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balett-est három részben ballet show in three parts

1. rész / Part 1
Venekei Marianna / Igor Stravinsky

Tűzmadarak Firebirds

Koreográfus, próbavezető balettmester  

Choreographer, company répétiteur Venekei Marianna
Zeneszerző Composer Igor Stravinsky
Díszlettervező Set designer Szendrényi Éva
Jelmeztervező Costume designer Berzsenyi Krisztina
Világítástervező Lighting designer Csontos Balázs
A koreográfus asszisztense, próbavezető balettmester Assistant to the choreographer, 

company répétiteur Sárközy-Holler Ágnes
A díszlettervező asszisztense Assistant to the set designer Augusztinyi Fruzsina

Közreműködik Featuring Földi Lea, Balaban Cristina, Furuhashi-Huber Inès, 
Takamori Miyu, Kelemen Ágnes, Pisla Artemisz, Asai Yuka, Cottonaro Gaetano, 
Majoros Balázs, Taravillo Mahillo Carlos, Kovács Noel Ágoston, Darab Dénes, 
Rónai András, Sardella Francesco
Felvételről közreműködik Featuring on recording Sinkó László

Online bemutató: 2021. május 8.
Online premiere: 8 May 2021

Bemutató: 2022. június 3., Eiffel Műhelyház
Premiere: 3 June 2022, Eiffel Art Studios

2. rész / Part 2
Thierry Malandain / Christoph Willibald Gluck

Don Juan

Koreográfus Choreographer Thierry Malandain
Zeneszerző Composer Christoph Willibald Gluck
Díszlet- és jelmeztervező Set and costume designer Jorge Gallardo
Világítástervező Lighting designer Christian Grossard
Betanító balettmester Répétiteur Giuseppe Chiavaro
Próbavezető balettmesterek Company répétiteurs Rujsz Edit, Szirb György

Thierry Malandaint a Stepping Grounds Arts/Culture Management képviseli.  

Thierry Malandain is represented by Stepping Grounds Arts/Culture Management.  

www.steppinggrounds.com

Don Juan Morimoto Ryosuke, Okajima Takaaki, Balázsi Gergő Ármin,  
Taran Dumitru, Bourg Théo, Radziush Mikalai
Kormányzó Commander Kovtun Maksym, Lagunov Ievgen
A halál Death Bourg Théo, Palumbo Valerio
Elvira lányok Elvire girls Lee Yourim, Kerényi Barbara, Boros Ildikó,  
Golovyna Yuliya, Pokhodnykh Ellina, Wakabayashi Yuki, Omarova Adema, 
Tarasova Kateryna, Pesel Anita Tiffany, Hangya Rita, Kosyreva Diana, 
Sorokina Nadezhda, Konstantinova Anastasiia
Elvira fiúk Elvire boys Palumbo Valerio, Molnár Dávid, Lecarpentier Léo, 
Berardi Federico, Guerra Yago, Zhukov Dmitry, Scrivener Louis,  
Szegő András, Ortega de Pablos Alberto, Mathot Christian

Online bemutató: 2021. március 6.
Online premiere: 6 March 2021

Bemutató: 2022. június 3., Eiffel Műhelyház
Premiere: 3 June 2022, Eiffel Art Studios

Egyensúlyban
In Balance



8

3. rész / Part 3
Jiří Kylián / Wolfgang Amadeus Mozart

Petite Mort – Hat tánc Petite Mort – Six Dances

Koreográfus, díszlettervező Choreographer, set designer Jiří Kylián
Zeneszerző Composer Wolfgang Amadeus Mozart
Jelmeztervező Costume designer Joke Visser (Petite Mort),  
Jiří Kylián (Hat tánc Six Dances)
Világítástervező Lighting designer Jiří Kylián, Joop Caboort
Világítás, műszaki adaptáció Lighting, technical adaptation Kees Tjebbes
Betanító balettmester Répétiteur Cora Bos-Kroese, Elke Schepers (Petite Mort), 
Yvan Dubreuil (Hat tánc Six Dances)
Próbavezető balettmesterek Company répétiteurs Prokofieva Irina,  
Tanykpayeva Aliya (Petite Mort), Venekei Marianna (Hat tánc Six Dances)

Petite Mort
1.lány First girl Boros Ildikó, Asai Yuka
2.lány Second girl Sorokina Nadezhda, Felméry Lili
3.lány Third girl Pisla Artemisz, Tanykpayeva Aliya
4.lány Fourth girl Melnik Tatiana, Carulla Leon Jessica
5.lány Fifth girl Lee Yourim, Pap Adrienn
6.lány Sixth girl Golovyna Yuliya, Pokhodnykh Ellina
1.fiú First boy Kerényi Miklós Dávid, Morvai Kristóf
2.fiú Second boy Melnyk Vladyslav, Majoros Balázs
3.fiú Third boy Darab Dénes, Radziush Mikalai
4.fiú Fourth boy Taravillo Mahillo Carlos, Balázsi Gergő Ármin
5.fiú Fifth boy Rónai András, Palumbo Valerio
6.fiú Sixth boy Timofeev Dmitry, Cottonaro Gaetano

Hat tánc Six Dances

1.lány First girl Hangya Rita, Agustín Castaño Remedios
2.lány Second girl Asai Yuka, Kerényi Barbara
3.lány Third girl Takamori Miyu, Tarasova Kateryna
4.lány Fourth girl Kelemen Ágnes, Sawatzki Aglaja
1.fiú First boy Molnár Dávid, Darab Dénes
2.fiú Second boy Guerra Yago, Taravillo Mahillo Carlos
3.fiú Third boy Szegő András, Kerényi Miklós Dávid
4.fiú Fourth boy Kiyota Motomi, Morimoto Ryosuke

Felvételről közreműködik Zsoldos Bálint (zongora)  
és a Magyar Állami Operaház Zenekara
Featuring on recording are Bálint Zsoldos (piano) and the  
Hungarian State Opera Orchestra

Karmester Conductor Szennai Kálmán

Bemutatók: Petite Mort – 2013. május 25., Erkel Színház;  
Hat tánc – 2001. október 20., Operaház
Premieres: Petite Mort – 25 May 2013, Erkel Theatre;  

Six Dances – 20 October 2001, Opera House
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Venekei Marianna / Igor Stravinsky

Tűzmadarak

Kapcsolatok,�találkozások,�érintések�és�pillantások:�milyen�hatást�gyakorolhat�egymásra�

két�ember,�hogyan�tudják�megváltoztatni�a�találkozások�az�emberek�útját?�A�Tűzmada-

rak�című�koreográfiát�egy�Márai�Sándor�idézet�ihlette,�ami�a�táncelőadás�első�perceiben�

föl� is� hangzik� Sinkó� László� tolmácsolásában.� A� Füveskönyvben� Márai� így� fogalmaz:�

“A nők olyan ösztönnel találják meg a maguk szerelmi táplálékát a földön, mint a mada-

rak a magvakat vagy halakat. Keringenek a végtelen térben, ösztönük vezeti őket tavak, 

folyók, tengerek és rónaságok fölött, s aztán, bonyolult cikázás és kóválygás után, egy-

szerre lecsapnak. Ösztönük, szemmértékük ilyenkor csodálatosan nyilatkozik meg. Nagyon 

ritkán tévednek, s csak néha esik meg, hogy az áldozat erősebb vagy ügyesebb, s kisiklik 

csőrükből, mint az ebihal a sirály csőréből. Ilyenkor vijjognak egyet, mint a sirály; s odább 

szállanak, keringve, körözve, fáradhatatlanul, éberen.”

Venekei� értelmezésében� a� szöveg� finom� iróniával� ír� a� nők� ösztönös� cselekedeteiről,�

választásairól,� és� a� koreográfiában� is� igyekszik� ezt� a� gunyorosságot,� szarkazmust�

megtartani.�A mozgásanyagot�meghatározza�az�óriás�madárra�emlékeztető�dinamikus,�

absztrakt�díszlet,�amivel�együtt�kell�dolgozniuk�a�táncművészeknek:�“A színpad közepén 

egy kis forgón lesz egy vasból épített gyönyörű madárszerű forma, ami kicsit emlékeztet 

egy űrhajóra, vagy egy repülőgépre – ezzel és ezen is kell dolgozniuk a táncosoknak. Volt 

az Aquincumban egy kelta kiállítás, ahol láttam, egy madárformájú biztosítótűt, az adta az 

ötletet. A tűt magát nem lehetett megvalósítani, de Szendrényi Éva díszlettervezőnek hála 

a madár egészen különleges lett “ – árulta�el�a�koreográfus�a�premier�előtt.�

Az�Eiffel�Műhelyház�Bánffy�termét�szinte�minden�kis�zegzugában�bejáró,�Stravinsky�el-

ragadó�muzsikájára�megszülető� alkotás� egy� különleges� érzelmi� buborékba,� korábban�

ismeretlen�világba�invitálja�a�közönséget.�A�tér�varázslatos�atmoszféráját�Csontos�Ba-

lázs�világítástervező�fényművészete�segít�megteremteni.�

A Tűzmadarak� egy� konkrét� “történet”� nélküli,� modern� egyfelvonásos� darab,� ami� nagy�

teret� ad� a� nézőnek� az� értelmezésre.� A� sugallata,� a� témája�megnevezhető,� az� emberi�

kapcsolatok�fejlődése,�alakulása,�de�ezen�a�nagyon�szélesre�tárt�értelmezési�kapun�min-

denki�saját�gondolatainak,�érzelmeinek�szárnyán�repülhet�át.

Tűzmadarak – Balaban Cristina, Furuhashi-Huber Inès, Kelemen Ágnes, Földi 
Lea, Pisla Artemisz, Takamori Miyu, Asai Yuka 
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A�koreográfus�a�madarak�dinamikáját�követve�hét�fészket�épített�hétfajta�“madárnak”,�

hétfajta�emberi,� szeretői�karakternek.�Megjelenik�a�harcias,�dinamikus�nő,�az�elegáns�

díva,� a  szenvedélyes� és� túlfűtött� szerelmes,� a� félénk� és� visszahúzódó� kisasszony,� az�

okoskodó�matróna,�az�ellentétekben�élő�és�a�mindig�gyötrődő�szerető.�A�nők�saját�ha-

bitusukhoz�választják�ki�párjukat,�életük��összefonódik,�és�összekötve�halad�tovább.�De�

elérkezik� egy� fordulópont,� amikor� a� nők�magukra�maradnak,� és� elképesztő� technikai�

virtuozitással�és� intenzitással�meztelenítik� le�saját�pszichéjüket.�A�darab�végén� inter-

aktív� játék�kezdődik�a�nézőkkel,�de�az�utolsó�önvallomás�után�örökké�nyitva�marad�a�

legfontosabb�kérdés:�mi�történik�majd�ezután?

A KOREOGRÁFUS
Venekei Marianna (1967–) Magyar� Arany� Érdemkereszttel� kitüntetett,� Seregi-díjas� 

koreográfus,�a�Magyar�Nemzeti�Balett�első�balettmestere.�Az�Állami�Balett�Intézet�(később�

Táncművészeti� Főiskola,�ma�Táncművészeti� Egyetem)� növendékeként� kezdte�pályafu-

tását,�Kun�Zsuzsa�és�Koren�Tamás�szárnyai�alatt�vált�balerinává.�Diplomáját� 1986-ban�

szerezte�meg.� Pályatársai� és� tanárai� sokoldalú,� lendületes,� nyughatatlan� tehetségnek�

tartották,�aki�már�akkor� is�kitűnt�a�végzősök�közül,� így�Venekei�azonnal�szerződést� is�

kapott� a�Magyar� Állami�Operaháztól,� ahol� az� elmúlt� negyed� évszázadban�megszakítás�

nélkül�dolgozott.�A szorgalmas�és�fáradhatatlan�balerina�már�hat�évvel�az�együtteshez�

való�csatlakozása�után�címzetes�magántáncosi�rangra�emelkedett.�Az�érett�művészt�a�

magyar�tánckritikusok�főként�különösen�izgalmas,�erős�játékkészsége�miatt�dicsérték.�

Kiváló�technikája�miatt�pedig�mind�a�klasszikus,�mind�a�neoklasszikus�repertoár�darab-

jaiban�remek�teljesítményt�nyújtott.

Láthattuk� a� legkedveltebb� balettekben,� az�Anna Kareninában,� a� Szentivánéji álomban,�

A csodálatos mandarinban,� A diótörőben,� A makrancos Katában� és� a� Rómeó és Júliá-

ban�is.�Az�operaházi�együttessel�több�külföldi�vendégszereplésen�is�tündökölt.�Fellépett� 

Németországban,�Olaszországban,�Kanadában,�Ausztriában,�Hongkongban�és�Tajvanon�

is.�Vendégművészként�dolgozott�a�Pécsi�Balett�társulatával�is.

Az� évek� folyamán�a� táncművészi� karriert� először� gyakorlatvezető� és�próbavezető�ba-

lettmesteri� pozícióra� cserélte,� majd� ezek� mellet� koreográfusként� is� bemutatkozott� a�

hazai�és�nemzetközi�közönségnek.�2002�óta�készít�önálló�koreográfiákat�is:�a�II. fejezet,�

A sirálytánc,�A dzsungel könyve,�a�Déja vu�és�az�5 évszak� igazi�közönségsikerek�voltak.�

Ugyanakkor�a�szakmai�sikerek�sem�várattak�magukra:�a�II. fejezet�című�előadást�2003-

ban�bemutatták�Kanadában�a�Saint-Sauveur�táncfesztiválon,�ahol�megkapta�a� legjobb�

koreográfusnak�járó�elismerést.�

2001-ben�a�táncművészeknek�járó�legnagyobb�hazai�elismerést,�a�Harangozó�Gyula-díjat�

is�megkapta,�2005-ben�az�EuroPAS�elismerését,�majd�2015-ben�a�Magyar�Arany�Érdem-

kereszt� polgári� tagozatának� kitüntetését� adományozták� neki,� és� 2020-ban� övé� lett� a�

Seregi-díj�is.�

Venekei�Mariann�első�egész�estés�balettjét,�A vágy villamosát�2017�nyarán�mutatta�be�a�

Magyar�Nemzeti�Balett�együttese.�Ebben�Dés�Lászlóval�közösen�dolgoztak�azon,�hogy�az�

ismert�történetet�úgy�fogalmazzák�át�a�modern�balett�nyelvére,�hogy�a�darab�mégis�han-

gulatában�és�látványvilágában�is�a�Tennessee�Williams-mű�eredeti�korát�és�helyszínét,�az�

1940-es�évek�New�Orleansát�idézze�meg�a�nézők�számára.��A�Tűzmadarak�című�előadást�

már�a�Magyar�Állami�Operaház�újonnan�átadott�művészeti�központja,�az�Eiffel�Műhelyház�

Bánffy�termének�színpadára�tervezte.�

A ZENESZERZŐ
Igor Stravinsky (1882–1971) a�20.�század�egyik�legnagyobb�hatású�zeneszerzője�Orosz-

országban,� Oranienbaumban� született,� édesapja� híres� basszista� volt� Szentpéterváron,�

édesanyja� operaénekesnő� volt,� így� szinte� az� anyatejjel� szívta� magába� a� komolyzenei�

műveltséget.� Bár� 1901-től� jogot� tanult,� és� el� is� végezte� az� egyetemet� Szentpéterváron,�

soha�nem�hagyott�fel�zenei�tehetségének�pallérozásával.�Mestere�és�atyai�jó�barátja�volt�

Rimszkij-Korszakov,� tőle�magánúton� tanult� zeneszerzést.� Bár� Stravinsky� alkata� kifeje-

zetten� törékeny� volt,� és�krónikásai� szerint� felváltva�gyötörte� tüdőbaj,� tífusz,�migrén�és�

inszomnia,�életkedve�és�alkotói�energiája�mindig�győzelmet�aratott�a�betegségek�felett,�

legendás�munkabírású�komponista�volt.�

1909-ben�Szentpéterváron�mutatták�be�a�Tűzijáték�és�a�Scherzo fantastique�című�rövid�

zenekari�darabjait,�a�koncerten�Szergej�Gyagilev,�a�neves�mecénás,�a�Cári�orosz�Balett�

igazgatója�is�jelen�volt.��Stravinsky�meg�is�kapta�az�első�felkérést:�a�Tűzmadár�legendáját�

feldolgozó�balett�zenéjét�kellett�megkomponálnia.�Ennek�a�darabnak�a�sikere�tette�világ-

hírűvé�1910-ben,�néhány�év�alatt�ő�lett�a�zenei�avantgárd�legkiemelkedőbb�egyénisége.

Alkotói�munkássága�öt�nagy�korszakra�tagolódik.�Első,�ifjúkori�korszakán�még�érződik�az�

orosz�nemzeti� romantikusok,�Csajkovszkij�és�Rimszkij-Korszakov�hatása.�Második,�oro-

szos�korszakában�szakított�a�romantikával�és�főleg�Oroszország�népmesei�anyaga�ihlette�

meg.� � Ide� tartozik� a�Gyagilev�megrendelésére� készült,� és� Párizsban�bemutatott� három�

táncjátéka�(Tűzmadár�1910,�Petruska�1911,�Tavaszi áldozat 1913).�Harmadik�alkotói�periódu-

sát�az�amerikai�jazz-zene�hatása�járja�át�(Ragtime 11 hangszerre�1918,�Rag Music zongorára 

1919).� Negyedik,� neoklasszikus� korszakát� a� barokk� zene� formáinak� felelevenítése� és� a�

hűvös�távolságtartás�jellemzi�(Pulcinella�1920;�Oedipus Rex�1927;�Zsoltárszimfónia�1930).�
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A� történelem� Stravinsky� életébe� is� beleszólt:� a� harmincas� évek� végének� világháborúba�

menetelő�Európája�is�megviselte,�de�személyes�tragédiák�is�érték,�elveszítette�lányát,�né-

hány�hónapon�belül�feleségét�és�édesanyját�is.�Amerikába�költözött�a�második�világháború�

kitörése�előtt,�ekkor�kezdődött�utolsó,�ötödik�alkotói,�talán�legsikeresebb�korszaka.�1940-ben�

feleségül�vette�Vera�de�Bosset�orosz�színésznőt,�akivel�haláláig�boldogan�élt�együtt.�1945-ben�

vették�fel�az�amerikai�állampolgárságot,�és�Stravinsky�exkluzív�szerződést�kötött�a�Bossey�

and�Hawkes�kiadóval,�ezzel�teljesen�megoldódtak�anyagi�problémái.�Így�valóra�vált�régóta�

dédelgetett�álma,�hogy�egyszer�majd�egy�teljes�operát�ír�(A kéjenc útja, 1951).�1962-ben�el-

fogadta� a� Szovjetunió�meghívását� egy� koncertsorozatra,� így� visszatérhetett� a� hazájába,�

ahol� hősként� ünnepelték.� Járt� Leningrádban� (Szentpéterváron),� Moszkvában,� találkozott�

Sosztakoviccsal�és�Hacsaturjánnal.�1971�áprilisában�New�York-i�otthonában�hunyt�el,�és�

kérésének�eleget� téve�Velencében,�a�San�Michele-szigeten,�Gyagilev�közelében�kapott�

végső�nyughelyet.

Petite Mort – Lee Yourim, Rónai András
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Thierry Malandain / Christoph Willibald Gluck

Don Juan

Az�eredeti,�16.�századbeli�monda�hőse�egy�veszedelmes,�vakmerő,�a�gyönyörnek�semmilyen�

körülmények�között�ellenállni�nem�tudó�nőcsábász,�aki�semmitől�és�senkitől,�még�a�Pokol�

erőitől�sem�riad�vissza,�ha�vágyainak�kielégítése�a�tét.�A�monda�hazája�eredetileg�Andalúzia,�

Sevilla,�de�a�történet�gyorsan�szárnyra�kapott,�és�számos�feldolgozásban�bejárta�a�világot.�

Don�Juan�ámokfutásának�a�korabeli�történet�szerint�egy�kőszobor�vetett�véget�egy�olyan�

apa�sírjáról,�akit�maga�Don�Juan�szúrt� le,�amikor�az�védelmezni�akarta�meggyalázott� le-

ányát.� Don� Juan� vacsorázni� hívja� a� kőszobrot,� aki� meg� is� érkezik,� bűnbánatot� követel,�

felszólítja,� hogy� változzon� meg,� de� ő� nem� tanúsít� megbánást,� sőt� pökhendien� kezet� is�

nyújt�a�kőszobornak.�A�szobor�megragadja�Don�Juan�kezét�és�vele�együtt�a�Pokolba�száll.� 

A nőcsábász�lelke�az�Ördögé�lesz.

Malandain�Don Juan-ja�lazán�követi�Gasparo�Angiolini�koreográfiáját,�amit�1761-ben�mutat-

tak�be�a�Wiener�Theater�am�Kärntnertorban.�A�Don Juan ou Le Festin de pierre (Don�Juan,�

avagy�a�kőszobor�lakomája)�című�balett�zenéjét�is�Christoph�Willibald�Gluck�írta,�a�libretto�

Molière�1665-ben�bemutatott�darabjára�épül.�

Ebben�a�koreográfiában�azonban�egészen�más�az�első�pillanat,�mint�Angioliniében:�a�don�

holtan�fekszik�az�asztalon.�Don�Juan�azonban�újra�felkel,�hogy�megmutassa�el�nem�múló�

telhetetlenségét,� így� elindul� a� megváltoztathatatlan� irányba� tartó� történet,� megjelenik� 

Elvira,�a�Parancsnok,�jönnek�a�Fúriák,�az�Úrnő�és�a�Halál,�mielőtt�a�Pokol�befogadja�a�don�

lelkét.�A�darab�főhőse�három�különböző�férfi�alakjában,�három�Don�Juanban�jelenik�meg,�

de� ez� a� három� férfi� a� megváltoztathatatlanságban� teljesen� azonos.� Malandain� főhőse�

magányos�-�magányos�fiatalon,�életútjának�felén�és�idősen�is.�Magányos�akkor�is,�amikor�

„Ego-Szentháromságban”�táncol�a�megsokszorozódott�Elvirával,�és�főleg�akkor,�amikor�ta-

lálkozik�a�Parancsnokkal�és�a�Halállal,�aki�egy�korábbi�szeretőjének�alakját�veszi�fel.�Sorsa�

elkerülhetetlen,�kielégületlensége�örök.

A KOREOGRÁFUS
Thierry Malandain (1959–)� egy� francia� kisvárosban,� Petit-Quevillyben� született,� tánc-

művészként� kezdte� pályafutását.� Tanárai� és� kortársai� szerint� nem� illett� a� klasszikus�

táncművészek�sorába,�dacára�annak,�hogy�kivételes�tehetségét�mindenki�elismerte:�túlsá-

gosan�szerette�a�kirívót,�kereste�a�szokatlant�és�a�rendkívülit.�Mestereit�sem�a�klasszikus�

táncművészet�nagy�hagyományú�fellegváraiban�találta�meg.�Jacques�Chaurand,�Monique�

Le�Dily,�René�Bon,�Daniel� Franck,�Gilbert�Mayer�és�Raymond�Franchetti� kezei� között� vált�

kiemelkedő� táncművésszé,� olyannyira,� hogy� 19� évesen� fel� is� fedezte�magának�a�Prix�de�

Lausanne�verseny�elnöke,�Violette�Verdy.�Malandain�Verdy�hívására�elszerződött�a�Párizsi�

Operához,�ahol�megismerte�Jean�Sarelli�balettmestert,�akit�követett�Mulhouse-ba,�innen�az�

útja�a�Ballet�Théâtre�Français�de�Nancyhoz�vezetett.�

Malandain� azonban� nyughatatlan� alkotó,� akit� egyáltalán� nem� érdekelnek� a� konvenci-

ók,�hét�társával�együtt�Párizs�egyik�külvárosába�költözött,�hogy�új�társulatot�alapítson,�a�

Compagnie Temps Présent-ot.�Kockáztatott�és�nyert:�a�következő�évben�már�övék�volt�a�

La� Baule� koreográfiai� verseny� első� díja,� a� Vaison-la-Romaine� koreográfiai� verseny� első�

díja,�és�a�Prix�de�la�Nuit�des�Jeunes�Créateurs�párizsi�díja�Angelin�Preljocajjal�és�Claude�

Brumachonnal.�Malandain�ebben�az�alkotói�fázisában�egyszerre�ragaszkodott�a�klasszikus�

táncművészet�mozgásnyelvéhez�és�ahhoz,�hogy�ez�a�nyelv�új,�szokatlan�kontextust�kap-

jon.�A� francia�koreográfus�esetében�a�kísérletező�kedv�mellett�a�zenei�érzékenységet,�a�

hihetetlen�muzikalitást�említik�jellemzően�a�kritikai�írások.�Malandain�világában�„a dolgok 

felszínén túl a tánc inkább egy spirituális dimenziót nyer, amely szemben áll a világ aprósá-

gával és szomorúságával, a türelem által kidolgozott szépségről árulkodik, amely megragadja 

a szívet és táplálja az elmét”�–�írja�a�La�Terasse�című�kulturális�magazin.

Az�elismerés�azonban�nem�érkezett�meg�könnyen�Malandain�életébe:�hiába�állított�színpadra�

egész�estés�baletteket�már�a�nyolcvanas�években,� egyedisége�ekkor�még� inkább� zavarba�

hozta�a�francia�művészvilágot,�ugyanakkor�igen�keresetté�tette�a�nemzetközi�színházakban.�

A�kilencvenes�évek�fordulatot�hoztak:�a�Compagnie�Temps�Présent�társulatából�operahá-

zi�együttes�lett,�Jean-Louis�Pichon�rendező�invitálására�pedig�Saint-Etienne-be�tették�át�

székhelyüket.�Itt�készültek�el�Malandain�leghíresebb�koreográfiái:�a�Prokofjev-féle�La Fleur 

de pierre,� Debussy� L’Après-Midi d’un faune� című� darabja,� Csajkovszkij� Casse Noisette-je.�

Itt�született�meg�az�a�gondolat� is,�hogy�Jules�Massenet�balettjeit�felújítsa.�Ezek�a�fordu-

latok�már�a� francia�kulturális�elit� tetszését� is�elnyerték,�olyannyira,�hogy�Biarritz�városa�

felajánlotta�számára,�hogy�hozzon� létre�egy�nemzeti� táncművészeti�központot,�a�Center�

Chorégraphique�National�–�Biarritz�Balettet.�A�CCN�– Biarritz�Balett�azóta�is�évente�közel�

száz�előadással�várja�a�nézőket,�és�számos�nemzetközi�együttműködésben�vesz�részt,�ok-

tatási�szerepet�is�vállalva.

„Táncművészként és koreográfusként a tested és az elméd folyamatosan azért küzd, hogy ki-

meneküljön a megszokottból, hogy beteljesítse a legtermészetesebb szépség iránti vágyát” – ha�

mottót�keresnénk�Malandain�koreográfiáihoz,�talán�a�mester�e�mondata�lenne�a�legtalálóbb.



18 19

2006-os�koreográfiáját,�a�Don Juant a�vaudeville�komédiákról�és�az�opera�megújításáról�

ismert�Christoph�Willibald�Gluck�zenéjére�írta.�„Thierry Malandain balettjei messze állnak a 

történetileg hiteles rekonstrukciótól, mégis abban a vágyban fogannak, hogy az eredetit ös-

szekössék a mai ember szenvedélyével. Ez egy normán kívüli koreográfia, Malandain pedig így 

válik a klasszikus mesterek méltó örökösévé”�–�írta�a�darabról�a�L’Art Vue�kulturális�magazin.

A ZENESZERZŐ
Christoph Willibald Gluck (1714–1787)�Erasbachban,�egy�Nürnberg�és�Regensburg�közöt-
ti�kis�faluban�született.�Apja�főerdészi�állást�kapott�Csehországban,�ezért�Gluck�hároméves�

korában�elköltözött�a�család.�Apja�egyáltalán�nem�támogatta�Gluck�zene�iránti�elkötelezett�

rajongását,�ezért�tizenhét�évesen�elmenekült�a�szülői�házból�és�Prágába�utazott,�ahol�ma-

tematikát�és�logikát�tanult.�Ekkor�már�többféle�hangszeren�játszott,�és�tanulmányai�mellett�

a�zenei�képzést�sem�hanyagolta�el.�

Huszonegy�évesen�megismerkedett�a�Melzi�herceggel,�aki�elvitte�magával�Milánóba,�ahol�

Giovanni�Battista�Sammartininél�tanult.�Gluck�már�huszonévesen�operát�írt,�néhányat�da-

rabjai�közül�be�is�mutattak�észak-olasz�nagyvárosokban.

Gluck�harmincegy�évesen�Londonba�utazott,�itt�két�operáját�a�King’s�Theatre�mutatta�be,�és�

ekkor�ismerkedett�meg�Händellel�is.�Műveivel�hatalmas�sikereket�aratott�később�Drezdá-

ban,�Hamburgban,�Koppenhágában�és�Prágában,�de�életének�nagy�részét�Bécsben�töltötte,�

ahol�1774-ben�császári�és�királyi�zeneszerzővé�léptették�elő.

A�zenetörténet�Gluck�egyik�legkiemelkedőbb�érdemének�tartja�az�opera�műfajának�fejlesz-

tését:�a�német-osztrák�zeneszerző�megelégelte�az�olasz�és�francia�opera�hagyományait,�

amely� szerint� a� zenekar� másodlagos� szerepbe� kényszerült,� az� énekesek� kiszolgálójává�

válva.�Gluck�bevezette�a�secco�recitatívók�mellett�a�zenekari�kíséretes,�drámai�felépítésű�

recitativo�accompagnatót,�a�kórus�részese�lett�a�cselekménynek,�sőt�ekkor�vált�a�nyitány�

az�opera�szerves�részévé.

Élete�utolsó�éveiben�nem�komponált,�egészségi�állapota�nagyon�megromlott.�1787-ben�agy-

vérzésben�halt�meg,�a�bécsi�Zentralfriedhofban�nyugszik.

Don Juan – Balázsi Gergő Ármin, Molnár Dávid, Berardi Federico, Boros Ildikó, Golovyna Yuliya, 
Pokhodnykh Ellina, Starostina Kristina, Okajima Takaaki
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Jiří Kylián / Wolfgang Amadeus Mozart

Petite Mort – Hat tánc
A Petit Mort�című�balettet�Jiří�Kylián�kifejezetten�a�Salzburgi�Zenei�Fesztiválra�készítette�

1991-ben,�Mozart�halálának�kétszázadik�évfordulóján.�A�talán�legszebb�zongoraversenyekből�

választott� részletekre� (A-dúr zongoraverseny� –� Adagio,� K.� 488;� C-dúr zongoraverseny – 

Andante,�K.�467)�hat�nő�és�hat� férfi�táncol�ebben�a�különleges�hangulatú�táncdarabban.�

Mellettük�hat�kard� is� szerepel�a�műben,�amelyek�szinte�partnerként�mozognak�együtt�a�

táncosokkal,� olykor� szokatlanabb,� zabolázatlanabb� és� sajátosabb� helyzeteket� teremtve,�

mint�a�hús-vér�partnerekkel�való�táncolás.�Míg�a�kard�a�férfiak�számára�jelenít�meg�ezernyi�

szimbólumot�(amelyek�közül�csak�egy�a�férfiasság�jelképe),�addig�a�koreográfus�a�fekete,�

barokk�stílusú�ruhákkal,�bizarr�krinolinokkal�a�nőiességet�hangsúlyozza.�A�megelevenedő,�

mozgó-guruló�kellékek�néha�a�táncosnők�testét�alkotják,�máskor�külön�életet�élve�távolod-

nak�el�a�testektől.

Kardok,�ruhák,�torzók,�nők,�férfiak,�fejek,�testek�és�végtagok…�Mindezen�elemek�nem�vala-

milyen�provokáció�kellékei.�Kylián�képi�szimbolikája�egy�olyan�világot

mutat�be,�ahol�az�agresszió,�a�szexualitás,�a�csönd,�a�muzsika,�a�sebezhetőség,�az�egymás-

ra�utaltság�és�az�örök�emberi�szépség�együtt�létezik�sajátos�költőiségben.�A�frivol�érzékiség�

és�egy�különleges�érzésvilág�fenséges�és�időtlen�párbeszédei�zajlanak�a�néző�szeme�előtt�a�

szereplők�kettőseiben�és�csoportos�táncaiban.

„Petite�Mort”�azaz�„kis�halál”�a�francia�nyelvben�a�szexuális�beteljesülést�jelenti,�a�gyönyör�

szenvedélyes,�önkívületi�pillanatát,�amikor�szinte�megszűnik�a�valóság.�Használják�a�kifeje-

zést�akkor�is,�amikor�olyan�tragikus�dolog�történik�az�emberrel,�amelynek�hatására�„valami�

egy�kicsit�meghal�benne”.�Kylián�a�halállal�kapcsolatos�sokféle�impressziója�nyomán�tágítja�

ki�a�szimbolikus�képekből�szőtt�balettjét�egyfajta�„haláltánccá”.�Az�emberi�életet�mindvé-

gig�–�még�a�legihletettebb�pillanatokban�is�–�elkísérő�gondolatot�szövi�a�gyönyörű,�olykor�

szokatlan� megoldásokat� tartalmazó,� ugyanakkor� virtuóz� eleganciájú� duettek� nagyszerű�

sorozatába.� Merész� látványosság,� nagyszerű� táncos� fizikai� teljesítmények,� elegancia� és�

stílusérzék�jellemzik�a�koreográfusnak�ezt�az�érett�korszakából�származó�balettjét.

A Petite Mort párdarabjának�tekinthető�Hat táncról�Jiří�Kylián�a�következőket�vallja:�„Mozart 

zenéjét választottam ehhez a produkcióhoz – azét a Mozartét, aki kiválóan példázza, hogy egy 

fájdalmasan rövid életút alatt is meg lehet érteni az életet a maga teljességében, fantázia-

gazdagságában, nevetségességében és őrültségében... ő ugyanis elfogadta, hogy életünk nem 

más, mint maszkabál, valami sokkal mélyebbnek és jelentőségteljesebbnek a jelmezes próbá-

ja... Bár Mozart Hat tánca szórakoztató jellege miatt nagy népszerűségnek örvend, szerintem 

nem lenne szabad csupán valamiféle börleszket látni benne. A zenében rejlő humornak itt az 

lenne a valós szerepe, hogy ráirányítsa a figyelmünket értékeink relativitására... úgy döntöt-

tem, hogy nem alkothatok szimplán egy, a zeneszerző humorérzékét és zenei zsenijét tükröző 

táncsorozatot. Ehelyett hat, látszólag zavarosnak tűnő képet koreografáltam.”

1986-ban,�Amszterdamban�bemutatott�balettjében�Kylián�a�mozarti�játékosságot�és�az�ab-

szurd�valóságot�ültette�át�a�mozdulatok�nyelvére.�Nem�akart�semmilyen� történetet�sem�

elmesélni,� inkább�a�börleszk�szótári�meghatározásának�megfelelően�esetlen,�olykor�irre-

álisan� viselkedő� hősök� képtelen� helyzeteire,� helyzetkomikumaira� építette� táncdarabját.�

A pajzánság�ebből�a�műből�sem�hiányzik,�az�életteli�jelenetek�sziporkázó�karikatúrái�férfiak�

és�nők�ezerarcú,�de�mégis�öröktől�ismerős�kapcsolatainak.

A�fergeteges�koreográfiai�megoldások�mellett,�amelyben�a�klasszikus�balett�technikája�és�

a�koreográfusra�jellemző�egyedi�mozdulatok�kapcsolódnak�össze�társastáncokra�is�emlé-

keztető�kombinációkban,�ezúttal� is�fontos�mellékszereplők�a�kellékek:�a�borzas�frizurák,� 

a�maszkírozott�arcok,�a�parókákból�szállongó�rizsporfelhők,�a�feszes�térdnadrágok,�repde-

ső-csavarodó�női�ruhák.�A�nyolc�táncos�az�első�pillanatban�úgy�jelenik�meg�a�színpadon,�

mintha�egy�Mozart�korabeli�panoptikumból�lépnének�elő,�majd�éppen�a�koreográfia�újsze-

rűsége,�frissessége�és�szédületes�dinamikája�okozza,�hogy�egyre�modernebb,�időtlenebb,�

általánosíthatóbb�hőseivé�válnak�Kylián�abszurd�alkotói�világának.�Eközben�egy�percre�sem�

tűnik�el�Mozart�zsenije,�ott�érezzük�őt�a�zenében,�a�hangulatban,�a�látványvilágban.

A KOREOGRÁFUS
Jiří Kylián� (1947–)� a� 20.� század�emblematikus� táncalkotója.� Prágában� született,� pálya-

futását�a�prágai�konzervatóriumban�kezdte,�közben�zongoratanulmányokat� is� folytatott.�

Később�egy�ösztöndíj�révén�a�Londoni�Royal�Ballet�iskolájában�tökéletesíthette�tánctudását.�

1968-ban�a�Stuttgarti�Balett�együtteséhez�csatlakozott,�ahol�John�Cranko�balettjeiben�tán-

colt.�Itt�készült�első�koreográfiája�Paradox�címmel.

1976-ban� a� stuttgarti� együttessel� tett� sikeres� turné� után� Kylián� a� Holland� Táncszínház�

(Nederlands�Dans�Theater,�NDT)�művészeti� igazgatója� lett.� Itt� készültek� leghíresebb�ko-

reográfiái:�Zsoltárszimfónia� (1978),�Elfeledett vidék� (1981),�Falling Angels� (1989),�Bella Figura 
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(1995).�Kylián�alkotói�világa�sokféle�forrásból�merítve�alakult�sajátos�koreográfiai�stílussá.�

Merített�ihletet�a�folklórból,�az�ausztrál�bennszülöttek�kultúrájából,�de�a�klasszikus�balettből�

és�a�20.� századi�modern� irányzatokból� is.� Folyamatosan�kísérletezett�a� tér,� a� sebesség,�

a�világítás�lehetőségeinek�és�a�táncosok�képességei�határainak�tágításával.�Komolyzenei�

képzettsége�is�meghatározta�alkotásait.

1999-ben�átadta�a�művészeti�igazgatást,�de�koreográfusként�továbbra�is�kapcsolatban�ma-

radt�az�NDT-vel.�Napjainkig�közel�75�táncdarabot�készített,�amelyek�a�világ�szinte�minden�

balettegyüttesének� repertoárján�megtalálhatók.�Magyarországon�már�az� 1980-as�évektől�

kezdve�különböző�vendégjátékok,�illetve�az�operaházi�bemutatók�sorából�megismerhette�

a�közönség�a�rendkívüli�muzikalitású,� lebilincselően� izgalmas� látványvilágot� teremtő�ko-

reográfus�alkotásait.

A ZENESZERZŐ
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)� a� zenetörténet� egyik� legnagyobb� alakja,�
egyetemes�zseni.�Édesapja,�Leopold�Mozart�maga� is�hegedűművész,�a�salzburgi�érsek�

udvari�zeneszerzője�és�másodkarmestere�volt,�aki�határozott�pedagógiájával�képes�volt�

a� gyermek� korán� megmutatkozó,� fantasztikus� zenei� képességeit� megfelelő� mederbe�

terelni.�Mozart�csodagyerek�volt,�aki�először�édesapjának�diktálta�szerzeményeit,�majd�

ötévesen�–�bár�még�alig�tudta�használni�a�tollat�és�a�tintát�–�megírta�első�kompozícióját.

Rengeteget� utazott� Európában,� művészetét� császári,� királyi� és� fejedelmi� udvarokban,�

valamint� legmagasabb� zenei� körökben� is� ünnepelték.� Tizenkét� évesen� komponálta�meg�

A színlelt együgyű című�opera�buffát,�két�évvel�később�a�Mitridate, Pontus királya�című�opera�

seriát,�ami�komoly�sikert�hozott�milánói�bemutatóján,�egymás�után�hússzor�került�színre.

Fiatal�éveiben�a�salzburgi�érsek�és�a�hangszeres�zene�szolgálatába�szegődött.�Ontotta�a�

műveket:�szimfóniák,�vonósnégyesek,�zongoraszonáták,�versenyművek,�divertimentók,�

szerenádok�formájában.�Az�1770-es�évek�végére�kompozícióinak�száma�háromszáz�fölé�

emelkedett.�Azonban�az�érseknél�ez�a�hihetetlen�teljesítmény�süket�fülekre�talált,�így�az�

Idomeneo�című�opera�seria�sikeres�bemutatója�után�a�géniusz�tovább�állt.

Legnagyobb�operáit�ezt�követően�komponálta,�később�belépett�a�szabadkőművesek�titkos�

páholyába�is.�A�Szöktetés a szerájból�sikere�után�Lorenzo�da�Ponte�színházi�költő�szemé-

lyében� egyenrangú� partnerre� lelt,� aki�maximálisan� teljesíteni� tudta�Mozart� elképzelését,�

mely�szerint�a�szöveg�„a�zene�engedelmes�szolgálóleánya�kell�legyen”.�Ilyen�közös�alkotói�

szellemben�született�meg�a�Figaro házassága,�a�Don Giovanni�és�a�Così fan tutte.

Utolsó�operája,�a�szabadkőműves� rítusokkal�és� jelképekkel�áthatott�Varázsfuvola� egy-

szerre�készült�a�Titus kegyelme�megzenésítésével�és�a�halotti�misével,�a�Requiemmel,�

amit� egy� titokzatos� személy�megrendelésére� kezdett� komponálni.� Egészségi� állapota�

azonban�megromlott,�a�Varázsfuvolát�két�nappal�a�bemutató�előtt�mégis�befejezte,�és�a�

premiert�maga�dirigálta.�A�Requiemen�is�folyamatosan�dolgozott,�de�ágynak�esett�és�a�

Lacrimosa� írása�közben�utolérte�a�halál.�A�bécsi�Szent�Márk�temető�közsírjába�vezető,�

utolsó�útjára�senki�sem�kísérte�el,�sírja�máig�ismeretlen,�pedig�röpke�harmincöt�éve�alatt�

több�mint�hatszáz�művet� írt,�minden�műfajt�bejárva�a� legmagasabb�nívón,�egyedülálló�

módon�gazdagítva�az�egyetemes�zenetörténetet.
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Hat tánc – Kerényi Miklós Dávid, Tarasova Kateryna, Taravillo Mahillo Carlos
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Venekei Marianna / Igor Stravinsky

Firebirds
Connections,�meetings,�contact,�and�looks:�what�effects�do�two�people�have�on�each�

other�and�how�can�meetings�change�the�pathways�of�people?�The�choreography�for�

Firebirds�was� inspired�by�a�quote�from�Sándor�Márai,�which� is�read�by�László�Sinkó�

during�the�first�minutes�of�the�performance.�In�his�book�Salve,�Márai�writes:��“Women 

innately find their own amorous nourishment like birds find seeds or fish. Driven by their 

instincts, they hover over lakes, river, seas and plains and then after complex swirling 

and circling manoeuvres, suddenly swoop down all at once and strike. At such times, 

their instincts and eyesight are both made marvellously evident. They very rarely miss, 

and it only infrequently occurs that the victim is stronger or more clever and able to slip 

out of their beaks like a tadpole from a gull’s bill. Then they squawk, just like a seagull, 

and soar upwards, hovering, circling, tirelessly and alertly.”

In�Venekei’s�interpretation,�the�writer�is�slightly�ironic�about�women’s�instinctive�ac-

tions�and�choices,�and�she�attempts�to�preserve�this�certain�mocking�sarcasm�in�her�

choreography.�The�movements�are�defined�by�the�dynamic,�abstract�set�reminiscent�

of�a�gigantic�bird�that�the�dancers�have�to�work�with:�“A beautiful avian figure made 

of iron will be placed on a small revolving platform in the middle of the stage, which will 

be a little like a spaceship or airplane: the dancers have to dance with it and on it. There 

was a Celtic exhibit at the Aquincum Museum where I saw a bird-shaped safety pin, and 

that inspired me. The safety pin itself couldn’t be placed on stage, but set designer Éva 

Szendrényi really made the bird very special,” explained�the�choreographer�before�the�

premiere.�

The�creation�is�set�to�Stravinsky’s�wonderful�music�and�fills�almost�every�single�nook�

and�cranny�of�Eiffel�Art�Studios’�stage,�inviting�the�audience�into�a�special,�hitherto�

unexplored�emotional�bubble.�The�lighting�artistry�provided�by�light�designer�Balázs�

Csontos�helps�create�this�magical�atmosphere.�

Firebirds�is�a�modern�one-act�piece�without�a�specific�plot,�and�it�allows�the�audience�

a�wide�range�of�interpretation.�Though�its�message�and�topic�can�be�determined�to�

be�the�development�and�change�of�human�relationships,�everyone�can�interpret�the�

deeper�meaning�according�to�their�own�thoughts�and�emotions.

Petite Mort - Taravillo Mahillo Carlos, Rónai András



28 29

The�choreographer� follows� the�dynamic�movement�of� the�birds� to�build� the�nests� of�

seven�types�of�“birds”,�who�are�actually�different�human,�lovable�characters.�These�in-

clude�a�feisty,�dynamic�woman;�an�elegant�diva;�a�passionate�and�feverish�lover;�a�timid�

and�reserved�girl;�the�bossy�matron;�a�person�torn�by�conflict;�and�a�constantly�suffer-

ing� lover.�The�women�choose� their�pairs� to�match� their�own�personalities,� their� lives�

become�entwined�and�then�continuing�together.�But�they�come�to�a�turning�point�when�

the�women�are�left�alone,�and�we�are�shown�their�naked�psyches�with�the�use�of�breath-

taking�technical�virtuosity�and�intensity.�The�end�of�the�piece�features�an�interactive�

game�with�the�audience,�and�after�the�last�confession,�the�most�important�question�is�

left�eternally�unanswered:�what�happens�now?

THE CHOREOGRAPHER
Marianna Venekei (1967–)� is�a�choreographer�who�has�been�awarded� the�Order�of�
Merit�of�the�Hungarian�Republic�and�the�Seregi�Award,�and�is�the�First�Ballet�Master�for�

the�Hungarian�National�Ballet.�She�started�her�career�as�a�student�of�the�State�Ballet�

Institute�(later�called�the�Hungarian�Dance�College�and�today�called�the�Hungarian�Dance�

Academy)�and�became�a�ballerina�under�the�tutelage�of�Zsuzsa�Kun�and�Tamás�Koren.�

She�graduated�in�1986.�Her�peers�and�teachers�considered�her�a�virtuoso,�dynamic,�rest-

less�talent�who�was�already�rising�above�the�rest�of�her�class:�Venekei�was�immediately�

contracted�by� the�Hungarian�State�Opera,�where�she�has� remained�without� interrup-

tion�for�more�than�twenty-five�years.�Just�six�year�after�joining�the�corps�de�ballet,�the�

diligent�and� tireless�ballerina�was�promoted� to� the�position�of� soloist.� The�seasoned�

artist�was�held�in�high�esteem�by�Hungarian�dance�critics�for�her�especially�exciting�and�

strong�skill�of�portrayal.�Her�exceptional�technique�allowed�her�to�provide�remarkable�

performances�in�the�pieces�of�both�classical�and�neoclassical�repertoires.

She�has�been�featured�in�the�most�popular�ballets,�including�Anna Karenina,�A Midsum-

mer Night’s Dream,�The Miraculous Mandarin,�The Nutcracker,�The Taming of the Shrew,�and�

Romeo and Juliet.�Marianna�has�also�shown�her�skills�in�a�number�of�international�guest�

performances�with�the�Opera’s�corps�de�ballet.�She�has�graced�the�stages�of�Germany,�

Italy,�Canada,�Austria,�Hong�Kong,�and�Taiwan.�She�has�also�been�a�guest�performer�for�

the�Pécs�Ballet.

Over� the�course�of� the�years,�she�gradually� replaced�her�dance�career� to�become�an�

instructor�and�then�ballet�master,�and�then�premiered�her�talents�as�a�choreographer�

in�front�of�both�Hungarian�and�international�audiences.�Since�2002,�she�has�even�been�

making�her�own�choreographies:�Chapter II,�Gull Dance,�The Jungle Book,�Déja vu,�and�Fifth 

Season�were�real�favourites�of�the�audience.�Professional�successes�weren’t�far�behind,�

either:�her�piece�Chapter II�premiered�at�the�Saint-Sauveur�Dance�Festival�in�Canada�in�

2003,�where�she�was�awarded�the�title�of�best�choreographer.�

In�2001,�Venekei�received�the�highest�recognition�available�to�a�dancer�in�Hungary,�the�

Gyula�Harangozó�Award,�followed�by�the�EuroPAS�Award�in�2005,�the�Merit�of�the�Hungar-

ian�Republic�in�2015,�and�finally�the�Seregi�Award�in�2020.�

Marianna�Venekei’s�first� full-length�ballet,�A Streetcar Named Desire� premiered� in� the�

summer� of� 2017� by� the� Hungarian� National� Ballet.� For� the� piece,� she�worked� closely�

with�László�Dés�to�reinterpret�the�piece�for�the�language�of�modern�ballet�in�a�way�that�

allows�the�atmosphere�and�scenes�of�the�performance�to�conjure�up�the�original�period�

and� location�of�Tennessee�Williams’s�work:� 1940s�New�Orleans.�Marianna�planned�her�

Firebirds�piece�for�the�Bánffy�Stage�at�the�Eiffel�Art�Studios,�the�Hungarian�State�Opera’s�

newly�opened�artistic�centre.

THE COMPOSER
Igor Stravinsky�(1882�-�1971) was�one�of�the�most�influential�composers�of�the�20th�

century.�He�was�born�in�the�Russian�town�of�Oranienbaum�to�a�father�who�was�a�famous�

bass� singer� in�Saint�Petersburg�and�an�opera-singer�mother:� he�practically� received�

his�classical�music�education�as�he�was�nursed.�Though�he�studied�law�starting�from�

1901� and�even�graduated�university� in� Saint�Petersburg,� he�never� stopped�caring� for�

his�musical�talent.�Rimsky-Korsakov�was�his�master�and�fatherly�friend,�who�gave�him�

private�lessons�in�composition.�

Although�Stravinsky� had� a� decidedly� frail� physique� and� is� reported� to� have� suffered�

from� successive� bouts� of� lung� disease,� typhus,�migraines,� and� insomnia,� his� joie� de�

vivre�and�creative�energy�always�overcame�his�maladies,�making�him�a�composer�with�

a�legendary�work�ability.�

His�short�orchestral�pieces�Fireworks�and�Scherzo fantastique�premiered�in�Saint�Peters-

burg�in�the�presence�of�the�famous�impresario�Sergei�Diaghilev�and�the�director�of�the�

Russian�Ballet.�This�led�to�Stravinsky�receiving�his�first�commission:�he�had�to�compose�

the�music�for�a�ballet�on�the�legend�of�the�Firebird.�It�was�the�success�of�this�piece�that�

elevated�him� to�world� fame� in� 1910:� in� just�a�couple�of� years,�he�became� the� leading�

figure�in�musical�avant-garde.

His�artistic�work�can�be�broken�down�into�five�major�periods.�The�influence�of�the�Rus-

sian�national�Romantics,�Tchaikovsky�and�Rimsky-Korsakov,�is�clearly�apparent�in�the�

first�period,� that�of�his� youth.� In�his� second,�Russian�period,�he�gave�up� the�Roman-
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tic�influence�and�drew�his�main�inspiration�from�Russia’s�folk�tales.�Stravinsky’s�three�

dance�works�commissioned�by�Diaghilev� (The Firebird� 1910,�Petrushka� 1911,�The Rite of 

Spring 1913),�which�premiered�in�Paris,�were�written�during�this�time.�His�third�period�is�

heavily�affected�by�American�jazz�music�(Ragtime for 11 Instruments�1918,�Piano Rag 1919).�

In�his�fourth,�neoclassical�period,�he�worked�on�giving�new�life�to�Baroque�music�forms�

and�is�characterised�by�cool�reservation�(Pulcinella�1920;�Oedipus Rex�1927;�Symphony of 

Psalms�1930).�

However,�history�interrupted�Stravinsky’s�life:�Europe,�heading�into�a�world�war�at�the�

end�of� the� 1930s,�greatly�affected�him,� including�suffering�personal� tragedies:�within�

the�space�of�just�a�few�months,�he�lost�his�daughter,�his�wife,�and�his�mother.�Stravin-

sky�moved�to�America�before�the�outbreak�of�the�Second�World�War,�which�led�to�his�

last,�and�perhaps�his�most�successful,�creative�period.�In�1940,�he�married�the�Russian�

actress�Vera�de�Bosset,�with�whom�he�lived�happily�until�his�death.�They�received�Ameri-

can�citizenship�in�1945,�and�Stravinsky�concluded�an�exclusive�contract�with�the�music�

publisher�Bossey�and�Hawkes,�which�took�care�of� this�financial�worries.�This�allowed�

him�to�realise�his� long-time�dream�of�writing�a�full-length�opera�(The Rake’s Progress, 

1951).� In� 1962,� he� accepted� the�Soviet�Union’s� invitation� to� hold� a� series� of� concerts,�

which�allowed�him�to�return�to�his�home�where�he�was�celebrated�as�a�hero.�He�visited�

Leningrad�(Saint�Petersburg)�and�Moscow�and�met�Shostakovich�and�Khachaturian.�He�

passed�away�in�his�home�in�New�York�in�April�1971�and�was�laid�to�rest�on�San�Michele�

Island�in�Venice,�near�Diaghilev,�according�to�his�wishes.

Tűzmadarak – Kelemen Ágnes, Balaban Cristina, Takamori Miyu, Földi Lea, Asai Yuka, 
Furuhashi-Huber Inès, Pisla Artemisz
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Thierry Malandain / Christoph Willibald Gluck

Don Juan
The�hero�of�the�original�16th-century�legend�is�a�dangerous�and�daring�philanderer�unable�

to�resist�pleasure�under�any�circumstances,�not�afraid�of�anyone�or�anything,�including�the�

fires�of�Hell,�if�the�stake�is�satisfying�his�desires.�Though�the�legend�originally�stems�from�

the�city�of�Seville�in�Andalusia,�it�spread�quickly�and�became�known�around�the�world�in�a�

number�of�different�variations.�

According�to�the�original�tale,�Don�Juan’s�joyride�was�cut�short�by�a�statue�atop�the�grave�

of�a�father�whom�Don�Juan�himself�cut�down�when�he�had�attempted�to�avenge�the�honour�

of�his�disgraced�daughter.�Don�Juan�invites�the�stone�statue�for�dinner,�who�accepts�the�

invitation�but�demands�remorse,�calling�upon�the�hero�to�change�his�ways.�The�womaniser�

shows�no�sign�of�guilt,�and�arrogantly�extends�his�hand�to�the�statue.�The�statue�grabs�Don�

Juan�and�descends�to�Hell�with�his�prisoner.�The�philanderer’s�soul�is�taken�by�the�Devil.

Malandain’s�Don Juan� loosely�follows�the�choreography�of�Gasparo�Angiolini,�which�pre-

miered�in�1761�at�the�Wiener�Theater�am�Kärntnertor.�The�music�of�the�ballet�Don Juan ou Le 

Festin de pierre (Don�Juan,�or�The�Feast�with�the�Statue)�was�written�by�Christoph�Willibald�

Gluck,�with�the�libretto�based�on�Molière’s�1665�piece.�

However,�the�very�first�moments�in�this�choreography�are�quite�different�than�Angiolini’s:�

the�don�lies�on�a�table,�dead.�Luckily,�Don�Juan�gets�up�to�showcase�his�boundless�appetite,�

and�so�the�story�sets�off�in�its�due�course:�Elvira,�the�Commander,�the�Furies,�the�Lady,�and�

Death�all�show�up�before�Hell�accepts�the�don’s�soul.�Though�the�titular�character�appears�

in�the�form�of�three�different�men,�three�different�Don�Juans,�the�men�are�entirely�identical�

in�their�unwillingness�to�change.�Malandain’s�protagonist�is�lonely�–�he�is�lonely,�when�he�

is�young,�when�he�is�halfway�through�his�life’s�journey,�and�when�he�grows�old.�He�is�lonely�

when�he�dances�with�all�of�the�Elviras�in�the�“Ego-Trinity”�and�also�when�he�meets�the�Com-

mander�and�Death,�who�takes�the�figure�of�an�earlier�lover.�His�fate�is�unavoidable,�and�his�

passion�can�never�be�satisfied.

THE CHOREOGRAPHER
Thierry Malandain�(1959–)�was�born�in�a�small�city�in�France�called�Le Petit-Quevilly�

and�started�his�career�as�a�dancer.�Even�though�everyone�acknowledged�his�remarkable�

talent,�both�his�teachers�and�his�contemporaries�were�of�the�opinion�that�he�did�not�fit�

in�amongst�the�classical�dancers:�he�was�too�drawn�to�ostentatiousness�and�sought�out�

the�unusual�and�the�exceptional.�The�teachers�he�chose�weren’t�from�the�bastions�of�

traditional�dance,�either.�Malandain�became�a�distinguished�dancer�under�the�direction�

of�Jacques�Chaurand,�Monique�Le�Dily,�René�Bon,�Daniel�Franck,�Gilbert�Mayer,�and�Ray-

mond�Franchetti.�When�he�was�only�19,�his�talent�was�noticed�by�the�chairman�of�the�Prix�

de� Lausanne� competition,� Violette� Verdy.� At� Verdy’s� invitation,� Malandain� contracted�

to�the�Paris�Opera,�where�he�met�the�ballet�master�Jean�Sarelli.�He�ended�up�following�

Sarelli�to�Mulhouse,�from�where�his�path�led�him�to�the�Ballet�Théâtre�Français�de�Nancy.�

However,�Malandain�was�a�restless�artist�who�was�not�in�the�least�interested�in�conven-

tions:�with�seven�of�his�friends,�he�moved�to�a�Paris�suburb�to�establish�a�new�company�

called�Compagnie Temps Présent.� He� risked� and�he�won:� the� coming� years� saw� them�

win�first�prize�at�the�La�Baule�choreography�competition�as�well�as�the�Paris�Award�at�

the�Prix�de�la�Nuit�des�Jeunes�Créateurs�with�Angelin�Preljocaj�and�Claude�Brumachon.�

Meanwhile,� during� this�period�of�artistic�creation�Malandain�both� followed� the�move-

ments�of�classical�dance�art�and�attempted�to�place�the�language�of�dance�in�a�novel,�

unusual�context.�In�addition�to�his�predilection�to�experiment,�critics�are�also�quick�to�

mention�Malandain’s�musical�sensitivity�and�peerless�musicality.�In�Malandain’s�world,�

“past just skimming the surface, dance is given a spiritual dimension that stands opposite 

the nuances and sadness of the world: it tells of the beauty that results from patience, 

which captures the heart and feeds the mind,”�–�writes�the�cultural�magazine�La Terrasse.

However,�Malandain�did�not�gain�this�recognition�easily:�even�though�he�had�already�staged�

full-length�ballets� in� the� 1980s,�his�unique�style�first� tended�to�spread�confusion� in� the�

French�world�of�art,�though�it�made�him�quite�sought-after�in�international�theatres.�

It�was�the�nineties�that�brought�about�a�change:�the�Compagnie Temps Présent�went�from�

a�company�to�an�operatic�corps�de�ballet�which,�at�the�behest�of�the�director�Jean-Louis�

Pichon,�relocated�to�Saint-Etienne.�This�is�where�Malandain’s�most�famous�choreogra-

phies�were�born:�Prokofiev’s�La Fleur de pierre,�Debussy’s�L’Après-Midi d’un faune,� and�

Tchaikovsky’s�Casse Noisette.� It� is�also�where�Malandain�had� the� idea� to� revive�Jules�

Massenet’s�ballets.�These�pieces�elicited�acknowledgement�from�even�the�cultural�elite�

of�France,�so�much�so� in� fact� that� the�city�of�Biarritz�offered� to�establish�a�national�

centre�for�dance�art�under�his�leadership,�called�the�Center Chorégraphique National –  

Biarritz Ballet.� Ever� since,� the�CCN�–�Biarritz�Ballet� has�entertained�audiences�with�

close�to�one�hundred�performances�every�year�and�has�participated�in�a�number�of�

international�projects�of�cooperation,�even�taking�on�a�role�in�education.
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“As a dancer and choreographer, your body and mind are always fighting to break out of 

conventions and to fulfil their desire for the most natural form of beauty.”�If�we�were�to�as-

cribe�a�motto�to�Malandain’s�choreographies,�perhaps�this�is�his�statement�that�fits�best.

His�2006�choreography�for�Don Juan�was�written�to�the�music�of�Christoph�Willibald�

Gluck,�known�for�his�vaudeville�comedies�and�opera�revival.�“Thierry Malandain’s bal-

lets are far from a historically accurate reconstruction, and yet they were written with 

the desire to connect the original with the passions of today’s viewers. This is a usual 

choreography, and Malandain uses it to rightfully follow in the footsteps of the classical 

masters,”�wrote�the�cultural�magazine�L’Art�Vue�about�the�piece.

THE COMPOSER
Christoph Willibald Gluck (1714�-� 1787)�was�born� in� the�small�village�of�Erasbach,�

located�between�Nuremberg�and�Regensburg.�When�Gluck�was�three�years�old,�his�fa-

ther�was�given�a�position�as�a�head�forester�in�today’s�Czechia,�and�so�the�family�had�to�

move.�His�father�was�not�at�all�supportive�of�Gluck’s�enthusiasm�for�music,�leading�him�

to�escape�the�family�home�at�the�age�of�seventeen:�he�travelled�to�Prague,�where�he�

studied�mathematics�and�logic.�By�this�time,�he�was�adept�on�a�number�of�instruments,�

and�carefully�tended�his�musical�talent�while�pursuing�his�other�studies.�

At�the�age�of�twenty-one,�he�met�the�Prince�of�Melzi,�who�took�the�young�Gluck�with�him�to�

Milan,�where�he�studied�under�Giovanni�Battista�Sammartini.�By�the�age�of�twenty,�Gluck�

was�writing�operas,�with�a�number�of�his�works�staged�in�the�cities�of�Northern�Italy.

When�he�was�thirty-one,�Gluck�travelled�to�London:�here,�the�King’s�Theatre�performed�

two�of�his�operas.�This� is�when�he�met�Händel,� too.�His�works�met�with�resounding�

success�in�Dresden,�Hamburg,�Copenhagen,�and�Prague.�Gluck�spent�most�of�his�life�in�

Vienna,�where�he�was�appointed�composer�to�the�imperial�court�in�1774.

Music� history� considers� one� of� Gluck’s�most� important�merits� the� development� of�

the�opera�genre:�the�German-Austrian�composer�grew�tired�of�the�Italian�and�French�

operatic�tradition�that�forced�the�orchestra�into�a�secondary�role�used�only�to�support�

the�singers.�In�addition�to�secco�recitativos,�Gluck�introduced�the�recitativo�accom-

pagnato�that�provided�an�orchestral�accompaniment�and�had�a�dramatic�structure,�

giving�the�chorus�a�role�to�play�in�the�plot:�in�fact,�this�is�when�the�overture�became�

an�integral�part�of�the�opera.

In�his� later� years,�Gluck’s�health�deteriorated�sharply,� and�he�no� longer�composed.�

He�passed�away�in�1787�from�a�stroke�and�is�buried�in�the�Zentralfriedhof�in�Vienna.

Petite Mort – Golovyna Yuliya, Timofeev Dmitry
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Jiří Kylián / Wolfgang Amadeus Mozart

Petite Mort – Six Dances
Jiří�Kylián�created�the�ballet�Petite Mort specifically�for�the�1991�Salzburg�Music�Festival,�to�

mark�the�second�centenary�of�Mozart’s�death.�Six�women�and�six�men�dance�to�excerpts�

chosen�from�the�composer’s�perhaps�most�beautiful�piano�concertos� (No.�21�&�23)� in�

this�extraordinary�dance�piece.�Six�fencing�foils,�which�move�together�with�the�dancers�

almost�as�their�partners,�also�feature�in�the�work,�often�creating�more�surprising,�more�

unruly,�more�distinctive�situations�than�dancing�with�partners�made�of�flesh�and�blood.�

While�the�foils�are�symbols�of�a�thousand�things�for�men,�masculinity�being�just�one�of�

them,�the�choreographer�stresses�femininity�with�black�baroque�dresses�and�bizarre�

crinolines.�These�props�come�to�life,�moving�and�rolling,�at�times�forming�the�women’s�

bodies�and�at�others�drifting�apart�from�them�to�live�a�separate�existence.

Foils,�dresses,�torsi,�women,�men,�heads,�bodies�and�limbs...�These�elements�are�not�the�

accessories�of�some�form�of�provocation;�Kylián’s�visual�symbolism�presents�a�world�

where�aggression,�sexuality,�silence,�music,�vulnerability,�interdependence�and�eternal�

human�beauty�exist�side�by�side�in�a�particular�poetic�medium.�Majestic�and�timeless�

dialogues�of�frivolous�sensuality�and�heightened�emotions�take�place�in�the�duets�and�

group�dances�that�happen�before�the�spectator’s�eyes.

“Petite�Mort”,� literally�meaning�“little�death”� in�French,�refers�to�sexual�fulfilment,� the�

wondrous,�passionate�moment�of�ecstasy�when�reality�is�briefly�lost.�The�phrase�is�also�

used�when�something�tragic�happens�which�affects�a�person�to�such�an�extent�that�“a�

part�of�them�dies”.�Kylián,�following�his�many�impressions�of�death,�expands�his�ballet�

woven�with�symbolic�images�into�a�kind�of�danse�macabre.�The�thought�that�accompa-

nies�people�through�their�entire�life,�even�in�its�most�inspired�moments,�interweaves�the�

series�of�gorgeous�duets�with�sometimes�unusual�solutions�that�at�the�same�time�ema-

nate�virtuosic�elegance.�A�bold�spectacle,�tremendous�physical�dancing�performances,�

elegance�and�a�sense�of�style�are�the�hallmarks�of�this�ballet�from�the�choreographer’s�

mature�period.

Six Dances is�presented�as�a�pendant�to�Petite Mort.�In�Jiří�Kylián’s�own�words:�“Mozart, 

whose music I have chosen for this production, is the greatest example of someone whose 

lifespan was painfully limited but who nevertheless understood life in all its richness, clown-

ery and madness... he understood that life is no more than a masquerade, a dress rehearsal 

for something much deeper and more meaningful... Although the entertaining quality of 

Mozart’s Six Dances enjoys great popularity, it shouldn’t only be regarded as a burlesque. Its 

humour ought to serve to point towards our relative values... I decided not to create dance 

numbers simply reflecting the composer’s humour and musical brilliance. Instead, I have 

set six seemingly nonsensical acts…”

In�the�ballet,�which�premiered�in�Amsterdam�in�1986,�Kylián�transposed�Mozartian�play-

fulness� and� the� absurd� reality� into� the� language� of� dance.� He� did� not�wish� to� relate�

a� storyline,� but� rather,� using� the� dictionary� definition� of� burlesque,� he� built� a� dance�

number� on� the� nonsensical� and� comic� situations� of� awkward� heroes� often� behaving�

unrealistically.�Frivolity�is�not�lacking�from�this�piece�either;�the�vivacious�scenes�are�

brilliant�caricatures�of�the�multifaceted�yet�familiar�relationships�of�men�and�women.

Besides�the�scintillating�choreography�connecting�the�technique�of�classical�ballet�with�

individual�movements�specific�to�the�choreographer�in�memorable�combinations�remi-

niscent�of�social�dances,�important�supporting�roles�are�given�to�the�props:�the�tussled�

coiffures,� the�masked� faces,� the�clouds�of�powder�ascending� from� the�periwigs,� the�

tight�breeches,�and�the�flouncy,�twirling�women’s�dresses.�In�the�very�first�instant,�the�

eight�dancers�appear�on�stage�like�waxworks�figures�from�the�age�of�Mozart.�Then�the�

inventiveness,� originality� and�dizzying� dynamics� of� the� choreography� turn� them� into�

increasingly�modern,�timeless,�universal�heroes�of�Kylián’s�absurd�creative�world.�And�

all�the�while�the�brilliance�of�Mozart�does�not�disappear�for�a�moment,�ever�present�in�

his�music,�in�the�ambience,�in�the�visual�extravaganza.

THE CHOREOGRAPHER
Jiří Kylián�(1947–)�is�an�emblematic�dance�creator�of�the�20th�century.�Born�in�Prague,

he�began�his�career�at� the�Conservatory� in� the�Czech�capital�while�also�studying�the�

piano.�Later,�he�received�a�scholarship�for�the�Royal�Ballet�School�in�London,�where�he�

perfected�his�dance�skills.� In� 1968�he� joined�the�Stuttgart�Ballet,�where�he�danced� in�

John�Cranko’s�ballets.�There�Kylián�made�his�debut�as�a�choreographer�with�Paradox.

After�a�successful�tour�with�the�Stuttgart�company�in�1976,�he�became�the�artistic�direc-

tor�of� the�Nederlands�Dans�Theater� (NDT).�His�best-known�choreographies,�Symphony 

of Psalms� (1978),� Forgotten Land� (1981),� Falling Angels� (1989),� Bella Figura� (1995),� were�

made�there.�Kylián’s�creative�world�drew�on�diverse�sources�to�develop�into�his�distinc-

tive� choreographic� style.� He� found� inspiration� in� folklore� and� the� culture� of� Aborigi-

nal�Australians,�but�also�in�classical�ballet�and�20th-century�schools�of�modern�dance.� 

He�constantly�experimented�with�the�options�offered�by�space,�speed�and�lighting�and�
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pushing�the�limits�of�dancers’�abilities.�His�training�in�classical�music�influenced�his�

creations�as�well.

In�1999�he�handed�over�the�artistic�direction�of�the�NDT,�but�continued�his�connection�

with�the�Dutch�company�as�a�choreographer.�To�date�he�has�created�almost�75�works,�

which� can� be� found� in� the� repertoires� of� almost� all� ballet� companies� worldwide.� In� 

Hungary,�starting�in�the�1980s,�audiences�have�been�able�to�discover�the�works�of�the�

choreographer� with� extraordinary� musicality� and� a� rivetingly� exciting� visual� world�

through�a�series�of�different�guest�performances�and�Opera�House�premieres.

THE COMPOSER
Wolfgang Amadeus Mozart� (1756–1791)� is� one� of� the� greatest� figures� of� music� 

history,�a�universal�genius.�His�father,�Leopold�Mozart,�who�was�also�a�violinist,�and�the�

court�composer�and�deputy�Kapellmeister�of�the�Archbishop�of�Salzburg,�was�a�reso-

lute�educator�able�to�channel�appropriately�the�boy’s�fantastic�musical�talent�evident�

from�an�early�age.�Mozart�was�a�child�prodigy,�who�first�dictated�his�compositions�to�his� 

father,�and�then�at�the�age�of�five�−�although�he�could�barely�use�the�pen�and�ink�yet�−�he�

noted�down�his�first�work�himself.

He�travelled�a�lot�in�Europe,�his�art�was�celebrated�by�imperial,�royal�and�princely�courts,�

as�well�as�the�highest�circles�of�the�music�scene.�He�composed�the�opera�buffa�La finta 

semplice�at�the�age�of�twelve,�and�two�years�later�the�opera�seria�Mitridate, re di Ponto,�

the�Milano�premiere�of�which�was�a�great�success,�followed�by�twenty�performances.

As�a�young�man,�he�committed�himself�to�the�service�of�the�Salzburg�Archbishop�and�

instrumental�music.�Compositions�simply�poured�out�of�him�in�the�form�of�symphonies,�

string�quartets,�piano�sonatas,�concertos,�divertimentos�and�serenades.�By�the�end�of�

the�1770’s,�he�had�more�than�three�hundred�pieces�written.�But�this�incredible�productiv-

ity�was�not�appreciated�by�the�archbishop,�so�the�genius�moved�on�after�the�premiere�

of�his�opera�seria�Idomeneo.

He�composed�his�greatest�operatic�works�after�that,�and�later�he�even�joined�the�secret�

lodges�of�Freemasonry.�Following�the�success�of�Il Seraglio,�he�found�his�equal�in�libret-

tist�Lorenzo�da�Ponte,�who�could�fully�realize�Mozart’s�ideas�about�the�text�having�to�be�

“the�obedient�maidservant�of�music”.� These�shared�creative�concepts�brought�about� 

Le nozze di Figaro,�Don Giovanni�and�Così fan tutte.

His�last�opera,�Die Zauberflöte,�filled�with�Masonic�rites�and�symbolism,�was�composed�

simultaneously�with�La clemenza di Tito�and�the�Requiem,�the�latter�of�which�was�com-

missioned�by�a�mysterious�client.�However,�his�health�deteriorated,�but�he�could�still�

complete�Die Zauberflöte� two� days� before� the� premiere� and� conduct� its� first� perfor-

mance�himself.�He�also�worked�on�the�Requiem�constantly,�but�he�took�to�his�bed�and�

died�while�he�wrote�the�Lacrimosa�movement.�There�was�no�one�to�accompany�him�on�

his� last� journey� leading� to�an�unmarked�grave�of� the�St.�Marx�Public�Cemetery,� even�

though�in�the�short�thirty-five�years�of�his�life�he�composed�over�six�hundred�pieces,�

taking�every�genre�to�the�highest�standards,�contributing�to�universal�music�history�to�

an�exceptional�degree.
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Don Juan – A Magyar Nemzeti Balett táncművészei
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