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baletttikor azt mondjuk: szovjet balett — egységes világszerte népszerű, nagy közönségsikerű
ómra gondolunk. Pedig, hogy mennyi szín, ere- jével: A bahcsiszeráji szökőkúttal. A százegyedik
ég, eltérés van az ezt jelesen képviselő együt- évadjában járó színháznak állandó sikerszáma ez.
: között, azt a Szegedi Szabadtéri Játéjcokon is Kijevben harminc esztendeje van már műsoron,
A szín•ztalhattuk már az elmúlt tíz évben, amikor változó rendezésben és szereplőgárdával.
először
nk két moszkvai együttest, a grúz társulatot, háznak a Nagy Október utáni évkönyveiben
jaiakat és legutóbb Mojszejev híres
művész- az 1937—38-as évadnál találtam. Utána 1942—43ntját. Az egység, azt hiszem, mindenekelőtt
a ban újították fel, amijcor a színház a fasiszta támaonalban, a márkában és a fölfogásban valósul dás miatt átmenetileg Irkuckban játszott. A jelenszínKlasszikus elemekre épül a
balettművészet legi rendezésben, V. Vronszkij balettmester
Leningrádban, mind Novoszibirszkben
vagy reállításában, s jórészt a mai szólistákkal 1959—60
táncolja,
>ben. S hogy mégsem ugyanaz e nagy művé- óta játsszák. Róbert Kljavin, aki Girejt
központok balettje, az mindenekelőtt
a nem- 60—80-ra becsüli az előadások számát. S külföldön
jellegből fakad. A Nagy Színház, Riga vagy is többször reprezentált a színház ezzel a baletszi különleges színt jelent ebben az egységben, tel, egyebek között a veronai szabadtéri „arénálég inkább Kijev, az ukrán balett fellegvára, ban", ahol 22 ezer néző sereglett össze egy-egy estín a nyáron a Tarasz Sevcsenkoról
elnevezett jükre.
ni Akadémiai Opera- és Balettszínház
vendégNemzeti sajátosságokat emlegettem föntebb. Ez
pel a Szegedi Szabadtéri Játékokon
Aszafjev természetesen
elsősorban abban jut
kifejezésre,
I.

hogy a kijevi társulat például nagyon sok eredeti
ukrán balettet mutat be, mondhatnám évente meglepi ilyennel közönségét. De Kijevben, mint a szovjet balettművészet egyik rangos központjában,
természetesen állandóan műsoron vannak az örökbecsű, nagy művek is. A bahcsiszeráji szökőkút mellett rendre játsszák a Rómeó és Júliát, a Gisellet,
a Don Quijotét, a Hattyúk tavát, a Diótörőt, az
Eszmeraldát, a Spartacust, a Gajanét, a Seherezádét, a Szadkót — hogy csak a nálunk is széltében
ismerteket
említsem.
A kijevi együttes Magyarországon itt játszik először. Japánban, Kubában, Kanadában, Olaszországban, a skandináv
államokban,
Franciaországban,
Törökországban stb. már tudják a kitűnő táncosok

II.

nevét is. Szólistáik: Jevgenyija Jersova, Jelena
tapova, Alla Gavrilenko, Natalija Rudenko, Ro
Kljavin, Nikolaj Novikov — mind
művészeti
jasok. A színház pedig a legmagasabb
kitüntet
birtokosa. Először nyerte el a
Szovjetunióba
Lenin-rendet,
s később a Munka Vörös Zt
rendjét is megkapta. A balettegyüttes
Párizsba
Aranycsillaggal tért haza.
Nagy múltú színház kitűnő
művészgárdája
ged idei nyári vendége. E tulajdonságok
olyan
szerű balettben, mint A bahcsiszeráji
szöki
újabb barátok ezreit nyerik meg a
balettm
szetnek.
SZ. S.

