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ienvenidos al Festival Castell de Peralada 2019. En esta edición presentamos
un verano de sueños, con una programación ambiciosa y diferente. Tal como
dice nuestra nueva campaña de comunicación, el Festival ofrecerá “noches que
nunca olvidarás”, porque realmente es el
sentimiento que nuestro público nos ha
transmitido desde siempre. Junto con mis
hermanos y todo el equipo del Festival continuamos orgullosos de que la ópera y la danza
marquen la diferencia en nuestra programación.
Recordamos con gran orgullo que el pasado mes de enero llevamos nuestra propia producción
de Madama Butterfly de Puccini a la Royal Ópera House de Mascate, en el Sultanato de Omán,
siendo la primera vez que todo el equipo del Festival, junto a 170 profesionales de la lírica y el
teatro, se desplaza para presentar una ópera fuera de Europa.
En la velada inaugural de esta noche, con el Ballet del Teatro Mariinsky de San Petersburgo,
presentamos una versión muy original de las Cuatro Estaciones, sin duda a cargo de todo un
referente de la danza en Rusia y una de las compañías más importantes a nivel mundial.
Este año también podréis disfrutar de una nueva producción propia de nuestro Festival, dedicada a una de las óperas más distintivas del repertorio como es La Traviata de Verdi, con la
dirección escénica de Paco Azorín.
Los emblemáticos Juan Diego Flórez y Gustavo Dudamel serán dos de las figuras a destacar de
entre las muchas estrellas que este verano nos visitarán.
La clausura, con el recital de nuestra buena amiga Sondra Radvanovsky en la Iglesia del Carmen, será un homenaje a la gran soprano Montserrat Caballé que tanto nos inspiró.
Asimismo, este año ha sido especial por la presentación del Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance, un premio creado en recuerdo de nuestra madre que tiene
como objetivo apoyar la carrera y desarrollar el potencial profesional, en los ámbitos de la
danza y la ópera, de jóvenes artistas con trayectoria en Europa que sean merecedores de un
reconocimiento por su talento.
Espero que disfrutéis mucho del Festival.

Isabel SUQUÉ MATEU
Presidenta Fundació Castell de Peralada
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LA DANSA
REGNA A
PERALADA
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ixequem el teló de la 33ª edició novament amb la dansa regnant sobre l’escenari del Festival Castell de Peralada,
en un ritual establert per reivindicar la
bellesa d’aquest art. Aquest any Peralada
balla amb propostes de màxima excel·lència i que conviden a quedar-se al nostre
festival. El Ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, conegut durant una època com
Ballet del Kírov, transformat i impulsat per Valery Gergiev, ens presenta una coreografia bandera del seu jove coreògraf Ilya Zhivoi, veritable fenomen en el si de la companyia, creador
de les emocionants Quatre Estacions de les que gaudim avui, precedit de diversos premis i
reconeixements. Max Richter fa seva la música d’Antonio Vivaldi manifestant que avui totes
les músiques i les tècniques estan al servei dels joves creadors. Com a contrapunt, el Mariïnski
ens presenta demà un segon programa romàntic i virtuós que contrasta les musiques de Chopin i Liszt sota una nit de lluna.
La següent etapa de dansa al Festival enllaça amb la història de Peralada, ja que homenatja la
passió cervantina i el col·leccionisme de Don Quixot, del qual la Biblioteca del Castell n’és un
clar exponent. Es tracta d’El Quijote del Plata, del Ballet del Sodre, d’Uruguai, una companyia
que ha estat dirigida per dos bons amics de Peralada, fins fa poc Julio Bocca, i ara pel bilbaí
Ígor Yebra, que tant havia ballat al Festival. Enguany presenten una nova proposta amb coreografia de la carismàtica i agitadora Blanca Li.
La tercera etapa té un nom propi: Carlos Acosta. El 17 d’agost de 2016, consternats amb els
tristos atemptats a Barcelona i Cambrils, li vàrem prometre que tornaria a Peralada. I ho fa
regalant-nos de nou la seva excepcional presència dalt dels escenaris. El flamant director del
Royal Birmingham Ballet segueix mimant l’Acosta Danza, la nineta dels seus ulls. Arriba doncs
a casa nostra Yuli, el protagonista de la pel·lícula que hem vist aquests mesos a les cartelleres
dels nostres cinemes.
Sol Picó és la Dama d’aquesta programació, amb una nit a l’escenari de l’Hotel Peralada,
marc ideal per una Cita a cegues amb Marco Mezquita, l’artista resident del Festival d’enguany. Son totes propostes que us convidem a tastar per fer possible el nostre somni d’una
nit d’estiu...
Cala Collection by Doshi Levien
H Pavilion by Kettal Studio
HEAD OFFICE KETTAL / CONTRACT
BARCELONA: Aragón 316, 08009 Barcelona, Spain. T. (34) 93 487 90 90
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Oriol AGUILÀ
Director del Festival Castell Peralada

EL VELL, EL NOU
I A L L Ò ATÀ V I C

É

s ben cert que la història del Ballet del Teatre Mariïnski corre paral·lela a la història de la
dansa a Europa. Quan la companyia de la cort de Sant Petersburg es va fundar, acollia grans
mestres que venien de França i d’Itàlia, convidats no només a coreografiar sinó també a
formar ballarins. Parlem del segle XVIII i de figures com Charles Le Picq o Giuseppe Canziani,
del mestratge dels quals van sorgir els primers creadors russos. Al segle XIX feia el seu debut
a la capital Marius Petipa, que s’hi quedaria per donar forma als grans clàssics tal i com avui els
entenem, amb diversos actes, personatges caracteritzats i les grans músiques del simfonista
Piotr Illitx Txaikovski. És en aquest cau de creació sublim que destaquen ballarins i ballarines
estel·lars. La Pavlova, Nijinski... Alguns es passejaven per Europa amb Les Ballets Russes de
Diaghilev donant a conèixer les avantguardes de creadors com Fokine i Balanchine fins que
en esclatar la revolució russa tots aquests coreògrafs van haver de marxar a l’exili. A partir
d’aleshores l’activitat estaria molt mediatitzada pel règim soviètic, que en el ballet hi veia un
talent interpretatiu a lluir davant d’Occident però no un art on desenvolupar el neguit creatiu
contemporani. La coreografia, que bevia molt aleshores de la dramatúrgia dels clàssics de la
literatura, també quedaria sota la tutela de la censura.
Així va ser com l’aïllament creatiu de l’aleshores anomenat Ballet Kírov es va fer palès a la
segona meitat del segle XX. Al mateix temps que Rudolf Nuréiev, Natalia Makarova i Mikhaïl
Baríxnikov escapaven a Occident, les noves creacions russes exaltaven les tradicions si volien
arribar a bon port, com bé feia Yuri Grigorovich. No fou fins l’any 1980 que va començar a
haver-hi col·laboracions internacionals: Galina Mezentseva ballava per Roland Petit, Farukh
Ruzimatov es convertia en un favorit de Maurice Béjart... I als anys noranta, amb la caiguda
i la transformació del règim soviètic, hi havia artistes que deixaven un lloc privilegiat dins la
companyia per unir-se a ballets europeus o americans. Igor Zelensky va entrar, per exemple,
al New York City Ballet.
Tot això, però, forma part del passat. Actualment no hi ha coreògraf de primera fila que no
hagi estat al Mariïnski on s’ha ballat des de neoclàssics com John Neumeier al contemporani
de Wayne McGregor. Els físics elegants i la meravellosa tècnica de la reconeguda escola Vaganova s’han adaptat als nous temps en que un cos de ball ha de ser capaç de cobrir un ventall
d’estils. Tot i així, i per bé que el ballet clàssic es defineix sempre per les línies que dibuixen
els cossos, el Mariïnski es deu, balli el que balli, al pes de la tradició, al llenguatge i l’estètica
de les línies. I el que el jove Ilya Zhivoi, el coreògraf i ballarí sorgit de la companyia de Sant Petersburg, proposa avui per a la vetllada inaugural del Festival Castell de Peralada 2019 és sens
dubte una nova-vella mirada sobre quelcom atàvic. Tan atàvic i europeu com són Les quatre
estacions de Vivaldi recompostes per l’atrevit Max Richter ara fa set anys.
Imaginin-se la vibració musical que sorgeix de sumar sons electrònics i seqüències minimals
a les textures i les formes barroques. I ara imaginin-s’ho ballat amb vestits vaporosos, llibertat de moviments, aires neoclàssics. I amb un llenguatge senzill, fresc, modern, per moments
deutor de la teatralització d’una peça musical mil vegades escoltada. Preparin-se per plorar
en alguna de les estacions, perquè tot el que som i hem estat es podria trobar en l’espectacle
d’avui... Si es deixen anar.

Maricel CHAVARRÍA
Periodista
©Natasha Razina
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a història del Ballet Mariïnski va íntimament lligada a la història de l’art coreogràfic europeu. Els començaments i el naixement de la companyia de la Capella de la Cort de Sant Petersburg estan vinculats a les activitats dels mestres estrangers del ballet. Durant els segles
XVIII i XIX, les bases del repertori de dansa del teatre es van posar gràcies a produccions de
coreògrafs italians i francesos que eren convidats a Rússia i que també ensenyaven a l’escola:
formaven els ballarins russos per tal que interpretessin els seus ballets. A finals del segle XVIII
Giuseppe Canziani i Charles Le Picq treballen a Rússia i el primer coreògraf rus, Ivan Valberkh,
va aprendre a través de les seves obres. Durant el segle XIX l’escenari de la capital imperial el
regien ballets dels francesos Charles Didelot, Jules Perrot i Arthur Saint-Léon, mentre que el
1847 Marius Petipa va debutar a Sant Petersburg com a ballarí i coreògraf.
Un cop es va fer càrrec de la direcció del ballet del teatre, durant la seva extensa carrera com
a coreògraf (gairebé 60 anys), va desenvolupar la forma del grand ballet: una producció amb
diversos actes, un argument que combinava escenes plenament desenvolupades de conjunts
clàssics, danses amb personatges vius, escenes d’espectacle de gènere i pantomima. Fins i
tot avui dia els ballets La bella dorment, El llac dels cignes (juntament amb el coreògraf Lev
Ivànov) i Raymonda creat amb el compositors simfònics Piotr Txaikovski i Alexandr Glazunov
formen part de les “reserves d’or” del llegat clàssic i enalteixen el repertori del teatre.
Amb el tombant de segle i l’entrada en el XX, el Ballet Mariïnski era famós per la seva galàxia
d’estrelles: Mathilde Kschessinska, Olga Preobrazhenskaya, Anna Pavlova, Tamara Karsavina,
Pavel Gerdt, Nikolai i Sergei Legat i Vaslav Nijinski. Molts d’aquests ballarins van presentar
el ballet rus durant les llegendàries Saisons russes de Diaghilev gràcies a les quals Europa
va descobrir l’art rus d’avantguarda del moment i els coreògrafs de Sant Petersburg Michel
Fokine i George Balanchine, que havien sortit del Teatre Mariïnski per donar impuls la seva
carrera internacional.
En els difícils anys posteriors a la Revolució, molts ballarins del Teatre Mariïnski van abandonar el país. Però, gràcies en gran mesura als esforços de Fiódor Lopukhov, expert en el patrimoni de la dansa i atrevit coreògraf experimentalista, el teatre va retenir el repertori clàssic.
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El cartell del ballet es va ampliar per incloure noves obres amb arguments més adients al nou
context històric. A finals de la dècada de 1920 i durant la de 1930 va tenir lloc una veritable
arrencada del nivell tècnic dels ballarins: l’escenari de Leningrad va veure l’arribada de Marina Semenova, Galina Ulanova, Natalia Dudinskaya, Tatiana Vecheslova, Alexei Yermolaev,
Vakhtang Chabukiani i Konstantin Sergeyev. En aquella època el teatre dramàtic exercia una
immensa influència en la dansa. L’èxit d’obres creades al Teatre Kírov a partir de temàtica
literària –The Fountain of Bakhchisarai de Rostislav Zakharov i el Romeo i Julieta de Leonid
Lavrovsky– van definir el paper del ballet dramàtic a l’escena soviètica de mitjan del segle XX.
A finals de la dècada de 1950 i durant la de 1960 el Ballet Kírov va destacar amb les cerques de
l’imaginari plàstic de Leonid Yakobson en la forma de producció amb diversos actes i miniatures, el ressorgiment de les tradicions de la dansa simfònica als ballets The Stone Flower i The
Legend of Love de Iuri Grigoróvitx i Shore of Hope i la Simfonia Leningrad d’Igor Belsky. L’èxit
d’aquestes noves produccions quedava garantit per la solvència i l’experiència dels ballarins
Alla Shelest, Irina Kolpakova, Gabriela Komleva, Natalia Makarova, Alla Osipenko, Alla Sizova,
Mikhaïl Baríxnikov, Rudolf Nuréiev i Iuri Soloviev.
En les dècades de 1970 i 1980, després d’un llarg període d’aïllament, la companyia va reprendre els contactes amb els coreògrafs internacionals; els ballarins de Leningrad van treballar
amb Roland Petit, Maurice Béjart i Jerome Robbins. Les produccions de l’any 1989 de George
Balanchine es van incloure en el repertori per primer cop. Altynai Asylmuratova, Zhanna Ayupova, Galina Mezentseva, Tatiana Terekhova, Sergei Vikharev, Igor Zelensky i Farukh Ruzimatov van encarnar el rostre de la companyia de dansa de finals del segle XX.
Des d’aleshores, el Teatre Mariïnski col·labora activament amb els coreògrafs més destacats.
La companyia ha treballat amb John Neumeier, William Forsythe, Angelin Preljoçaj, Alexei Ratmansky, Sasha Waltz, Wayne McGregor i Hans van Manen. Els seus ballets, juntament amb
obres del llegat clàssic, peces mestres del segle XX i produccions de joves coreògrafs, componen el repertori actual de la companyia.
El Ballet del Teatre Mariïnski enguany debuta al Festival Castell de Peralada.

VALERY
GERGIEV
DIRECTOR ARTÍSTIC I GENERAL
D E L T E AT R E M A R I Ï N S K I
©Lisa Sharikova

V

aleri Guérguiev és un vívid representant de l’escola de direcció de Sant Petersburg. El seu
debut com a director al Teatre Mariïnski (aleshores Kirov) va arribar el 1978 amb Guerra i
pau de Prokófiev. L’any 1988 Valeri Guérguiev va ser nomenat director musical del Teatre
Mariïnski i, el 1996, es va convertir en el seu director artístic i general.
Amb la seva arribada al capdavant de la institució, es va convertir en tradició celebrar aniversaris d’il·lustres compositors en importants festivals celebrats per a l’ocasió. Aquests festivals
van veure representacions no només de partitures ben conegudes sinó també d’obres rarament interpretades o mai abans posades en escena. Gràcies als esforços de Guérguiev, el Teatre
Mariïnski va presentar les òperes de Wagner i el 2003 va interpretar completa la tetralogia de
L’anell dels nibelungs. Aquesta va ser la primera producció russa íntegra de l’anell després d’un
interval de gairebé un segle i la primera a Rússia que es va fer en l’original alemany.
Sota la direcció de Guérguiev, el Teatre Mariïnski s’ha convertit en un important complex de
teatres i concerts, sense parangó en cap altra part del món. Els seus projectes fets al Teatre
Mariïnski inclouen retransmissions per ràdio i TV, emissions per internet i la creació d’un estudi
d’enregistrament.
L’Orquestra del Mariïnski, sota la batuta de Guérguiev, ha escalat noves fronteres, assimilant no
només partitures d’òpera i de ballet, sinó també un extens repertori de música simfònica que
inclou obres de Beethoven, Brahms, Txaikovski, Mahler, Prokófiev, Xostakóvitx i molts altres
compositors.
Les activitats internacionals de Valeri Guérguiev no són menys intenses. Després d’haver debutat l’any 1991 a la Bayerische Staatsoper, el 1993 al Covent Garden i el 1994 a la Metropolitan
Opera, continua col·laborant amb èxit amb els grans teatres d’òpera del món. Del 1995 al 2008
Guérguiev va ser director principal de la Filharmònica de Rotterdam (en continua sent el director honorari) i del 2007 al 2015, de la London Symphony Orchestra. Des de la tardor del 2015, és
titular de la Filharmònica de Munic.
Valeri Guérguiev és el fundador i director de prestigiosos festivals internacionals, entre ells
l’Stars of the White Nights (des del 1993) i el Moscow Easter Festival (des del 2002). Des de l’any
2011, ha dirigit el comitè organitzador del Concurs Internacional Txaikovski.
Les activitats musicals i públiques de Valeri Guérguiev li han atorgat prestigiosos reconeixements estatals a Rússia, Armènia, Bulgària, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Polònia, França i
el Japó.
Valeri Guérguiev va dirigir l’Orquestra del Teatre Mariinski al Festival Castell de Peralada el 2013.

S O F I A VA R TA N I A N

DISSENY DE VESTUARI

E

©Wally Skalij

YURI
FAT E E V

D I R E C T O R D E L B A L L E T D E L T E AT R E M A R I Ï N S K I

Guardonat Artista Honorífic de Rússia 2010
Premi Esperit de la Dansa, categoria Cavaller de Dansa 2018

N

ascut a Leningrad, es va graduar a l’Acadèmia de Coreografia Vaganova de Leningrad l’any
1982 i es va unir a la companyia Kírov (Mariïnski) aquell mateix any. El seu repertori inclou
els ballets Giselle, La bayadère, Paquita, El llac dels cignes, Romeo i Julieta, La creació del
món, Le Carnaval, La fille mal gardée, Knight in the Tiger’s Skin i Coppélia, entre d’altres.
El 1996 va començar a ser mestre de ballet i preparador del Ballet Mariïnski i en aquest càrrec
ha treballat en l’estrena al Teatre Mariïnski de ballets de George Balanchine, Roland Petit, John
Neumeier, Alexei Ratmansky, William Forsythe, Christopher Wheeldon i José Antonio.
Ha estat preparador convidat amb el Royal Ballet de Londres, ABT i el Teatre Bolxoi, ha impartit classes magistrals per al Ballet de l’Òpera de París i classes per al Ballet Reial de Suècia,
el Pacific Northwest Ballet (EUA) i el Ballet Reial de Dinamarca, on va posar en escena una
producció amb els moments clau de Le corsaire. També va participar en el projecte Knights of
Dance a Rússia i als Estats Units, així com en el projecte Stiefel and Stars als Estats Units, on
va posar en marxa una producció amb extractes de ballets clàssics.
Es va tornar a graduar pel Departament de Pedagogia de l’Acadèmia Vaganova el 2016, any en
què va ser també jurat del premi Benois de la Dansa.
Des del 2008 ocupa el càrrec de director artístic del Ballet del Teatre Mariïnski.

stilista, dissenyadora de vestuari i productora de sessions fotogràfiques de moda que ha desenvolupat campanyes publicitàries a Rússia per a les principals marques de joieria i roba.
Com a estilista ha treballat en un projecte per a la marca japonesa
Uniqlo. En nombroses ocasions, els jugadors del FC Zenit Saint Petersburg, actors del programa de televisió Comedy Club i també
músics i actors de teatre i cinema russos han posat com a models
per a les seves sessions fotogràfiques.
Al Teatre Mariïnski ha creat el vestuari per als ballets Connections
(2015) i SeasonS (2016) d’Ilya Zhivoi –presentats al Taller Creatiu de Joves Coreògrafs–, i per Les
quatre estacions (2017), Pulcinella (2018) i Jeu de cartes (2019).
Entre les seves obres cal destacar el disseny de vestuari per a la producció d’Ilya Zhivoy I’m not
sacred a l’Origen Festival Cultural de Suïssa (2018), així com el vestuari per a l’obra del mateix coreògraf feta per a la celebració de les Alye Parusa (2018), les Veles escarlates, l’esdeveniment públic més
massiu i famós del Festival d’estiu de les Nits Blanques de Sant Petersburg.

K O N S TA N T I N B I N K I N

DISSENY D’IL·LUMINACIÓ

V

a néixer a Sant Petersburg en una família vinculada al
món del teatre. El 2014 es va graduar a l’Institut Estatal
Rus d’Arts Escèniques on es va especialitzar en tecnologia
de disseny escenogràfic. Com a dissenyador d’il·luminació al
Teatre Mariïnski ha concebut el ballet Le divertissement du
roi (amb coreografia de Maxim Petrov, 2015), Obertura russa
(també de Petrov, 2016), Concert per a violí núm. 2 (coreografiat per Anton Pimonov, 2017), Paquita (amb coreografia de
Iuri Smekalov, 2017), The Cat on the Tree (coreografiat per Anton Pimonov, 2017), SeasonS (coreografia d’Ilya Zhivoy, 2017), Pulcinella (també de Zhivoy, 2018), Jeu de cartes (també de Zhivoy, 2019)
i diverses peces per al Taller Creatiu de Joves Coreògrafs dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019.
Per al Teatre Bolxoi de Moscou ha dissenyat la il·luminació del ballet Betrothal for Laughs d’Anton
Pimonov (2018) i per al Teatre Ballet de Moscou el de Moon across the Way (també de Pimoniov,
2016), Sonata Kreutzer amb coreografia de Robert Binet (2017) i Transcription Of Color de Juanjo
Arques (2018).
Als Estats Units ha estat dissenyador d’il·luminació per al Ballet d’Atlanta als espectacles Concerto
Armonico (amb coreografia de Maxim Petrov, 2018) i Isadora (de Vladimir Varnava, 2018) al Segerstrom Center for the Arts.
A Europa, ha dissenyat per al ballet Her Name Was Carmen d’Olga Kostel (2016), presentat al
Teatre Ballet de Sant Petersburg i al Coliseum de Londres, el ballet Enoch Arden de Donvena
Pandoursky (2017) al Münster Theatre d’Alemanya i I’m not scared d’ Ilya Zhivoy (2018) a l’Origen
Festival Cultural, a Suïssa.

I LYA Z H I V O I

E K AT E R I N A
K O N D A U R O VA

C O R E O G R A F I A I D I S S E N Y D E D E C O R AT S

E

s va graduar a l’Acadèmia Vaganova de Ballet l’any 2008 (classe de Gennady Selyutsky). Va
completar el Màster en Arts de la Coreografia a l’Acadèmia Vaganova el 2015 (classe de
Nikolai Boyarchikov). Empleat com a corifeu pel Teatre Mariïnski participa en nombroses
produccions. Al seu repertori hi ha una proporció significativa de coreografia moderna, ja que
ha aparegut en ballets de William Forsythe, Angelin Preljocaj, Paul Lightfoot i Sol León, Dwight
Roden, Hans van Manen i Alexei Ratmansky. Ha treballat com a coreògraf des del 2013, anualment al Taller Creatiu de Joves Coreògrafs del Mariïnski presentant obres noves. Com a coreògraf ha format part dels tallers Dance-Platform del Teatre d’Òpera i Ballet de Iekaterinburg
(2014, 2015, 2016) i en el projecte The Dreamers de Sergei Danilyan (2017). Ha estat coreògraf
de la part cerimonial de la celebració a Sant Petersburg de les Alye Parusa (Veles escarlates,
2018), de diversos ballets i de nombroses escenes de petit format.
El 2018 va presentar la producció A Flashback amb música d’Arvo Pärt a la Gala d’Icones del
Ballet Rus al Coliseum de Londres i el ballet I’m not sacred amb música d’Ezio Bosso, presentat
a l’Origen Festival Cultural de Suïssa. Les seves obres s’han pogut veure també a Alemanya i
al Japó.
El repertori del Teatre Mariïnski inclou tres ballets d’Ilya Zhivoi: Les quatre estacions (2017)
amb música de Max Richter (producció guardonada amb el premi Golden Sofit), Pulcinella
(2018) i Jeu de cartes (2019) amb música d’Igor Stravinsky.

H

a rebut els premis Benois de la Danse (2006), Golden Sofit
(2008), Golden Mask (2011) i The Spirit of Dance (2011). Va
néixer a Moscou i es va unir al Ballet Mariïnski després
de graduar-se a l’Acadèmia Vaganova el 2001. Ballarina principal des del 2012, el seu repertori inclou El llac dels cignes
(Odette-Odile), La bayadère (Nikia i Gamzatti), Raymonda
(Raymonda), Le corsaire (Medora), Giselle (Myrtha), La bella
dorment (fada Lilac) i Spartacus de Leonid Yakobson (Frígia i
Egina); Prodigal Son (Sirena), Serenade, Simfonia en do major (segon moviment), The Four Temperaments (Colèrica),
Jewels (Maragdes, Robins, Diamants), La valse i A Midsummer Night’s Dream (Titània, Hipòlita) de George Balanchine;
Romeo i Julieta (Julieta) de Leonid Lavrovsky; The Legend of
Love (Mekhmeneh Bahnu) de Iuri Grigorovich; Anna Karenina
(Anna) d’Alexei Ratmansky; i també Cinderella (Madrastra) i
The Little Humpbacked Horse (Princesa del Mar), a més d’altres peces de Michel Fokine, Frederic Ashton, Jerome Rob
bins, Roland Petit, William Forsythe, Pier Lacotte, Angelin
Preljocaj i Wayne McGregor.
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EL FESTIVAL RECOMANA

R O M A N B E LYA K O V

V
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a néixer a Sant Petersburg i es va graduar a l’Acadèmia Vaganova incorporant-se al Ballet Mariïnski el 2013. El
seu repertori inclou El llac dels cignes
(Von Rothbart), Le corsaire (Conrad), La
bella dorment (pretendents de la princesa Aurora), Don Quixote (Espasa) i L’ocell
de foc (Ivan Tsarevich) de Michel Fokine;
Jewels (Robins, Diamants) i A Midsummer Night’s Dream (Cavaller de Titania)
de George Balanchine; Romeo i Julieta
(Paris) de Leonid Lavrovsky; The Legend
of Love (Vizier) i The Stone Flower (Danilo) de Iuri Grigoróvitx; 5 Tango’s i Adagio
Hammerklavier de Hans van Manen; The
Little Humpbacked Horse (Gavrilo, Cavalls,
Cavalls de mar) d’Alexei Ratmansky; Cinderella (Hivern, ballarí) i Le Parc d’Angelin
Preljocaj; i La nuit s’achève de Benjamin Millepied.
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