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29. april - Mednarodni dan plesa

Slovenska poslanica ob mednarodnem dnevu plesa 2011

Naporno, na trenutke nesmiselno občuti samospraševanje o življenju in plesu človek, »zapisan« sporočanju 
s telesom, tem edinim instrumentom, ki ga ima na voljo: 

Gib, v čem si močnejši od svojega nasprotja, to je od mirovanja, od koder si prišel in kamor se vračaš? 
In če se zazdi to samospraševanje včasih preveč naporno, pa je zagotovo vedno smiselno in vredno. 
Nanj morda najlepše odgovori v hvalnici plesu Eliot v pesmi Mirujoča točka: 

Če ne bi bilo tečaja, mirujočega pola, 
ne bi bilo plesa, 
samo ples je pomemben. 

Ne pozabimo, da tudi Kristus v Gnostični himni pravi: Kdor ne pleše, ne ve, kaj je življenje. 
Beseda je res največje človekovo duhovno bogastvo, vendar ne smemo pozabiti, da hoče, zna in zmore 
marsikaj povedati tudi telesna govorica; nemalokrat še dosti bolj neposredno, dosti bolj natančno in 
iskreno od besedovanja. Postane pa plesna govorica duhamorna, kadar hoče besedičiti, kadar ne zna 
in ne zmore ustvariti čara spojitve duhovnega in duhovitega. 
Plesnega čara ne ustvari zgolj ekshibicija telesnih spretnosti, ustvari ga spoj duše in telesa in že sloviti 
Noverre je vizijo plesne umetnosti videl v človekovi utelešeni senzibilnosti. In vsi, ki ustvarjajo plesno 
umetnost, naj. se nikoli ne odrečejo hrepenenju po usklajenosti lepega z resničnim. Prav to hrepenenje 
je tista stvariteljska sila, ki ji lahko rečemo čudež. Čudež, ki ga vsi potrebujemo. 
Čudež, ki odstira »pokrajine duše« in prinaša sanje. 
Sanje, ki trajajo dlje kot resničnost. 

Avtor: Janez Mejač, baletni plesalec, koreograf, pedagog in dobitnik strokovne nagrade Lydie Wisiakove 2011 
za vseživljenjsko delo na področju baletne umetnosti:

Mednarodna poslanica ob Mednarodnem dnevu plesa 2011

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

Avtor: Alkis Raftis, President of the International Dance Council CID UNESCO, Paris



PROGRAM

H. S. Loevenskjold: 
Koreografija: A. Bournonville

Rita Pollacchi, Petar Đorčevski

S. Rachmaninov: 
Koreografija: A. Messerer

Olesija Hartman, Vasilij Kuzkin

A. Hachaturian: 
Koreografija: po Y. Grigoroviču

Tetiana Svetlična, Vadim Kurgajev

F. Chopin: 
Koreografija: Dana Petretič, Siniša Bukinac 

Dana Petretič, Siniša Bukinac

A. Ch. Adam: 
Koreografija: M. Petipa

Tijuana Križman Hudernik, Matjaž Marin

J. S. Bach: 
Koreografija: V. Turcu

Olesija Hartmann, Sytze Jan Luske

F. Amirov:    
Koreografija: Neznani

Tetiana Svetlična, Vadim Kurgajev

LA SYLPHIDE

SPRING WATER

SPARTAK

AFTER THE STORM

PAS D´ESCLAVE

PARTITA

 TISOČ IN ENA NOČ

A. Piazzolla:  
Koreografija A. Celentano

Dana Petretič, Siniša Bukinac

Mladi upi slovenskega baleta: 2. variaciji

R. Drigo:  - Variacija
Koreografija: M. Petipa

Nina Noč, 
dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Maribor

R. Drigo:  – Variacija Pas de trois
Koreografija: M. Petipa

Tjaša Lešnik, 
dijakinja Konservatorija za glasbo in balet Maribor

G. F. Händel: 
Koreografija: V. Dedovič

Urša Vidmar, Matevž Česen

C. Pugni: – Pas de deux 
Koreografija: M. Petipa

Tetiana Svetlična, Sytze Jan Luske

M. Moszkowski: 
Koreografija: V. Vainonen

Tijuana Križman Hudernik, Matjaž Marin

OTONO PORTENO

 TALISMAN

 GUSAR

LARGO

 BENEŠKI KARNEVAL 

VALČEK MOSZKOWSKEGA

             Umetniško vodstvo                          Inšpicient                Oblikovalec luči in lučni mojster
             Tomaž Rode                              Igor Mede                                   Sašo Bekafigo
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