
LJUBLJANA FESTIVAL - Vrhunski plesni nastop

Svetlana in prijatelji
LJUBLJANA - Vrhunski. Svetlana

Zaharova in njeni prijatelji. Baletniki, odli-
čni predstavniki izjemne ruske plesne
šole z dodano italijansko odličnostjo:
mladi Jacopo Tissi, sicer solist baletnega
ansambla moskovskega Bolšoj teatra, ki

je izšel iz prav tako slovite milanske šole
gledališča La Scala. Kolegi - baletniki, ki

jih je Svetlana Zaharova, trenutno v na-

jožjem izboru najboljših aktivnih plesalk,
so večinoma solisti v gledališču Bolšoj,
kjer tudi sama prvenstveno pleše. Izjema
je par, ki ga sestavljata Elena Evsejeva in

Aleksander Sergejev, solista sanktpeter-
burškega gledališča Mariinski. Zvezdnica,

ki veliko nastopa tudi v drugih prestižnih
teatrih - v drugi polovici tega meseca bo

trikrat plesala v naslovni vlogi baleta
Giselle v milanski Scali -, se je že nekajkrat
z izborom različnih koreografij predstavila
s svojimi »prijatelji«, tokratni, ljubljanski
nastop pa je bil poseben, ker je interprete,
razen v dveh koreografijah, spremljal Sim-
fonični orkester RTV Slovenija pod vod-
stvom ruskega dirigenta Antona Grišanina.

Kot je izjavila tudi zvezdnica, je prisotnost
orkestra dragocena obogatitev.

Program, ki je trajal poldrugo uro,

so sestavljali odlomki iz klasičnih baletov

in sodobnejše koreografije. Največkrat,
kar štirikrat, je nastopila Svetlana Zaha-
rova. Z mladim soplesalcem Jacopom
Tissijem sta briljantno odplesala pas de
deux iz baleta Gusar (glasba A. Adam,

koreografija Marius Petipa). Odlično uskla-

jeni par je kasneje izvedel sodobno ko-
reografijo Maura Bigonzettija (na glasbo
Bruna Morettija,) Caravaggio. Ta točka je

bila najbolj vznemirljiva in je vzbudila val
emocij. Svojo nedvomno tehnično odli-
čnost in sposobnost, da s svojim nastopom
seže do src gledalcev, je Svedana Zaharova
(ponovno) dokazala z vsega tri minute

trajajočo točko Umirajočega laboda (glasba
Saint-Saens, koreografija Fokin). In seveda
je zvezdnica, v tem primeru v spremstvu

petih odličnih solistov, Mihaila Lobuhina,

Artemija Beljakova, Karima Abdulina,

Alekseja in Antona Gajnutdinova, izvedla
tudi sklepno točko. Izbrala je zelo domi-

selno in zabavno delo sodobne koreogra-
finje Marguerite Donlon na čarobno

glasbo W. A. Mozarta Stokes Ihrought
the Tail: z njo je osvojila številno občinstvo,

ki je zapolnilo Gallusovo dvorano Can-

karjevega doma. Igrala je sicer na preiz-
kušeno karto, kajti z isto točko je zaklju-
čevala slične nastope po Italiji.

Kaj pa ostali? Ljubljanski nastop
solistov dveh najprestižnejših ruskih ba-
letnih hiš zasluži same presežnike. Par

Elena Evsejeva - Aleksander Sergejev je

izvedel sodobnejšo koreografijo Ločitev

(gl. John Powell, kor. Jurij Smekalov) in

tradicionalnejšo Satanella: Beneški kar-
neval (gl. Cesare Pugni, kor. Marius Peti-

pa). Darja Hohova je z Artemijem Balja-
kovom odplesala pas de deux iz baleta
Coppelia (gl. Leo Delibes, kor. Aleksander
Gorski), v paru z Mihailom Lobuhinom
pa odlomek iz Spartaka (gl. Aram Hača-

turjan, kor. Jurij Grigorovič). In še moški
par: sestavljata ga brata Aleksej in Anton

Gajnutdinov, ki sta z izvedbo koreografije
Ivana Vasiljeva Underwood na glasbo
Maxa Richterja ovrednotila rusko sod-
obno plesno ustvarjalnost.

Zaključek plesnega večera, ki je

minil kot bi trenil, je bil tradicionalno
ruski: vsi nastopajoči so izvedli nekaj
privlačnih plesnih elementov in se -
brez dodatkov - poslovili od navdušenega
občinstva. ( bip )

Ena najboljših
aktivnih plesalk

Svetlana Zaharova
je solistične točke
izvedla
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