tej plesni formi sta impresivno zadihala še Urša 

Balet SNG Opera in balet Ljubljana v Dedovičevi Žici; foto Darja Štravs Tisu
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Vidmar in Filip Viljušić (nasprotje: ženska in moški). Zanimivo 
koreografsko strukturiran, že kar filmsko izoblikovan in izveden 
je boj dveh moških (nasprotje: dva moška) v izvedbi Yujina 
Muraishija in Yukija Sekija. V vlogi tujca je zablestel Petar Đorčev-
ski v atrakcijah svojih plesnih moči, s katerimi je zavladal pros-
toru. Ni bil tisti hladni okupator, sovražnik, prej vladar, ki se 
postavlja nad druge, praktično nepremagljiv. Koreografski 
koncept se torej gradi na množici in posameznih trenutkih 
ob pogledu onstran žice ali pod okroglino drobnogleda, kar v 
scenski manipulaciji dobi še dodaten vizualni učinek. Posebno 
vlogo je koreograf namenil mladosti, dekletu in mladeniču, duetu, 
ki je del množice, vendar med seboj tudi življenjsko povezan 
v idili mladosti ter ljubezni, ki premore dovolj poguma ter 
moči, da se upre tujcu, na koncu mladost tudi zmaga oziroma 
ona prispeva k uničenju tujca; navdihnjeno in prepričljivo sta svoj 
duetni spev zavela Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag.”.

Sklepni del baletnega večera Balet 100 se svečano končuje s 
šesto - Pastoralno simfonijo Ludwika van Beethovna v kore-
ografiji Milka Šparembleka. Šparemblekovo Pastoralno sim-
fonijo lahko označimo kot častitev in slavje življenja ali kot 
častitev in slavje bogate, 100 letne zgodovine ljubljanskega 
in hkrati prvega slovenskega poklicnega baletnega ansambla. 
Koreograf in režiser svetovnega slovesa, Milko Šparemblek, se 
je rodil na Prevaljah na Koroškem, se zatem preselil v Zagreb, 
kjer se šolal in doštudiral na filozofski fakulteti. Hkrati se je pri 
hrvaških baletnih pedagogih učil klasičnega baleta. Sprva je 
deloval kot plesalec - solist in prvak zagrebškega baleta, dok-
ler se leta 1953 ni odpravil v Pariz na baletno izpopolnjevanje. 
Kasneje je postal član raznih mednarodnih baletnih ansam-
blov in deloval z Mauriceom Béjartom, Martho Graham, José-
jem  Limonom in z drugimi slovečimi imeni tedanje baletne 
družine. Bil je direktor baleta Metropolitanske opera v New 
Yorku, Gulbenkian baleta v Lizboni in baleta v Lyonu, v letih 

od 1992 do 1994 pa vodil Balet HNK Zagreb. Koreografiji se je 
začel posvečati leta 1955, od tedaj pa je na oder postavil več 
kot 150 baletnih, opernih in dramskih predstav, televizijskih 
baletov, oddaj in umetniških filmov. 
Milko Šparemblek je redno deloval tudi v rodni Sloveniji in za 
Balet SNG Opera in balet Ljubljana posrtavil več baletov, med 
katerimi še danes odmevajo Pesmi ljubezni in smrti, Zgodba 
o vojaku, Pilcinella in drugi. Pastoralno simfonijo je v Ljubljani 
prvič postavil leta 1986. Šparemblek danes velja za koreografa 
z izjemnim in unikatnim koreografskim jezikom.
Ob letošnji premieri Šparemblekove Pastoralne simfonije, kate-
ri je odlično igral simfonični orkester ljubljanske opre pod 
taktirko Marka Gašperšiča, je Daliborka Podboj zapisala: 
“Ljubljanski balet je povsem navdušil s svojo letečo pastirsko 
izvedbo, ko so koraki kar leteli po glasbenih tonih, z njimi pa 
vihrali beli kostumi v novi mojstrski obnovi koreografske izvirne 
postavitve Milka Šparembleka in ob asistenci Spomenke Šparem-
blek; solistične vloge so zaplesali: Nina Noč, Owen Lane, Eli 
Purkunen, Filippo Jorio, Marin Ino, Richel Wieles. Prav je, da se 
pohvali poleg izvrstnih solistov tudi celotni baletni ansambel, 
ki usklajeno vihra po odru na krilih glasbe in plesa v Šparem-
blekovi zahtevni plesni liriki, poetiki, ki slavi življenje in gibanje, 
ki se odpira gibalnemu umetniškemu navdihu, ki je odpiral in 
odpira nova scenska ter plesna obzorja časa; saj je njegova 
plesna simfonija brezčasna, večna. Prav tako se mojstrsko veje 
plesna dinamika Pastoralne simfonije po prostoru in se vznemir-
ljivo iskrijo zanimive poslikave posameznih skupin, še posebej 
pa solistični spevi, ki opojno zarišejo v kompozicijsko celoto. 
Obnova Pastoralne simfonije Milka Šparembleka v času 100-
letnice slovenskega baleta se lahko šteje tudi kot slovenski 
baletni doprinos k slavju koreografovih 90 življenjskih let, ki jih 
bo praznoval letošnjega 1. decembra. In je Pastoralna simfo-
nija znova segla v srca gledalcev tako kot takrat pred trideseti-
mi leti, ko je navdihnila in vznemirila ljubljansko plesno sceno.”. 

Nina Noč in Hugo Mbeng v Pastoralni simfoniji Milka Šparembleka; foto Darja 
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Balet SNG Maribor je 2. marca 2018 na odru Velike dvorane Sloven-
skega narodnega gledališča Maribor uprizorili baletno premiero z 
naslovom Leva desna leva desna – triptih sodobnih koreografij, ki 
ga  sestavljajo tri koreografska dela koreografov Gaja Žmavca, Ed-
warda Cluga in Aleksandra Ekmana.    
Prva v programu je bila premiera baleta Maestro v koreografiji 
Gaja Žmavca, koreografa, ki izhaja iz vrst plesalcev Baleta SNG 
Maribor. Žmavc se je v preteklosti že izkazal v oblikovanju koreo-
grafskih miniatur, se dvakrat uvrstil v finale beograjskega Festi-
vala koreografskih miniatur, zasedel prvo mesto na Tretjem sloven-
skem tekmovanju koreografskih miniatur leta 2017, z Baletom 

SNG Maribor leta 2013 postavil koreografijo Home v okviru 
Večera sodobnih koreografij, leta 2014 pa je oblikoval koreografijo 
za Mladi slovenski balet z naslovom Poslednje štiri pesmi na glasbo 
Richarda Straussa.
Drugi v večeru, koreograf Edward Clug, je prispeval svoje koreograf-
sko delo Hill Harper´s Dream, ki ga je leta 2013 krsto predstavil v 
Zürichu z baletom tamkajšnje operne hiše.  Koreografsko “kristal-
no čisto” delo je zasnoval na glasbo Milka Lazarja z duetom dveh 
harf v  glasbeni izvedbi Natalije Ristić Puzigače in Anje Kožuh. 
V tretjem, zaključnem delu baletni triptih v celoto zaokroži sila 

Premiera Baleta SNG Maribor

Leva desna, leva desna
Mariborski Balet je uprizoril premiero treh sodobnih baletnih del

Matjaž Marin, Branka Popovici in Sytze Jan Luske - Hill Harper´s Dream; foto Tiberiu Marta

Gaj Žmavc - Maestro; foto Tiberiu Marta Balet SNG Maribor - Maestro; foto Tiberiu Marta
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zanimivo delo enega najuspešnejših sodobno baletnih koreografov 
današnje generacije, Alexandra Ekmana, ki se je v Sloveniji 
prvič predstavil že leta 2015, ko je ljubljanski Balet postavil svojo 
koreografsko uspešnico Kaktusi. Ekman se je izobraževal na balet-
ni šoli Švedskega kraljevega baleta, nato postal član baletnega 
ansambla Švedske kraljeve opere, že po enem letu pa se je pridružil 
Nizozemskemu plesnemu gledališču NDT II. 
Baletna kritičarka Daliborka Podboj je na portal Parada plesa o 
predstavi zapisala: “Gaj Žmavc svojim novim koreografskim pris-
topom in delom Maestro v vlogi koreografa prav prijetno preseneti, 
izkaže se še za preciznega opazovalca gibov glasbenikov, orkestra 
ter dirigentov, zatopljenih v svoje misli, spomine ali v trenutke 
poustvarjanja partitur, v tem kontekstu je zasnoval svojo letošnjo 
premiero Maestro. Koreografski koncept njegove nove stvaritve sloni 
prav na dirigiranju in dirigentskih vzgibih koncertnega maestra, 
ki ga sam upodobi dovolj razmišljajoče, zastrtega v spomine ali 
iskanja novih navdihov. Njegov koreografski pristop je realen, 
naraven, tako kot se lahko sledi dirigentom na koncertnih izved-
bah in njihovim skoraj plesnim vzgibom s taktirko v roki, ko znajo

ob dirigiranju celo ritmično poskakovati, nastopajoče vmesne od-
more pa še velikokrat prijetno motivirati. Asistentka koreografije 
in solistka v vlogi Muze, Tetiana Svetlična, se tokrat predstavi še 
kot kostumografinja, pozlačenih in rdečih kostumov, ki koncertno 
uprizoritev obarvajo ob izbrani glasbi Antonina Dvořáka: 1. Sim-
fonija št. 9 v e-molu, Iz novega sveta, op. 92; 2. Slovanski plesi za 
klavir štiriročno, op. 72. št. 2: Dumka in v izvedbi baletnih solistov 
ter ansambla Baleta SNG Maribor, kjer se da zaslediti tudi mlade 
baletne talente, nedavno še učence KGBM.
Korakoma v sceno velikega praznega koncertnega odra vstopi naj-
prej on, Maestro, primerno odet s koncertno eleganco, ko pridejo 
do izraza  njegovi mali vzgibi, filigranske strukture ročnih oblik, 
nato se že zasledi premikajoče se gibanje dirigenta, vpetega v lastni 
ustvarjalni svet. Kmalu se mu pridruži njegova Muza v belem kos-
tumu, spredaj z orisom violinskega ključa, zadaj na hrbtu pa basov-
ski ključ, ki ob svojem črnem zaključku kar zastavi vprašanje o 
repnem nastavku. Muza je vitka, gibčna, njun odnos na trenutke 
proseč, tudi ljubeč in hvaležen, ki ga tako ali drugače realizirata ob 
svojih srečanjih, rekla bi, da je Muza predvsem njegova iščoča ust-
varjalna Nota, vrhunec, ki ga skuša uloviti, tudi izpisati v notnem 
sistemu na razprostrti projekciji po stranicah odra. ki se ji sledi 

kot koncertni dekoraciji. Scena Marka Japlja je estetsko izčiščena, 
prepuščena tonom glasbe in plesu, tudi omenjenemu notnemu 
scenskemu izpisu, ko pa nastopi orkester plesalcev in se zalesketajo 
luči, so po sredi bleščeče scene postavljeni koncertni stoli rezervi-
rani za baletno koncentriranje, na čelu teh pa, on, Maestro. Sug-
estivno se sledi skupinski sceni (orkestralnih) gibalnih izrisov, ki 
se ne spuščajo v preprosto kopiranje instrumentalne igre, ampak 
domiselno v abstraktnih formah ter plesnih izzivih dinamično 
zarišejo v koncertno atmosfero, v prispodobo virtuozne igre ter 
vzgibov glasbenikov, ko se zaiskri še kaka osebna izpoved ali sledi 
duet, izstopi manjša skupina, prav tako ne manjka osmišljenih ter 
humorno zasnovanih trenutkov.   
Predstava bi lahko še kompaktneje zavibrirala, če se ne bi kar vrs-
tili odmori in zatemnitve ter bi glavni junak svoja iskanja v času 
in po prostoru nekoliko bolj razgibali, z manj praznega prostora. 
Zaplesal je baletni orkester 24 plesalcev: Ženske – Asami Nakashi-
ma, Branka Popovici, Ines Petek, Vanja Vitman, Metka Masten, 
Hristina Stojčeva, Jelena Lečić, Lara Maher, Neja Hrastar, Ema
Perič, Satomi Netsu, Liza Podjavoršek, Monja Obral; Moški – Yuya

Omaki, Sytze Jan Luske, Filip Jurič, Alexandru Pilca, Ionut Dinita, 
Jan Trninič, Tiberiu Marta, Mircea Golescu, Cristian  Popovici, 
Vasilij Kuzkin, Vadim Kurgajev, Jakob Korošec, Aleks Šišernik.  
Balet Edwarda Cluga, Hill Harper´s Dream, izvirno izpostavi dva 
vrhova, ki se bočita na sceni: bela tla z rahlim dvigom ter končnim 
trikotnim zavihkom, ki se v predstavi izpostavi kot sanjski snežni 
vrh, ter trikotna postavitev dveh harf, ki v prostor fokusirata iz-
virni kompozicijski vrh. Tudi v tej koreografiji je scena minimalis-
tična, čista in preprosta po svoji postavitvi, ko belina pridobi v siju 
hladne rezke svetlobe še fantazijski odsev. V ta scenski, likovno za-
okrožen prostor vstopa razigrana skupina moških in žensk, sodeč 
po športno zasnovanih kostumih kostumografa Lea Kulaša je to 
skupina mladih na belem snežnem oddihu, ki predstavljajo: Žen-
ske – Asami Nakashima, Catarina de Meneses, Ines Petek, Branka 
Popovici, Jelena Lečić, Tetiana Svetlična; in Moške – Matjaž Marin, 
tudi asistent koreografa, Ionut Dinita, Sytze Jan Luske, Yuya Oma-
ki, Aleksandru Pilca, Filip Jurič … Razigrana skupina duetov se 
v njegovi značilni gibalno zasnovani poetiki sugestivno prepleta, 
med seboj srečuje ter  usmerja k beli vzpetini, ko kdo tudi utrujeno 
obleži tik pod vrhom, za katerega koreograf pravi, da ni višji od 
212 centimetrov. Vrh je torej realno izmerjen, sanjske želje, ki teži-

Ines Petek v Hill Harper´s Dream; foto Tiberiu Marta Asami Nakashima in Matjaž Marin v Hill Harper´s Dream; foto Tiberiu Marta
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jo k njegovi vzpetini, pa se nadrealistično snujejo v duhu Clugove 
slikovito zaokrožene ter skladno zasnovane plesne izpovedi. Ob 
vznožju te rahle bele vzpetine vstopi v plesni kader še smučar, tudi 
drseče prečka belo površino in si ‘prismuča’ sanjsko lepotico na 
baletnih špicah, ki lovi ravnotežje na njegovih smučkah, tudi na 
špicah odkoraka ob podpori smučarskih palic. Koreograf Edward 
Clug je hudomušno zarisal v sanjski svet posvetnih želja, tudi ga 
dovolj jasno in berljivo izpisal na belem pobočju, ki ga na kon-
cu preleti še sedežnica s smučarko. Predstava Hill Harper´s Hill je 
celovito zaokrožena umetniška impresija, ki virtuozno oscilira na 
ozki mejni rezini med realnim in sanjskim. 
Na Velikem odru SNG Maribor je bila premierno uprizorjena ko-
reografija Alexandra Ekmana, Left Right, Left Right, praizvedba iz 
leta 2012 za Lucent, Dancetheater Den Haag, na glasbo Mikaela 
Karlssona. Tudi v tej koreografiji zaplešejo: Ženske – Catarina de 
Meneses, Asami Nakashima, Tetiana Svetlična, Jelena Lečić, Vanja 
Vitman, Branka Popovici, Ines Petek, Hristina Stojčeva, in ženska 
v rdečem Klavdija Stanešič; Moški – Matjaž Marin, Yuya Oma-
ki, Sytze Jan Luske, Filip Jurič, Alexandru Pilca, Ionut Dinita, Jan 
Trninič, Mircea Golescu, Aleks Šišernik. 
Delovno kostumsko sivino nastopajočih preseka vzvišen mimohod 
ženske v rdeči svečani eleganci (kostumografija A. Ekman). Scena 
je tudi primerno odprta za ples, polkrožno pa razdeljena z mejniki, 
ki se pozneje aktivirajo kot športni rekviziti, svetlobno oblikovan-
je (Tom Visser)  efektno razgiba scensko dogajanje, poleg seveda 
koreografske vsebine, ki jo je tako kot ljubljanskemu tudi maribor-
skemu baletu odlično posredoval asistent koreografije Fernando 
Troya. 

Koreografske značilnosti Alexandra Ekmana so razpoznavne tudi 
v tej koreografiji množičnega korakanja, ko sledijo hitre menjave 
plesnih sekvenc, tudi prostorska umestitve priročnih rekvizitov, 
predmetov, ki večpomensko zaznamujejo sedanjik. V koreografi-
ji Left Right, Left Right so to manjši elevatorji, športni ogrevalni 
pripomočki za hitro hojo. Tudi vsak nastopajoči stopi na svoj hi-
trostni rekvizit, torej je na sceni položenih 16 tekaških trakov, na 
njih pa šestnajst hitečih plesalcev, ki v skupinskih oblikah docela 
atraktivno izpostavijo hitrosti današnjih množic, v skupni usmer-
jenosti in mimohodih. Tako jasno izkazano skupinsko usmerjenost 
koreograf zabavno ter oprijemljivo preseka s kakim duetom, man-
jšo skupino oziroma osebnostno obarvanimi  trenutki. 
Predstavljena koreografska struktura je slikovito razgibana in nian-
sirana, je kar filmsko kadrirana. V času tehničnega preoblikovanja 
odrske scene se ta zapolni z video inscenacijo (koncept Aleksand-
er Ekman, oblikovanje Tiberiu Marta), ko se domiselno izogne 
vmesnemu odmoru, ne da bi se rušila konceptualna struktura, 
dogajanje pa premesti v realno mestno središče. Na videoposnetku 
se sledi razigrani plesni skupini, ki pohajkuje sredi širokih cestišč, 
se gibalno razvršča po zebri ob zeleni semaforski luči, se vozi s 
premičnimi stopnicami, skratka vedri mariborsko mestno središče 
(kar me spomni na tista 80., ko se je po Ljubljani vila razposaje-
na plesna množica od Kongresnega trga do Čevljarskega mostu in 
naprej). Koreograf Alexander Ekman je s svojo sodobno predstavo 
Left Right, Left Right v tolikšni meri realno zarezal v obstoječi čas, 
da se ta njegov projekt povsem lahko izpostavi kot enkratni prispe-
vek k zgodovinskemu izpisu sedanjega življenjskega ritma, čeprav 
merjenega v korakih plesne skupine, navidezne množice.”.

Balet SNG Maribor - Leva desna, leva desna; foto Tiberiu Marta
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Meseca julij in avgust, ki sicer veljata za meseca dopustov, obiskovanja plaž, hribov, mamljivih mednarodnih destinacij 
..., za meseca, ko so odrske luči nacionalnih baletnih odrov večinoma ugasnjene, sta za Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije najbolj delavna meseca v letu. Zadnji teden julija in prvi teden avgusta so obeležili Mednarodni poletni 
baletni seminar Dancs-Piran, številne baletne predstave in baletni koncerti v okviru Poletnega festivala Piran na odru 
Tartinijevega trga, za konec pa še baletni koncert Tja med zvezde na poletnem odru Gledališke in koncertne dvorane 
Lendava.

Mednarodni poletni baletni seminar Dancs-Piran se je odvijal v Piranu in ponujal poletno izpopolnjevanje številnim mla-
dim baletnim plesalkam in plesalcem, ki se bodisi z baletom srečujejo šele v prvih letih šolanja, bodisi si šele utirajo pot 
na baletne odre, profesionalnim baletnim plesalkam in plesalcem pa ponuja možnost, da ohranijo polno plesno formo 
tudi v času počitnic in so potem v začetku nove sezone pripravljeni na najtežje baletne izzive.

Poletni festival Piran, ki je pred leti nastal na pobudo Društva baletnih umetnikov Slovenije, je poleg koncertov klasične 
in zabavne glasbe ter musicla ponudil na ogled številne baletne predstave, baletne koncerte in izobraževalne pro-
grame o baletu. Balet je v letu 2018 tako predstavljal najobširnejše programsko težišče piranskega festivala. Baletne 
predstave so tako kot leto poprej tudi v letošnjem letu v svojih izvedbah  združevale izvrstne profesionalne baletne 
plesalke in plesalce ter mlade, še šolajoče se plesalke in plesalce, z vključevanjem katerih Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije na povsem drugačen način nadaljuje v letu 2014 začetim in konec leta 2015 zaključenim projektom Evropskih 
socialnih skladov, Mladim slovenskim baletom. 

Sila uspešno poletje je zaključil še tradicionalni baletni koncert pod zvezdami, tokrat z naslovom Tja med zvezde na 
poletnem odru arhitekturno izjemne Gledališke in koncertne dvorane Lendava.

DRUŠTVO BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE V 
MESECIH JULIJU IN AVGUSTU 

Filip Jurič v baletu Dama s kamelijami, 
foto: Mirjana Šrot
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Peti Poletni festival Piran 2018
V Piranu je od 22. julija do 5. avgusta 2018 že peto leto zapored potekal Poletni festival Piran, ki se je leta 2014 rodil na pobudo 
Društva baletnih umetnikov Slovenije in njegovega predsednika Tomaža Rodeta. Ko je po štirih letih od sodelovanja pri organizaciji 
odstopila Zveza kulturnih društev Piran, se je organizatorjema letošnjega festivala, Društvu baletnih umetnikov Slovenije in Občini 
Piran pridružil Avditorij Portorož. Medtem, ko je neprecenljivo pomoč vseskozi nesebično podajala nekdanja podžupanja Občine 
Piran, Meira Hot, častna pokroviteljica festivala 2018 in najzaslužnejša, da se je ta “zgodil” tudi letos, sta program s skupnimi močmi 
oblikovala direktorica Avditorija Portorož, Dragica Petrovič in predsednik DBUS, Tomaž Rode.

V petnajstih dneh, kolikor je potekla festival, se je na odru čarobnega piranskega Tartinijevega trga zvrstila vrsta baletnih in glasbenih 
dogodkov.    

V letu 2018, ko slovenski balet praznuje svojo stoletnico ustanovitve prvega profesionalnega baletnega ansambla pri nas, so v progra-
mu festivala prevladovali baletni dogodki: celovečeni baleti Romeo in Julija, Dama s kamelijami, Ratatouille - balet za otroke, Slika 
na razstavi in Carmen, dva večera Dancs-Piran, Svečani baletni koncert ob 100-letnici slovenskega baleta ter številni izobraževalni 
programi o baletu ter nekaj okroglih miz, vezanih na slovenske baletne umetnosti.  

V predstavah so nastopali nekateri izmed najvidnejših slovenskih baletnih umetnikov tako iz Ljubljane kot Maribora, v kulturi 
samozaposleni slovenski baletni plesalci ter dijakinje in dijaki obeh slovenskih srednjih baletnih šol oziroma umetniških gimnazij 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana in Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Z vključevanjem mladih baletnih plesalk in 
plesalcev, ki bodo v kratkem stopili na pot profesionalne baletne umetnosti, želi Društvo baletnih umetnikov nadaljevati tradicijo 
Mladega slovenskega baleta in mladim ob boku profesionalnih baletnih umetnikov omogočiti pridobivanje odrskih in drugih balet-
nih izkušenj.

Baletne predstave na Tartinijevem trgu so odlično obiskane, z ozirom da piranski festival ponuja vse svoje dogodke na ogled 
brezplačno, pa na predstave slovenskih nacionalnih baletnih ansamblov zagotovo privabijo tudi marsikaterega novega obiskovalca.
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Romeo in Julija
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Želja, da Društvo baletnih umetnikov Slovenije na Poletnem fes-
tivalu Piran v letu 2018 uprizori balet Romeo in Julija je botro-
vala nastanku različice znamenite ljubezenske zgodbe v klasični 
baletni verziji. Predstava v slabi uri in pol zajame zgolj vse na-
jpomembnejše segmente Shakespearove drame in jih združi v 
celoto. 

Najslavnejša ljubezenska zgodba vseh časov je tako v še eni različ-
ici zaživela na odru Tartinijevega trga, pod zvezdnatim nebom in 
v čarobnem ambientu, ki se s vojo podobo v celoti zlije z zgodbo. 
Romeo in Julija dajeta ime ljubezni sami. Mar ni res, da se skoraj 
vsak moški, ki doživi opojnost tistega sladkega čustva, imeno-
vanega ljubezen, vsaj za trenutek prepozna kot Romeo? Ali pa ga s 
tem latinsko zvenečim imenom označijo drugi. Ni Julija tista po-
doba, v kateri bi se hotela najti vsaka ženska, ko začuti, da bo svoje 

življenje našla v drugem?
Vendar pa se vizija Romea in Julije ne izpolnjuje samo v milini, 
kajti poleg ljubezni je tudi zgodba o mržnji, prevzetosti, nestrp-
nosti in vzvišenosti, je zgodba poezije in nasilja. Zgodba o svetu 
sovraštva, v katerem se ljubezen izpolni v smrti. Tragedija iz rene-
sančnega sveta, ki govori za vse čase in o vseh časih, tudi našem.

Dogajanje v baletni verziji izpod koreografskega peresa Tomaža 
Rodeta se preliva iz slike v sliko brez odmora, v zgodbi pa po 
besedah 
obiskovalcev ni ničesar preveč in ničesar premalo. Scena je min-
imalistična, kostumi iz fundusa SNG Opera in balet Ljubljana 
pa predstavo obarvajo in zaokrožijo v celovito scensko podobo.
Odlične interpretacije vlog so poustvarili solisti iz Ljubljane in 
Maribora, v baletnem zboru pa so zavidljivo zrelost pokazali dijaki 

Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto kot Julija in Romeo, foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati in Nina Noč kot Julija in Lady Capulet, foto: Mirjana Šrot

Kenta Yamamoto in Ionut Dinita kot Romeo in Mercutio, foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati, Nina Noč in Siniša Bukinac kot Julija, Lady Capulet in Lord Capulet 
foto: Mirjana Šrot

Jan Trninič (Benvolio), Ionut Dinita (Mercutio), Kenta Yamamoto (Romeo), Filip Jurič 
(Tybalt) in baletni zbor, foto: Mirjana Šrot

Kenta Yamamoto (Romeo), foto: Mirjana Šrot
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obeh slovenskih Konservatorijev za glasbo in balet. Odlična, 
prežeta z milino in trpljenjem sta bila Giorgia Vailati kot Julija in 
Kenta Yamamoto kot Romeo. Zaradi njune resnične življenjske 
ljubezenske zgodbe sta bila povsem pristna in gledalcem segla še 
toliko bolj v globino njihovih src. Ionut Dinita je svojega Mercutia
oblikoval z mero humorja, ki ga je v trenutku smrti prelil v 

tragično ironijo, v kateri je prišla še posebej do izraza njegova 
brezmejna ljubezen do prijatelja in želja po pomiritvi dveh med 
seboj osovraženih družin, kot da bi vedel, da se bo sicer ljubezen 
Julije in Romea končala tragično. Popolno nasprotje Mercutiu je 
v vlogi Tybalta oblikoval Filip Jurič, ki je z ravno pravšnjo mero 
sovraštva in želje po krvavih obračunih spodbujal k še večjemu 

razdoru med Capuleti in Montegi, pri čemer smo lahko mimo-
grede dobili občutek, da njegovo največje sovraštvo izvira prav iz 
dejstva, da lahko Lady Capulet ljubi le skrivoma, čeprav se hkra-
ti v odnosu do Lorda Capuleta ves čas počuti kot dominantni 
tekmec v resnični ljubezni. Lady Capulet, ki jo je sila čustveno 
oblikovala Nina Noč, je v tokratni dramaturški zasnovi pred-
stavljena nekoliko drugače kot smo vajeni. Prav zaradi hladnega
odnosa s soprogom Capuletom, katerega zahteve, kot je bilo za 
tisti čas v navadi, v celoti izpolnjuje, hkrati pa želi svojo hči ob-
varovati ravno pred podoživljanjem lastne ljubezenske usode, v 
smrti Tybalta, ko se odloči postati zagovornica ljubezni Romea 
in Julija navkljub temu, da ji je ravno Romeo z ubojem Tybalta
zadal najhujši čustveni udarec. Odločni Lord Capulet (Siniša 
Bukinac), ki se ljubezenskega razmerja med njegovo soprogo in 
Tybaltom sicer ves čas zaveda, a ga v celoti prezira s svojo moško 
gospodovalnostjo nad Lady Capulet, se s smrtjo Tybalta znajde v 
vlogi edinega resnega nasprotnika ljubezni Julije in Romea. Tedaj 
v želji po uveljavljanju svoje volje postane še bolj gospodovalen 
in celo brutalen. V ostalih solističnih vlogah ne moremo zaobiti 
še mladega dijaka Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Jana 
Trniniča, ki se je kot Benvolio izkazal v plesih skupaj s Kemtom 
Yamamoto in Ionutom Dinita, pa Aleksa Thea Šišernika kot Pari-
sa, ki ga Juliji za moža določi Lord Capulet, Nine Slabe v sprva 
komični in kasneje zaskrbljujoče čustveni ponazoritvi lika Juli-
jine dojilje in Matjaža Marina kot izvrstnega Patra Lorenza, ki 
strmi h temu, da uresniči željo slehrnega posameznika ter se tako 
s svojo človeško dobroto zaplete  v odgovornost za tragično smrt 
Julije in Romea. 

Giorgia Vailati, foto: Mirjana Šrot

Baletni zbor, Nina Slabe (Dojilja), Matjaž Marin (Pater Lorenzo) Aleks Theo Šišernik 
(Paris) , foto: Mirjana Šrot

Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto, foto: Mirjana Šrot
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Dama s 
kamelijami

Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto v baletu Dama s kamelijami, foto: Mirjana Šrot
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Dama s kamelijami je celovečerni dramski balet v osmih slikah, 
ki je v produkciji Društva baletnih umetnikov Slovenije nastal 
leta 2017. Tedaj je občinstvo Damo s kamelijami na Poletnem 
festivalu Piran označilo za najboljšo predstavo festivala. Prav to 
dejstvo je verjetno najbolj botrovalo želji piranskega občinstva, 
da se Damo s kamelijami ponovno uvrsti v program Poletnega 
festivala Piran 2018.

Balet vsebinsko sledi vsebini Verdijeve opere Traviata, ki je ra-
zličica Dumasovega romana Dama s kamelijami. V baletu nasto-
pajo uveljavljeni baletni solisti slovenskih baletnih ansamblov in 
samozaposlenih v kulturi ter mladi baletni plesalci, ki se šolajo v 
zadnjih letnikih ljubljanskega ali mariborskega Konservatorija za 
glasbo in balet. Z vidika zasedbe je Dama s kamelijami zastavlje-
na z namenom zgledovanja mladih baletnih plesalk in plesalcev 

po starejših, že uveljavljenih baletnih umetnikih. To jim omog-
oča predvsem pridobivanje novih izkušenj, ki jim bodo olajšali 
vključitev v delo profesionalnega baletnega ansambla. Ker mlade 
baletne plesalke in plesalce skozi proces vaj vodijo profesional-
ni baletni plesalci, v predstavi celoten ansambel deluje kot ho-
mogena celota, pri kateri ni opaziti, da mladi pravzaprav še niso 
prestopili praga profesionalne baletne umetnosti. 

Balet Dama s kamelijami se izvaja brez odmora in brez vmesnih 
prekinitev za spremembo scenografij, vsebinsko pa je dogajan-
je precej zgoščeno. Vsaki od štirih glavnih slik predhodno sl-
edi krajši prolog, ki vsebinsko ponazori dogajanje med dvema 
slikama, kot npr. zakaj se je Margherita odločila za vstop med 
kurtizane v prvem prologu, razdrtje zaroke med sestro Armanda 
Duvala in njenim zaročencem v drugem prologu, zaroka Barona

Giorgia Vailati (Marguerita) in Kenta Yamamoto (Armando Duval), foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati (Marguerita) in Aleks Šišernik (Gospod Duval), foto: Mirjana Šrot

Giorgia Vailati, Kenta Yamamoto, Nina Noč in Filip Jurič, foto: Mirjana Šrot Prizor igre s kartami, foto: Mirjana Šrot

Giorgia Vailati, Kenta Yamamoto, foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati, Kenta Yamamoto, Aleks Šišernik, Neža Rus in zbor, foto: Mirjana Šrot
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in Margherite v tretjem prologu itd., Predstava je tako občinstvu 
razumljiva, zaradi primerne dolžine pa tudi dostopna. 
Zasedba v letu 2018 se je deloma razlikovala od zasedbe v letu 
2017. Tijuano Križman Hudernik je zaradi družinskega narašča-
ja v vlogi Margherite Gautier zamenjala Giorgia Vailati, teh-
nično povsem sigurna balerina, ki je vlogo ponazorila z močno 
dramsko gradacijo, kateri je dodala nekaj močno prepoznavnih 
trenutkov samega Margheritinega trpljenja v ljubezenski zvezi z 
Armandom Duvalom. Tega je tako kot v letu 2017 poustvaril iz-
vrstni Kenta Yamamoto, ki se ne odlikuje zgolj s svojo tehnično 
sigurnostjo in izoblikovanimi linijami, temveč tudi z izjemno 
odrsko osebnostjo v do potankosti oblikovani vlogi. Tudi Aleks 
Theo Šišernik je ponovno  plesal Armanovega očeta, Monsig-
neura Duvala. Vlogo je v sintezi z Vailatijevo še dodelal, njegova 
pantomimska pripoved je bila predvsem v velikem duetu, v ka-
terem Margherito prosi, da zapusti Armanda še bolj razumljiva 
kot pred letom. Hladnost očeta, ki stremi izključno k sreči last-
nega sina je tako še bolj prihajala do izraza vse do trenutka, ko 
dramaturški višek doseže v spoznanju, da je ljubezen Margherite 

in Armanda iskrena in večna. Nina Noč je v uprizoritvah v letu 
2018 v vlogi Madame Duvernoy zamenjala Tetiano Svetlično, ki 
se vse bolj posveča oblikovanju vlog v sodobnejših baletih. S Fil-
ipom Juričem v vlogi Plesisa (plesal ga je tudi v letu 2017) sta bila 
tehnično sigurna, njuna pripoved pa razumljiva. Višek dosežeta 
v velikem, tehnično izjemno zahtevnem duetu.  Olympe (v letu 
2017 Nina noč) je bila mlada balerina Neža Rus, ki je dokazala 
svoj velik potencial in prepričala, da njen umetniški razvoj dose-
ga stopnjo, ko ji bo potrebno ne le posvečati več pozornosti, pač 
pa tudi zaupati več solističnih vlog. Naravnost odlično je vlogo 
Grofa Perregauxa predstavil Ionut Dinita. Njegovo hrepenenje 
po Margheriti in zavidljivost Armandu se med seboj prepleta-
ta do trenutka, ko svoje zadoščenje doseže s pozivom Armanda 
na dvoboj. Nanine, sobarica, je bila ljubka Nina Slabe. Baletni 
zbor, v katerem so plesali Nina Bačani, Nina Kramberger, Lara 
Ekar Grlj, Maryia Kavaliova, Antoneta Turk, Assija Sultanova, 
Jan Trninič, Jošt Martinčič, Jakob Korošec in Tim Dolinšek je 
deloval kot homogena celota, tehnično zanesljivo in karakterno 
raznoliko.  

Nina Noč in Filip Jurič, foto: Mirjana Šrot Nina Noč, Filip Jurič in Neža Rus, foto: Mirjana Šrot

Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto, foto: Mirjana Šrot Giorgia Vailati, Kenta Yamamoto in Aleks Theo Šišernik, foto: Mirjana Šrot
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Carmen

Nina Noč - Carmen in baletni zbor, foto: Mirjana Šrot
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Po dveh letih premora se je na piranski poletni oder vrnil tudi 
balet Carmen, ki je v produkciji Društva baletnih umetnikov 
Slovenije nastal leta 2015 v okviru tedanjega Mladega slovenske-
ga baleta. V letih 2015 in 2016 je Carmen v koreografiji Tomaža 
Rodeta in na glasbo Gorgesa Bizeta ter Rodiona Schedrina 
doživela več kot šestnajst ponovitev, v glavnih vlogah pa so se 
zvrstili Mateja Železnik, Alena Medič, Barbara Potokar, Prisca 
Zeisel in Tetiana Svetlična (Carmen), Uroš Škaper, Tomaž Golub, 
Kenta Yamamoto in Filip Jurič (Don Jose), Kenta Yamamoto, 
Yuyin Muraishi in Tomaž Golub (Escamillo) ter Lara Flegar in 
Tijuana Križman Hudernik (Michaela). 
V letu 2018 je balet zaživel v še eni novi zasedbi. Carmen je plesa-
la Nina Noč, prefinjena, ljubeča, zapeljiva in izrazito zavračajoča 
v trenutku, ko Don Jose želi spremeniti njen vroči temperament, 
torej to kar Carmen v bistvu je, dokler mu v zaključnem duetu v 
celoti ni predala vseh svojih skritih čustev ljubezni, pa čeprav se 
je odločila za smrt, s katero je ubranila svojo resnično identiteto. 
Filip Jurič kot Don Jose je bil odličen, v celoti predan ljubezni 
do Carmen, pa hkrati čustvujoč do Michaele, ki ga resnično lju-
bi. Vlogo je gradiral umetniško dozorelo, od dostojnega vojaka 
do propadlega moškega, ki je zavoljo ljubezni pripravljen žrt-
vovati praktično vse,  celo lastno čast. Toreadorja Escamilla je 
poustvaril mladi a osebnostno zreli Ionut Dinita. Bil je prevzetno 
zapeljiv, prepričan v svoje toreodorsko poslanstvo, ko neozira-
joč se na čustva Don Joseja v njem sproži največji izbruh blazne 
ljubosumnosti, s katero pogubi Carmen. Michaela je bila zau-
pana mladi dijakinji Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, 
Maryiji Kavaliovi, ki je zaupanje v celoti upravičila in pokaza-
la, da se razvija v balerino, na katero lahko v prihodnje resno 
računamo. Bila je tehnično povsem zanesljiva, igralsko pa mila, 
ljubeča in razumevajoča, njeno popolno nasprotje ognjeni Car-
men pa je tako v celoti prišlo do izraza. Precejšnjo mero za njen 
uspeh je potrebno pripisati tudi Juriču, ki ji v duetih ni le stal ob 
strani ampak jo je kot izkušeni plesalec tudi moralno podpiral in 

pazil na njen sleherni korak. Ciganke so plesale Neža Rus, Nina 
Slabe, Nina Bačani, Nina Kramberger, Lara Ekar Grlj, Antoneta 
Turk in Assija Sultanova, Vojaki in Cigani pa so bili Jan Trninič, 
Jošt Martinčič, Jakob Korošec in Tim Dolinšek. Balet Carmen je 
tako še enkrat očaral številno občinstvo, ki je večer preživelo pod 
zvezdnatim nebom Tartinijevega trga.

Baletni zbor, foto: Mirjana Šrot Filip Jurič - Don Jose in Maryia Kavaliova - Michaela, foto: Mirjana Šrot

Nina Noč in Filip Jurič, foto: Mirjana Šrot

Utrinek iz predstave, foto: Mirjana Šrot Nina Noč, Filip Jurič, Ionut Dinita in zbor, foto: Mirjana Šrot
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Svecani baletni koncert ob 100-letnici 
slovenskega baleta na Tartinijevem trgu

v

Slovenski balet v sezoni 2018/2019 praznuje svojo 100-letni-
co obstoja. V njeno počastitevje Društvo baletnih umetnikov 
Slovenije 3. avgusta 2018 na odru Tartinijevega trga, pod ne-
bom tisočerih zvezda, uprizorilo Svečani baletni koncert z 
mednarodno plesno zasedbo, ki je združevala nekatere izmed 
najvidnejših domačih baletnih plesalcev, dijakov in učencev 
slovenskih Konservatorijev za glasbo in balet iz Ljubljane in 
Maribora ter baletne plesalce, ki delujejo onstran naših meja. 
Večer je postregel s svečano noto številnih izvrstnih kreacij, s 
katerimi so se plesalci poklonili Slovenskemu baletu. 

Večer je odprl Cvetlični adagio iz baleta Trnuljčica v koreografi-
ji Mariusa Petipaja in na glasbo Petra Iliča Čajkovskega, v kate-
rem je ob štirih princih, Kentu Yamamotu iz ljubljanskega 
baleta, Filipu Juriču in Ionutu Dinita iz mariborskega baleta 
ter mlademu slovenskemu baletnemu plesalcu Lan Danu 
Kerštanju, ki po končanem šolanju nadaljuje kariero v tujini, 
zaplesala solistka Baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Nina 
Noč. Verjetno je tudi svečanost samega koncerta pripomogla k 
bleščeči izvedbi tega zahtevnega, na “Balance” balerine, ki ob 
sebi zahteva štiri izvrstne partnerje, osredotočenega dela.

Koreografa Yelena Pankova in Nikolai Semenov sta v nadalje-
vanju večera na oder postavila kultni duet z naslovom Pavlova 
in Cechetti, ki pripoveduje o delu znamenite ruske balerine 
Ane Pavlove s svojim pedagogom Cechettijem. V duetu na 
glasbo Petra Iliča Čajkovskega sta zaplesala madžarska balet-
na plesalca Klaudia Tamás in Márk Plita.

Veliki Pas de deux iz baleta Gusar v koreografiji Mariusa Peti-
paja in na glasbo Adolpha Charlesa Adama sta zaplesala dijaka 
Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Nina Bačani in Jan 
Trninič. Dokazala sta, da se slovenskemu baletu ni treba bati, 
da bi v prihodnosti ostal brez obetajočih domačih plesalcev.

Pastorale iz baleta Hrestač je združeval zanimivo zasedbo treh 
najmlajših plesalcev, Zarje Kotlušek iz Konservatorija za glas-
bo in balet Ljubljana, Nuše Gujt Bauman iz Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor ter Márak Plita, mladega madžarske-
ga plesalca. Na glasbo Petra Iliča Čajkovskega in v originalni 
koreografiji Mariusa Petipaja so zaplesali suvereno in teh-
nično čisto.

Izvrstna Yelena Lečić, plesalka Baleta SNG Maribor in mladi 
Filip Jurič sta plesala Tango koreografinje Valentine Turcu na 
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glasbo Astora Piazzolle. Tehnično odlična in umetniško popol-
na v izkazovanju čustev brez meja sta upravičila resnično izje-
men nivo kvalitete baleta v Sloveniji.

Mlada slovenska baletna plesalka Neža Rus je plesala variacijo 
Nykie iz baleta Bayadera in s svojo interpretacijo navdušila. 
Tehnično povsem zanesljivo izvedbo je podkrepila z izjemno 
muzikalnostjo, v kateri je v sinhronosti z akcenti v glasbi pre-
pletala občutke dekleta, ki pleše svoji izgubljeni ljubezni.

Jan Trninič, dijak Konservatorija za glasbo in balet Maribor 
je navdušil tudi v solu z naslovom Gopak iz baleta Taras Bulba 
na glasbo Vasilya Solovyovova Sedoma in v koreografiji Bo-
risa Fensterja. S svojo interpretacijo in plesom se je bržkone 
postavil ob bok profesionalnim plesalcem.

Nedavno preminulemu slovenskemu režiserju Tomažu Pan-
durju v čast sta v duetu iz njegovega baleta Simfonija otožnih 
pesmi zaplesala odlična Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto. 
Pandur je balet na glasbo Henryka Mikołaja Góreckega režiral, 
pri ustvarjanju režije pa sodeloval s hrvaškim koreografom 
Ronaldom Savkovićem. 

Pas d’Esclave iz baleta Gusar v koreografiji Mariusa Petipaja in 
na glasbo Adolpha Charlesa Adama sta zaplesala Nina Kram-
berger, dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Maribor ter 
izkušeni Filip Jurič. Predvsem tedaj, ko zahtevnejša dela balet-
nega repertoarja plešejo mladi plesalci je zaželjeno in prav, če 
jim ob bok postavimo starjšega in izkušenega partnerja, ob ka-
terem se mladi plesalci zagotovo počutijo bolj sigurni, kar pa 
jim omogoča sproščenejšo izvedbo.
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SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

13

V duetu iz baleta Radio and Juliet, mednarodno uveljavljenega 
koreografa Edwarda Cluga, direktorja Baleta SNG Maribor, 
sta zaplesala Assija Sultanova in Jan Trninič. Do izvedbe, nič 
slabše od tistih, ki smo jih navajeni v kreacijah profesional-
nih baletnih plesalcev, ju je popeljal baletni mojster in Clugov 
asistent Matjaž Marin. 

Za konec pa je sledila še ena baletna poslastica, zaključni duet 
iz baleta Jevgenij Onjegin koreografinje Valentine Turcu, v 
katerem sta blestela prvak slovenskega baleta, Anton Bogov in 
solistka Baleta SNG Maribor, Jelena Lečić. Na glasbo Sergeja 
Rachmaninova sta plesala tehnično in umetniško naravnost 
vrhunsko.

Svečani gala baletni koncert ob 100 letnici slovenskega baleta je upravičil sloves odličnosti domačih plesalcev ter nakazal prihod-
nost slovenskega baleta, za katero se nam zagotovo ni treba bati!

17
TUTU

SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE

Mednarodni poletni baletni seminar
International Dance Summer Seminar 

Piran Slovenija / Slovenia

Nadaljevalni & profesionalni tecaj: 
Yelena Pankova - Rusija /baletni trening, tehnika klasičnega baleta za dekleta, repertoar klasičnega baleta - solo, pas de deux/ 
Nikolai Semenov - Rusija /baletni trening, repertoar klasičnega baleta - solo, pas de deux/ 
Gregor Luštek - Slovenija /koreografske delavnice sodobnega baleta/  
   
Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta: 
Tijuana Krizman Hudernik - Slovenija /baletni trening, klasicno baletni repertoar, solo repertoar klasičnega baleta/
Nina Noč - Slovenija /baletni trening, klasicno baletni repertoar, solo repertoar klasičnega baleta/
Gregor Luštek - Slovenija /koreografske delavnice sodobnega plesa/  

Korepetitorji: Marjan Petrnel, Gorazd Dvanajščak
Dva javna nastopa: 
27. julij 2019 in 34. avgust 2019

Mednarodni baletni poletni seminar Piran, 22. julij - 3. avgust 2019
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Ratatouille, zgodbo o nepričakovanem prijateljstvu, pogumu, 
drznosti, iznajdljivosti in veri vase, zgodbo o tem, da mora vsak 
najti svojo pot, ne glede na to, kaj mu pridigajo drugi, o tem, da 
moraš vedno in povsod ostati zvest samemu sebi, je koreografinja 
Tijuana Križman Hudernik na glasbo Michaella Giacchina pre-
nesla v baletno različico leta 2015, tedaj za ansambel Mladega 
slovenskega baleta. Balet Ratatouille, ki je tedaj postal uspešnica 
v krogu najmlajših, je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v 
novi zasedbi plesalcev ponovno postavilo na oder v letu 2018. 

Podgana Remy je velik gurman, zato že od nekdaj sanja, da bi 
postal svetovno priznan kuhar. Splet okoliščin ga nekega dne zares 
pripelje do prestižne restavracije v Parizu, kjer spozna mladeniča 
Linguinija. Ta je zadolžen le za pomivanje posode, a s pomoč-
jo Remyjevih kulinaričnih mojstrovin kmalu postane mojster
ster kuhanja, kar pa gre v nos zlobnemu šefu. Dodatno težavo 
predstavlja tudi vzvišeni kuharski kritik Anton.

Skoraj vse vloge so bile tokrat zaupane talentiranemu kadru slo-
venskih baletnih konservatorijev iz Ljubljane in Maribora. Glavna 
vloga Podgane Remy je pripadla dijakinji Konservatorija za glas-
bo in balet Ljubljana, Maryiji Kavaliovi, ki je dokazala svoj izred-
ni baletni potencial ter prirojen smisel za umetniško podajanje 
vlog. Zlobni šef je bil odličen Jan Trninič (dijak Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor), svojo priložnost pa je izkoristil tudi Jošt 
Martinčič (dijak Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana) v 
vlogi Linguinija, s katero dokazuje svoj neprestani razvoj v pravo 
smer. V vlogi Kritika Antona Ega se je izkazala Nina Kramberger 
(dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Maribor), Neža Rus, 
ki je leta 2016 diplomirala na Konservatorju za glasbo in balet 
Ljubljana je bila odlična Colette, Natakarica pa je bila perspek-
tivna plesalka Nina Bačani (dijakinja Konservatorija za glasbo in 
balet Maribor). Pariški dami sta bili Nina Slabe in Lara Ekar Grlj. 

Ratatouille
balet za otroke
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Slika na razstavi

Koreografska noviteta mladega slovenskega baletnega plesalca in koreografa Gaja Žmavca je po avtorjevih 
besedah nastala iz navduševanja nadeno od Monetovih slik. Osnovni koncept sodobne koreografije je za 3 
plesalce, ki skozi gib ponazarjajo  intimen svet slikarja in njegovih slikovnih likov v večnem iskanju svoje 
umetniške mojstrovine.. Avtor se je med ustvarjalnim procesom naslonil na zanimiv in očem širše množice 
skrit proces kreiranja in nastajanja likovne umetnine. Ta se ohranili skozi stoletja do danes, v njej pa se skriva 
genialna ideja ustvarjalca. Za impozantnim nanosom barv na platno se skriva kompleksen proces in popolna 
sinhronizacija umetnika s slikovno vsebino, ki pa je povsem pod popolno kontrolo enega človeka – slikarja. 
Glavno koreografovo vodilo je tako prikaz moči in efekta barv, ki jih na gibalno virtuozen ter včasih komičen 
in igriv način osmišlja ter skozi manipulacijo nastajanja sestavlja in razstavlja umetnik sam.
Gaj Žmavc je tako s svojim gibalno-izraznim jezikom ustvaril predstavo, v kateri se protagonisti soočajo s svojo 
kreacijo - kreacijo slikarja z okvirjem brez slike, kar je tudi sicer idejna zasnova dela. V predstavi plešejo Teti-
ana Svetlična, Ana Pandur Predin in Ionut Dinita.
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La Vivandière (ali Markitenka, kot je znano v Rusiji) 
je balet v enem dejanju na glasbo Cesara Pugnija in v 
koreografiji Arthurja Saint-Léona in Fannyja Cerrita. 
Balet je prvič predstavljen 23. maja 1844 v Gledališču 
njenega veličanstva v Londonu, ko sta v solističnih 
vlogah plesala Fanny Cerrito (Kathi, Vivandière) in 
Arthur Saint-Léon (Hans). Kasneje, leta 1855 je La 
Vivandiere dobila novo koreografsko podobo Julesa 
Perrota, leta 1881 pa ga je za balet Mariinskega gleda-
lišča postavil še Marius Petipa.
Balet La Vivandiere se po letu 1882 ni več izvajal in je 
šel v pozabo. Ostala je le njegova plesna notacija, po 
kateri sta balet leta 1975 za Joffrey balet rekonstruirala 
Ann Hutchinson-Guest in Pierre Lacotte. Lacotte je 
leta 1978 La Vivandiere – Pas de six postavil še za 
balet tedanjega Kirov teatra (danes Mariinsko gleda-
lišče) v Sankt Petersburgu, ki ga na svojem repertoarju 
ohranja še danes. Od tedaj ga je uprizarjalo tudi veliko 
drugih baletnih ansamblov po vsem svetu.
Ena najbolj znanih interpretij Petersburške postavitve 
je bila zagotovo balerina Yelena Pankova, ki jo je 
Društvo baletnih umetnikov Slovenije kot pedagogin-
jo gostilo na Mednarodnem poletnem baletnem semi-
narju Dancs-Piran 2018. Pankova je tako za DBUS 
avgusta na oder postavila originalno verzijo baleta 
La Vivandiere z mednarodno zasedbo. Balet je vse 
prej kot lahko poplesavanje, saj ga označuje potreba 
po izjemni tehnični usposobljenosti, podobni stilu 
Bournonvilla, sestavljen pa je iz uvodnega Entre, 
adagia, štirih variacij in code. V vlogi Vivandiere je 
presenetila odlična Nina Bačani, kateri je koreografija 
pisana na kožo. Tehnično soliden je bil v vlogi Hansa 
tudi italijan Co Emanuelle, v zboru štirih deklet pa 
so plesale Liliána Bozsányi, Lea Napsugár Joó, Dorka 
Róza Dosek in Aleksandra Marinković. La Vivandiere 
ali Markitenka, kot balet imenujejo v Rusiji, je bila 
zagotovo svojevrstno umetniško doživetje in zahte-
ven preizkus mladim plesalcem, ki so svojo nalogo 
opravili več kot korektno. 

La Vivandièrepas de six
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KEKEC
premiera baleta Edwarda Cluga 
v SNG Maribor

Klavdija Stanišič: Teta Pehta, Ionut Dinita: Kekec in Yuya Omaki: Volk, Pehtin pes; foto: Tiberiu Marta
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KEKEC
Koncept in koreografija Edward Clug
Soavtor koncepta Boštjan Narat
Glasba Katalena
Scenografija Marko Japelj
Kostumografija Leo Kulaš
Oblikovalec luči Tomaž Premzl
Asistent koreografa Sergiu Moga

Predstava je posvečena stoletnici slovenskega baleta.

Letos mineva sto let, odkar je v mladinskem listu Zvonček prvič izšla povest Kekec na hudi poti Josipa Vandota. V slovenski literaturi edinstveni junaški 
lik Kekca (Mežnarčevega Gregca), ki je nekaj desetletij pozneje doživel kar tri filmske upodobitve v režiji Jožeta Galeta, s svojim pogumom in bistrimi 
domislicami še danes navdušuje mlade generacije bralcev in gledalcev.
Ob naglo približajočima se stoletnicama slovenskega baleta in Slovenskega narodnega gledališča Maribor smo se odločili uprizoriti baletno predstavo 
Kekec, ki ni namenjena zgolj najmlajšim, ampak prav vsem mladim po srcu.
Koreograf baletne predstave, Edward Clug, je v sodelovanju s priznano slovensko skupino Katalena ter z njenim vodjem in soavtorjem koncepta, Boš-
tjanom Naratom, uporabil priljubljeno Vandotovo povest kot čarobni portal, skozi katerega bodo najmlajši gledalci na pragu letošnje jeseni v izvrstni 
družbi mariborskih baletnih solistov in ansambla prvič stopili v čudoviti svet plesnega gledališča.
Balet SNG Maribor je začel novo gledališko sezono z otroškim baletom Kekec po motivih pripovedk slovenskega mladinskega pisatelja. Josipa Vandota 
(1884–1944), s premiero avtorskega projekta Edwarda Cluga in skupine Katalena 7. septembra 2018 ob 17. uri, za ogled primerno vsem mladim 4–15 
let, tudi vsem mladim po srcu, ki so dvorano skoraj povsem okupirali.
Josip Vandot je napisal tri pripovedi o pogumnem fantiču Kekcu: Kekec na hudi poti (1918), Kekec na volčji sledi (1922), Kekec nad samotnim breznom 
(1924). Vandotova trilogija o Kekcu je bila postavljena tudi na filmsko platno v režiji Jožeta  Galeta (1913–2004). Največji uspeh je doživela njegova 
prva črno-bela filmska različica o Kekcu: Kekec pod samotnim breznom (1951), tudi bila okronana z nagrado 13. beneškega festivala zlati lev (1952) v 
kategoriji mladinskih filmov. Nato sta sledila še dva Galetova  filma o Kekcu: Srečno Kekec (1963) ter Kekčeve ukane (1968).
V Slovenskem mladinskem gledališču/SMG Ljubljana so na oder postavili gibalno premetavko Kekec (2004) v režiji, koreografiji in scenografiji koreogra-
fa Braneta Potočana. Junaškega Kekca pa vselej pregibal in igralsko razgibal plesalec ter koreograf Dušan Teropšič. S svojo gledališko različico Kekca se 
je SMG letošnjega maja dokončno poslovil od svoje uspešnice, in to po 250 uprizoritvah ter ogledu skoraj 68.000 gledalcev.
Vandotov Kekec je, kot kaže, ni le napisana uspešnica, temveč tudi zaigrana tako v filmu kot na gledališkem odru. Gotovo bo tudi nova mariborska 
premiera Kekca postala velika baletna uspešnica v koreografski postavitvi Edwarda Cluga in na glasbo skupine Katalena ter s soavtorjem glasbenega 
koncepta in vodjo skupine Boštjanom Naratom, v plesni izvedbi baletnih solistov ter baletnega ansambla SNG Maribor;  že če zgolj ocenjujemo po 
odličnem sprejemu malih in velikih gledalcev (starši in otroci vseh starosti) in njihovem odmevnem ter ponavljajočem se aplavzu ob koncu predstave.  

4
Prizor iz baletne predstave Kekec: Alexandru Pilca kot Rožle in baletni zbor; foto: Tiberiu Marta

Zasedba
Kekec - Ionut Dinita, Filip Jurič
Teta Pehta - Klavdija Stanišič, Olesja Hartmann Marin, Branka Popovici
Mojca - Catarina de Meneses, Mirjana Šrot, Vanja Vitman
Rožle - Alexandru Pilca, Jan Trninič
Volk, Pehtin pes - Yuya Omaki, Filip Jurič
Mojčina mama in oče - Hristina Stojčeva, Sytze Jan Luske
Vaščani, Kravice - Vanja Vitman, Branka Popovici, Hristina Stojčeva, 
                              Satomi Netsu, Mirjana Šrot, Sytze Jan Luske, 

Aleks Šišernik, Mircea Golescu, Jan Trninič
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V SNG Maribor so se odločili, da bodo z baletom Kekec praznovali svojo 100. obletnico delovanja, ki se začne šteti z letom 1919, hkrati pa mineva tudi 
100 let, odkar je leta 1918 v mladinskem listu Zvonček prvič izšla Vandotova povest Kekec na hudi poti, predstavo tudi posvečajo  stoletnici slovenskega 
baleta, ki je bil postavljen v Ljubljani po prvi svetovni vojni v gledališki sezoni 1918–1919. Ko se obletnice seštevajo in odštevajo, potem se zazna, da 
letos mineva 20 let, odkar je koreograf Edward Clug skupaj s plesno kolegico Valentino Turcu postavil svoj avtorski projekt Tango (1998), svoje veliko 
koreografsko presenečenje, tudi koreografsko novost na baletni sceni. In se v SNG Maribor zrcali še ena obletnica, ko mineva že 15 let, odkar je vodstvo 
te mariborske umetniške hiše leta 2003 prevzel na novo nastavljeni direktor Danilo Roškar, za umetniškega direktorja baleta Maribor pa imenoval 
Edwarda Cluga.
Prešernova nagrajenca na področju baletne umetnosti sta v tem času postala tako Edward Clug (2005) kot  Valentina Turcu (2017), oba tudi uspešno 
predstavila mariborski balet na mednarodni baletni sceni, ko je Clug praktično osvojil že mnoge velike odre svetovne scene. Tudi letos se množijo njego-
vi koreografski uspehi; na začetku leta je odmevala odlična kritika za njegov balet Peer Gynt, ki ga je letošnjega januarja postavil za Dunajsko državno 
opero, aprila pa je stekla še praizvedba njegovega baleta Faust na odru Züriške opere in novembra ga čaka premiera nove postavitve baleta Petruška za 
Bolšoj teater. Tako Edward Clug kot Valentina Turcu sta že sodelovala z glasbeno skupino Katalena, ki je pred 17 leti začela svojo glasbeno pot, najprej 
v obliki glasovne delavnice v belokranjski vasi Črmošnjice. Iz tega enkratnega glasbenega dogodka pa pozneje tudi zrasla njihova glasbena skupina, 
ki deluje na področju slovenske ljudske in glasbene zapuščine, ko ob avtorski glasbi in izvirnih besedilih spletajo svoje novodobne ustvarjalne niti s 
preteklostjo (v tem času so izdali sedem albumov).

Klavdija Stanišič: Teta Pehta, Ionut Dinita: Kekec in Yuya Omaki: Volk, Pehtin pes; foto: Tiberiu Marta
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Tako je navihani in pogumni fantič Kekec dobil še baletno preobleko, na premieri pa ga mladostno ter prepričljivo zaigral in zaplesal Ionut Dinita (al-
ternacija Filip Jurič). V tej baletni zgodbi nastopa tudi Teta Pehta, ki jo poznamo kot ne ravno prijetno čarovnico, sicer pa zeliščarko. Koreograf  Clug o 
njej meni, da se ji dela krivica, saj s svojimi zelišči zdravi in je ozdravila tudi Mojčino slepoto, pa kaj ko otroške oči neznani svet ovijejo s pretečo temo. 
Plesna vloga Tete Pehte je na premieri zaupana okretni ter odločni, na koncu tudi prizanesljivi Klavdiji Stanišič (alternacija Olesja Hartmann Marin, 
Branka Popovici). Mojca je zvedav ter igriv deklič, ki se zabava in igra, tudi veselo poskakuje ter poplesuje s Kekcem in Rožletom, nič manj dekliška pa 
v tej vlogi Catarina de Meneses, ki prepriča tudi s svojo dobro zaigrano slepoto   (alternacija Mirjana Šrot, Vanja Vitman). Kekec in Rožle sta nadebudna 
mladostnika, tudi velika prijatelja, no, Rožle zna tudi kaj neprijetnega ušpičiti, na baletni sceni pa ga nagajivo upodobi Alexandru Pilca (alternacija Jan 
Trninič). Sledi se tudi divjemu Pehtinemu psu oziroma njenemu hišnemu volku, ki v interpretaciji Yuye Omakija požanje poleg aplavza, ki ga ni manjkalo 
na odprti sceni, tudi vesel otroški smeh  (alternacija Filip Jurič). Opazna je še turistka Asami Nakashima, v alternaciji pa Satomi Netsu, na sceni domujeta 
tudi Mojčina mama in oče, Hristina Stojčeva, Sytze Jan Luske.
Po gorskem svetu pohajajo še pastirji s svojimi čredami, v vaškem okolju pa se vaščani znajo tudi veselo sproščati ob glasbi, plesu in pesmi, kar je 
koreograf originalno zaobjel v razigrano skupino plešočih nogic z velikimi naglavnimi kravjimi glavami, postavljenimi na ramenih osmih vaških parov,  
v kravjem plesu so se predvsem dodobra ogreli Vaščani (Kravice): Vanja Vitman, Branka Popovici, Mirjana Šrot, Sytze Jan Luske, Aleks Šišernik, Mircea 
Golescu, Hristina Stojčeva, Satomi Netsu, Jan Trninič. Majnše in tanjše so bile plesne nožice ter rokice, večja je bila videti kravja glava, ki je poskakovala 
ob urnih korakih narodnega plesa, se nagibala na vse strani v skupinskih preskokih in se celo v kolu zavrtela, smeh pa glasno odmeval po dvorani.  
Preoblačenja je bilo kar veliko, kostumi pa v slogu povesti ob novodobni krojaški estetiki kostumografa Lea Kulaša. Pravljično domiselna in preprosta ter 
efektno zasnovana scena je delo scenografa Marka Japlja, ko se na sredi odra najprej uzre velikanski Kekčev klobuk, in ker mu je manjkalo še ta pravo 
pero, ga prinese kar Kekec sam, tudi ga zatakne za klobuk. Kekčev maksi klobučni model pa se izkaže še za udoben ter pripraven bivak, ko se sledi zgodbi 
pri Mojčinih starših in pri Teti Pehti ob njenem volčjem psu (oblikovanje svetlobe vseh jakosti ter nians   je prispeval Tomaž Premzl). 
Petdesetminutni plesno-glasbeni enodejanki Kekec se sledi kot dobri dramski  zasnovi koreografske pripovedi, ki prav čarobno z mladostno svežino in 
razgibano otroško fantazijo pripoveduje o pogumu ter prijateljstvu, prav tako mikavno, kot je zapisal pisatelj Josip Vandot, seveda tokrat v prepričljivi 
izvedbi mariborskih baletnih plesalcev (asistent koreografa Sergiu Moga), ki na sceni pridobijo še iskrivi mladostni videz.  Dramsko zasnovana otroška 
(mladinska) zgodba v plesu in glasbi Kekec se tekoče in prav  prijetno izpiše po scenskem prostoru v bogatem  koreografskem izrisu nikoli pozabljenih 
otroških iger. Plesna zgodba in nje napetosti pa se gradijo na modernih baletnih oblikah ter sodobnih povezavah v pristnem oprijemu giba in glasbene-
ga ritma, kjer se zazna še priredba znanega Kekčevega napeva na besedilo Frana  Milčinskega, sicer nekoliko premetano: Kaj mi poje ptičica ... in  Dobra 
volja je najbolja ... 

Katarina Meneses: Mojca in Ionut Dinita: Kekec; foto: Tiberiu Marta
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Moški z nožem
&

Kompozicija
premiera baletnega večera v SNG Opera in balet Ljubljana

Premiera:  8. november 2018     
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MOŠKI Z NOŽEM
Moški z nožem, baletna glasba za orkester v treh delih po motivih 
Riharda Jakopiča

4
Prizor iz baletne predstave Moški z nožem; foto: Darja Štravs Tisu

       KOMPOZICIJA
           Kompozicija, baletna glasba za orkester

Glasba Milko Lazar
Koreograf Matjaž Farič
Dramaturginja Staša Prah
Baletna mojstrica Mojca Kalar Simić

Izgubljen Owen Lane
Ni kot druge Mateja Železnik
Vsiljiv Lukas Zuschlag
Črnogleda Rita Pollacchi
Tista Ana Klašnja
Jeklena Tjaša Kmetec
Obseden Fillipo Jorio
Ostra Elli Purkunen
Tisti Petar Đorčevski
Skoraj drugačen Kenta Yamamoto
Klavec Yuki Seki
Divji Hugo Mbeng
Moški Filip Viljušić, 

Lorenzo Silingardi, 
Matteo Moretto, 
Yujin Muraishi

Padla Tasja Šarler

Glasba Drago Ivanuša
Koreografinja Sanja Nešković Peršin
Baletni mojster Stefan Capraroiu

Solo moški Hugo Mbeng
Solo ženska Marin Ino
Dueti Kenta Yamamoto in Petar Đorčevski

Mateja Železnik in Lukas Zuschlag
Chie Kato in Marin Ino

Japonska skupina Chie Kato, Kenta Yamamoto, 
Yujin Muraishi, Yuki Seki, Marin Ino

Dekleta Marin Ino, Chie Kato, 
Mateja Železnik, Tasja Šarler, 
Elli Purkunen, Nina Noč,  
Mariša Nač, Yaman Kelemet

Fantje Hugo Mbeng, Lukas Zuschlag, 
Kenta Yamamoto, Yujin 
Muraishi,  Petar Đorčevski, 
Owen Lane, Filippo Jorio, 
Filip Viljušić, Yuki Seki
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Po spomladanski rekonstrukciji treh del, ki je ponudila vpogled v nekatere 
zgodovinske pristope domačih koreografov, je ljubljanski baletni ansambel 
letošnji stoti obletnici slovenskega baleta posvetil tudi jesensko premiero, 
tokrat z dvema krstnima deloma sodobnih domačih ustvarjalcev Matjaža 
Fariča in Sanje Nešković Peršin.
Matjaž Farič, avtor prvega dela Moški z nožem, je navdih za novo plesno 
stvaritev črpal iz slik in skic impresionističnega slikarja Riharda Jakopiča, 
v katerih je zaznal živost, mesenost, ki sta mu razpirala robove impresije 
slik in mu omogočila miselni material za koreografijo. Idejno zanimiv, 
a zahteven material za plesno naracijo računa na zaznavno in miselno

angažiranost gledalca. Čeprav je dobrodošlo predhodno informiranje o
temi, se miselni svet Jakopičevih slik ves čas ruši in ponovno vzpostavlja
s fragmentarno logiko. Posledično nastajajo svojevrstni pomeni, ki 
jim lahko gledalec sledi tudi zgolj z lastno investicijo. Farič torej ne 
»slika« Jakopičevih del dobesedno – v predstavi skoraj ni izrazitih aluzij 
na določeno sliko, razen na Moškega z nožem. Tudi v to sliko poseže širše, 
na novo izumi njeno vsebino, nanjo lepi nove pomene, predzgodbe. 
Kljub izpostavitvi naslovne vloge Moškega z nožem in njegove domišljijsko 
zastavljene »zgodbe« se okoli njega ne zvrtinči logična pripoved, ki bi pri-
nesla zaporedje dogodkov in logičen konec. Farič namreč bolj izpostavlja 
iracionalni svet, ki učinkuje kot nekakšen sanjski svet, v katerem ima razum 
drugačne zakonitosti kot v realnem. Gre za niz dogodkov, ki imajo vsak svoje 
avtonomno življenje. Tako pred nami nastaja nekakšen čuden, neopri-
jemljiv, večplastno označen svet z ogromnima premikajočima zidovoma, 
ki odpirata in zapirata odrski prostor, v katerem lahko prepoznamo pojme, 
kot so bojevitost, nasilnost, pojem žrtve, strah, torej tiste, ki se jih drama-
turško (dramaturginja je bila Staša Prah) lahko izlušči in naveže na 

Moškega z nožem. Nenazadnje so tudi vloge v predstavi označene z 
imeni kot Ostra, Klavec, Vsiljiv, Skoraj drugačen in podobno. Gledalca 
pritegne ravno nenavadnost pred njim naslikanega sveta, v katerem ni 
pravzaprav nič prijetnega ali prijaznega. V koreografski pisavi Matjaža 
Fariča, ki je tako kot vsebina predstave našla oprijemljivo osišče okoli 
osnovnega motiva Moškega z nožem (v gibih zaznamo ostrino, hitrost, 
dinamiko) in ki prvič koreografira za ljubljanski baletni ansambel, je 
moč prepoznati poglobljen premislek izbrane teme, z novimi gibalnimi 
odvodi zaznamovan plesni izraz, čistost in preciznost, pri čemer so mu 
v pomoč izvrstni plesalci, med katerimi je z mnoštvom ostrih gibov rok

in presenetljivo hitrostjo nog še posebej izstopajoča Elli Purkunen.
Drugi del Kompozicija Sanje Nešković Peršin ne izhaja iz konkretne teme, 
kot je to značilno za prvi del, pač pa stavi na univerzalnost in človeškost. 
Kompozicija skozi unisono delujoč mehanizem nakazuje neprestano 
enakost delovanja, ki ga razbijajo kratki poskusi posameznikov izstopa
iz te množice. Iz nepregledne množice končno izstopi posameznik, skozi 
katerega je najmočneje projicirana želja po odmiku, po samoopazovanju 
in samorefleksiji ter ponovnem, a drugačnem stiku z množico. Sanja 
Nešković Peršin, kljub občutljivi temi, ki jo poskuša izpostaviti slika svet, 
odet v pastelne barve kostumov, veliko pozitivneje. To doseže s čisto 
vizualno podobo, z dvema svetlima zavesama, ki se odmikata, premikata, 
dvigujeta, skratka sta živ scenski element, saj nikoli nemirujeta  Ranljivost 
posameznika, njegova odprtost in sodelovanje z množico so v Kompoziciji 
izpostavljeni kot tisto nekaj, kar bi moralo v življenju biti samoumevno. 
Zanimivo zastavljen koncept pa v realizaciji nekoliko izgubi ostrino izbrane 
teme. Določena stanja suvereno in z občutkom nakaže, ne izpelje pa jih do 
konca oziroma jim odmeri prekratek čas, da bi izkazala svoj potencial in 

Moški z nožem; foto: Darja Štravs Tisu

Izpostavljanje človekovega notranjega sveta
Piše Nataša Berce
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Katarina Meneses: Mojca in Ionut Dinita: Kekec; foto: Tiberiu Marta

Matjaž Farič

tematsko usmeritev. Pomensko najmočnejši del predstave je pravzaprav 
njen minimalističen del, ko se dekle (Marin Ino) ob voluminoznosti plapo-
lajočih zaves zgolj ustavi, preobleče in razplete lase. S subtilno gesto 
izpostavi bistvo Kompozicije, kontrapunkt med posameznikom in svetom. 
Odličen je tudi Hugo Mbeng, ki v solu izkoristi vse svoje fizične kapacitete.
Oba dela predstave Moški z nožem in Kompozicija posegata v človekovo 
notranjost in izpostavljata nek nemir, ki je pri Fariču zaradi tematskega 
izhodišča bolj dinamičen in mračnejši, pri S. Nešković Peršin pa bolj po-
etično naravnan. Obe deli tudi izpostavita ranljivega posameznika, skozi 
katerega projicirata bistvo, ki zaživi šele v odnosu s skupnostjo. Izbor Mete 
Grgurevič za scenografinjo in Uroša Balantiča za kostumografa zaokroži 
vizualno estetiko tega baletnega diptiha. Avtorsko je v tesni navezavi s 
koreografoma nastala tudi glasbena matrica obeh delov (Milko Lazar za 
Moškega z nožem in Drago Ivanuša za Kompozicijo), ki je izvajana v živi 
orkestralni zasedbi. Za intenzivno izvedbo so seveda zaslužni odlični ple-

salci ljubljanskega baletnega ansambla.
Avtorska dela domačih ustvarjalcev niso prav pogosto na ljubljanskem 
operno-baletnem odru in so zato toliko bolj dobrodošla za seznanjanje 
z uprizoritvenimi naboji in kreativnimi tendencami slovenskih sodob-
nih avtorjev. Avtorski pristopi razpirajo baletni kod in dokazujejo, da ga 
lahko kljub zanj značilnemu principu poustvarjanja razprejo tudi širše 
in premaknejo njegove meje. Baletna umetnost, ki vedno nosi arhaičen 
predznak, lahko tako kot vse druge gledališke forme tematsko in izved-
beno korespondira s časom, v katerem živimo, ima do njega stališče in 
prepoznava aktualno stvarnost kot relevantno temo za uprizarjanje.
Morda še en bolj prozaičen komentar: Treba je samo še iznajti formulo, ki 
bi premaknila gledalce, da bi razumeli, da balet nista samo Labodje jezero 
ali Hrestač, predstavi, ki sta v nasprotju z obravnavanima razprodani ved-
no, kadar sta na razporedu.

Sanja Nešković Peršin

Kompozicija; foto: Darja Štravs Tisu
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SMRT V    
Premiera novega baletnega dela Valentine Turcu v SNG Maribor

BENETKAH
Glasba: Gustav Mahler
Koreografija, režija, dramaturgija: Valentina Turcu
Asistent koreografinje: Anton Bogov
Scenografija: Marko Japelj
Kostumografija: Alan Hranitelj
Asistentka kostumografa: Petra Dančevič
Oblikovanje luči: Aleksandar Čavlek
Avtor video filma: Matjaž Mrak - ZFS

Gustav von Aschenbach - Takuyo Sumitomo, Anton Bogov
Angel Smrti - Sytze Jan Luske
Tadzio - Jan Trninič
Aschenbachova soproga - Jelena Lečić
Ljubimca - Catarina de Meneses, Ionut Dinita
Tadziova mati - Monja Obrul
Tadziove sestre - Vanja Vitman, Satomi Netsu, Ema Perič
Tadziove sestre - Ines Uroševič
Rus - Filip Jurič
Rusinja - Branka Popovici
Bella - Olesja Hartmann Marin
Japonec - Yuya Omaki
Japonka - Asami Nakashima
Nemec - Sergiu Moga
Nemka - Tanja Baronik
Američan - Matjaž Marin
Francoz - Alexandru Pilca
Francozinja - Ines Petek
Direktor Hotela - Mircea Golescu

Fotografija spodaj: Tiberiu Marta
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Osamljenost v času kolere
Piše Nataša Berce

Da je osamljenost občutek, ki tudi v sedanjosti pušča močne odtise kljub hiperrealnemu mreženju, objavljanju vseh vrst 
komentarjev in brezhibnih selfijev, ali morda ravno zato, je ključno sporočilo novega koreografskega dela Smrt v Benetkah 
Valentine Turcu (premierno uprizorjenega 9. 11. 2018 v Mariboru, zapis je nastal 22. 1. 2019 po ogledu v Ljubljani). Nastalo je 
po kultnem istoimenskem romanu Thomasa Manna. Skozi lik ostarelega književnika Aschenbacha, ki ga odigra in odpleše 
Anton Bogov, trpečega zaradi neznosnega občutka izgube pisateljskega navdiha in, kot v zgodbi odkrijemo mnogo pozneje, 
tudi zaradi homoerotičnih nagnjenj, ki ga preganjajo in potiskajo v še večjo stisko, se razpre svet umetnika, ki počasi kloni pod 
težo vsakdanjosti. Zdi se, kot da Aschenbachu navidezni paralelni svet, v katerem deluje, še edini omogoča čustveno zatočišče. 
Okoli njega se ves čas vrtinči nekakšen drugi jaz, ki ga preganja, opominja, včasih tudi usmerja in pomaga, utelešen v liku Angela 
Smrti (Sytze Jan Luske). Vzvišena izumetničenost in odmaknjenost od pisatelja je skozi Angela Smrti prignana do viška, isti 
postopek distance od v sebe potegnjenega Aschenbacha prezentirajo tudi ostali nastopajoči. 

Prostor zamejujejo ogromne premične stene (zadnje čase pogost ele-
ment baletnih, opernih in gledaliških uprizoritev), ki se kot potujitveni 
element premikajo s pomočjo plesalcev, ki to pogosto izvedejo še s 
pretirano gesto in potujitvi pristrižejo krila in namen. Uprizoritev izpisuje 
značilne zamahe koreografskega podpisa Valentine Turcu: prepletanje 
elementov klasičnega in neoklasičnega baleta z melodramatično gesto 
kot gledališkim znakom. V njeni koreografski maniri z umeščanjem v 
prostor ali ustvarjanjem plesnih kompozicij prepoznavamo tri nivoje: 
tipične gledališke situacije, kjer je v ospredju igra, dele, kjer je ples v 
funkciji užitka nad lastnim telesom, in klasične baletne principe, npr. 
vdor domišljijskih bitij. Vse skupaj v formi funkcionira odprto in sveže 
ter prav gotovo predstavlja možnost zanimivega spoja, vendar na-
petost med temi elementi vseeno ostaja nekoliko neizkoriščena, tudi 
ko pridružimo glasbo Gustava Mahlerja. Prav zato je tudi vsebina v 

Gustav von Aschenbach - Takuyo Sumitomo; foto: Tiberiu Marta

Valentina Turcu
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Catarina de Meneses in Ionuc Dinita v baletu Smrt v Benetkah

foto: Tiberiu Marta
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uprizoritvi zastavljena nekoliko preveč arbitrarno, razbiranje pomenov pa brez vnaprejšnjega poznavanja vsebine Mannove 
novele postane nekoliko težavno. V estetsko dovršeni in v podobi filmsko zasnovani predstavi, med drugim tudi z izborom 
glasbe (kultni film Luchina Viscontija poleg drugih skladateljev uporablja Mahlerja), med večinoma črno-belo likovno podobo 
razbiramo vsakdanjo splošnost (srečevanja ljudi, ljubimce, otroško igro, kopalce) in uživaštvo, ki ga umeščenost v obmorsko 
mesto Benetke še potencira in ga epidemija kolere zaustavi. Atmosfersko deluje Smrt v Benetkah ležerno svetovljansko – z 
nenehno prihajajočimi in odhajajočimi gosti hotela, njihovim posedanjem v hotelskem baru, z obiskovanjem plaže in sproščen-
im sprehajanjem vzdolž obale. V tem užitkarskem svetu sodeluje Aschenbach le kot nekakšna vseh čustev in moči izpraznjena 
silhueta. Njegovo posedanje je posedanje človeka, ki ga nihče več ne opazi. Zdi se, kot da se je objekt poželenja, deček Tadzio, 
pojavil še pravi čas, da je lahko njegovi neopazni silhueti vdahnil nekaj življenja. Potem to zaustavi književnikova smrt. Z Izbiro 
kostumov (Alan Hranitelj) uprizoritev napeljuje na čas novele, to je pred več kot sto leti, kar pa spodnese raba prenosnih tele-
fonov za ustvarjanje fotografskih posnetkov. S tem se poskuša ustvariti vtis sodobne ujetosti v pasti moderne tehnologije in 
temo predstave narediti nadčasovno, jo približati današnjemu času in gledalcu.
Valentino Turcu privlačijo grandiozne teme, s katerimi dobi zalet njena ustvarjalna domišljija. Kar je čisto v redu. Vprašanje je 
le, kako vse elemente baletne uprizoritve sopostaviti, da ne dihajo le vsak zase, temveč kot en sam kompakten mehanizem.



Gustav von Aschenbach - Anton Bogov; foto: Tiberiu Marta
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Kako upodobiti sedanjost in stoletno zgodovino v 
izjemno majhni “sliki”, na kateri mora biti vse na 
pravem mestu?

Stoletnica slovenskega baleta je zaznamovana 
tudi s svečano poštno znamko. Letos jeseni je 
minilo sto let od ustanovitve prvega baletnega 
ansambla v Ljubljani, ki je nastal prej kot poklicni 
baletni zbor v tedanji prestolnici Beogradu in 
vseh nekdanjih bivših jugoslovanskih republikah 
razen v Zagrebu, pa tudi prej kot v večini evrop-
skih držav. Ob jubileju, ki je vreden posebne 
pozornosti, je Pošta Slovenije novembra izdala 
znamko s klasičnim baletnim motivom in nom-
inalno vrednostjo 1,17 evra. Priložnostna poštna 
znamka je tiskana v omejeni nakladi in je v prvi 
vrsti namenjena zbirateljem poštnih znamk. 
Znamke pa so tudi v prosti prodaji v poštnih 
poslovalnicah.

Suženj, vojna in Maister
Pošta Slovenije je letos natisnila še nekaj poseb-
nih znamk. V spomin na stoto obletnico izida 
prvih slovenskih poštnih znamk, ki so nastale 
v času povojnega pomanjkanja, so v obtoku 
Verigarji. Gre za serijo znamk z motivom sužnja. 
Pozornost so namenili tudi stoti obletnici prve 
svetovne vojne in bojem Maistrovih borcev za 
severno mejo.

“Na špicah”, v pravilni poziciji
“Temen oder, čarobno vzdušje, v ospredju 
osvetljena, elegantna primabalerina in zadaj 
mogočen, eteričen in skladen zbor plesalk,” 
izhodišče in navdih pri oblikovanju znamke 
predstavi Maja Tomažič, grafična in tekstilna 
oblikovalka, ki je narisala že kar nekaj znamk, 
širši javnosti pa so najbrž znani tudi njeni 
vzorci za posteljnino Odeje iz Škofje Loke. 

POŠTA SLOVENIJE IZDALA ZNAMKO
POSVEČENO 100-LETNICI SLOVENSKEGA BALETA
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“Osrednji motiv baletne znamke je s pasteli 
narisana ilustracija spodnjega dela nog plesalke 
v baletnih copatih in v tipični pozi - “na špicah”. 
Vtis odra je dosežen z barvnimi ter svetlobnimi 
kontrasti in predvsem z delno zrcalno sliko nog, 
ki se spodaj potegne v živ rob znamke. V ozadju 
zaslutimo skladen in številen ženski baletni 
zbor in baletno predstavo.”
Maja Tomažič je velika ljubiteljica baleta, 
zlasti klasičnega. Spremlja slovenske baletne 
predstave. “Vendar se odločim za ogled samo 
izbranih,” pravi, “pri katerih vem, da me bo 
pritegnila kombinacija umetnosti giba in glasbe. 
Ljubim romantične balete, kot so Giselle, 
Labodje jezero, Hrestač, Trnuljčica.”
Pri oblikovanju poštnih znamk je treba upošte-
vati zahteve naročnika, slediti intuiciji oziroma 
idejni zasnovi, za zmagovalno kombinacijo pa 
je potrebna še dobra izvedba, pojasnjuje. “Veči-
na nas oblikovalcev obvlada ročno ilustracijo, 
vektorsko in tudi digitalno ilustracijo. Znamka 
je izjemno majhna ‘slika’, kjer mora biti vse na 
pravem mestu. Pomembni so jasno sporočilo, 
razpoznavnost motiva in odlična kompozicija 
vseh elementov. Da je plesalka tudi tehnično 
v pravilni poziciji, je bilo potrebno precej 
sodelovanja in usklajevanja s strokovnjakom, 
gospodom Rodetom.”

Sprva le vložki v operi, danes vrhunski balet
Tomaž Rode, baletnik in predsednik Društva 
baletnih umetnikov Slovenije, je izjemen pozna-
valec te umetniške zvrsti in njene zgodovine. V 
Sloveniji je bila vselej mednarodnih razsežnos-
ti z različnih vidikov. Vaclav Vlček, češki baletni 
mojster, je vodil prvo baletno šolo vzporedno 
s poklicnim ansamblom v okviru Slovenskega 
deželnega gledališča v Ljubljani, na to mesto 
ga je imenoval Fran Govekar. Ta “prvi intendant 

Slovenskega deželnega gledališča je ob ponovni 
oživitvi opernega ansambla prepoznal tudi 
potrebo po nujnosti baletnega ansambla, in 
sicer prvotno zaradi baletnih vložkov v opernih 
uprizoritvah”, o začetkih profesionalnega baleta 
v gledališki sezoni 1918/19 govori Rode. Prve 
plesalke so bile Čehinje. Kmalu so se jim pridru-
žile slovenske umetnice.

V Ljubljano sta prišla tudi Pia in Pino Mlakar
V ansamblu je kot gost od leta 1924 sodeloval 
tudi Peter Gresserov z umetniškim imenom 
Golovin, ki je emigriral iz Rusije in je v Ljubljani 
študiral elektrotehniko. Pet let kasneje je 
Golovin prevzel vodenje baletnega ansambla 
in pod njegovim koreografskim in peda-
goško-vzgojnim delom se je ljubljanski balet 
okrepil in začel žeti priznanja. Po koncu druge 
svetovne vojne sta iz Nemčije v Ljubljano prišla 
Pia in Pino Mlakar, delovati je začel tudi mari-
borski profesionalni baletni zbor. Pod prvo pred-
stavo v Mariboru leta 1947 se je podpisala koreo-
grafinja Marta Remškar.
Na poklicni razvoj baleta je pomembno vpliva-
la ustanovitev državne baletne šole leta 1948 s 
pedagoginjo in balerino Lidijo Wisiak na čelu. 
Leta 1958 je šef baleta postal Henrik Neubau-
er, eden prvih diplomantov srednje baletne 
šole, na sporedu so bili veliki baleti (Trnuljčica, 
Giselle, Romeo in Julija, Bahčarsijska fontana, 
Othello, Navihanka, Spartak itd.). V Ljubljano 
so prihajali svetovno znani koreografi, sloves je 
pljusknil daleč čez meje, takrat nov medij - tele-
vizija - je množično predvajal baletna dela. V 
sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja se je raven dvigovala in slovenski balet 
se je do danes razvil v vrhunsko umetniško vejo, 
s plesalci in koreografi iz različnih držav.

Nina Ambrož v časniku Večer
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Valentina za valentinovo
Koreografska retrospektiva Valentine Turcu v SNG Maribor ob 25-letnici njenega umetniškega 
ustvarjanja v Slovenskem narodnem gledališču Maribor
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V Slovenskem narodnem gledališču Maribor so se med 14. in 17. februarjem 2018 s tremi baletnimi predstavami koreografinje 
Valentine Turcu, poklonili 25-letnici njenega umetniškega ustvarjanja v SNG Maribor. Vse tri predstave se tematsko oklepajo zgodb 
o ljubezni, zato so za praznovanje izbrali mesec ljubezni. Na valentinovo, 14. februarja 2018 so najprej uprizorili zgodbo o večni 
ljubezni Romea in Julije, 16. februarja 2018 je bila na sporedu Carmen, osrednji dogodek pa je bila izvedba baleta Jevgenij Onjegin, 
17. februarja 2018. 

Benjamin Virc

V odkrivanju koreografskega univerzuma Valentine Turcu
Valentina Turcu je svojo globoko strast in pronicljiv čut do gledališča odkrila že v zgodnjih otroških letih. Baletno znanje je usvajala 
najprej pod skrbnim mentorstvom svojih staršev, prav tako mednarodno priznanih baletnih umetnikov, Marina Turcuja in Maje 
Srbljenović Turcu. Pot nadaljnjega izpopolnjevanja ter intenzivnega umetniškega razvoja jo je vodila do akademije Rudra Béjart v 
Lozani, kjer je odkrila svoj edinstven plesni stil in rokopis pod vodstvom legendarnega koreografa in baletnega mojstra Mauricea 
Béjarta.
Če bi izhajali iz trendov, ki po postmodernem odmiku od »velikih pripovedi« še vedno prevladujejo v vseh sferah umetnosti in kul-
ture, bi se lahko naključnemu opazovalcu na prvi (p)ogled zazdelo, da koreografske stvaritve Valentine Turcu ne sodijo v sodobni 
čas plitkega kulturnega potrošništva. Glavni argument za to izhaja že iz dejstva, da se koreografinja intenzivno posveča oživljanju 
in reinterpretaciji t. i. velikih zgodb iz celotnega diapazona modernega časa od renesanse, romantike, pa vse do sodobnosti. Prav te 
zgodbe, ki na odru na novo zaživijo v Valentinini vizionarski ideji in napetem loku njenega nezmotljivega dramaturškega ritma, nas 
vedno znova navdihujejo s svojo »večno mladostjo«, aktualnostjo, obenem pa so s svojim globokim uvidom v človeško psiho, v po-
gosto prekrhka družbena ravnovesja in številne anomalije obvezno študijsko gradivo za slehernika, ki je hočeš nočeš del sodobnega 
sveta in civilizacije.
V velikih pripovedih modernega časa je Valentina Turcu našla svoj neusahljiv vir koreografske inspiracije, ki jo skozi pretanjeno in 
obenem čustveno močno ekspresijo preoblikuje v koherentno plesno pripoved. Prav zaradi perfekcionizma, ki se je jasno pokazal 
že na začetku njenega umetniškega raziskovanja in s svojim celovitim angažmajem kljubuje postmoderni paradigmi »praznega«, jo 
lahko danes občudujemo kot zrelo ustvarjalko v zahtevnem žanru dramskega baleta, in to v najžlahtnejšem pomenu te besede, ki 
spektakla ne dojema kot oblike pritlehne zabave in površinskega blišča, ampak (rečeno z Lukácsem) kot »ontološko disonanco« v 
pričakovanju lastne »uglasitve« oziroma kot dogodek celostnega osebnostnega dozorevanja, ki v gledalcu prebuja radovednost, voljo 
do spoznavanja ter željo po spremembi in drugačnosti. Valentinin nesporni talent za odrsko naracijo skozi gib se tako ne nazadnje 
kaže tudi v še tako majhnih filigranskih detajlih, ki se lahko udejanjijo kot nesluten, a ključni preobrat odrskega dogajanja.
Praktične izkušnje med intenzivnim študijem solističnega baletnega repertoarja so avtorici dale jasen uvid v bistvo koreografske 
kreacije, znotraj katere je postavila zelo visoke estetske standarde že s svojim celovečernim prvencem La Callas iz leta 2007. Po več kot 
120 zabeleženih uspešnih sodelovanjih z mednarodno priznanimi režiserji in gledališkimi ustvarjalci pa se je prva prelomnica umet-
niške potence Valentine Turcu zgodila leta 2012 z visoko estetizirano postavitvijo neoklasi(cisti)čne baletne mojstrovine Romeo in 
Julija Sergeja Prokofjeva na velikem odru mariborskega Baleta. Sveža, stilno inovativna in globoko ekspresivna koreografska kreacija 
je požela odlične kritike tako doma kot v tujini, med drugim tudi v ugledni reviji Dance Europe Magazine, ter doživela nadaljnje 
postavitve v Latvijskem narodnem baletu v Rigi in v operni hiši Metz Métropole.
Po prodornih koreografskih kreacijah v naslednjih letih, še posebej s postavitvijo Ščedrinove orkestrske suite Carmen (kongenialne 
adaptacije istoimenske Bizeteve opere) ter z baletom Nevarna razmerja (po istoimenskem Laclosevem romanu v pismih), se je 26. 
novembra 2016 na velikem odru mariborskega Baleta s spektaklom Jevgenij Onjegin zgodil epohalni premik in nov triumf v zvrsti 
dramskega baleta, ki je v izvirni, močno ekspresivni in pretanjeni koreografski govorici Valentine Turcu na novo interpretiral Puški-
novo ikonično poetično povest o notranje razklanem Onjeginu, obenem pa razodel umetničino iskreno afiniteto do disonantnih 
potez ruskega in slovanskega idejnega sveta nasploh. Najprestižnejša evropska baletna kritiška revija Dance Europe Magazine je 
imenovala Valentinino mojstrovino Jevgenij Onjegin za eno izmed pet najboljših plesnih produkcij na svetu. Celovit univerzum 
dramskega baleta Jevgenij Onjegin, za katerega je koreografinja Valentina Turcu prejela nagrado Prešernovega sklada v letu 2018, 
tako pod okriljem avtoričinega umetniškega mojstrstva, neprecenljivega čuta za gledališče, edinstvene senzualne poetike in etičnega 
svetovljanstva z največjo možno prepričljivostjo upodablja najgloblja psihološka stanja in večne dileme civilizacije.
 
Za tiste, ki se z Valentino srečujete prvič
Klasično izšolana baletna solistka in koreografinja Valentina Turcu je danes ena izmed najbolj cenjenih in izstopajočih umetnic v 
Sloveniji in sosednjih državah. Njene stvaritve se poleg ustvarjanja koreografij in oblikovanja odrskega giba za opere, drame, kon-
certne dogodke in baletne večere tako v žanrskem kot slogovnem smislu raztezajo od večkrat nagrajenih celovečernih klasičnih 
baletnih koreografij pa vse do sodobnih enodejank in miniatur.
Njen opus s preseženim številom 125 ustvarjenih ali soustvarjenih baletov, dramskih in opernih produkcij ne priča zgolj o umetničini 
epohalni potenci, ampak tudi o njeni vsestranski in izjemno pregibni gledališki intuiciji.
Valentina, ki se je rodila v Zagrebu, je že zelo zgodaj odkrila svojo globoko strast do gledališča in plesne umetnosti, ki sta jo v njenem 
otroštvu usmerjala predvsem njena starša, tudi sáma mednarodno priznana baletna solista, Marin Turcu in Maja Srbljenović Turcu.
Nepomirljiva želja po perfekciji in novih izzivih v smislu razvijanja lastne gibalne virtuoznosti jo je vodila do prestižne institucije 
Béjart Balet v Lozani, kjer je pod budnim mentorstvom legendarnega koreografa in baletnega mojstra Mauricea Béjarta razvila svoj 
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edinstveni koreografski rokopis in plesno ekspresivnost z nastopanjem v številnih Béjartovih koreografijah, kot so Kralj Lear, Ognjeni 
ptič, Čudežni mandarin, Šeherezada, Grška taverna, Koncert Stravinskega, Življenje Patricea Chereauja, L’Amour me dit, L’Art de pas 
de deux, La Porte et un Soupir, Posvetitev pomladi, ter s celovitim treningom pod vodstvom baletnih mojstrov, kot so Michel Gas-
card, Gil Roman, David Howard, Suzanne Farrell, Azari Plisetsky, Carolyn Carlson, Malou Artaud, Gilbert Mayer, Timothy Gordon
don, Wolfgang Stollwitzer idr.
Po svoji vrnitvi v Slovenijo se je naglo uveljavila kot ena izmed tehnično najbolj dovršenih in izraznih plesalk, kar je potrdila najprej 
z nastopom v Clugovem koreografskem prvencu Tango, nato pa tudi v drugih solističnih vlogah klasičnega in neoklasičnega baleta 
ter sodobnega plesa, ki so pustile globok vtis tako na kritike kakor tudi občinstvo v Sloveniji in tujini.
Z uporabo pastišne tehnike je Valentina leta 2007 za mariborski Balet ustvarila svoj koreografski prvenec La Callas, posvečen ikoni 
operne umetnosti, pri tem pa je opozorila na svoj enkratni pristop k združevanju različnih umetniških form s ciljem ustvariti celost-
no koreografsko umetnino s poudarjeno vizualno lepoto oziroma avratičnostjo.
Leto 2011 je minilo v znamenju ustvarjanja s senzualno erotiko prežetega baletnega trilerja Carmen, in sicer za Hrvaško narodno 
gledališče v Splitu. Koreografija na Ščedrinovo kongenialno adaptacijo Bizeteve opere je doživela še večji uspeh v Slovenskem nar-
odnem gledališču Maribor tri leta pozneje, tj. leta 2014. Leta 2011 je za splitski Balet prav tako nastala nova koreografija na Ravelovo 
orkestrsko impresijo Bolero, ki je doživel tudi izvedbe v Istanbulu kot del programa Evropske prestolnice kulture v letu 2010. Med 
vidnejšimi stvaritvami iz tega obdobja velja izpostaviti tudi Brahmsove Madžarske plese in Hačaturjanov Maškaradni valček za 
mariborski Balet, ali denimo koreografske projekte Tarde (na glasbo portugalske skupine Madredeus), Bachovo Partito in Händlovo 
Lascia ch’io pianga za Mednarodni slovenski baletni gala v letih 2011 in 2012.
Julija 2012 je prejela vabilo plesnega ansambla iz Covent Gardna, da zanj ustvari koreografijo, ki je bila nato izvedena v okviru nji-
hovega programa International Stars of Ballet and Dance.
Še v isti sezoni (2011/2012) je Valentina Turcu temeljito poglobila svoje izkušnje v vlogi režiserke naprej pri ustvarjanju avtorskega 
projekta Ženska, ki sem ji bral, ki je nastal po motivih Schlinkovega romana Bralec, nato pa še z intenzivnim sodelovanjem s so-
pranistko Allison Bell pri uprizoritvi projekta Pierrot Lunaire po glasbeni predlogi Arnolda Schönberga. Istočasno je kot koreograf-
inja in oblikovalka odrskega aktivno sodelovala pri mariborskih glasbenogledaliških produkcijah Lakmé, Carmen, La bohème, Ne-
topir, Hoffmannove pripovedke, My Fair Lady in Kronanje Popeje, ki so bile med kritiki označene kot sveže, vznemirljive, slogovno 
unikatne in precizne v relaciji do glasbene predloge.
Oktobra leta 2013 je ustvarjalka prejela prestižno slovensko nagrado Pie in Pina Mlakarja za »izjemne dosežke pri režiji in koreo-
grafiranju neoklasičnega baleta Romeo in Julija Sergeja Prokofjeva«, ki je bil premierno izveden v Veliki dvorani SNG Maribor. Kot 
je zapisala strokovna žirija Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) je Valentina Turcu »postavila nov mejnik v kvaliteti in 
ekspresiji sodobnega klasičnega baleta«. V naslednjih dveh letih je balet Romeo in Julija doživel velik uspeh v Latvijskem narodnem 
gledališču v Rigi (2014) ter v operi Metz Métropole (2015).
Naslednji projekt »velike pripovedi«, dramski balet Ana Karenina po motivih istoimenskega Tolstojevega romana, je bil prvič upri-
zorjen aprila 2014 v Hrvaškem narodnem gledališču v Zagrebu. Avgusta še istega leta je avtorica pripravila nov koncept in soustvarila 
koreografijo za neobaročni balet Nevarna razmerja, ki je v koprodukciji tesneje povezal kar tri gledališke hiše – Dubrovniški poletni 
festival, Festival Ljubljana in SNG Maribor.
Leto 2016 je bilo še posebej uspešno, saj je avtorica pripravila nov glasbeni koncept, dramaturgijo in koreografijo dramskega baleta 
Jevgenij Onjegin po znamenitem Puškinovem romanu v verzih. Baletna produkcija je doživela izjemen odziv tako med publiko kot 
strokovni kritiki iz Slovenije in tujine.
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Aprila naslednje leto (2017) je ustvarila novo, še vznemirljivejšo različico baletnega trilerja Carmen za Augsburški balet, jeseni istega 
leta pa je z priznanim koreografom Juliom Arozareno sodelovala pri postavitvi baleta Don Giovanni za Latvijski narodni balet v Rigi, 
in sicer na adaptirano partituro W. A. Mozarta.
V svoji dosedanji umetniški karieri je Valentina bodisi plesala, (so)ustvarila ali sodelovala pri izvedbi več kot 125 baletnih, dram-
skih in opernih produkcij, med katerimi je samo dramskih postavitev več kot 40, vključno z Nevarnimi razmerji v dramatizaciji 
Christopherja Hamptona, s Shakespearovimi klasikami Hamlet, Vihar, Dvanajsta noč ali Kar hočete, Henrik IV., Kakor vam drago, z 
avtorskim projektom Frida Kahlo, z Molièrovim Plemenitim meščanom, s Cervantesovim Don Kihotom ter ostalimi klasičnimi be-
sedili, kot so Drakula Brama Stokerja, Ionescujevi absurdni drami Plešasta pevka in Nosorogi, Andersenova Snežna kraljica, Lorcova 
Krvava svatba, Brechtova Opera za tri groše, Ibsenov Peer Gynt in Bulgakovova Mojster in Margareta.
Trenutno pripravlja praizvedbo dramskega baleta Smrt v Benetkah v koprodukciji med Baletom HNK Zagreb in Baletom SNG Mar-
ibor, in sicer po motivih znamenite novele Thomasa Manna in na glasbeno podlago enega največjih simfonikov modernega časa, 
Gustava Mahlerja.

Za umetniške dosežke je Valentina Turcu prejela številne nagrade
1999  Nagrada Društva baletnih umetnikov Slovenije ansamblu mariborskega Baleta za najboljšo plesno produkcijo – Tango.
2002 Bronasto odličje na Svetovnem plesnem tekmovanju v Nagoji na Japonskem.
2007 Nagrada TEMSIG za najizvirnejšo koreografijo – Rožmarin.
2008 Nagrada Društva baletnih umetnikov Slovenije za koreografsko delo na področju baleta, opera in dramskega gledališča. 
            Žirija je svojo odločitev utemeljila z besedami: »Z mojstrskim obvladovanjem plesnogledališke ekspresije in poglobljeno 
            interpretacijo je dosegla najvišji nivo odrske zrelosti in zavesti. Naše odre bogati s svojo karizmatično osebnostjo, njena    
                telesna ekspresija pa preprosto razpira nove dimenzije razumevanja plesne umetnosti.«
2013 Prestižna nagrada Pie in Pina Mlakarja za izjemne dosežke pri režiji in koreografiji baleta Romeo in Julija. Označena je kot 
                postavljavka »novih mejnikov v ekspresiji sodobnega klasičnega baleta«.
2015 Nominacija za prestižno nagrado Kyoto za izjemne dosežke v umetnosti in humanistiki z utemeljitvijo: »Kot inovatorka 
                     plesnega gledališča, ki povezuje umetnikovi predanost in skromnost v izviren, enkraten ustvarjalni pristop, pri tem pa uspeš-
                  no združuje klasične prvine s sodobnimi, ruši meje med (za)pisano besedo in gibanjem ter nagovarja vse človeštvo s svojimi 
                stališči.«
2015 Balet Romeo in Julija je osvojil latvijsko državno nagrado za najboljšo gledališko produkcijo aktualne sezone.
2016 Nagrada Orlando Dubrovniškega poletnega festivala za vrhunske umetniške dosežke v plesni umetnosti v zadnjih štirih 
                sezonah.
2017 Podelitev Glazerjeve listine za koreografijo nove baletne produkcije Jevgenij Onjegin.
2018 Nagrada Prešernovega sklada za dramski balet Jevgenij Onjegin, in sicer še posebej za vrhunske dosežke v plesni umetnosti,  
                za koreografsko mojstrstvo in umetniško odličnost.

Edward Clug, umetniški direktor Baleta SNG Maribor, Valentini Turcu
Prva misel oziroma čut, iz katerega se rojeva misel ob doživljanju Valentininega dela, je strast, ki se rojeva iz neomajne predanosti, 
hrepeneče po svobodi, ki je kot nemiren plavalec v globokem morju ljubezni njene duše.
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Spoznal sem jo leta 1991, ko sem prišel v Maribor. V tem času se ni nič spremenila, kar se morda sliši čudno, a vendarle je to ostala 
njena vrlina – biti Valentina …
Življenjske izkušnje v njenem edinem pravem domu – gledališču – so jo izzvale in jo zmeraj poganjale korak pred nami, tako da bi 
ji lahko stežka vselej sledili, jo čutili in razumeli – ne nujno kot Valentino, ampak kot nekoga, ki je drugačen in »čuden« preprosto 
zato, ker ne pozna kompromisov in resnično živi za gledališče, pri tem pa trpi, ko gledališča ni ali denimo takrat, ko ga je treba zaradi 
praznikov zapreti.
Najina svetova sta se v skoraj treh desetletjih prepletala, oddaljila in spet ponovno srečala v drugačnih, bolj odraslih podobah, zato 
sem danes ponosen, da sem lahko del njenega hrepenenja, »tečnarjenja« in vere, neomajne gledališke vere, ki me je zmeraj navdiho-
vala, včasih do te mere, da sem ji omogočil vaje tudi med prazniki.
Draga Valentina,
rad te imam, hvaležen sem, da te poznam in da sem te še bolje spoznal skozi tvoje delo, ki plemeniti naše gledališče, naš slovenski in 
širši prostor, še najbolj pa naše vsakdanje luknje, ki včasih potrebujejo kakšno kapljico ali dve iz tvojega globokega morja ljubezni.

In Danilo Roškar, direktor SNG Maribor

V SNG Maribor smo ponosni, da med nami živi in ustvarja Valentina Turcu, ki s svojim umetniškim delom in še posebej s svojimi 
visoko estetiziranimi mojstrovinami in močno ekspresivnimi koreografskimi stvaritvami že 25 let bogati repertoar mariborskega 
Baleta, s tem pa tudi celotni slovenski in širši mednarodni kulturni prostor. Še posebej pa nas veseli, da je Valentinin enkratni umet-
niški potencial, celovit osebnostni angažma in bogato sporočilnost njenih koreografij prepoznala tudi slovenska država s svojimi 
najvidnejšimi kulturno-umetniškimi avtoritetami, saj ji je v letu 2018 podelila nagrado Prešernovega sklada za vrhunske dosežke v 
plesni umetnosti.
Draga Valentina, ob tvojem visokem umetniškem jubileju se ti želim najprej zahvaliti za neštete ure odrekanja in požrtvovalnega 
dela, ki je v mariborskem gledališču že tolikokrat obrodilo sadove v enkratni in nezamenljivi podobi koreografsko dovršenih plesnih 
in baletnih predstav. Prav te so s svojo močno ekspresijo in magično odrsko estetiko vedno znova našle pot do nas, tvojih vnetih 
oboževalcev in budnih spremljevalcev tvoje umetnosti. Ob tej priložnosti ti želim še veliko ustvarjalnega navdiha in uspešnih pred-
stav v našem gledališču in da bi se tvoje nove plesne zgodbe in vrhunske baletne kreacije, ki jih boš od nas odnašala v svet in od tam 
spet nazaj na naš oder, gledalcem in vsem ljubiteljem plesne umetnosti še bolj vtisnile v dušo in srce. Vam, dragi obiskovalci, pa želim 
čim več nepozabnih vtisov in vznemirljivih doživetij ob tem dvojnem prazniku – prazniku zaljubljencev in naše skupne ljubezni do 
plesne umetnosti.
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3. TUTU
Maribor

Slovensko narodno gledališče Maribor
20. - 23. junij 2018

ČASTNI POKROVITELJ PRAZNOPVANJA
100-LETNIVE SLOVENSKEGA BALETA

BORUT PAHOR
predsednik Republike Slovenije

Strokovna žirija tekmovanja
ANTON BOGOV, predsednik

EMINA MINKA KAMBEROVIĆ
JELENA PANKOVA
OLGA ANDREEVA

JEAN-LOUP JORDAN 

Organizacijski odbor tekmovanja
VESNA CESTNIK TEHOVNIK

OLESJA HARTMANN
TJAŠA KMETEC

HELENA VALERIA KRIEGER
JERNEJA OMAHEN RAZPOTNIK

DARJA SEBASTIAN
MIRJANA ŠROT
ANA TROJNAR
MATJAŽ MARIN
TOMAŽ RODE

KENTA YAMAMOTO

TUTU
SLOVENSKO BALETNO TEKMOVANJE
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Slovensko baletno tekmovanje TUTU je preživelo že svoj tretji praznik, praznik slovenskega baleta, tokrat posvečen 
praznovanju njegove 100-letnice pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Slovenije Boruta Pahorja. 

Odrasli smo in iz prelepe lendavske dvorane, kjer sta se odvijala prvi in drugi TUTU, smo se znašli na velikem odru Sloven-
skega narodnega gledališča v Mariboru. Kljub nekaj težavam s prijavami, smo prešteli okrog sto udeležencev, kar je mnogo 
več kot na predhodnih dveh. Nekateri sicer TUTU  ignorirajo, prezirajo vse, kar se trudimo storiti za dobro mladih ljudi v 
slovenskem baletu. Njihova ozka samozadovoljnost se jim prej ali slej povrneta v obliki, kakršno bodo le težko razumeli. 

Skladno z razpisom so se tekmovalci predstavili v neprofesionalnih in profesionalnih kategorijah tako solo kot v skupinah, 
kar je že od začetka naša posebnost, saj v sklopu Balteka teh kategorij ni. Obarvanosti kategorij smo dodali ZLATO, kjer 
so tekmovali profesionalni plesalci iz mariborskega gledališča (ljubljanski so bili na gostovanju), s čemer smo mladim 
neizkušenim nastavili ogledalo bodočnosti. Od najmlajših do zrelih plesalcev so se vrstili na odru s svojimi etudami, 
variacijami, pas de deuxji. 

Nastope je ocenjevala petčlanska žirija: predsednik, prvak mariborskega baleta Anton Bogov, člani pa še solistka iz 
Ljubljane Olga Andreeva, nekdanja primabalerina sarajevskega baleta, ki že dolgo živi v Švici, Minka Emina Kamberović, 
svetovna  baletna ikona Yelena Pankova in Jean-Loup Jordan, francosko-švicarski plesalec in koreograf z dunajskim in 
slovenskim naslovom. 

V organizacijski odbor smo tokrat pritegnili širšo sestavo, a smo zaradi transparentnosti večji del prevzeli tisti, ki tekmo-
valcev nismo pripravili: Tomaž Rode, predsednik in člani Darja Sebastian, Mirjana Šrot, Olesja Hartmann, Matjaž Marin, 
Ana Trojnar šele po tekmovalnem delu. 
Ne gre spregledati mariborske tehnične pomoči, predvsem pa nenadomestljiv glas ge. Branke Smole, ki nas je vodila 
skozi čeri tekmovalnih dni in gala koncerta s podelitvijo nagrad. 

Tokrat smo se v razpisu najbolj optimalno približali sposobnostim in trenutno veljavnemu baletnemu programu, četudi 
ga mnogo učiteljic/jev ni pozorno prebralo. Spet smo gledali variacije, ki so jih plesali otroci, ki baletni pouk obiskujejo 
dva do trikrat tedensko. Taki tega gotovo niti na polprstih ne bi smeli izvajati, saj ni ne v programu niti primerno zanje. 
Etude, ki bi jih sestavili učitelji bi bile gotovo primernejše, a le-ti žal prepogosto svoje frustracije in neznanje odslikujejo 
preko svojih učencev. Lahko to predstavijo otrokom na pouku, na tekmovanju pa jih s tem  nedopustno smešijo. 

Veseli, da smo videli kvalitetno delo tekmovalcev v profesionalnih kategorijah  ORANŽNI, RDEČI in BORDO, torej tistih, 
ki komaj stopajo na profesionalno pot. Pas de deuxji pa so nedvomno popestrili tekmovanje. 

Tudi tokrat so prvi trije uvrščeni v vsaki kategoriji, ne glede na višino prejetih točk, prejeli zlato, srebrno in bronasto 
medaljo, nagrade pa tisti, ki so dosegli točke med 85 in 100. 

V sklopu TUTUja je že četrtič  potekalo tudi tekmovanje koreografskih miniatur, kjer je prvo mesto in drugo nagrado 
odnesel Gaj Žmavc z izvrstnima plesalcema Tetiano Svetlično in Ionutom Dinita, drugo mesto in tretjo nagrado Lukas 
Zuschlag, plesalca Mateja Železnik in Owen Lane, bronasto medaljo pa Claudia Sovre, njeno koreografijo je zrelo inter-
pretirala mlada slovenka Tea Bajc, ki je letos končala šolanje na dunajski baletni akademiji. 

Žal je senco nezadovoljstva zasejala Claudia Sovre, ki se je pritožila na rezultate, vendarle gre poudarit, da je odločitev 
žirije dokončna in vsako nezadovoljstvo naj bo le opozorilo, da se človek zazre vase in prizna, da če postavi svoje delo 
na ogled, lahko pričakuje različne odzive. V strokovnost žirije je pa ob navedenih imenih neokusno soditi! 

Za  zaključni gala koncert je žirija izbrala večino dobitnikov medalj in vse tiste z nagradami, ki so po podelitvi ponovno 
zaplesali na mariborskem odru. 

Želeli bi si, da bi učitelji TUTU prepoznali kot možnost napredovanja, tako učencev kot svojega zorenja, kot dodatno 
možnost individualnega pristopa na pouku, tako solistov kot skupin in s tem vzgajali generacije za naslednjih sto let 
slovenskega baleta.

Darja Sebastian, članica Organizacijskega odbora

Misli o TUTU – slovenskem baletnem tekmovanju 2018
&
4. slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur
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KOREOGRAFSKIH MINIATUR

REZULTATI TUTU 2018 - Kategorije SOLO

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 MATJAŽ	Živa 1006 81 Zlata	medalja
2 GASHI	Ema 1002 80,4 Srebrna	medalja
3 KOTNIK	Marija 1005 76 Bronasta	medalja
4 ŠTRUKELJ	ZGAGA	Nina 1009 72,2
5 KAUČIČ	Patricija 1004 71,2
6 IACONO	Noemi 1003 71
7 OKU	Ahila 1007 70
8 BABBUCCI	Giulia 1001 66,6
9 PREVC	Lidija 1008 66,2
10 TIMAR	Tessa 1010 65,8

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 VRBANČIČ	Melani 2011 71,2 Zlata	medalja
2 ZARIČ	Lana 2012 70,2 Srebrna	medalja
3 SEVER	Teja 2007 69,8 Bronasta	medalja
4 SEVER	SEMENJUK	Maja 2008 68,4
5 POŠTRAK	Katja 2006 67,4
6 GUŠTIN	Ana 2001 67
7 VINTER	Hana 2010 67
8 MIKLAVŽIN	Tinkara 2005 66,8
9 VIDIČ	Kaja 2009 66,6
10 KOPRIVNIK	Daša 2002 65,4
11 LOVRAK	Zoja 2004 65,4
12 KRIVEC	Satja 2003 64

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 ŽAGAR	Flavija 4005 90,8 Zlata	medalja										
Druga	nagrada

2 FERJAN	Nika 4001 84,4 Srebrna	medalja
3 GORIČAR	Neža	Ana	 4002 78 Bronasta	medalja
4 SAVSKI	Sirilinde	 4004 73,2
5 PLETIKOSIĆ	Eva		 4003 71,6

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 TRNINIČ	Jan 3003 96,2 Zlata	medalja														
Prva	nagrada

2 ŠARAVANJA	Gita 3002 90 Srebrna	medalja				
Druga	nagrada

3 SULTANOVA	Assija 3003 89,3 Bronasta	medalja				
Tretja	nagrada

4 BAČANI	Nina 3000 89,2
5 KRAMBERGER	Nina 3002 88,1
6 BOZOVIC	Jelena 3001 71,9

Kategorija:	V.	RDEČA

Kategorija:	I.	BELA

Kategorija:	IV.	ORANŽNA

Kategorija:	II.	RUMENA
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MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 TRNINIČ	Jan 3003 96,2 Zlata	medalja														
Prva	nagrada

2 ŠARAVANJA	Gita 3002 90 Srebrna	medalja				
Druga	nagrada

3 SULTANOVA	Assija 3003 89,3 Bronasta	medalja				
Tretja	nagrada

4 BAČANI	Nina 3000 89,2
5 KRAMBERGER	Nina 3002 88,1
6 BOZOVIC	Jelena 3001 71,9

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 OMAKI	Yuya 6002 99 Zlata	medalja													
Prva	nagrada

2 NAKASHIMA	Asami 6001 98,2 Srebrna	medalja								
Druga	nagrada

3 PILCA	Alexandru 6003 85
Bronasta	medalja				
Tretja	nagrada

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 VITMAN	Vanja 3003 93,5 Zlata	medalja													
Druga	nagrada

2 NETSU	Satomi 3002 81,2 Srebrna	medalja

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 Glasbena	šola	KAMNIK 8002 84 Zlata	medalja
2 Glasbena	šola	JESENICE 8001 68,2 Srebrna	medalja

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 GŠ	Fran	Korun	Koželjski	
VELENJE

9001 85,2 Zlata	medalja											
Tretja	nagrada

2
Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Maribor	-	dislocirana	
enota	LENART

9005 78 Srebrna	medalja

3 Športno	društvo	Moj	Bled 9006 77,8 Bronasta	medalja

Kategorija:	VII.	ZLATA

Kategorija:	VIII.	VIJOLIČNA

Kategorija:	IX.	MODRA

Kategorija:	VI.	BORDO

Kategorija:	V.	RDEČA
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REZULTATI TUTU 2018 - Kategorije SKUPINA

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 GŠ	Fran	Korun	Koželjski	
VELENJE

9001 85,2 Zlata	medalja											
Tretja	nagrada

2
Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Maribor	-	dislocirana	
enota	LENART

9005 78 Srebrna	medalja

3 Športno	društvo	Moj	Bled 9006 77,8 Bronasta	medalja

4

Glasbena	šola	NOVA	
GORICA,	Glasbena	šola	
AJDOVŠČINA	v	sodelovanju	
z	društvom	
PRIMABALERINA

9003 76,2

5 Glasbena	šola	KAMNIK 9002 74,6
6 Glasbena	šola	PTUJ 9004 71,8

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Ljubljana

10001 88 Zlata	medalja						
Tretja	nagrada

2
Šola	ruskega	baleta	plesne	
šole	Eureka 10002 76,6 Srebrna	medalja

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1
Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Ljubljana 11001 80 Zlata	medalja

Kategorija:	XII.	RJAVA

Kategorija:	IX.	MODRA

Kategorija:	XI.	ZELENA
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MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 GŠ	Fran	Korun	Koželjski	
VELENJE

9001 85,2 Zlata	medalja											
Tretja	nagrada

2
Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Maribor	-	dislocirana	
enota	LENART

9005 78 Srebrna	medalja

3 Športno	društvo	Moj	Bled 9006 77,8 Bronasta	medalja

4

Glasbena	šola	NOVA	
GORICA,	Glasbena	šola	
AJDOVŠČINA	v	sodelovanju	
z	društvom	
PRIMABALERINA

9003 76,2

5 Glasbena	šola	KAMNIK 9002 74,6
6 Glasbena	šola	PTUJ 9004 71,8

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Ljubljana

10001 88 Zlata	medalja						
Tretja	nagrada

2
Šola	ruskega	baleta	plesne	
šole	Eureka 10002 76,6 Srebrna	medalja

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1
Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Ljubljana 11001 80 Zlata	medalja

Kategorija:	XII.	RJAVA

Kategorija:	IX.	MODRA

Kategorija:	XI.	ZELENA

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 GŠ	Fran	Korun	Koželjski	
VELENJE

9001 85,2 Zlata	medalja											
Tretja	nagrada

2
Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Maribor	-	dislocirana	
enota	LENART

9005 78 Srebrna	medalja

3 Športno	društvo	Moj	Bled 9006 77,8 Bronasta	medalja

4

Glasbena	šola	NOVA	
GORICA,	Glasbena	šola	
AJDOVŠČINA	v	sodelovanju	
z	društvom	
PRIMABALERINA

9003 76,2

5 Glasbena	šola	KAMNIK 9002 74,6
6 Glasbena	šola	PTUJ 9004 71,8

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Ljubljana

10001 88 Zlata	medalja						
Tretja	nagrada

2
Šola	ruskega	baleta	plesne	
šole	Eureka 10002 76,6 Srebrna	medalja

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1
Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Ljubljana 11001 80 Zlata	medalja

Kategorija:	XII.	RJAVA

Kategorija:	IX.	MODRA

Kategorija:	XI.	ZELENA

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 TRNINIČ	Jan 3003 96,2 Zlata	medalja														
Prva	nagrada

2 ŠARAVANJA	Gita 3002 90 Srebrna	medalja				
Druga	nagrada

3 SULTANOVA	Assija 3003 89,3 Bronasta	medalja				
Tretja	nagrada

4 BAČANI	Nina 3000 89,2
5 KRAMBERGER	Nina 3002 88,1
6 BOZOVIC	Jelena 3001 71,9

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 OMAKI	Yuya 6002 99 Zlata	medalja													
Prva	nagrada

2 NAKASHIMA	Asami 6001 98,2 Srebrna	medalja								
Druga	nagrada

3 PILCA	Alexandru 6003 85
Bronasta	medalja				
Tretja	nagrada

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 VITMAN	Vanja 3003 93,5 Zlata	medalja													
Druga	nagrada

2 NETSU	Satomi 3002 81,2 Srebrna	medalja

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 Glasbena	šola	KAMNIK 8002 84 Zlata	medalja
2 Glasbena	šola	JESENICE 8001 68,2 Srebrna	medalja

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 GŠ	Fran	Korun	Koželjski	
VELENJE

9001 85,2 Zlata	medalja											
Tretja	nagrada

2
Konservatorij	za	glasbo	in	
balet	Maribor	-	dislocirana	
enota	LENART

9005 78 Srebrna	medalja

3 Športno	društvo	Moj	Bled 9006 77,8 Bronasta	medalja

Kategorija:	VII.	ZLATA

Kategorija:	VIII.	VIJOLIČNA

Kategorija:	IX.	MODRA

Kategorija:	VI.	BORDO

Kategorija:	V.	RDEČA



REZULTATI TUTU 2018 
4. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur
Rezultati neposredno po realizaciji tekmovanja: 

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 Gaj	Žmavc 20003 93,2 Zlata	medalja										
Druga	nagrada

2 Lukas	Zuschlag 20002 91,4 Srebrna	medalja						
Tretja	nagrada

3 Claudia	Sovre 20001 86,2 Bronasta	medalja

Kategorija:	KOREOGRAFIJA

Organizacijski odbor je po objavi rezultatov prejel pritožbo tekmovalke v kategoriji Koreo-
grafija, Claudie Sovre, v kateri je zapisala:

Pozdravljeni, 

pri ocenjevanju koreografskih miniatur je prišlo po mojem mnenju do nepravilnosti. 
Koreograf Lukas Zuschlag je pripravil svojo točko, s katero je tekmoval za ljubljanski koncert in je bila izvedena v ljubljan-
ski operi 20.6. 2018
Olja Andreeva, članica žirije TUTU, je tudi sodelovala na trem koncertu, zato si je točko ogledala že večkrat (na vajah, 
generalki in koncertu), zato je na tekmovanju ni mogla ocenjevati enako, kot mojo koreografijo, ki jo je videla prvič. 
(Morda je koreografijo videl prej še kdo drug od članov žirije, tega ne vem).
Zanimivo je to, da je izmed vseh članov žirije edino Olja Andreeva podelila koreografiji Lukasa Zuschlaga največ točk, 
vsi ostali so največ točk podelili Gaju Žmavcu, Jean-Loup Jordan pa je celo dodeli meni in Žmavcu enako število točk 
in Zuschlagovi koreografiji 5 točk manj. 

Zato menim, da ocenjevanje ni bilo v skladu s pravili, kjer jasno piše:

‘’Tekmovalci ob prijavi na dan prihoda prejmejo tekmovalne številke, ki so njihova identifikacija med tekmovanjem.
Strokovni žiriji se tekmovalce predstavi izključno po številki, brez imena in priimka. Prav tako se do objave finalnih 
rezultatov vse evidence tekmovalcev vodijo v številkah. Organizator tekmovanja bo poskrbel, da člani žirije do konca 
tekmovanja ne prejmejo nobenih podatkov o tekmovalcih’’

Torej je bilo ocenjevanje nepravilno in nanj podajam pritožbo.

Lep pozdrav,
Claudia Sovre

Organizacijski odbor je pritožbo predal strokovni žiriji in jo zaprosil, da navkljub temu, da je 
bila pritožba podana kasneje, kot je predpisano v pravilih, obravnava, in sicer z obrazložit-
vijo, da se je tekmovanje v kategoriji Koreografija zaključilo v poznih večernih urah. Žirija je 
pritožbo obravnavala in sprejela odločitev:

Spoštovani!

Strokovna žirija je obravnavala vašo pritožbo. Čeprav je skladno s pravili tekmovanja skrajni rok za podajo pritožb naj-
kasneje ena ura po objavi rezultatov tekmovanja, je predsednik organizacijskega odbora tekmovanja žirijo prosil, da 
kljub pozni uri zaključka tekmovalnega programa, vseeno obravnava vašo pritožbo, na kar je strokovna žirija pristala. 

V nadaljevanju navajamo mnenje strokovne žirije, jutri pa vam bo poslan tudi zapisnik obravnave vaše pritožbe.

Žirija je jasno izpostavila naslednja stališče:
Žirija meni, da je vaša pritožba popolnoma neutemeljena in strokovno sporna! Vsi člani žirije so mnenja, da je članica 
žirije, ga. Andreeva ocenila kategorijo Koreografija realno, zato ni hotela pristopiti k ponovnemu ocenjevanju. Žirija se 
je tako odločila, da s strani članov strokovne žirije dodeljenih točk ne bo spreminjala na način ponovnega ocenjevanja, 
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saj vsi člani žirije stojijo za svojo strokovno odločitvijo. Navkljub temu se je žirija odločila, da lahko na vašo pritožbo 
reagira izključno na način, da izloči dve oceni: najnižjo in najvišjo. Po tem sklepu žirije je predsednik OO ugotovil, da 
ste prejeli celo nižjo oceno kot v upoštevanju ocen vseh članov žirije, čeprav je bila ocena članice strokovne žirije ga. 
Andreeve, katere vsi člani strokovne žirije z vso strokovno kompetenco podpirajo v celoti, v vašem primeru izbrisana.
Odločitev žirije je dokončna.
Navkljub vsemu pa vam sporočamo, da vas je strokovna žirija uvrstila v program Gala koncerta TUTU. 

S spoštovanjem in lep pozdrav!
Za strokovno žirijo 
OO Tutu

Rezultati po obravnavi pritožbe Claudie Sovre po sklepu strokovne žirije: 

Od najvišjih prejetih ocen so bile s sklepom strokovne žirije izbrisane:
• pri Gaju Žmavcu ocena Yelene Pankove v višini 100 točk
• pri Lukasu Zuschlagu ocena Olge Andreeve v višini 98 točk
• pri Claudii Sovre ocena Yelene Pankove v višini 90 točk

Od najnižjihprejetih ocen so bile s sklepom strokovne žirije izbrisane:
• pri Gaju Žmavcu ocena Jean-Loupa Jordana v višini 85 točk
• pri Lukasu Zuschlagu ocena Jean-Loupa Jordana v višini 80 točk
• pri Claudii Sovre ocena Olge Andreeve v višini 83 točk

MESTO
IME	IN	PRIIMEK	
TEKMOVALCA ŠTEVILKA	

ŠTEVILO	
TOČK

1 Gaj	Žmavc 20003 93,66 Zlata	medalja										
Druga	nagrada

2 Lukas	Zuschlag 20002 93 Srebrna	medalja						
Tretja	nagrada

3 Claudia	Sovre 20001 86 Bronasta	medalja

Kategorija:	KOREOGRAFIJA

GLAVNI TRG 17B / 2000 MARIBOR
Spletna stran: www.veronarte.si - www.veronarte.net

E-pošta: info@veronarte.net
Telefon: +386 2 2517170

GOSPOSKA ULICA 28 / 2000 MARIBOR 
Spletni butik: www.tijuana.si

E-pošta: info@tijuana.si

Tekmovanje TUTU 2018 & 4. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur je omogočilo

UKMARJEVA 2, 1000 LJUBLJANA - RUDNIK 
/ poleg trgovine E.Leclerc /
Spletna stran: www.salsa.si

E-pošta: info@salsa.si
Telefon: +386 59 039 049 / Gsm: 068 63 26 27

Organizator tekmovanja TUTU 2018 & 4. slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur

v sodelovanju z

Tekmovanje so s prispevanjem nagrad podprli
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Mednarodni poletni baletni seminar
DANCS-PIRAN 2018
Letošnji Mednarodni poletni baletni seminar Dancs-Piran je bil peti po vrsti. 

Skoraj sto udeležencev starih od devet do petindvajset let je pod budnimi očesi mednarodno uveljavljenih pedagogov dva tedna 
nadgrajevalo svoje baletno znanje in delilo svoje izkušnje. Mladi plesalci so kljub vztrajnemu delu skozi šolsko leto željni poletnih 
druženj z vrstniki, saj so po evropskih šolah zahteve neizprosne. Konkurenca je huda,  biti dobro pripravljen za šolsko leto, pomeni 
trdo delo tudi v času počitnic. Prav tega so bili deležni plesalci iz Madžarske, Italije, Srbije, Španije, Nemčije in Slovenije.

Seminar Dancs-Piran 2018 je vključeval tri različne tečaje, od tistega za najmlajše do tistega za starejše in profesionalne baletne ple-
salke in plesalce, novost letošnjega seminarju pa je bila ta, da je z namenom enakopravne vključenosti vseh udeležencev Mednarod-
nega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran v višjih tečajih ločeval delo v skupini in delo s solisti. V delavnicah, ki so potekali v 
skupini so bili tako vsi udeleženci deležni enake pozornosti, saj so opravljali enako delo tako po koreografski kot po zahtevnostni in 
količinski plati. V kolikor so se posamezni udeleženci želeli preizkusiti še v solističnih vlogah, pa so lahko izbrali dodatno opcijo – 
solo. Namen takšnega tečaja je bilo delo na solističnih variacijah in pas de deuxu iz železnega repertoarja klasičnega baleta. 

Najmlajše je v Osnovnem bazičnem tečaju seminarja je ob spremljavah korepetitorja Blaža Puciharja poučevala učiteljica baleta Ana 
Trojnar. Poleg vsakodnevne učne ure baleta je udeležence na zaključna nastopa pripravljala v okviru programa “Priprave na nastop”. 
Tisti izmed najmlajših, ki so želeli svoje znanje nadgraditi še iz sodobnih plesnih tehnik, pa so se na delavnicah sodobnega plesa 
pridružili plesalkam in plesalcem Osnovnega naprednega tečaja in koreografu Gaju Žmavcu . 
Osnovni nadaljevalni tečaj klasičnega baleta je odpiral svoja vrata tistim plesalkam in plesalcem, ki sicer obiskujejo višje razrede 
nižjih baletnih šol. Baletne treninge, tehniko klasičnega baleta in klasično baletni repertoar sta jih ob zvokih korepetitorja Gorazda 
Dvanajščaka izmenično poučevali Tetiana Svetlična in Nina Noč, ki je v zadnjem trenutku nadomestila Tijuano Križman Hudernik, 
ki je morala sodelovanje odpovedati zaradi novega naraščaja. Koreografsko delavnico sodobnih plesnih tehnik je poučeval maribor-
ski koreograf Gaj Žmavc. 

Prava poslastica za nastarejše udeleženke in udeležence, plesalke in plesalce srednjih baletnih šol, baletnih akademij in profesionalne 
baletne plesalke in plesalce pa sta bila ruska pedagoga Yelena Pankova in Nikolai Semenov, pedagoga na Baletni akademiji Agrippine 
Vaganove in na pred kratkim novo ustanovljeni Baletni akademiji Borisa Eiffmana, ki sta v Piranu vodila vse delavnice klasičnega 
baleta v okviru Nadaljevalnega & Profesionalnega tečaja klasičnega baleta ob spremljavi izpod prstov pianista Marjana Petrnela. Po-
leg neprecenljivega znanja, ki sta ga predajala, je delo z njima potekalo v sproščenem duhu, zato sta s plesalkami in plesalci pripravila 
kar nekaj baletnih poslastic. Sodobne plesne tehnike je tudi v najbolj zahtevnem tečaju vodil Gaj Žmavc.

Dancs-Piran poteka v piranski osnovni šoli Cirila Kosmača, ki v dveh tednih, kolikor seminar 
poteka, postane prava baletna inštitucija s štirimi baletnimi dvoranami, lastnima internatom
in kuhinjo. Delavnice na šoli potekajo od ponedeljka do sobote, ko udeleležci v večernih urah na 
odru Tartinijevega trga zaplešejo še na Baletnem večeru.  
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Udeleženci Osnovnega naprednega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Etude Pizziccato; koreografija Nina Noč
foto: Mirjana Šrot

Udeleženci Osnovnega bazičnega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Kavboj iz Idiha; koreografija Ana Trojnar
foto: Mirjana Šrot
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Udeleženci Osnovnega naprednega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Valček 2; koreografija Nina Noč
foto: Mirjana Šrot

Nina Bačani in Jan Trninič na baletnem koncertu Dancs-Piran 2018; Gusar, pas de deux
foto: Mirjana Šrot
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Udeleženci Osnovnega naprednega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Čudivite marjetice; koreografija Tetiana Svetlična
foto: Mirjana Šrot

Udeleženci Osnovnega naprednega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Etude Pizziccato; koreografija Nina Noč
foto: Mirjana Šrot
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Udeleženci Nadaljevalnega & profesionalnega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Improvizacija; 
koreografija Yelena Pankova & Nikolai Semenov; foto: Mirjana Šrot

Udeleženci Nadaljevalnega & profesionalnega tečaja Dancs-Piran 2018 v točki Pavlova in Checchetti; 
koreografija Yelena Pankova & Nikolai Semenov; foto: Mirjana Šrot
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LETNI PRODUKCIJI 
SLOVENSKIH BALETNIH KONSERVATORIJEV
Letna predstava Baletne in Srednje baletne šole 
Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana

Letna predstava Baletne in Srednje baletne šole Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana je 22. aprila 2018 na svoj način podala poklon 
100. obletnici rojstva baleta na Slovenskem.

Rdeča nit predstave so bile izbrane variacije iz zakladnice svetovnih baletov v izvedbi maturantov Srednje baletne šole. Pred vsako vari-
acijo so se v razrednih koreografijah na glasbo, vzeto iz istega baleta kot je bila variacija, predstavili učenci posameznih razredov, od na-
jmlajših pa do najstarejših plesalcev. Tako sta praviloma dve razredni koreografiji z variacijo na čelu zaokrožili sklop enega od osmih 
izbranih baletov. Gledalec je pred pričetkom posameznega baletnega sklopa slišal še posneti napovednik, ki ga je podučil o prvi uprizoritvi 
dotičnega baleta na Slovenskem.

Dijaki zaključnega letnika Srednje baletne šole so se predstavili z variacijami iz baletov, ki so bili premierno postavljeni na slovenske odre 
v preteklem stoletju. Slovenska publika je doživela uprizoritve baletov Coppélia (1919), Gozdne vile (1920)/ Les Sylphides oz. Chopiniana 
(1942) in Labodje jezero (1921) v 1. polovici 20. stoletja. V 2. polovici prejšnjega stoletja so odrsko uprizoritev doživeli Romeo in Julija (1968), 
Navihanka (1969), Don Kihot (1974) in Carmen (1976), Bajadera pa je na Slovenskem prvič zaživela šele v tem tisočletju, leta 2003.

Variacije baletov so pod mentorstvom profesorice Marinke Ribič plesali naslednji maturanti: Nadja Černe/ Variacija Swanilde iz Coppélie, 
Lara Matea Ivančič/ Preludij iz Les Sylphides, David Krisper/ Variacija Siegfrieda iz Labodjega jezera, Larisa Počič/ Variacija Julije iz Romea 
in Julije, Nina Slabe/ Variacija Lize iz Navihanke, Mateja Mlakar/ Variacija Kraljice nimf iz Don Kihota, Margareta Grujić/ Variacija Carmen 
iz Carmen ter Neža Banovec/ Variacija Gamzatti iz Bajadere.

V drugem delu predstave je sledilo avtorsko delo z naslovom Polje čutil pod koreografskim vodstvom gostujoče koreografinje, plesalke in 
plesne pedagoginje Kaje Lin Jagodič Avguštin, na posebej za to priložnost ustvarjeno glasbo profesorja Marjana Peternela.
              
Besedilo napisala: Valentina Tehovnik

NOVICE ... 

75

Baletna šola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana na eni od svojih letnih produkcij v Cankarjevem domu



Pred natančno stoletjem je bil v Ljubljani uprizorjen prvi balet na slovenskih 
tleh - in od takrat so se v baletni umetnosti začeli uveljavljati prvi slovenski pro-
fesionalni plesalci, koreografi in baletni pedagogi. Praznovanje stote obletnice 
se obeležuje z mnogoterimi dogodki, kot so retrospektivne prireditve, razstave 
in srečanja ter premierne izvedbe novih baletov.
K večdesetletnim prizadevanjem, da bi balet dosegel in obdržal visok profesio-
nalni nivo, so zagotovo prispevale številne baletne šole po Sloveniji, z elitnima 
predstavnikoma obeh konservatorijev, v Ljubljani in Mariboru. Njihovi ravna-
telji, vodje oddelkov in pedagogi si vrsto let prizadevajo ne samo za kakovostni 
nivo šole, pač pa predvsem za njihov status v slovenskem izobraževalnem sistemu.
Prejšnji teden je mariborski konservatorij za glasbo in balet z letnim nastopom 
svojih učencev baletne šole in dijakov umetniške gimnazije, smer balet, na 
Velikem odru SNG Maribor obeležil obletnico baleta in s tem prispeval k še večji 
prepoznavnosti tega umetniškega področja. Nastopajoče, bilo jih je več kot 
sto, so pripravili baletni pedagogi Nikolai Chilnikov, Galina Čajka Kuhar, Galina 
Dmitrieva, Martina Kramer, Marina Krasnova Surina, Helena Valerija Krieger, 
Vasilij Kuzkin, Monja Obrul, Blanka Polič, Cleopatra Maria Purice, Tjaša Ster-
gulec Repac in Mojca Ussar.

Več kot deset fantov, od pripravnic do šestega razreda baletne šole, je dokaza-
lo, da balet ni izključno ženska umetnost

Koncert je bil razdeljen na tri zaključene celote, plesno dogajanje pa so povezo-
vali naslovi posameznih sklopov: Ritem časa, Navdih smo iskali v poeziji … 
in iz klasičnega baletnega repertoarja. V Ritmu časa so se dijaki spoprijeli 
s sodobno plesno tehniko in z znanjem klasične tehnike obogatili sodob-
no koreografijo. Glavna značilnost izvedbe sta bila naboj energije in njihova 
suverenost v nastopu. Zagotovo gre za to zasluga koreografinji Mojci Ussar 
in baletni šoli, ki pri poučevanju ne zanemarja vidika sodobnega plesa.
Sklop Navdih smo našli v poeziji … nam je predstavil vse razrede baletne šole. 
Z občutkom izbrani verzi so bili navdih pedagogom, da ustvarijo koreografije 
metuljem, mavricam, cvetlicam, vrtiljaku … in tako povežejo poezijo besede 
in poezijo giba. Rojevali so se prvi baletni koraki, nizale so se prostorske linije 
kroga, vijuge, ravne vrste in kolone, ki so pomembna osnova za kasnejše obvla-
dovanje klasičnega repertoarja. Urejenost nastopov, v večini primerov tudi na-
tančna izvedba prvih baletnih korakov in istočasna sproščenost v plesu, so bili 
nazorni kazalec strokovnega pristopa k poučevanju plesa. Več kot deset fantov, 
od pripravnic do šestega razreda baletne šole, je dokazalo, da balet ni izključno 
ženska umetnost. Tehnično in v čistosti giba je izstopal Aleksandar Trenevski.
V zadnjem sklopu so se dijaki predstavili s klasičnim repertoarjem ter nakazali 
svojo prihodnjo poklicno pot. Izpostavili bi obetavnega Jana Trniniča, ki je pod 
mentorstvom Galine Dmitrieve odplesal variacijo iz baleta Gusar. Mladega ple-
salca ljubitelji baleta spremljamo že od njegovih prvih nastopov in z veseljem 
ugotavljamo, da skozi baletno šolanje napreduje v plesni tehniki in obenem ne 
pozablja na značaj lika, ki ga predstavlja. Gita Šaravanja pa nas je z variacijo Es-
meralde in pod pedagoškim vodstvom Nikolaia Chilnikova pritegnila s plesnim 
šarmom in samozavestnim nastopom. Galina Dmitrieva je pripravila varia-
cijo Guadalquivir s Tinko Kovačič. Mlada plesalka je igrivo in živahno podala 
lik faraonove hčerke. Svečan baletni večer sta z duetom iz baleta Gusar sklenila 
Nina Kramberger in Filip Jurič kot gost. S svojim ekspresivnim plesom sta pripel-
jala večer do točke, kjer se začenja profesionalizem. Tudi njun nastop je pripravi-
la Galina Dmitrieva.
Po tem svečanem baletnem večeru učence in dijake čaka naporno obdobje 
priprav na letne izpite. Sodeč po dobrem vtisu, ki so ga pustili, jih bodo uspešno 
opravili.

Tekst: Olja Ilič / članek v časopisu Večer / fotgrafije: Tiberiu Marta

Konservatorij za glasbo in balet Maribor je stoletje slovenskega baleta 
praznoval z nastopom v SNG Maribor

Gita Šaravanja v variaciji Esmeralde; foto: Tiberiu Marta

Foto: Tiberiu Marta

    KONSERVATORIJ
          ZA GLASBO IN BALET 

    MARIBOR
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Balet SNG Maribor s Clugovima Stabat Mater in Le Sacre du Printemps 
gostoval v Kolumbiji na 16. Ibero-ameriškem gledališkem festivalu v Bogoti

Na odru gledališča Teatro Colón v Bogoti je Balet SNG Maribor 
v okviru 16. Ibero-ameriškega gledališkega festivala uprizoril 
serijo šestih baletov Stabat Mater in Le Sacre du Printemps v 
koreografiji Edwarda Cluga. Nastopili so Asami Nakashima, 
Catarina de Meneses, Jelena Lečić, Branka Popovici, Tetiana 
Svetlična, Ines Petek, Satomi Netsu, Vanja Vitman, Hristina Stoj-
čeva, Matjaž Marin, Gaj Žmavc, Jan Sitze Luske, Tiberiu Marta, 
Yuya Omaki, Christian Popovici, Mircea Golescu, Alexandru 
Pilca, Filp Jurič in Ionut Dinita.
Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá sta leta 1988 
zasnovala igralka Fanny Mikey in Ramiro Osorio ob prazno-
vanju 450-letnice ustanovitve Bogote. Bienalna prireditev je 
najpomembnejši kulturni dogodek v Kolumbiji, na katerem nas-
topajo umetniki z vseh petih kontinentov. Ob tridesetletnici je 
bilo mogoče videti strast in ustvarjalni talent v več kot 40 pred-
stavah iz 15 držav na več kot 25 prizoriščih po Bogoti.

Levo: utrinek s predstave Posvetitev pomladi, koreografa Edwarda Cluga

Baletni ansambel Slovenskega narodnega gledališča Opera in 
balet Ljubljana je med 13. in 29. marcem 2018 s predstavo Sim-
fonija otožnih pesmi preminulega režiserja Tomaža Pandurja in 
koreografa Ronalda Savkovića gostoval v Mehiki, Kolumbiji in 
Nemčiji. Na odru nacionalnega gledališča je premiero doživela 
aprila lani kot poklon Pandurju.

S predstavo je ljubljanski Balet v Mehiki najprej gostoval 14. in 
15. marca v Ciudadu de Mexico ter nato še v Guadalajari 17. in 
18. marca. Iz Mehike se je preselil v Kolumbijo, kjer je v Bogoti, 
kolumbijski prestolnici, nastopil med 21. in 24. marcem. Gos-
tovanje so sklenili 28. marca 2018 v nemškem Bonnu.
Balet Simfonija otožnih pesmi je krstno izvedbo doživel leta 2010 
v berlinskem Državnem baletu. Na predvečer prve obletnice 
režiserjeve smrti pa ga je enaka ekipa z nekaj novimi sodelavci 
postavila tudi na ljubljanski oder, da bi “z njo začutili potovanje 
po miselnih pokrajinah vsega tistega, kar nas osmišlja”. Drama-
turginja Livija Pandur pravi, da so to rojstvo, življenje, ljubezen, 

smrt ter prestavljanje v druge dimenzije, v nepojasnjene in neod-
krite svetove.
V baletu je nastopilo 14 plesalcev ljubljanskega Baleta. Glasbena 
podlaga je eno najbolj znanih del Henryka Mikolaja Goreckega 
Simfonija št. 3, op. 35, za sopran solo in orkester - Simfonija 
otožnih pesmi. Govori o materi, ki je izgubila sina, in o otroku, 

ki je ostal sam in izgubil vse.
Ta dobro uro trajajoča simfonija, zgrajena iz preprostih harmonij, 
se je dotaknila široke množice kot že dolgo nobena obsežna sim-
fonična skladba. “Na vprašanja, v čem leži skrivnost uspeha, bi 
bilo težko govoriti zgolj z racionalno razlago. Simfonijo je treba 
le začutiti, čutiti s telesom, kot je pogosto poudarjal skladatelj,” 
je ob ljubljanski premieri zapisala muzikologinja Veronika Brvar.
Za likovno podobo predstave so poskrbeli scenograf Numen, 
kostumografinja Angelina Atlagić ter oblikovalca svetlobe Jaša 
Koceli in Juan Gomez Cornejo.

Ljubljanski Balet s Pandurjevo Simfonijo otožnih pesmi 
v Latinski Ameriki in Bonnu

Ljubljanski Balet v Simfoniji otožnih pesmi, foto: Darja Štravs Tisu Giorgia Vailati in Kenta Yamamoto, foto: Darja Štravs Tisu
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Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je na 17. festivalu 
Dance Open v Sankt Peterburgu v znamenitem Aleksandrinskem 
gledališču uprizoril baletni večer sodobnih baletov z deli Walking 
Mad v koreografiji Johana Ingerja, Hill Harper's Dream v koreo-
grafiji Edwarda Cluga ter Left Right Left Right v koreografiji 
Aleksandra Ekmana.
Festival Dance Open je potekal od 6. do 17. aprila 2018. Program 
festivala so sestavljale sodobne koreografske pravljice  Hansa 
van Manena, Jean-Christopha Maillota, Alexandra Ekmana, Ed-
warda Cluga, Johana Ingerja, Krzysztofa Pastorja, Alexeija Rat-
manskega, Davida Dawsona, Christopherja Wheeldona, Sergeya 
Vikhareva, Jeroena Verbruggna in Joseja Antonia Ruiza. Ob mo-
jstrih sodobnega baleta pa so proslavili tudi 200-letnico rojstva 
legendarnega Mariusa Petipaja.

Mariborski Balet se je 15. aprila 2018 predstavil z večerom sodob-
nih baletov. V njem koreograf Alexander Ekman v Left Right Left 
Right ostaja zvest svoji ironični in sarkastični muzi, ki skozi koreo-
grafijo in na tekaških stezah prikazuje realni 'time management' 
na robu absurda. Johan Inger postavlja svoje plesalce v Walking 
Mad na vertikalen prostor dolge lesne ograje, izven območja 
zakonov gravitacije, gledalce pa popelje iz njihovega območja 
ugodja, saj jih prisili, da presežejo svoje strahove, stereotipe in 
navade. Umetniški direktor mariborskega Baleta Edward Clug 
pa v Hill Harper’s Dream ponuja surrealistično pravljico z vsemi 
atributi vpogleda: svetle podobe, zbadajoča čustva in globoka 
razkritja. Dekleta v špicah na smučeh v objemu snežne meglice.
Ker je ples ena izmed najhitreje razvijajočih in dinamičnih umet-
nosti, kjer se znanje prenaša iz učitelja na učenca, na festivalu 
posvečajo posebno pozornost izobraževanju mladih generacij 
plesalcev. Svoj master-class je 14. aprila izvedel tudi Edward Clug.

Festival Dance Open tradicionalno poteka v znamenitem Alek-
sandrinskem gledališču. Njegova bogata zgodovina sega v čas 
carice Elizabete, ki je 30. avgusta 1756 z dekretom naročila ustano-
vitev prvega profesionalnega gledališkega ansambla. Čeprav je 
bilo gledališče dom dramskega gledališča, so na njegovem odru 
velikokrat nastopale zvezde opera in baleta. Za vse umetnike je 
nastop na teh odrskih deskah velika čast.
Veličastna osrednja zgradba gledališča z razkošnimi interjerji 
v klasičnem ruskem stilu izhaja iz leta 1832 in je mojstrovina 
svetovne gledališke arhitekture, ki jo je zasnoval arhitekt Carlo 
Rossi v čast carici Aleksandri Feodorovni. Danes je dom mul-
tikulturnim programom, kjer repertoar sestavljajo dramsko 
gledališče in druge sodobne upodabljajoče umetnosti, od avgusta 
2014 pa se ponašajo z uradnim nazivom narodni zaklad.

Gostovanje Baleta SNG Maribor v Sankt Peterburgu v Rusiji 
na 17. festivalu Dance Open
Večer sodobnih baletov Johana Ingerja, Edwarda Cluga in Aleksandra Ekmana v znamenitem Aleksandrinskem gledališču

Leva, desna, leva, desna ..., foto: Tiberiu Marta

Walking mad, foto: Tiberiu Marta

Hill Harper’s Dream, foto: Tiberiu Marta
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Balet SNG Maribor z Labodjim jezerom na Festivalu Lent
Otvoritvena predstava letošnjega Festivala Lent, ki je potekala 
22. junija 2018 ob 21. uri, je bila baletna predstava Labodje jezero 
v izvedbi Baleta SNG Maribor. Uprizoritev baletne mojstrovine 
Petra Iljiča Čajkovskega na prostem, ki naj bi potekala pod po-
letnim nebom, na katerem utripa stotine zvezd, naj bi obljubila 
zagotovilo nepozabno doživetje! Žal je izvedbi zakuhalo slabo in 
predvsem hladno vreme, vendar to za Balet SNG Maribor ni bila 
ovira, da predstave vsaj delno ne bi izvedlo.

Vsa čast plesalkam in plesalcem Baleta SNG Maribor!

Če se že zvezde niso bleščale le na nebu, pa so se zagotovo na 
odru: poleg izjemnih plesalk in plesalcev Baleta SNG Maribor 
sta v vlogah Odette/Odile in princa Siegfrieda nastopila gosta, 
Tatiana Melnik, nekdanja prvakinja moskovskega gledališča 
Stanislavski, sedaj prvakinja Madžarskega narodnega baleta, in 
Gergely Leblanc, vzhajajoča zvezda evropskega baleta, dobitnik 
posebne nagrade baletnega tekmovanja Rudolf Nureyev in fi-
nalist tekmovanja Prix de Lausanne, danes pa prav tako prvak 
Madžarskega narodnega baleta.

Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana se je v sredo, 30. maja 2018 s temperamentnim plesnim dvojcem 5 tangov 
in Ekmanovimi Kaktusi predstavil kraškemu občinstvu v sežanskem Kosovelovem domu.

Kaktuse režiserja in koreografa Alexandra Ekmana je SNG Opera in balet Ljubljana skupaj s predstavo Meso srca koreografov Hribar-
jeve in Luštka premierno uprizorila oktobra 2015 in tako navdušila občinstvo, da si jo je zaželelo tudi vodstvo Kosovelovega doma 
v Sežani in ljubljanski Balet povabilo v goste. Da bi občinstvu na Krasu prinesli še nekoliko bolj temperamentne ritme, je umetniška 
vodja nacionalnega baleta Sanja Nešković Peršin Kaktusom dodala še Pet tangov za sedem parov iz leta 1977, ki je po svetu največkrat 
izvedena mojstrovina Hansa van Manena, ki je del železnega repertoarja vseh večjih baletnih ansamblov. Koreograf si je privoščil 
prestop z visokih pet plesnih čevljev v klasične baletne copate. Španske prvine, skrite v tangu Astorja Piazzolle, je združil s plesom na 
konicah prstov, plesalce pa zavezal presenetljivemu ritmu in čustvom, ki ob zvokih glasbe privrejo na plan.

V predstavi Kaktusi pa se Ekman opira na tisto, kar ga je najbolj zaznamovalo, na čisti sodobni ples. Predstava je radostna in pozna-
valska parodija največjih ekscesov te oblike umetnosti, hkrati pa tudi prisrčna, ostra in zelo smešna dekonstrukcija izumetničenosti 
plesa. Plesalci, ujetniki predimenzionirane igralne plošče za scrabble, tečejo, padajo, se zvijajo in poskušajo ubežati nevidnim oko-
vom. Toda vsak od njih si mora zagotoviti svoj kaktus.

Ljubljanski balet s predstavo 5 tangov/Kaktusi 
gostoval v Kosovelovem domu v Sežani

Ljubljanski Balet v Kaktusih, foto: Darja Štravs Tisu

Gostja Tatiana Melnik v Labodjem jezeru
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Labodje jezero Baleta SNG Maribor in Baletni koncert Baleta SNG Opera 
in balet Ljubljana v okviru Junija v Ljubljani pritegnila veliko navdušencev

Letošnji Junij v Ljubljani je zabeležil dva baletu posvečena dneva. 

V petek 8. junija 2018 je na odru na Kongresnem trgu v Ljubljani 
nastopil Balet SNG Maribor z Labodjim jezerom. Tako baletnim 
plesalcem kot več stoglavemu občinstvu je tik pred pričetkom 
zagodilo slabo vreme. Kljub temu pa mariborski balet občinstva 
ni razočaral, saj je pod deževnim nebom navkljub povsem nep-
rimernim pogojem uprizoril drugo in tretje dejanje. 

Drugega je 19. junija 2018 na odru SNG Opera in balet Ljubljana 
uprizoril baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana, ki je v 
dopoldanskih urah na ogled postregel s program “Jutro z baletom”, 
s katerim je Balet SNG Opera in baletLjubljana omogočil 
vpogled v vsakodnevno delo baletnegaansambla in razkril tisto,
kar sicer ostaja očem skrito. Zvečer je uprizoril še Baletni kon-
cert, na katerem so se v izvedbah odličnih plesalcev ljubljanskega 
Baleta prepletali odlomki iz najbolj znanih klasičnih baletov ter 
izvirne sodobne baletne koreografije.  

V okviru plesnega festivala RE:PUBLIKA 1918–2018 je z dram-
skim baletom Doktor Živago v koreografiji Jiříja Bubenička na 
Razstavišču v Brnu nastopil tudi ljubljanski baletni ansambel 
SNG Opera in balet

Narodni gledališki balet Brno, ki vodi aktivnosti na mednarod-
nem plesnem festivalu, je v goste poleg drugih plesnih gleda-
lišč povabil tudi SNG Opera in balet Ljubljana. Na Razstavišču v 
Brnu se je 6. junija ob 19. uri ljubljanski balet predstavil z enim 
najuspešnejših dramskih baletov v zadnjem obdobju Doktor 
Živago, ki sta ga na povabilo aktualne umetniške vodje Sanje 
Nešković Peršin premierno na ljubljanski oder po istoimenskem 
Pasternakovem romanu postavila češka koreografa brata Bube-
niček aprila 2016.

Doktor Živago je ena od najlepših in najpretresljivejših ljubezen-
skih zgodb v svetu umetnosti. Osebna in filozofska pripoved po-
leg ljubezni med Laro in Jurijem govori tudi o vidikih sistema 
in vplivih revolucije na razvrednotenje posameznika, kar v času 
nastanka romana ni ugajalo oblastem Sovjetske zveze.

V glavnih vlogah sta plesala solista Tjaša Kmetec in Lukas Zus-
chlag, glasbo Šostakoviča, Rahmaninova, Šnitkeja, Vasksa in 
Mjaskovskega pa je v živo izvajal orkester Brnske filharmonije 
pod taktirko dirigentke Žive Ploj Peršuh.

Sicer pa je program plesnega festivala vse do 17. junija 2018 
ponujal na ogled odlične naslove v koreografijah velikih evrop-
skih in svetovnih ustvarjalcev. 

Ljubljanski balet s predstavo Doktor Živago v češkem Brnu

Ljubljanski Balet v Doktor Živagu, foto: Darja Štravs Tisu

Ana Klašnja in Lukas Zuschlag v duetu iz baleta Romeo in Julija
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Peter in volk v SNG Maribor
Predpremiera poučne glasbene pravljice o otroškem pogumu, radovednosti in sočutju

Opera in Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor v koprodukciji z Gledališčem Koper je, v soboto, 30. junija 2018, v Stari 
dvorani izvedla predpremiero glasbene pravljice za otroke, op. 67 Sergeja Prokofjeva Peter in volk v režiji Katje Pegan in koreografiji 
Gaja Žmavca.

Glasbena pravljica Peter in volk, ki jo je Prokofjev napisal za pripovedovalca in simfonični orkester, izvedena pa je v različici za pihal-
ni kvintet italijanskega skladatelja Fabrizia Fontanota, je etično-vzgojna zgodba o otroštvu, svobodi, sočutju in pogumu.

Nadobudni pionirček Peter se doma dolgočasi, zato se kljub dedkovemu svarilu odpravi na pustolovščino v naravo. Na poti do gozda 
spoznava različne živali – ptice, račko, mačko in celo volka. Ker se ostale živali bojijo volka, se Peter odloči, da jim bo pomagal, pri 
tem pa postavi na preizkušnjo lastno iznajdljivost in pogum.

V predstavi nastopajo tudi baletni plesalci Baleta SNG Maribor: 
Tetiana Svetlična (Volk), Ema Perič (Ptička), Neja Hrastar (Račka), Lara Maher (Mačka), Vadim Kurgajev in Vasilij Kuzkin (Lovca). 

26. junija 2018 je baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana pod vodstvom umetniške vodje Sanje Nešković Peršin s predstavama 
Hansa van Manena Pet tangov in Beethovnovo Pastoralno simfonijo koreografa Milka Šparembleka nastopil na Mednarodnem festivalu 
baletnih umetnosti v Astani v Kazahstanu.

Pet tangov za sedem parov iz leta 1977 pa je po svetu največkrat izvedena mojstrovina Hansa van Manena, ki je del železnega reper-
toarja vseh večjih baletnih ansamblov. Koreograf si je privoščil prestop z visokih pet plesnih čevljev v klasične baletne copate. Špan-
ske prvine, skrite v glasbi Astorja Piazzolle, je združil s plesom na konicah prstov, plesalce pa zavezal presenetljivemu ritmu in 
čustvom, ki ob zvokih glasbe privrejo na plan.

Ljubljanski balet je nastopal na 
plesnem festivalu v Astani v Kazahstanu

Ljubljanski Balet v Pet tangov, foto: Darja Štravs Tisu

Peter in volk, foto: Tiberiu Marta

Po nedavnem uspešnem nastopu ljubljanskega baleta v Brnu na 
Češkem so plesalci nacionalne Opere odpotovali v Kazahstan, kjer 
so nastopili na mednarodnem plesnem festivalu v Astani. Štirid-
nevno festivalsko dogajanje, ki v ospredje postavlja sodobnejše 
koreografske postavitve, so odprli 24. junija. Ena najpomem-
bnejših nalog festivala je pri občinstvu vzbuditi zanimanje za 
sodobnejšo estetiko plesa. Festival z različnimi plesnimi skupi-
nami sveta prikazuje odnos do umetnosti plesa 21. stoletja, po-
leg popularizacije klasične plesne umetnosti pa je Mednarodni 
festival baletnih umetnosti z gostujočimi ansambli sveta prikazal 
različne vrste sodobnih plesnih stilov.

Baletniki SNG Opera in balet Ljubljana so v baletnem gledališču 
v Astani odplesali dve sodobnejši koreografski postavitvi, Ma-
nenovo 
mojstrovino Pet tangov in Šparemblekovo Pastoralno simfo-
nijo, ki je premierno na ljubljanskem odru ob 100-letnici baleta 
zaživela 12. aprila 2018. Poleg koreografa Milka Šparembleka so 
Beethovnovo Pastoralno simfonijo v tej podobi na oder postavili 
še scenograf Atej Tutta, kostumograf Leo Kulaš in oblikovalec 
svetlobe Andrej Hajdinjak.
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BALET SNG MARIBOR NA VELIKEM GOSTOVANJU S 
STABAT MATER IN LE SACRE DU PRINTEMPS 
NA FESTIVALU CERVANTINO V MEHIKI
Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je na enem največjih in najpomembnejših gledaliških festivalov na svetu, že 46. med-
narodnem festivalu Cervantino v Guanajuatu v Mehiki izvedel baleta Stabat Mater in Le Sacre du Printemps v koreografiji Edwarda Cluga.
Plesno kreacijo Stabat Mater je koreograf Edward Clug ustvaril za Münchenski balet julija 2013. Iz konteksta legendarne Pergolesijeve 
glasbene podlage iz leta 1736, ki je edinstvena zvočna upodobitev trpljenja božje matere Marije, je Clug v izvirno plesno govorico prenesel 
lastna doživetja Pergolesijeve sakralne in v nekem globljem smislu tudi metafizične mojstrovine. Z baletom Le Sacre du Printemps pa 
se je Edward Clug poklonil Igorju Stravinskemu, kmalu po premierni uprizoritvi aprila 2012 pa so kritiki zapisali, da je koreografu uspelo 
ustvariti novo in pomenljivo interpretacijo Posvetitve pomladi.
Mednarodni festival Cervantino v Guanajuatu spada med štiri najpomembnejše svetovne festivale, na katerem se predstavljajo glasba, 
opera, gledališče in ples, upodabljajoča umetnost, literatura in avdiovizualni mediji. Festival, poimenovan po Miguelu de Cervantesu, 
avtorju Don Kihota, poteka od petdesetih let prejšnjega stoletja, ko so študentje začeli uprizarjati Cervantesove medigre.
V 46. izdaji festivala, ki poteka od 10. do 28. oktobra 2018, se bo zvrstilo 195 različnih predstav s področja glasbe, plesa, gledališča, likovne 
umetnosti ter spremljevalnih akademskih dogodkov, skupaj 327 predstav oziroma dogodkov. Letos slavijo obletnice Bernsteina, Debussyja, 
Rossinija, Saturnina Herrana, Juventina Rosasa in Jorgeja Ibargüengoitie ter 50. obletnico študentskega gibanja iz leta 1968. Na festivalu 
sodelujejo umetniki iz Argentine, Armenije, Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Brazilije, Čila, Ekvadorja, Francije, Gruzije, Gvatemale, 
Hrvaške, Indije, Irana, Izraela, Italije, Japonske, Kanade, Kitajske, Kolumbije, Konga, Mehike, Monaka, Nemčije, Nizozemske, Peruja, Por-
torika, Slovenije, Srbije, Španije, Švice, Velike Britanije, Združenih držav Amerike in Zimbabveja.
Na področju plesa bo izvedenih 14 predstav, vse od tradicionalnega do sodobnega. Med vrhunci sta ob mariborskem Baletu še Les Ballets 
de Monte-Carlo s predstavo LAC ter japonski plesalec Hiroaki Umeda s predstavo Intensional Particle.
Po dveh predstavah v Guanajuatu je Balet SNG Maribor nadaljeval s turnejo po zahodni obali Mehike.

Le Sacre du Printemps, foto: Tiberiu 
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Čas in gib
Stoletnica slovenskega baleta v Ljubljani skozi pretekla in današnja 
koreografska dela
Piše Alena Medič

V gledališki sezoni 1918/1919 so v kranjskem Deželnem gledališču zbrali majhno skupino, vsega 13 plesalk in baletnega mojstra, ki je bil 
hkrati tudi koreograf in aktivni plesalec, ter z njimi ustanovili prvi slovenski poklicni baletni ansambel. Plesalci so bili večinoma češkega 
rodu, saj domačih tedaj še ni bilo, sta pa baletni mojster in prva solistka že v prvi sezoni ustanovila studio, da bi vzgajala mlade plesalce. 
V slovenskem prostoru se je balet pojavil kot ena zadnjih klasičnih umetniških zvrsti, vendar je kljub poznemu prihodu v dokaj kratkem 
času, nekaj desetletjih, doživel hiter razvoj. Prva kratka baletna predstava Ugrabljena Evelina je bila uprizorjena že aprila 1919 s podnaslo-
vom baletna pantomima. Balet se je, kot je razvidno iz podnaslova uprizoritve, še precej navezoval na pantomimo, mogoče je bil takšen 
podnaslov tudi razumljivejši domačim gledalcem, vajenih plesno-pantomimskih vložkov v dramskem in glasbenem gledališču, ki pa so 
jih do ustanovitve profesionalnega ansambla izvajali igralci in pevci sami.
SNG Opera in balet Ljubljana je 12. 4. 2018 v čast stoletnici baletnega ansambla pripravilo slavnostno predstavo Balet 100 z deli slovenskih 
koreografov. Vanjo so vključili plesno suito Lok Pie in Pina Mlakarja, balet v treh slikah Žica koreografa Vlasta Dedovića in Pastoralno sim-
fonijo Milka Šparembleka.

ESEJ ... 

Le Sacre du Printemps, foto: Tiberiu 

Pia in Pino Mlakar sta bila sodobna plesalca, šolana v slogu 
nemškega ekspresionističnega plesa, vendar je bila njuna plesna 
pot vsestranska, tako sta ustvarjala tudi predstave s folklornim 
plesom, ne samo baletne predstave. V Loku sta raziskovala svojo, 
obenem pa univerzalno zgodbo o mladosti, ljubezni in zorenju 
le-te. Danes je Lok ponovno oživljen na odru SNG Opere in bale-
ta Ljubljana, in sicer kot plesna pesnitev brez glasbene podlage, 
dvajsetminutni plesni duet v tišini oziroma z zvoki, ki jih ustvar-
jata plesalca sama. Izvirno sta Mlakarja Lok postavila zase kot 
celovečerno plesno predstavo za dva plesalca na glasbo hrvaš-
kega skladatelja Frana Lhotke, premierno sta ga uprizorila leta 
1939. Lok, ki ga lahko vidimo danes, je bil obnovljen za petdeseto 
obletnico slovenskega baleta leta 1970, Mlakarja sta skrajšala in 
zgostila vsebino, ki sta jo večinoma zajela iz prvega in drugega 
dela originalne postavitve z naslovoma Mladost in Ljubezen, 
zadnji del z naslovom Zorenje pa sta izpustila. Tudi plesala nista 
več sama, ampak sta svoj duet zaupala mladim plesalcem. Nas-
tala pa je težava z glasbo, saj se po Lhotkovi smrti nista uspela 
dogovoriti z dediči njegove zapuščine glede uporabe partiture 
za Lok, zato sta ubrala precej radikalen pristop in postavila Lok 
brez glasbe. Plesalca sta ustvarjala ritem s ploskanjem dlani, z 
udarjanjem stopal ob tla in s preprostimi zvoki, ki nastanejo pri 
plesnih korakih in jih običajnov predstavah preglasi glasba. Tudi 
plesni slog sta nekoliko spremenila in vanj dodala več elemen-
tov klasičnega baleta. Od svojega nastanka vse do danes se je Lok 
precej spremenil, spremenili so se tudi plesalci in velik del plesne 
paradigme, tudi klasični balet je kljub varovanju tradicije doživel 
svojevrstno evolucijo. Mlakarja svojega Loka nista nikoli posnela 
na filmski trak, posneta pa je bila obnovljena različica, po kateri 

Pia in Pino Mlakar v Loku
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so tudi postavili Lok za Balet 100. 
Vsaka plesna oblika se razvija in spreminja s časom, na ta način bi lahko vsako zvrst opredelili kot sodobno v času njenega nastanka, nav-
sezadnje tudi balet, ki je od svojih začetkov prehodil precejšnjo pot razvoja in sprememb. Kaj je tisto, kar naredi neko koreografijo brezčas-
no oziroma nadčasno? Pri obnovljenem Loku to ni gibalna poetika, ampak tema, ki jo pripoveduje gib. Tema razvoja osebnosti in srečanja 
z ljubeznijo je večna, je nadčasovna, saj se z njo srečuje vsaka nova generacija, vsaka po svoje, a bistvo občutka ostaja.
Vlasto Dedović je slovenski plesalec in koreograf črnogorskega rodu, ki je ustvaril vrsto koreografij za SNG Opero in balet Ljubljana. Kratki 
balet Žica je bil njegovo prvo delo za ljubljanski ansambel, postavljen leta 1976 na glasbo Janeza Gregorca. Tako glasba kot koreografija 
sta podajali alegorijo na vojno skozi ritem džeza v povezavi s klasično glasbeno strukturo. Takšen pristop je bil novost na baletni sceni. 
Dedović je izbral tematiko življenja v miru in življenja med vojno skozi stiliziran in formalističen koreografski pristop. Izbral je podobe 
ljudstva in posameznikov v obdobju miru in harmonije ter v soočenju s sovražnikom, ki s svojim prihodom predstavlja okupacijo in zaseje 
strah. Dedovićev gib je slogovno opredeljen na tedanje novejše uprizoritvene zvrsti, spominja namreč na gibe z Broadwaya, gibe iz tokov 
sodobnega plesa v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, vendar je pristop, ki ga je ubral v Žici, v naslednjih koreografijah razširil in nadgradil 
z lastnim izrazom ter tako razvil samosvoj slog.
Milko Šparemblek je eden izmed najbolj znanih jugoslovanskih koreografov, po rodu iz Slovenije. Pastoralna simfonija na glasbo Ludwiga 
van Beethovna je, kot namiguje že naslov, abstraktna simfonična koreografija. Lahko jo gledamo kot čisti gib, obenem pa je tesno poveza-
na z glasbo, ki narekuje atmosfero in maniro gibanja. Pastoralna simfonija nima konkretne zgodbe, odslikava pa razpoloženje glasbe in 
njeno vsebino v koreografskem branju. Beethovnova simfonija nosi v sebi veder značaj, pastoralnost kot veselje ob stiku z idilično naravo. 
Plesalci se gibljejo v sodobnejšem plesnem slogu z elementi klasičnega baleta in nekoliko izraznimi elementi. Šparemblekova koreografi-
ja je najmlajša po nastanku, premierno je bila izvedena leta 1986 in je edina od treh koreografij, pri obnovi katere je prisostvoval koreograf 
sam.
Vsako obdobje zgodovine nosi svoj pečat tudi v baletu, v slogu izvajanja, vsebini ali abstrakciji. Klasični balet ohranja tradicijo in jo prenaša 
na nove generacije plesalcev, sodobni balet pa se zelo hitro spreminja. Balet 100 je bila svojevrstna, posebna predstava, saj smo lahko vi-
deli gibe iz nekega drugega časa, ki ga ni več. Kako gledati takšen, lahko bi skoraj rekli historični sodobni balet? Vsaka od treh koreografij 
je bila ob svojem nastanku sodobna, svojevrstna novost na takšen ali drugačen način, danes pa je šel razvoj že naprej. Sodobni balet je 
sodoben v pomenu le ob svojem nastanku, ko pa gledamo sodobni balet prejšnjih generacij, lahko zaznavamo poleg vsebine, teme ali 
atmosfere tudi dimenzijo časovnosti. Ples je umetnost danega trenutka, umetnost tukaj in sedaj, mogoče celo bolj kot glasbeno ali dram-
sko uprizarjanje. Tisti tu in zdaj pa se že jutri spremeni v tam in takrat. Vendar gledati baletno delo, ki je nastalo v drugem času, ne pomeni 
le ogleda oživljene zgodovine, pomeni lahko tudi spoznavanje in vrednotenje prehojene poti od nastanka do sedanjega trenutka. Vsak 
od štirih omenjenih koreografov je deloval v svojem obdobju, vsak od njih je v dano obdobje vnašal novosti in svojstven pogled na tedanji 
čas, nenazadnje je vsak od njih tudi tlakoval pot za razvoj naslednjih generacij in s tem prispeval svoj kamenček v mozaik razvoja baleta 
v Sloveniji.

Po baletnih uprizoritvah starejših generacij smo bili 8. 11. 2018 priča baletnemu večeru dveh del domačih sodobnih koreografov. 
Prvi je bil predstavljen Moški z nožem Matjaža Fariča na glasbo Milka Lazarja. Izhodišče za koreografijo so skice Riharda Jakopiča, razisk-
ovanje kinestetike in motivacije likov z Jakopičevih skic. Gre za interakcijo arhetipskih likov, morilca in žrtve, ter simbola noža kot motiva 
potujitve. Faričev gib je pogosto preprost, vendar performativno napet, geste plesalcev služijo kot potujitev samih sebe. Težko je opredeliti 
njegov gib glede na sodobnost, saj v koreografiji prepleta elemente več obdobij, uporablja mimiko telesa in obraza plesalcev, vendar na 
drugačen način, kot sta to počela Mlakarja in njuni sodobniki, uporablja gib kot abstrakcijo, ampak drugače kot koreografi na začetku 20. 
stoletja. V njegovi koreografiji zaznamo tudi odnosnost, prepletanje teles v duetih kot element današnje koreografske paradigme.
Sanja Nešković Peršin je v svoji  Kompoziciji na glasbo Draga Ivanuše izbrala temo posameznika v množici (posameznikov), intuicije proti 
racionalnemu mišljenju ter kolesja življenja, v katerega povleče njene individuume. Njen gib izhaja iz plesalcev samih in lastnega kinest-
etičnega spomina, odtisov odplesanih koreografij. Ta gib je atmosferičen, ne podaja določene vsebine, ampak zgolj nastavke zanjo, ti 
pa dobijo pomen v interpretaciji gledalca. Ta gib ne nosi inovativnosti, nosi pa duh časa, substanco današnjih sodobnih baletnih koreo-
grafij. Gib sam ne podaja sporočila, ne išče interpretacij skozi mimiko, išče odnos prek telesa do sveta, od mikrokozmosa posameznika do 
njegove opredelitve v skupini. Je v skladu z današnjo gibalno poetiko, delom koreografske paradigme, ki skozi abstrakcijo čustev vzpostav-
lja ozračje sveta v interakciji z gibi posameznikov, duetov in skupin. 
V današnjem sodobnem baletu je zanimivo vračanje k minimalističnim izčiščenim gibom v velikih skupinah plesalcev, grajenje forme 
skozi repeticijo in geometrijo plesnega telesa, k stvarem, ki jih je odkrival nemški plesni ekspresionizem. Koreografi se nekoliko nezav-
edno vračajo h gibom iz preteklosti, vendar gre sedaj za abstrahirane in na novo osmišljene sekvence. V sodobni balet so začele pronicati 
tudi elementi gledališkega performansa ter fascinacija nad telesom in telesnostjo plesalca, ki se kaže skozi minimalizem koreografskega 
jezika in odprto formo predstave. Tako sodobni balet danes v nenehnem iskanju lastnega giba in interpretacije razširja pogled in vnaša v 
predstave tako abstrahirane elemente iz preteklosti kot sodobnejše uprizoritvene prakse. 
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Uprizoritev nove plesno-baletne pravljice slovenskega skladatelja 
Blaža Puciharja 

Balet o Marsovčku Larsu, ki se na 
zemljo odpravi, da bi našel umetnost
Kamnik, 13. april 2018 

V Kamniku se pridružujejo praznovanju stoletnice slovenskega baleta. 
Poklon so zaupali najmlajšim plesalcem, učenkam in učencem Glas-
bene šole Kamnik, ki bodo v Domu kulture Kamnik premierno izvedli 
baletno pravljico slovenskega skladatelja Blaža Puciharja Glej Larsa 
z Marsa!

Koreografijo novega slovenskega baleta, namenjenega otrokom, pod-
pisuje Ana Trojnar. Zgodba predstave se odvija na Marsu, pripoveduje 
pa o mladem zvedavem Marsovšku Larsu, ki nekega dne na šolskem 

igrišču najde piščal. Želi se vpisati na Šolo za umetnost, vendar pa mu 
njegov stric Frenk, ki je največji izumitelj na planetu, pove, da na Marsu 
ni takih šol, zato Larsu ponudi svojo raketo, ki ga popelje na Zemljo. Tu-
kaj Lars spozna veliko prijateljev, ki pa mu pokažejo razpadajoči Grad 
umetnosti.
Pravljica obravnava pereče teme današnje družbe, ki so domiselno 
predstavljene otrokom, vendar v poduk tudi odraslim - zakaj potrebu-
jemo umetnost, kakšno mesto v njej zaseda glasba, zakaj sta potrebni 
glasbena in plesna vzgoja ter še mnoge druge.
Pianist, skladatelj in aranžer Blaž Pucihar je diplomiral na ljubljanski 
Akademiji za glasbo pri prof. Dubravki Tomšič Srebotnjak. Kot solist 
je igral z Orkestrom slovenske filharmonije, Orkestrom Camerata La-
bacensis in Pihalnim orkestrom Slovenske policije. Od leta 2003 se 

intenzivno posveča skladanju in aranžiranju. 
Z Ano Trojnar, učiteljico baleta na Glasbeni šoli Kamnik in članico Kral-
jeve akademije za ples iz Londona, sta sodelovala že pri koreografiji 

PREJELI SMO ...

Jan Trninič odlični drugi na 
Mednarodnem baletnem tekmovanju 
Vibe na Dunaju
Jan Trninič, divjak Konservatorija za glasbo in balet Maribor, se je 
udeležil mednarodnega baletnega tekmovanja Vibe na Dunaju, ki je 
potekalo od 26. – 29. marca 2018. V kategoriji Profesionalci “Junior II” 
je nastopil skupaj z Assijo Sultanovo, prav tako dijakinjo Konservatorija 
za glasbo in balet Maribor.

Potem, ko sta v prvem krogu tekmovanja plesala variaciji, Jan je plesal 
Ocean and Pearls (koreografija Gorsky), Assija pa Kitri iz baleta Don 
Kihot (koreografija Petipa) ter dan za tem sodobno koreografijo, duet iz 
Radio and Juliet koreografa Edwarda Cluga, sta se uvrstila v finale, kjer 
sta še enkrat zaplesala variaciji. Na zaključnem Gala baletnem večeru 
sta nastopila s Clugovim duetom Radio and Juliet.

Jan Trninič je v končnem seštevku zasedel odlično drugo mesto, poleg 
tega pa je prejel še dve štipendiji, in sicer udeležbo na poletnih baletnih 
šolah v nemškem Muenchenu ter v Italiji. 

Z Assijo sta bila povabljena tudi na Gala baletni koncert v Muenchen, 
kjer sta s Clugovo Radio and Juliet nastopila v krogu mednarodno 
priznanih plesalcev.
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plesne pravljice Lunina čarobna flavtica, ki je doživela uspeh pri nas in 
na tujem. Ustvarila je vrsto koreografij za učence baleta, za katere je 
bila večkrat nagrajena. Je vodja študijske skupine za balet pri Zavodu 
za šolstvo.
Glasove v baletni pravljici Glej Larsa z Marsa! sta glavnim vlogam pos-
odila Jurij Souček in Ivanka Mežan. V vlogi Larsa nastopa obetavni 
mladi plesalec Grega Golob, ki že zdaj posega po najvišjih uvrstitvah 
na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Baletno društvo Postojna

Mojca Pokrajculja obuje baletne copate 
Postojna, 23. april 2018

Baletno društvo Postojna je skoraj gotovo prvi ansambel, ki je prilju-
bljeno koroško narodno pripovedko Mojca Pokrajculja postavil na 
baletni oder. 130 plesalk je 21. aprila predstavilo zanimivo zgodbo, 
domiselne koreografije in dodelane kostume ter scenografijo, ki sku-
paj z žarom nastopajočih sestavljajo privlačno produkcijo. Predstava je 
v enem dnevu dvakrat napolnila dvorano Kulturnega doma Postojna, 
torej si jo je ogledalo skoraj 600 ljubiteljev baleta. 
Plesalci so se na predstavo pod vodstvom koreografinj in baletnih 
učiteljic Nataše Berce, Tine Leder, Mire Marič in Ane Vogrin priprav-
ljali skoraj šest mesecev, v Cerknici, Logatcu in Postojni, kjer v ok-
viru društva vadijo baletne korake. »Iskali smo gibe, s katerimi smo 
poskušali izraziti Mojčino razigranost in prikazati različne karakterje 
živali - volka, lisice, zajca, srnjaka in medveda, ki jih bodo zaplesa-
li tako starejši solisti kot skupine manjših otrok. Poleg že poznanih 
vlog so se na odru predstavili tudi poskočni krajcarji, Mojčini piskrčki, 
grozeča nevihta ter laži. Nastopajoči so prikazali tudi razne poklice, 
ki jih povezujemo z določenimi živalmi. Novi inovativni liki v pripoved-
ko vnašajo svež pristop, hkrati pa bolj številčen nabor likov omogo-
ča nastop prav vsem 17-im baletnim skupinam, ki vadijo pod okriljem 
našega društva,« je pojasnila Ana Vogrin, ki je tudi režiserka predstave. 
Pravljico so za baletno uprizoritev izbrali zato, ker ima Mojca Pokraj-
culja s svojo motivno izvirnostjo in priljubljenostjo med mladimi posebno 
mesto v slovenskem ljudskem pripovednem izročilu. Pripovedka prepleta 
motive, ki so značilni za slovensko pripovedništvo: dobroto, prijateljstvo, 
pohlep, laž, maščevanje, osamljenost. Izročilo kulturne dediščine so 
ohranili tudi v domiselni scenografiji (gozdna jasa, tipično slovensko 
cvetje, piskrček, rdeči lončki z belimi pikami…) in kostumografiji.
Predstava je v celoti avtorsko delo društva, saj je prispevalo zasnovo, 
koreografije, kostumografijo ter organizacijo in izvedbo projekta (v 
sodelovanju z zunanjimi izvajalci na področju scenografije ter ob-
likovanja luči in tona). Kostumi so nastali v baletni šiviljski delavnici 
Sare in Alenke Požar, pod slikovito scenografijo pa sta se podpisala 
oblikovalka Anja Brelih in Silvo Čuk (Media M). Da je predstava požela 
bučen aplavz, so zaslužni tudi številni prostovoljci v zaodrju.

 

Plesalke v solističnih vlogah imajo kljub svoji mladosti za seboj že ve-
liko let baletnega šolanja v okviru Baletnega društva Postojna, zato 
ne preseneča, da so svoje vloge odplesale odlično. Mojca Pokrajculja 
je bila Eva Kobal, lisica Zoja Petrovčič Renčof in Kaja Nikolić, volk 
Ernestina Lea Kos, medved Zarja Telič Kovač, srnjak Zarja Podboj, 
kovanec Maja Doljak in zajec Sara Vince. Solo plesi starejših članic so 
se v zanimivem  zaporedju prepletali s plesnimi točkami mlajših otrok, 
ki so se prelevili v kovančke, lončke, lisičke, volkce, zajčke, srnjačke, 
kuharje, vrtnarje, medvedke, čevlje, drevesa... Bolj izkušene balerine 
pa so uprizorile vihar in noč s svojimi skušnjavami. Med nastopajočimi 
je bilo skoraj 50 predšolskih otrok. Številni med njimi imajo šele štiri leta 
in to je bil zanje prvi baletni nastop. 
»Z uprizoritvijo ene najbolj znanih slovenskih pripovedk spodbujamo 
razmišljanje o dveh pregovorno tipičnih slovenskih lastnostih, ki so 
pomembno zaznamovale slovenski narod: delavnost (Mojca v svoj 
piskrček spusti samo pridne in delovne živali, ki imajo koristen poklic) 
in velika želja po lastnem domu, v katerem je Slovenec svoj gospodar. 
Prav zato je Mojca Pokrajculja na baletnem odru danes bolj aktualna 
kot kdajkoli, saj nas v času begunske krize jasno nagovarja s sporoči-
lom o gostoljubnosti in solidarnosti s tistimi, ki potrkajo na naša vrata. 
Gostoljubje do drugačnih, ki nimajo (več) svojega »piskrčka«, je bilo 
in je še vedno del slovenske narodne identitete – hkrati pa v sodob-
ni zgodovini zelo odlikuje prav Postojnčane,« je predstavo zaokrožila 
Mateja Kocman, predsednica Baletnega društva Postojna. 

DANCS-PIRAN
Mednarodni poletni baletni seminar 2019
Piran, 22.7.2019 - 3.8.2019

www.dancs-piran.com



Revija BALET
Tiskana izdaja

Leto 2018
Številke: 1 - 6

Izdalo:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Oblikovanje:
DBUS

Sofinancer Društva baletnih umetnikov Slovenije je Ministrstvo za kulturo

Fotografija na naslovnici
Catarina de Meneses in Inout Dinita v baletu Smrt v Benetkah

foto: Tiberiu Marta

Mednarodni poletni baletni seminar
International Dance Summer Seminar 

Piran Slovenija / Slovenia

R

w r (

û
ú

(

Ñ

N

(

G
y

}

m

û

q

¤

³

ee

(

r

Jo
R

w r (

û
ú

(

Ñ

N

(

G
y

}

m

û

q

¤

³

ee

(

r

J

PIRAN SUMMER FESTIVAL
FESTIVAL ESTIVO PIRANO
POLETNI FESTIVAL PIRAN

 




