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UNA NIT PER SOMIEJAR
I SOSPIRAR

L

a cita de Frederic Chopin “la felicitat és efímera; la certesa, enganyosa” marca el to d’un espectacle que regalima romanticisme pels quatre costats. La seva amant, l’escriptora George
Sand, rebla en les seves Memòries que “cap expressió artística pot copsar el sentiment de
l’infinit que rau dins nostre; aquest sentiment és difús i les satisfaccions que ens dona són una
mena de turment”. Tres coreògrafs cabdals del segle XX –el rus Michel Fokine, el nord-americà Jerome Robbins i el britànic Frederick Ashton– es van deixar endur per aquests principis
estètics a l’hora de crear algunes de les seves obres més reeixides que aquest vespre interpretarà una de les millors companyies del món, el Ballet del Teatre Mariïnski. Va ser per a la
companyia de Sant Petersburg que Fokine va idear Chopiniana per recrear l’idil·li del pianista
polonès amb Sand. Un any després d’estrenar-la el 1907, va fer una segona versió a partir de
l’exitós pas de deux del Vals, en què la ballarina duia un llarg tutú que Léon Bakst havia dissenyat mirant el gravat de la Taglioni com a Sylphide, d’aquí que el ballet es rebategés com a Les
sílfides. La van estrenar Pavlova, Karsavina i Nijinski, que representa l’amant que avança com
una exhalació entre éssers sobrenaturals: les sílfides. El cos de ball duia el mateix tutú romàntic que dona el caràcter màgic al ballet més popular de Fokine interpretat arreu del món.
In the night, estrenat a l’State Theater el 1970 pel New York City Ballet, respon a un altre llenguatge coreogràfic: Jerome Robbins va introduir els ritmes del jazz i els moviments realistes al
clàssic. És l’autor, per exemple, del desenfadat Fancy Free, que Ángel Corella va ballar a Peralada, i de la coreografia del mític West Side Story. En aquest cas, Robbins es va deixar agombolar pels Nocturns de Chopin per retratar des del delit més melós fins a l’agitació més febril
dels enamorats a través de tres parelles. Cal fixar-se també en l’esplèndid vestuari d’Anthony
Dowell, que fou ballarí i director del Royal Ballet.
Pel que fa Marguerite and Armand, de Frederick Asthon i música de Liszt, és un ballet que
posa en escena la relació desgraciada entre una cocotte, Marguerite –la Dama de les Camèlies
d’Alexandre Dumas fill–, i el jove aristòcrata Armand, la mateixa història que inspirar Verdi a
La Traviata. L’obra es va estrenar al Covent Garden de Londres el 1963 amb Margot Fonteyn i
Rudolf Nuréiev, ballarí que ha estat recentment objecte d’un recomanable biòpic (El bailarín,
de Ralph Fiennes). Va ser el darrer ballet que Ashton va crear per a Fonteyn, la seva mussa
durant anys. La prova que aquest ballet preciosista no ha perdut vigència: la versió del 2013 de
Tamara Rojo i Sergei Polunin al Royal Ballet.
Entre els ballarins que trepitjaran l’escenari empordanès n’hi ha de Principals com ara Ekaterina Kouradova, coneguda pel seu caràcter fort i el seu ball brillant; el britànic Xander Parish,
un ex del Royal Ballet amb un cos ideal per a les trames romàntiques, afilat i vaporós, o bé Vladimir Shkliarov, un as de la dansa que protagonitza vetllades al Mariïnski lluint els seus salts
enèrgics i una puresa tècnica sorprenent. L’Escola Russa destaca per aquest rigor tècnic, un
treball elegant del tors, braços gràcils i delicats que casen de meravella amb aquest repertori
tan líric, que farà somiejar i sospirar el públic després de tant d’amor contravingut i finalment
triomfant... Aix!
.

Valèria GAILLARD
Periodista i crítica de dansa

Cap al futur
amb la música.

CHOPINIANA

L

a Chopiniana de Fokine és un homenatge a lʼèpoca romàntica amb el seu ballet blanc, breus
arabesques, danses lleugeres de sílfides etèries i un anhel constant per assolir la perfecció.
Fokine, inspirat en gravats antics de la llegendària Marie Taglioni i els seus contemporanis
i esgotat per la virtuositat i la tècnica que mostraven els ballets, va crear un esbós de ballet
sense història al principi del segle XX. Lʼesbós duia lʼestil dels temps ja oblidats en què el ballet
es regia per la poesia, quan una
ballarina sʼaixecava en pointe
no per demostrar lʼarc dʼacer
dels peus sinó per tal de crear la
impressió de lleugeresa, sense
gairebé tocar el terra, quelcom
eteri i fantàstic. El coreògraf va
escriure: “He intentat no sorprendre la gent amb la novetat,
sinó més aviat recuperar la dansa del ballet convencional fins al
punt que siguin grans avenços.
No sé si és així com els predecessors del ballet ballaven. I
no hi ha ningú que ho pugui saber, però en els meus somnis és
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exactament com ballaven”.

A

mb aquest ballet del repertori del Teatre Mariïnski, el públic rus
va conèixer Jerome Robbins només com a hipòstasi: Robbins el
coreògraf de musicals, Robbins el triomfador a Broadway. No
per les seves produccions en directe, evidentment, sinó més aviat
per la versió a la gran pantalla de West Side Story, que va provocar un veritable furor als cinemes de la Unió Soviètica. El 1992,
el Teatre Mariïnski va portar una altra peça de Robbins al país,
del Robbins lletrista i l’intel·lectual, una de les dues figures principals del Ballet de Nova York. L’home que va portar els nocturns de
Chopin i que el 1970 va crear In the Night, un ballet curt per a tres
parelles. Al principi apareixen a l’escenari per torns, mentre que al
final tots ballen a la vegada. Cada una de les parelles ofereix la seva
versió pròpia del diàleg entre un home i una dona i, reproduint impecablement l’escena coreogràfica, tots els intèrprets aporten les
seves idees sobre les relacions de parella a aquests diàlegs. L’afable coqueteria i les exigències de servei diví, en competència amb
l’encegament i la set infantil de confiança; tots són persones diferents, i per això cada vegada In the Night sembla una mica diferent
respecte a la interpretació anterior. Anna GORDEYEVA

IN THE
NIGHT

MARGUERITE
AND ARMAND

E

l ballet Marguerite and Armand va ser creat per a la Royal Opera House del Covent Garden,
el 1963. Els testimonis indiquen que el dia de lʼestrena es van fer 21 ovacions finals. Frederick Ashton va muntar el ballet per a Margot Fonteyn. Rudolf Nuréiev, que acabava dʼarribar
a Londres, era tot un desconegut per a Ashton en aquell moment, però la col·laboració del carismàtic i jove ballarí amb la gran dama de 43 anys del ballet britànic, la incomparable Fonteyn,
va suposar un tema adequat per a la producció en què el coreògraf va aprofitar lʼoportunitat
de nou per presentar la seva estimada en tota la seva esplendor. Ashton i Fonteyn van emergir
com a grans artistes junts; ella com a ballarina i ell com a coreògraf. Ell li creava ballets i a
més els hi dedicava. I si Ashton no hagués tingut una intèrpret tan receptiva que lʼinspirés tant
durant el decurs de més dʼun quart de segle amb la seva desimboltura, emotivitat i perfeccionisme, els seus èxits en la coreografia britànica haurien estat del tot diferents.
A principis de la dècada de 1960 Margot Fonteyn tenia pensat retirar-se de la interpretació
però Ashton va tenir la visió de fer lʼescenografia de la història explicada per Alexandre Dumas fill a La dama de les camèlies i això encaixava amb la carrera d’ella. En el ballet, lʼheroïna
apareix al final del viatge de la seva vida: morint de tuberculosi, recorda moments de la seva
vida passada i el seu amor apassionat. Va servir a Fonteyn per recordar els últims dies dels
seus triomfs artístics anteriors. I per a Ashton aquesta producció era una dedicació personal
profunda. En aquell moment, la primavera del 1963, ningú no
podia imaginar que el mètode triat per descriure la història
al ballet havia de suposar tot una revolució per a la ballarina,
ja que els esdeveniments no suposarien una retrospectiva
sinó una visió de futur. Els seus triomfs més grans encara
havien dʼarribar i la seva col·laboració amb Nuréiev no havia
de ser qüestió de nostàlgia sinó el principi dʼuna nova vida
dalt dels escenaris.
Una altra de les meravelloses coincidències dʼaquesta producció és haver sentit la Sonata per a piano en Si menor de
Liszt per la ràdio i aleshores Frederick Ashton va considerar
que seria una base musical adequada per al seu futur ballet
basat en lʼargument de La dama de les camèlies. I la gran
sorpresa que es va endur quan va descobrir que Franz Liszt i
Marie Duplessis, el prototipus de Marguerite Gautier, la protagonista de la novel·la i la representació de Dumas fill, estaven units per una relació romàntica al final de la curta vida
dʼella i que la sonata es va compondre diversos anys abans
que morís. Ashton no va crear el ballet tenint en compte els
personatges individuals dels intèrprets, i tampoc no explicava una història sobre els seus ballarins; en va crear la història; és en el seu ballet que va néixer la història del duet.
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Així és com el coreògraf va prohibir categòricament que altres ballarins interpretessin aquesta
obra mestra dʼuna providència increïble. Si, en un primer moment, durant els assajos Fonteyn
i Nuréiev tenien suplents, i al cap dʼun temps Ashton va considerar que el ballet Marguerite
and Armand no era un vehicle en què els intèrprets es poguessin substituir. Lʼúnic contingut
possible del ballet eren les personalitats dels seus protagonistes i el magnetisme de la seva
relació a lʼescenari. Però un per un els creadors del ballet van anar morint, Ashton primer, el
1988, després Margot Fonteyn el 1991 i, dos anys més tard, Nuréiev. I va sorgir la idea de fer
renéixer aquesta meravella perduda. La primera ballarina a qui els tutors del llegat dʼAshton
van confiar el paper de Fonteyn va ser Sylvie Guillem, amb unes habilitats físiques úniques i,
el que és més important aquí, un carisma especial amb una personalitat increïblement potent.
Lʼany 1984 una Sylvie de 19 anys va ser designada Étoile de lʼÒpera de París per Rudolf Nuréiev,
mentre que uns anys més tard ell mateix la va portar a Londres per a una cointerpretació i la
va presentar personalment a Margot Fonteyn. Aviat es va convertir en lʼestrella més brillant
del ballet britànic, igual que la mateixa Fonteyn ho havia estat, la més estimada indiscutiblement pel públic londinenc.
És bastant possible que Sylvie Guillem, més que ningú altre, veiés la inutilitat de seguir el camí
iniciat pel seu mentor, Rudolf Nuréiev, i la seva adorada Margot Fonteyn. Probablement per
això Guillem havia rebutjat fer el paper dos cops. I quan el va acceptar, l’any 2000, va buscar
la clau de la imatge no en la Marguerite de Fonteyn, sinó en la font literària. Així va començar
la nova vida a lʼescenari de Marguerite and Armand. Els fantasmes i els destins de Fonteyn i
de Nuréiev sʼhavien dissipat en un segon pla, i els intèrprets actuals del ballet, que han estat
molts des del 2000, ballen la història dels personatges de Dumas. Olga MAKAROVA
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L

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.
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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.
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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.

E K AT E R I N A
K O N D A U R O VA
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 Robbins, Roland Petit, William Forsythe, Pier Lacotte, Angelin Preljocaj i Wayne
McGregor.

YA N A
SELINA
V
XANDER
PARIS H

V

a rebre el 2n premi Jove Ballarí Britànic de l’Any (Londres, 2004), el Premi de Coreografia
Ursula Moreton (Royal Ballet School, 1r premi, 2003), va ser un del guanyadors del Concurs
Internacional de Ballet Adeline Genée (Medalla de Plata, Atenes, 2004), del Premi Taglioni
en la categoria Millor Ballarí Jove (2014), del Premi Léonide Massine en la categoria Talent
Emergent de l’Escena Internacional (Positano, Itàlia, 2014) i en els Premis Britànics de Dansa Nacional, en la categoria Interpretació Masculina Excel·lent (2015). Va néixer a Yorkshire
(Gran Bretanya). Es va graduar a la Royal Ballet School el 2005 i va ingressar a la Royal Ballet
Company. Es va unir al Ballet Mariïnski el 2010. Ballarí principal des del 2017. El seu repertori
inclou Giselle (duc Albrecht), El llac dels cignes (príncep Siegfried), La bella dorment (príncep
Désiré), Raymonda (Jean de Brienne) i Chopiniana de Michel Fokine; Romeo i Julieta (Romeo,
París) de Leonid Lavrovsky; Apollo (Apol·lo), Serenade, Simfonia en Do major, Jewels (Maragdes, Diamants), Concert per a piano núm. 2 (Ballet Imperial) i A Midsummer Night’s Dream
(Demetri) de George Balanchine; Sylvia (Aminta) i Marguerite and Armand (Armand) de Frederick Ashton; Anna Karenina (comte Vronsky) d’Alexei Ratmansky; Le Parc amb coreografia
d’Angelin Preljocaj i també obres d’Hans van Manen.

a néixer a Sant Petersburg. Es va graduar a l’Acadèmia Vaganova el 1997 i es va incorporar al Ballet Mariïnski aquell mateix any. El seu repertori
inclou La Sylphide (Sílfide), Giselle (Monna, Zulma,
pas de deux), Le corsaire (trio d’Odalisques), La bayadère (D’jampe, trio d’Ombres), La bella dorment
(Fada canari, Caputxeta Vermella, Gat blanc), Le
réveil de Flore (Aurora), El llac dels cignes (pas de
trois, dansa napolitana), Don Quixote (Amour, Venedores de flors), Raymonda (Henrietta), els ballets Chopiniana, Carnaval (Colombina, Papallona), Le Spectre de la rose (Noia) i Petruixka (Ballarina) de Michel Fokine; els ballets
Apollo (Cal·líope, Polímnia), Simfonia en Do major, Theme and Variations, The Four Temperaments (Malenconia), Jewels (Maragdes, Diamants), Concert per a piano núm. 2., Ballet Imperial, Simfonia escocesa, La Valse i Serenade de George Balanchine; The Fountain
of Bakhchisarai (Maria) de Rostislav Zakharov; i també papers de diverses coreografies
d’Alexei Ratmansky, William Forsythe, David Dawson i John Neumeier.

V

MARIA
SHIRINKINA

a néixer a Perm. Es va graduar a l’Escola de Dansa
Estatal de la seva ciutat el 2006 i es va incorporar
a la companyia del Ballet Mariïnski el mateix any.
El seu repertori inclou ballets com ara La Sylphide
(sílfide), Giselle (Giselle), Le corsaire (Gulnara), La
bella dorment (Aurora, princesa Florine), Raymonda
(Raymonda), El llac dels cignes (Amigues del príncep),
Don Quixote (Amour), Chopiniana i Le Spectre de la
rose (Criada) de Michel Fokin; Shurale (Syuimbike)
de Leonid Yakobson; Romeo i Julieta (Julieta) de Leonid Lavrovsky; Apollo (Terpsícore),
Simfonia en Do major i Jewels (Maragdes, Robins) de George Balanchine; In the Night de
Jerome Robbins; Cinderella (Ventafocs) i Anna Karenina (Kitty) d’Alexei Ratmansky; i també ballets de Iuri Grigoróvitx, William Forsythe i Hans van Manen. Durant la temporada
2016-17 Maria Shirinkina va ser ballarina principal al Bayerisches Staatsballett.

IURI SMEKALOV
G

uanyador del XI Concurs Internacional de Ballarins i Coreògrafs de Dansa, categoria Coreografia
(1r premi, Moscou, 2009), també va rebre el premi teatral de Sant Petersburg, el Golden Sofit, en la
categoria Millor Ballarí de Dansa pel paper principal
del ballet Le Parc d’Angelin Preljocaj (2011) i va ser el
guanyador del VII Concurs Internacional de Coreògrafs i Mestres de Dansa en la categoria Videoballet
(1r premi, Novosibirsk, 2012). Va néixer a Nijni Taguil i
el 1998 es va graduar a l’Acadèmia Vaganova.
Del 1998 al 2009 va ser solista del Teatre Ballet Estatal Boris Eifman de Sant Petersburg. Va ser convidat
a incorporar-se al Teatre Mariïnski l’any 2009. El seu
repertori inclou Don Quixote (Espasa), Giselle (Hans), El llac dels cignes (Von Rothbart),
Raymonda (Abderakhman), Shurale (Ali-Batyr) i Spartacus (Espartac, Harmodi) de Leonid
Yakobson; The Stone Flower (Severian) de Iuri Grigoróvitx; The Little Humpbacked Horse (senyor de l’estança), Anna Karenina (Vronsky) i Cinderella (professor de dansa, dansa
masculina) d’Alexei Ratmansky; i els papers principals als ballets de George Balanchine, Jerome Robbins, Michel Fokine, Frederic Ashton i Sasha Waltz. Com a coreògraf ha organitzat algunes produccions per al Teatre Mariïnski: Paquita, The Bronze Horseman, Camera
obscura, Presentiment of Spring i Bolero Factory.

DA RI A IO N OVA
V

a néixer a Kaliningrad. Es va graduar a l’Acadèmia Vaganova de Ballet (classe de la professora Ludmila Kovaleva) i es va unir al Ballet
Mariïnski l’any 2018.
El seu repertori inclou La Sylphide (Sílfide) a la
coreografia d’August Bournonville, versió revisada d’Elsa-Marianne von Rosen; El llac dels cignes
(esposes, dos cignes) amb coreografia de Marius
Petipa i Lev Ivànov, versió revisada per Konstantin Sergeyev; Le corsaire (trio d’Odalisques), en
la producció de Piotr Gusev a partir de la composició i coreografia de Marius Petipa; Apollo
(Cal·líope), una coreografia de George Balanchine; Les quatre estacions amb coreografia d’Ilya Zhivoi; Paquita (amigues de Paquita), amb
coreografia de Iuri Smekalov i amb reconstrucció de la coreografia de Marius Petipa (tercer acte, grand pas) de Iuri Burlaka.

YEVGENY
I VA N C H E N K O
A

rtista del Poble de Rússia. Va néixer a Aixkhabad
(Turkmenistan) i es va graduar a l’Acadèmia Vaganova de Ballet incorporant-se a la companyia
del Ballet Mariïnski el 1992. N’ha estat ballarí principal des del 1996. El seu repertori al Mariïnski inclou
Giselle (duc Albrecht), Le corsaire (Conrad), La bayadère (Solor), La bella dorment (príncep Désiré), El
llac dels cignes (príncep Siegfried), Raymonda (Jean
de Brienne), Don Quixot (Basilio, Espasa), El trencanous (Príncep), Romeo i Julieta (Romeo), The Legend of Love (Ferkhad), Carmen-Suite
(Torero), Manon de Kennet MacMillan (Des Grieux) i papers principals en ballets de Michel
Fokine (The Firebird, Chopiniana i Schéhérazade), de George Balanchine (Ballet Imperial, Theme and Variations, Serenade, Apollo, Simfonia en Do major, Simfonia escocessa,
Jewels) i In the Night, de Jerome Robbins.

XENIA
FAT E Y E VA
V

a néixer a Sant Petersburg. Es va graduar a l’Acadèmia Vaganova de Ballet
i es va incorporar al Ballet Mariïnski
el 2015. El seu repertori inclou La Sylphide (Sílfide), Giselle (Zulma), La bella dorment (Fada Tendresa), El llac dels cignes
(Esposa del Príncep), Chopiniana (preludi) de Michel Fokine, i també Le Parc
d’Angelin Preljocaj.

E L F E S T I VA L R E C O M A N A

15 AGOST

A C O S TA
DANZA

EL ACOSTA DANZA DE CARLOS ACOSTA
Compra la teva entrada a:
www.festivalperalada.com - T. 34 972 53 82 92
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