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An unforgettable experience
in the company of world-
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Le Souffle De l’Esprit /
Dech duše
PRO OLGU A MARII / TO OLGA AND MARIE
Choreografie / Choreography: Jiří Bubeníček
Hudba / Music: Otto Bubeníček, Johann Sebastian Bach,
Roman Hoffstetter, Johann Pachelbel
Scéna, kostýmy a video / Sets, costumes and video: Otto Bubeníček
Světla / Lighting: Jiří Bubeníček, Fabio Antoci
Tančí / Dancers: Otto Bubeníček, Jiří Bubeníček, Jón Vallejo, Elena Vostrotina,
Duosi Zhu, Anna Merkulova, Raquél Martínez, Arsen Mehrabyan,
Claudio Cangialosi, Michael Tucker, Francesco Pio Ricci

Toccata
PRO ILONU / TO ILONA
Choreografie / Choreography: Jiří Bubeníček
Hudba / Music: Otto Bubeníček
Kostýmy / Costumes: Otto Bubeníček
Světla / Lighting: Jiří Bubeníček, Fabio Antoci
Tančí / Dancers: Iana Salenko, Jón Vallejo, Duosi Zhu, Claudio Cangialosi,
Anna Merkulova, Arsen Mehrabyan, Michael Tucker

Faun
Choreografie / Choreography: Jiří Bubeníček
Hudba / Music: Francis Poulenc, Claude Debussy
Scéna a kostýmy / Sets and costumes: Otto Bubeníček
Světla / Lighting: Fabio Antoci, Jiří Bubeníček
Tančí / Dancers: Raphaël Coumes-Marquet, Jón Vallejo, Claudio Cangialosi,
Michael Tucker, Johannes Schmidt, Jan Oratynski, Fabien Voranger,
Francesco Pio Ricci

Obraz Doriana Graye /
The Picture of Dorian Gray
PRO OTTU BERTISE / TO OTTO BERTIS

FOTO: BART MANDERS

Choreografie / Choreography: Jiří Bubeníček, Otto Bubeníček
Hudba / Music: Keith Jarrett, Bruno Moretti
Kostýmy / Costumes: Denisa Nová
Scéna / Sets: Otto Bubeníček
Světla / Lighting: Jiří Bubeníček, Fabio Antoci
Fotografie / Photography: Klemens Renner
Tančí / Dancers: Otto Bubeníček, Jiří Bubeníček, Raquél Martínez

Se skupinou Les Ballet Bubeníček se
nám podařilo prezentovat podobné
představení v italském Římě, open air
představení na krásných českých hradech, která byla organizována paní
Ing. Marcelou Tomáškovou, anebo
také před rokem, v jednom z nejznámějších divadel v japonském Tokiu,
v Bunkamura Orchard Hall. Jsme
velice rádi, že se tentokrát můžeme
představit opět na naší první scéně,
a to v nádherném Národním divadle,
kterého si velice vážíme. Do programu jsme vybrali čtyři choreografie,
které reprezentují naši společnou
tvorbu pro světové baletní soubory.

Vážení

Vážení diváci,
je pro nás s bratrem velkou ctí, že
můžeme skoro po pěti letech opět
stanout na jevišti naší první scény
a představit Vám mimořádný baletní
večer složený z naší společné
umělecké tvorby.
Jako první v programu uvedeme
balet inspirovaný úžasným uměním, malbami Leonarda da Vinciho,
Le Souffle de l’Esprit neboli Dech
duše, který viděli již diváci při světové
premiéře v Curychu, dále ve Vídni,
nebo už zmíněném japonském Tokiu.
Po přestávce představíme balet Toccata, který vznikal v americkém New
Yorku, spolu se speciálně zkomponovanou hudbou bratra Otty, která pro
mne byla velkou inspirací k vytvoření
tohoto díla.

Po druhé přestávce uvidíte dva dějové
balety: Fauna, který měl premiéru
na scéně Semperoper v Drážďanech
a Obraz Doriana Graye, kde se opět
představíme také jako interpreti
příběhu.
Velice nás těší, že se nám podařilo
spolu s Národním divadlem uprostřed
náročné divadelní sezóny najít tyto
dva lednové termíny, a prezentovat
tak naši uměleckou tvorbu, a to nejen
na poli choreografie, ale také na poli
scénografie, designu anebo hudby.
Jsme rádi, že se nám opět podařilo pro
tento vzácný umělecký večer zajistit
vynikající tanečníky z významných
evropských baletních souborů. Rádi
bychom jmenovali dnes již mezinárodní hvězdu, primabalerínu Staatsballett
v Berlíně Ianu Salenko, prvního sólistu
Švédského královského baletu Arsena
Mehrabyana, našeho bývalého kolegu
z Hamburku nebo další vynikající
tanečníky z baletního souboru Semperoper v Drážďanech, Elenu Vostrotinu
a nebo Claudia Cangialosiho, který se
představí v roli Fauna.
Děkujeme celému týmu Národního
divadla za veškerou práci na naší
společné přípravě těchto dvou večerů
a také zájmu České televize, která
naše představení připraví pro ty
diváky, kteří se do hlediště již nevešli.
S tím souvisí také naše srdečné
poděkování za tak velký zájem o naše
umění, a také upřímné poděkování, že
se během jednoho dne obě představení tak rychle vyprodala.
Přejeme Vám krásný umělecký
zážitek a věříme, že si spolu tento
večer doopravdy užijeme, a vytvoříme
tak spolu nezapomenutelné chvíle,
na které budeme dlouho vzpomínat.
Jiří a Otto Bubeníček

Our company, Les Ballet Bubeníček,
has performed similar mixed bills in
Rome, in the open air in the beautiful
milieu of a castle and a chateau in
the Czech Republic, organised by
Mrs. Marcela Tomášková, and last
year at the renowned Bunkamura
Orchard Hall in Tokyo. The present
programme in Prague is made up of
four choreographies that we have
created jointly for ballet companies
worldwide.
The evening will open with Le Souffle
de l’Esprit, a piece inspired by Leonardo da Vinci’s astonishing paintings,
which following its world premiere
was performed in Vienna and Tokyo.

Dear audience,
It is our great honour after five years to
be able to again appear on the stage of
the exquisite National Theatre in Prague
and present to you a special ballet
programme made up of our joint works.

Dear

After the first intermission, you will
see Toccata, which Jiří conceived
in New York City to music specially
composed by Otto.
Following the second intermission
there will be two narrative ballets:
Faun, which was premiered at
Dresden’s Semperoper, where Jiří
currently works; and The Picture of
Dorian Gray, based on Oscar Wilde’s
famous novel.

We are delighted that in the middle
of a busy season the National
Theatre in Prague has found two
January evenings during which we
will have the opportunity to present
to you our artistic work, not only
as regards choreography but also
set and costume design, as well
as music. And we are delighted to
have brought with us for this special
evening outstanding dancers from
Europe’s leading ballet companies.
Our precious guests include the
international star and prima ballerina of the Staatsballett in Berlin
Iana Salenko, the principal dancer
of the Swedish Royal Ballet and our
former colleague in Hamburg Arsen
Mehrabyan, and the brilliant dancers
from Dresden’s Semperoper Ballett
Elena Vostrotina and Claudio Cangialosi, the latter of whom will portray
the role of Faun tonight.
We would like to extend our thanks
to the entire National Theatre team
for their work on the preparations
for these two evenings, as well as
to Czech Television, which will film
our performance and broadcast it
for those ballet-lovers who were
not able to attend the performances, which sold out within a day. We
cordially thank all those interested in
our art and work.
We wish you a beautiful evening and
hope that the audience and performers will have a truly great time
together, sharing moments that will
live in all our memories for a long
time to come.
Jiří and Otto Bubeníček
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Les Ballets
BUBENÍČEK
ÚVODNÍ SLOVO / INTRODUCTORY WORD

HELENA KAZÁROVÁ

Dnešní představení je výjimečné. Představuje spojení sil šestnácti vynikajících tanečních interpretů a interpretek pod uměleckým vedením
sourozenců Bubeníčků, Jiřího a Otty. Po dvou desítkách let od svého
absolutoria na dnešní Taneční konzervatoři hl. m. Prahy přijíždějí svým
autorským večerem obohatit naši uměleckou scénu, a to nejen vlastními celosvětově obdivovanými tanečními výkony, ale též svou tvorbou
choreografickou, skladatelskou a výtvarnou.

Je důležité uvést, že byť tvoří tak
dlouhou dobu v cizině, zůstali
Čechy a svou sounáležitost se
svou vlastí manifestují při každé
příležitosti a reprezentují naši
zemi ve světě umění tím nejlepším způsobem. Jelikož tak činí již
zmíněných dvacet let, dovolte mi
malé ohlédnutí.
Pro každého mladého umělce
je nesmírně důležité dostat se
„v pravý čas na správné místo“
a ve sféře interpretačních oborů
to platí dvojnásob, v oboru tance
pak trojnásob, jelikož je doba
profesní výkonnosti omezenější.
Zde je třeba vyhledat soubor jak
s repertoárem, který umožní
využití interpretačního talentu,
tak i se zkušeným a schopným
týmem baletních mistrů, kteří
podpoří a dále rozvinou tanečníkovy technické schopnosti
a dovednosti, a v neposlední
řadě – a v ideálním případě –
i s velkou uměleckou osobností,
která vše stmeluje a vysílá tvůrčí
impulzy.

Stát se členy hamburského
souboru Johna Neumeiera – to
byla pro umělecký rozvoj bratrů
Bubeníčků v roce 1993 nepochybně správná volba, neboť tam
mladí tanečníci našli pro jejich
rozvoj souhru výše zmíněných
okolností. Patří ke generaci (ročník 1974), které se na počátku
90. let minulého století otevřely
dveře do světa, a tak tito mladí
lidé nebyli naštěstí už nuceni při
angažmá v zahraničí zároveň
přetrhat pouta se svou domovinou, jako to museli dříve učinit
kupříkladu Jiří Kylián, Vladimír
Klos či Ivan Liška. Nutno také dodat, že během svých pražských
studií měli štěstí na odborně
vyrovnaný pedagogický tým, který byl po „pádu železné opony“
také obohacován hostujícími
zahraničními pedagogy, a také
se jim otevřely možnosti výjezdu
na zahraniční soutěže.
Otto a Jiří Bubeníčkové byli
a jsou nejen všestranně múzicky
nadaní, ale také neuvěřitelně pracovití, nezdolní ve své

houževnatosti a odvaze, ve své
touze hledat nové výzvy. K jejich
profesnímu úspěchu přispívá
také schopnost analýzy, učení
a zdokonalování se pozorováním.
Oba dokážou generovat velké
množství tvůrčí energie, mají
smysl pro přesnost a formu.
Jsou obdařeni ve velké míře
také hereckým talentem, který
jim umožňuje skvěle obstát
v dramatických dílech, a v součtu
výše jmenovaného představují
ideál profesionálního tanečního
umělce současnosti.
Interpretační styl bratrů Bubeníčků se stal jedinečným: aniž by
sebemenším detailem porušovali danou choreografii, přesto
poznáte, že tančí právě oni,
i kdybyste se dívali velmi zdálky
nebo viděli jen siluetu, jsou nezaměnitelní. Ale zároveň každý
z nich má svůj ještě nuancovanější osobní styl – protože jsou
zároveň odlišné osobnosti. Nelze
však říci, že by jeden byl například obecně lyričtější a druhý
třeba dynamičtější, oba dokážou
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Les Ballets Bubeníček,
aneb Mistři tanečního jeviště

totéž, a přesto to nebude stejné, pokud to sami nebudou cíleně chtít.
Oba bratři mají v sobě neobyčejnou
vitalitu, hravost a otevřenost vůči
novým impulsům, což jim velmi pomáhá nejen v jejich profesi tanečních
interpretů, ale i v dalších uměleckých
profesích, které si k tomu přibrali.
Jiří Bubeníček se rozhodl po třinácti
letech odtančených v Hamburku
změnit angažmá, v roce 2006 přešel
jako první sólista do Semperoper
v Drážďanech. Považoval to za nutné
pro svůj další umělecký vývoj. Dvě
silné umělecké individuality se nyní
opět spojily při přípravě společných
projektů Les Ballets Bubeníček, pro
které Jiří choreografuje a Otto se stará o výtvarnou stránku a komponuje
pro některá bratrova díla hudbu. Oba
k tomu ještě ve svých uměleckých
počinech tančí, tudíž diváci mají skutečně neobyčejnou možnost obdivovat
celé spektrum jejich tvůrčích sil,
koncentrované do několika desítek
minut představení.

Les Ballets Bubeníček,
or Masters of the Dance Stage
HELENA KAZÁROVÁ

Today’s performance is exceptional indeed in that it presents the joining
of forces of sixteen outstanding dancers under the artistic guidance of
Jiří and Otto Bubeníček. Two decades after graduating from the Prague
Dance Conservatory, the acclaimed twins have returned to the Czech
capital to showcase not only their globally admired ballet artistry but
also their own choreographies, compositions and fine arts creations.
Although having lived abroad
for a long time, the Bubeníčeks
have remained Czech patriots,
manifesting their belonging to
their homeland on every possible
occasion and representing our
country worldwide. Let us now
have a brief look at how their illustrious careers have developed
over the past twenty years.
For every young artist, it is
crucial to be in the right place
at the right time, which applies
doubly so when it comes to the
performing arts and trebly so in
the category of dance, since the
time of top professional prowess
is more limited. A dancer has to
find a company with a repertoire
making it possible for him or her
to bring to bear his or her talent,
one with an experienced and
capable team of ballet masters
who cultivate and enhance the
dancer’s technical potentialities
and skills, as well as – in the ideal case – having a great artistic
personality at the helm welding
everything together and emitting
creative impulses.

Joining John Neumeier’s
Hamburg Ballett in 1993 was
undoubtedly the right choice for
the Bubeníček brothers, as the
renowned company provided
all the aforementioned preconditions for the young dancers’
development. Born in 1974,
they belong to the generation of
Czechs for whom the beginning
of the 1990s opened the doors
to the world. Young people were
no longer forced to abandon
their country when they decided
to accept engagements abroad,
as was the case of the previous
generation, represented by, for
instance, Jiří Kylián, Vladimír
Klos and Ivan Liška. Noteworthy
too is that during their studies in
Prague the Bubeníček brothers
were lucky to be led by a professionally well-balanced pedagogic
team, who after the fall of the
Iron Curtain were energised by
visiting foreign teachers, and
they were also given the opportunity to travel abroad to participate in prestigious competitions.

But … Even the most favourable conditions (and the Prague
Dance Conservatory’s technical
facilities were far from providing these!) are good for nothing
if a young dancer is not able
to make use of them. A talent
without strong will, diligence
and motivation does not evolve
and ends up at the level of the
mediocre, or below.
Otto and Jiří Bubeníček have
always been versatile artists
with multiple talents; they have
also been immensely diligent,
relentless and possessed
great courage in seeking new
challenges. Their professional
acclaim has been boosted by
the ability to analyse, learn new
things and observe closely. Both
of them are capable of generating enormous creative energy
and possess a great sense for
accuracy and form. Furthermore,
they are gifted with a theatrical
flair, owing to which they excel
in dramatic works. Thus, in
a nutshell, they represent the
ideal of a professional dancer of

the present time. Beyond these
brief statements, however, are
thousands of hours of intensive
work on self-improvement,
immense self-discipline and determination, constantly renewed
motivation.
Jiří and Otto are identical twins
and hence have a lot in common,
not only when it comes to their
distinct looks, ideal for theatre.
They were born under the sign of
Libra and the duality contained
in the air sign – two independent
and at the same time connected
scales – is characteristic for
them. The scales’ content need
not be the same, it often happens
to be different, yet what is of
importance is seeking balance,
and in the dance arts the word
equilibrium is of key significance
indeed …
The Bubeníček brothers’
performance style has become
singular without anyhow undermining the given choreography.
You can instantly recognise that
it is they who are dancing, even

if you are seated far from the
stage or see just a silhouette;
they are simply inimitable. At
the same time, each of them has
a nuanced personal style – they
are very different personalities.
On the other hand, it cannot be
said that one brother is more
generally lyrical and the other,
let’s say, more dynamic, both of
them are able to attain the same,
and yet it is not identical, unless
they deliberately want it to be
this way.
Both Jiří and Otto possess
extreme vitality, playfulness
and openness to new impulses,
which significantly aids them
not only as dancers but also
in the other artistic disciplines
they have chosen to pursue. And
only those who have themselves
experienced how exhausting
the profession of dancer in
a top-notch ballet company is
can understand how difficult it
is to undertake another creative
activity.

After thirteen years with the
Hamburg Ballett, Jiří Bubeníček
decided to leave the company
and in 2006 joined the Semperoper in Dresden as a principal
dancer, a step he considered
necessary for his further artistic
evolution. The two bold individuals have again got together,
creating their joint project Les
Ballets Bubeníček, for which Jiří
prepares the choreographies,
while Otto is in charge of the
visual aspect and also composes
music for selected dance works
by his brother. And both of them
perform in their productions,
thus providing audiences with
the unique opportunity to admire
the entire spectrum of their
creative powers, concentrated in
dozens of minutes of performances.

Les Ballets Bubeníček
PAVOL JURÁŠ

Již název souboru bratří Bubeníčků odkazuje k Les Ballets Russes,
jako výjimečnému tělesu, které prezentovalo nový pohled na balet,
angažovalo tanečníky a hvězdy dle potřeby díla a hlavně vytvářelo díla
nová. Stejně tak i Otto a Jiří Bubeníček jsou si sami sobě intendanty,
manažery, zajišťují provoz, logistiku a ne málo se podobají Ďagilevovi.

S Les Ballets Bubeníček v minulosti vystupovali velcí umělci,
například Ekaterina Kondaurova,
Hervé Moreau, Dorothée Gilbert,
Iana Salenko, Arsen Mehrabyan,
Alexandre Riabko a další oslnivá
jména. To, že si svou prací a také
lidskou stránkou vydobyli úctu
i lásku svých kolegů, potvrzuje
i účast tanečníků z nejprestižnějších německých souborů
na charitativním gala v drážďanském Albertinu Ballett für
Japan – Dance for the Land of the
Rising Sun, které bratři Bubeníčkovi zorganizovali v roce 2011
jako spontánní akci na tragickou
živelnou katastrofu v Japonsku.
Se svým souborem hostovali
skutečně po celém světě. Mezi
nejvýznamnější patří: dvoutisícový sál Bunkamura Orchard Hall
v Tokiu, Auditorium Conciliazone
v Římě nebo Saitama Arts Theater také v Tokiu. Díky organizačním dovednostem Marcely
Tomáškové je mohli v Čechách
vidět diváci na zámku Velké Losiny (2011) a rok nato na Šternberku. Rudolf Kubičko je v rámci
Tanečního mostu získal pro gala
v Brně (2009). V Čechách je těch

vystoupení jako šafránu. Chtělo
by se závidět divákům na celém
světě za tu možnost je vidět, či
čekat na vrátnici slavných divadel na autogram. Vidět technicky
dokonalé a charismatické tanečníky v dílech světových tvůrců
s vynikajícími kolegy.
Otto a Jiří dnes přicházejí nejenom jako oceňovaní a žádaní
interpreti, ale také jako zkušení
tvůrci. Kolik energie dnes oba
bratry stálo, nespokojit se s pouhou účastí v „nějakém“ baletním
gala, ale přivézt českému publiku
program, se kterým vystupují
ve světě a který zahrnuje spoluúčast jejich vzácných kolegů
a přátel. Večer má zcela specifickou dramaturgii, která uvádí
vybraná stěžejní díla choreografické kariéry Jiřího Bubeníčka,
na kterých se jako dramaturg,
autor výpravy nebo skladatel podílí Otto Bubeníček. Divák má tak
jedinečnou možnost ocenit tyto
choreografie v celé své kráse –
nikoliv pouhé torzo divadelních
děl (jako při klasických gala
večerech). Nejedná se o snadný
projekt, protože součástí představení je také výprava, která

jednotlivé inscenace provází.
Šestnáct interpretů se střídavě
představí ve čtyřech baletech,
což ovlivňuje i skladbu večera.
Hostování a úspěchy Les Ballets
Bubeníček navazují na hostování jednotlivých tanečníků coby
členů svých souborů v Hamburku
i v Drážďanech, velice žádaných
interpretů. Díky pestrosti svého
repertoáru, zájmu choreografů,
kteří touží s nimi pracovat a tvořit pro ně jedinečné choreografie,
a samozřejmě v neposlední
řadě díky svému osobitému
jevištnímu charismatu, neustále
Otto a Jiří křižují svět, a to nejen
jako dva tanečníci-dvojčata, ale
i jako silné individuality. Od gala
koncertů se světovými baletními
hvězdami až po prestižní akce
jako Gala koncert Danza&Danza,
Gala Červeného kříže, Novoroční
koncert Vídeňských filharmoniků,
World Ballet Festival v Japonsku
nebo rozlučkové gala legendární
Alessandry Ferri. Vystoupili jako
hosté Roberta Bolleho v gala
představeních Roberto Bolle
and friends, se kterým na turné
procestovali celou Itálii. I další
baletní superstar si pozvaly

české tanečníky na gala: například Manuel Legris and Aurélie
Dupont and friends. Jako první
čeští tanečníci vystupovali třikrát
po sobě ve slavném Bunkamura
Orchard Hall v Tokiu (Bubenicek
New Year Gala, 2013). Jako jediný
z českých tanečníků hostoval
Otto Bubeníček v Royal Ballet
v Londýně a Jiří v pařížské
Opeře. Peter Schlögel o nich pro
mezinárodní kanál Arte natočil
filmový dokument Die Ballett-Zwillinge. Jejich vystoupení je
zaznamenáno také na DVD nebo
pro televizi: například Illusionen – Wie Schwanensee, Tod in
Venedig nebo dokumentární film,
který natočila Donya Feuer, The
Working of Utopia. Otto Bubeníček se objevil také v působivém
dokumentu Nijinsky & Neumeier,
Eine Seelenverwandtschaft im
Tanz jako inspirace a múza Johna
Neumeiera na jeho tvůrčí cestě
k hledání ideálního baletu o slavném tanečníkovi Nižinském.
Sám velký choreograf v něm
tanečníkovi složil hold, vyzdvihl
nejen jeho technické dovednosti,
ale také jeho mimořádné charismatické herectví. Drážďanské

výkony Jiřího Bubeníčka jsou
zaznamenány na DVD – vidět ho
můžeme jako Prince v Louskáčkovi s Yumiko Takeshimou
v choreografii Aarona S. Watkina
nebo v baletu Giselle v novém
zpracování Davida Dawsona.
Svým tanečním uměním již dávno překročili hranice baletního
světa, například jsou často zdrojem inspirace uměleckým fotografům, zde zmiňme předního
návrháře Salvatore Ferragama,
jehož módní kolekci Jiří nafotil.
Během své interpretační kariéry
vystoupili s nejslavnějšími tanečníky, jako jsou Svetlana Zacharova,
Darcey Bussell, Aurélie Dupont,
Agnès Letestu, Marie-Agnès Gillot,
Polina Semionova, Lucia Lacarra,
Roberto Bolle, Manuel Legris,
Vladimir Malachov a další. Za těmito profesními úspěchy, a také
za úspěchem projektu Les Ballets
Bubeníček, jsou však hodiny tvrdé
práce na sále. Jiří a Otto jsou inspirativní nejen svou profesí, perfekcionismem a uměleckými výkony,
ale jsou inspirativní také jako lidé.
Nemají rádi srovnávaní s kolegy,
oslavné ódy, mají rádi upřímnost
a pravdivost jak v jevištní tvorbě,

tak v životě. V takto přátelské tvůrčí atmosféře, s uměleckou laťkou
na nejvyšší úrovni, je pro všechny
hosty čest spolupracovat s Les
Ballets Bubeníček. Schopnost Jiřího a Otty přitáhnout a podněcovat
tanečníky, vytvářet kreativní prostředí a přátelskou náladu – to je
fenomén, který nepochybně pevně
stojí na charakteru a lidských
kvalitách obou tanečníků.
Není třeba popisovat choreografie
Jiřího Bubeníčka. Každý divák
je přečte svým pohledem nebo
srdcem. Co je však zajímavé, jak
se zcela zásadně proměňuje styl
práce choreografa. Od precizní
přípravy choreografie, krokových kombinací, po uměleckou
svobodu a inspiraci tanečníkem,
kterého má před sebou. Umělecká dvojice Jiří a Otto se nezaobírá
prázdným formálním baletem, či
postmoderním tancováním. Má
totiž silné téma. Tím, co všechna
díla tematicky spojuje, jsou totiž
vztahy a láska, jejich podoby
a existence. Je to osobní leitmotiv
Jiřího, který se promítá v celé
jeho choreografické tvorbě.

Les Ballets Bubeníček
PAVOL JURÁŠ

The name of the Bubeníček brothers’ ensemble echoes that of the legendary
Les Ballets Russes, an extraordinary company who presented a new view
of ballet, engaged dancers and stars as the particular productions required
and, above all, created new works. Otto and Jiří Bubeníček are directors and
managers of their own company, ensure its operation and logistics, thus being
similar in this respect to Dhaghilev himself.
Great artists have performed
with Les Ballets Bubeníček,
including Yekaterina Kondaurova,
Hervé Moreau, Dorothée Gilbert,
Iana Salenko, Arsen Mehrabyan,
Alexandre Riabko and other
stellar dancers. Bearing witness
to the fact that their work as well
as human qualities have earned
the brothers respect and love on
the part of their colleagues was
the participation of members of
the most prestigious German
companies in the charity gala
performance Ballett für Japan –
Dance for the Land of the Rising
Sun, held in 2011 at Dresden’s
Albertinum in response to the
natural disaster in Japan. Les
Ballets Bubeníček have given
performances all over the world,
with the most significant being
those at the Bunkamura Orchard
Hall (for two thousand people)
and the Saitama Arts Theatre
in Tokyo, and the Auditorium
Conciliazone in Rome. Owing to
Marcela Tomášková’s organisational skills, Czech audiences
had the opportunity to see the
company at the Velké Losiny chateau in 2011 and at the Šternberk castle the following year.
Upon Rudolf Kubičko’s invitation,
the Bubeníčeks appeared at
a gala evening within the Dance
Bridge event in Brno (2009). The

brothers rarely perform in the
Czech Republic, and we can only
envy audiences of renowned theatres worldwide for being able
to see these technically perfect
and charismatic dancers on
stage next to their outstanding
colleagues.
Otto and Jiří have come to
Prague not only as acclaimed
and sought-after performers
but also as seasoned creators.
They have exerted a lot of
effort and energy so as to not
just participate in “some” gala
evening but to bring a Czech
audience a programme which
they have been presenting
around the globe and which also
engages their dear colleagues
and friends. This evening has
a specific programme, featuring
selected works that have played
a pivotal role in Jiří Bubeníček’s
career, works co-created by his
brother Otto as a dramaturge,
set and costume designer and
composer. The audience are thus
afforded a unique opportunity to
savour these choreographies in
their entire beauty – not a mere
fragment of works (as is customary with traditional gala mixed
bills). The project has taken
a considerable amount of organisation, since part and parcel
of the performance is the sets

which accompany the individual
productions. Sixteen dancers will
appear in four ballets, which influences the evening’s structure.
Les Ballets Bubeníček’s guest
appearances and successes
link up to the guest appearances of the dancers, all of them
renowned artists, as members of
their own companies in Hamburg
and Dresden. Owing to their
variegated repertoire, interest
on the part of choreographers
desiring to work with them and
create tailor-made choreographies, and, of course, last but
not least, their dazzling stage
presence, Otto and Jiří have been
constantly crisscrossing the
world, not only as dancers-twins
but also as bold individuals.
From gala performances
alongside global ballet stars to
such prestigious events as the
Danza&Danza and Red Cross
galas, the Wiener Philharmoniker
New Year concert, the World Ballet
Festival in Japan and the Farewell
Gala bid by the legendary Alessandra Ferri. They performed
as guests in the gala evening
Roberto Bolle and Friends, with
which they toured Italy. Other
ballet superstars invited the
brothers to appear at galas:
Manuel Legris and Aurélie Dupont
and Friends. The Bubeníčeks

were the first Czech dancers to
perform three times in a row at
the famous Bunkamura Orchard
Hall in Tokyo (Bubeníček New Year
Gala, 2013). And Otto Bubeníček
is the one and only Czech dancer
to appear as a guest with the
Royal Ballet in London, Jiří at the
Paris Opera. The film director
Peter Schlögel made for Arte the
documentary Die Ballett-Zwillinge
(The Ballet Twins). Their performances have been recorded
on DVD and broadcast on TV:
Illusionen – Wie Schwanensee
(Illusions – Like Swan Lake),
Tod in Venedig (Death in Venice)
and Donya Feuer’s documentary
The Working of Utopia. Moreover,
Otto Bubeníček appeared in the
compelling documentary Nijinsky
& Neumeier, Eine Seelenverwandtschaft im Tanz, portraying John
Neumeier’s inspiration and muse
on his creative journey towards
finding ideal ballet. The celebrated choreographer himself
paid tribute to Otto in the film,
highlighting his technical skills,
as well as extremely charismatic
acting. Jiří Bubeníček’s performances in Dresden have been
captured on DVD – as the Prince
in The Nutcracker (opposite
Yumiko Takeshima, choreographed by Aaron S. Watkin) and

in Giselle (David Dawson’s new
production). With their dance
artistry, the brothers have long
since transcended the borders
of the ballet world; they have
often inspired photographers,
including the renowned fashion
designer Salvatore Ferragamo,
who presented his new collection
with photographs of Jiří.
Throughout their illustrious
career the Bubeníček brothers
have appeared alongside such
globally renowned dancers as
Svetlana Zakharova, Darcey
Bussell, Aurélie Dupont, Agnès
Letestu, Marie-Agnès Gillot,
Polina Semionova, Lucia Lacarra,
Roberto Bolle, Manuel Legris,
Vladimir Malakhov, etc. Yet
their great acclaim, as well as
the success of the Les Ballets
Bubeníček project, has also been
the fruit of long-term hard work,
daily rehearsals. The brothers
have served as inspiration not
only owing to their professionalism, perfectionism and artistic
performances but also, and
most notably, as human beings.
They do not like being compared
with their colleagues or hearing
people singing their praises,
they value above all honesty and
sincerity, both on stage and in
life. Amid an amicable creative

atmosphere, with the bar set at
the highest possible level, all
their guests consider collaborating with Les Ballets Bubeníček
a truly great honour. Jiří and Otto’s ability to attract and inspire
dancers, to provide a creative milieu and friendly spirit is a phenomenon that is undoubtedly
firmly based on their character
and human qualities.
Jiří Bubeníček’s choreographies
need not be described. Everyone
in the auditorium will perceive
them through their eyes or
heart. Noteworthy, however, is
the essential transformation
of the creator’s style of work.
From precise preparation of the
choreography, combinations of
steps, to artistic freedom and
inspiration by the dancer in
front of him. Jiří and Otto do not
deal in empty formal ballet
or postmodernist dance. They
pursue instead a bold theme, one
that connects all their works:
relationships and love. These
are the personal leitmotiv of Jiří,
who has explored their forms, or
existence in general, throughout
his choreographic oeuvre.

FOTO: REBECCA HOPPÉ
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PROGRAM / PROGRAMME

“ … the face, as something receiving and emitting light,
has enchanted him. The most peculiar of the visible
things, the most attractive, and at the same time the
most difficult to comprehend in its illegibility.”

FOTO: ARCHIV ZÜRCHER BALLETT
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„ … tvář, jako věc přijímající i vyzařující světlo,
jej okouzlila. Nejpodivuhodnější z viditelných věcí,
nejpřitažlivější a přitom nejobtížněji srozumitelná
ve své nečitelnosti.“

FOTO: ARCHIV ZÜRCHER BALLETT

Paul Valéry
Úvod do metody Leonarda da Vinci / Introduction à la méthode de Léonard de Vinci, 1895

Le Souffle de l’Esprit
Dech duše

LEONARDO DA VINCI: ŽENSKÁ HLAVA / LA SCAPIGLIATA, 1508

PRO OLGU A MARII / TO OLGA AND MARIE

Choreografie / Choreography: Jiří Bubeníček
Hudba / Music: Otto Bubeníček: Angel’s Arrival
Johann Sebastian Bach:
Air ze Suity č. 3 D dur BWV 1068 / Air from Suite No. 3 in D major, BWV 1068
Fuga G moll BWV 542 / Fugue in G minor, BWV 542
Otto Bubeníček: Silence
Roman Hoffstetter: Smyčcový kvartet F dur op. 3 č. 5, Andante cantabile /
String Quartet in F major, Op. 3 No. 5, Andante cantabile
Johann Pachelbel: Kánon D dur / Canon in D major
Otto Bubeníček: Angel’s Departure
Scéna, kostýmy a video / Sets, costumes and video: Otto Bubeníček
Světla / Lighting: Jiří Bubeníček, Fabio Antoci
Tančí / Dancers:
Sólo Muži / Male solos: Otto Bubeníček, Jiří Bubeníček, Jón Vallejo
Sólo Ženy / Female solos: Elena Vostrotina, Duosi Zhu
Dívky / Girls: Anna Merkulova, Raquél Martínez
Chlapci / Boys: Arsen Mehrabyan, Claudio Cangialosi,
Michael Tucker, Francesco Pio Ricci

Choreografie Le Souffle de l’Esprit Jiřího Bubeníčka vznikla v létě 2007 pro Zürcher Ballett.
Prvním zdrojem inspirace byl dar jeho přítelkyně Marie-Agnès Gillot. Krásná kniha s obrazy
a kresbami Leonarda da Vinci jej fascinovala tím,
jakým způsobem velký renesanční mistr svými
díly uctívá zrození a zánik lidského těla – princip,
který si přál přenést do svých choreografií a který
se zrcadlí i ve výpravě baletu, jejímž autorem
je jeho bratr – dvojče Otto. Vůči „Ano životu“ je
v protikladu sekvence smrti, reflektující vlastní
biografii. Vypovídá o období, kdy choreograf sám
tančil jako sólista baletu v Hamburku. Rodiče jej
nechtěli bezprostředně před důležitou premiérou
konfrontovat se zprávou o úmrtí jeho babičky.
Zprávu obdržel příliš pozdě, s babičkou se již
nemohl rozloučit. Le Souffle de l’Esprit pojal jako
opožděné rozloučení a věnoval je proto svým
dvěma babičkám – Olze a Marii.

Jiří Bubeníček created his choreography Le Souffle
de l’Esprit in the summer of 2007 for the Zürcher
Ballett. He was inspired by the work of Leonardo da
Vinci after receiving a beautiful book of the Renaissance Master’s paintings and drawings from his
friend Marie-Agnès Gillot. He was fascinated by the
manner in which da Vinci venerates the birth and annihilation of the human body – a principle he strove
to transpose in his choreography, which is also
reflected in the work’s sets and costumes, designed
by his twin brother Otto. The “Affirmation of Life” is
juxtaposed with a death sequence, mirroring his own
experience. At the time when Jiří was a soloist of the
Hamburg Ballett, prior to an important premiere his
parents did not want to disturb him with the news of
the death of his grandmother, which he received too
late to be able to bid farewell to her. He perceived Le
Souffle de l’Esprit as his belated farewell and duly
dedicated it to his grandmothers – Olga and Marie.

PRO ILONU / TO ILONA

Choreografie / Choreography: Jiří Bubeníček
Hudba / Music: Otto Bubeníček
Kostýmy / Costumes: Otto Bubeníček
Světla / Lighting: Jiří Bubeníček, Fabio Antoci

Tančí / Dancers:
Iana Salenko, Jón Vallejo, Duosi Zhu, Claudio Cangialosi,
Anna Merkulova, Arsen Mehrabyan, Michael Tucker

„To, co chci vytvořit, nejsou jen
kroky, ale také city mezi lidmi.”
”I would like to invite the audience
to see, think and, above all, feel.”

FOTO: COSTIN RADU

Jiří Bubeníček

FOTO: ROSALIE O'CONNOR

T
Toccata

Jiří Bubeníček made his choreographic debut at
New York City Ballet with Toccata in 2009. To the
encompassing piano music of Otto Bubeníček,
which descends into the depths and then seems
audible when it remains silent, a complex choreo
graphic process arises. This is a work inspired
by Neo-Classicism, which creates its beauty from
flowing dance that resembles a perpetual motion
machine. His relentless figurations, whose ingenuity knows hardly any bounds, are fascinating, as is
the fact that the dancing also touches the human
soul because the choreographer, going beyond the
movements, is exploring the emotionality of the
dancers who are interacting with one another. This
additional level provides the ultimately abstract
Toccata with an enchanting depth. The interplay of
three changing couples and a lone dancer portrays
the varying emotions of romantic relationships,
from joy to melancholy. The main idea of the work,
as Jiří Bubeníček put it, was “that which can arise
from a single touch. A touch is the beginning, as
is a single note … What the ballet transforms into
is the story put together by the audience from the
feelings that emanate from the stage.”

FOTO: COSTIN RADU

Jiří Bubeníček jako choreograf debutoval v roce
2009 s dílem Toccata, které vytvořil pro soubor New
York City Ballet. Spletitý choreografický proces se
odvíjí za zvuku působivé klavírní hudby jeho bratra
Otto Bubeníčka, která sestupuje do hloubek a zdá
se, že zní i ve chvílích odmlky. Je to dílo inspirované
neoklasicismem, jehož krása spočívá v plynulém
tanci, který připomíná stroj perpetuum mobile.
Stejně fascinující je skutečnost, že se tanec dotýká
lidské duše, protože přesahem pohybu choreograf
zkoumá emocionalitu vzájemně na sebe působících
tanečníků. Tato dodatečná úroveň poskytuje okouzlující hloubku. Vzájemné působení tří měnících se
párů a jednoho osamoceného tanečníka zobrazuje
střídající se emoce romantických vztahů, sahající
od radosti k melancholii, od letmých dotyků k objetím. Vše vrcholí v obdivuhodně krásných figurách,
které se znovu rozplétají, a zůstává jedinečná individualita vnitřního rozpoložení jednotlivých postav.
Hlavní myšlenkou Toccaty podle Jiřího Bubeníčka
bylo to, „co může vzniknout z jednoho dotyku. Dotyk je
začátek, stejně jako jeden tón … Kam se balet dostane,
je potom příběh, který si divák sám poskládá z pocitů,
které na něho září z jeviště.“

FOTO: COSTIN RADU
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„Chci pozvat publikum,
aby vidělo, přemýšlelo
a především cítilo.“
“What I want to create is
not just steps but feelings
between people.”
Jiří Bubeníček

V
Faun
ČESKÁ PREMIÉRA / CZECH PREMIERE

Choreografie / Choreography: Jiří Bubeníček
Hudba / Music: Francis Poulenc, Claude Debussy
Scéna a kostýmy / Sets and costumes: Otto Bubeníček
Světla / Lighting: Fabio Antoci, Jiří Bubeníček
Tančí / Dancers:
Raphaël Coumes-Marquet, Jón Vallejo, Claudio Cangialosi, Michael Tucker,
Johannes Schmidt, Jan Oratynski, Fabien Voranger, Francesco Pio Ricci

Faun Jiřího Bubeníčka pojednává o lidské duši,
lidských tužbách a lidských nebo sociálních rolích
a normách. Příběh je protkán vášní a láskou,
jakožto základním lidským citem. Nápad na zpracování se zrodil v létě 2009, kdy se Jiří inspiroval
šokujícím příběhem trestného činu, který zhlédl
ve zpravodajství. Velkou inspirací mu byla také
impresionistická hudba Clauda Debussyho a především cesta do Mnichova, kde navštívil glyptotéku
a prohlédl si Barberiniho mramorového Fauna
v životní velikosti. Premiéra Fauna se uskutečnila
v červnu roku 2012 v rámci premiéry Les Ballets
Russes – Reloaded, kterou uváděl baletní soubor
Semperoper v Drážďanech. Českému publiku se
nyní Faun představí poprvé.

Faun is about the human soul, human desires,
human and social roles and standards. The story
is interwoven with passion and love, the fundamental human emotions. The idea for creating
the choreography occurred in the summer of
2009 when Jiří was shocked by a crime that was
reported on the TV news. He was also inspired by
Claude Debussy’s Impressionistic music and a trip
to Munich, where he visited a glyptotheca and saw
Barberini’s life-size marble sculpture of a faun.
The choreography was premiered in June 2012 at
the performance Les Ballets Russes – Reloaded,
hosted by the Semperoper Ballett in Dresden. This
is the first opportunity a Czech audience has had
to see Faun.

In this work, Jiří and Otto Bubeníček present themselves together as confident storytellers in terms
of choreography and dramaturgy highly skilled in
translating actions into movement. The work is
based on Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray,
the famous decadent novel which once gave rise to
scandal, and poses questions of morality, sensuality
and hedonism. To the accompaniment of music by
Keith Jarrett and Bruno Moretti, the Bubeníčeks
tell the story of the Dorian Gray, who possesses
a portrait which grows old in his place and on which
the traces of his misdemeanors are etched, while
he retains his youth and perfect beauty. While the
choreography of the energetic leading role is tailored
perfectly to Otto Bubeníček, his brother Jiří himself
slips like a chameleon into different characters as
Dorian’s alter ego, mirrors him as his conscience.
The choreographers in this way add a further, psychological level to the work which is enhanced not
only by merely telling the story but is given another
dimension and makes it a captivating experience.
The mirror of our own conscience is inside all of us …
The world premiere of The Picture of Dorian Gray,
dedicated by the Bubeníček brothers to their father,
took place in the summer of 2011 at the chateau
in Velké Losiny, Czech Republic. The choreography
has also been performed to great acclaim in Tokyo,
Rome and the prestigious Copenhagen Summer
Dance festival in 2013.
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Jiří a Otto Bubeníčkovi se představují jako skvělí
vypravěči z hlediska choreografie i dramaturgie. Děj
převádějí do pohybu nanejvýš dovedným způsobem.
Toto dílo je inspirováno příběhem Oscara Wilda
Obraz Doriana Graye, slavným dekadentním románem nastolujícím otázky morálky, smyslnosti a požitkářství, který ve své době způsobil velký skandál.
V doprovodu hudby Keitha Jarretta a Bruno Morettiho bratři Bubeníčkovi líčí příběh hlavní postavy Doriana Graye, na jehož stárnoucí podobizně se odrážejí stopy špatného chování a poklesků, zatímco on
sám zůstává mladý a krásný. Zatímco choreografie
energické hlavní role je dokonale ušitá na míru
Ottovi, bratr Jiří se jako chameleón převtěluje
do různých povahových rysů Dorianova alter ega.
Nastavuje druhému já postavy zrcadlo, které je jeho
svědomím. Choreografii tvoří drobné herecké etudy,
které spojují velké taneční plochy. Tímto rozšířením
o další psychologickou rovinu choreografové obohacují příběh o nový rozměr, čímž přinášejí úchvatně
podmanivý umělecký zážitek. Vždyť zrcadlo svého
svědomí v sobě má každý z nás …
Světová premiéra díla Obraz Doriana Graye, které
bratři Bubeníčkovi věnovali svému otci, se konala
v létě roku 2011 na zámku ve Velkých Losinách
a s úspěchem bylo uvedeno také v Tokiu, v Římě
nebo na prestižním baletním festivalu v Kodani
v roce 2013.

Obraz Doriana Graye
The Picture of Dorian Gray
PRO OTTU BERTISE / TO OTTO BERTIS
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Choreografie / Choreography: Jiří Bubeníček, Otto Bubeníček
Hudba / Music: Keith Jarrett, Bruno Moretti
Kostýmy / Costumes: Denisa Nová
Scéna / Sets: Otto Bubeníček
Světla / Lighting: Jiří Bubeníček, Fabio Antoci
Fotografie / Photography: Klemens Renner

Æ

Tančí / Dancers:
Dorian Gray: Otto Bubeníček
Basil Hallward, Malíř / Basil Hallward, Painter: Jiří Bubeníček
Lord Henry Wotton: Jiří Bubeníček
Obraz Doriana Graye / The Picture of Dorian Gray: Jiří Bubeníček
Sibyl Vane: Raquél Martínez

Jiří a Otto Bubeníčkovi

Jiří and Otto Bubeníček

Jiří a Otto Bubeníčkovi pocházejí ze staré české
cirkusové rodiny, a proto jim bylo předurčeno povolání artistů. Obrat nastal v jedenácti letech, kdy
učitelka tance rozpoznala jejich talent a doporučila dvojčata ke studiu na dnešní pražské Taneční
konzervatoři hl. m. Prahy. Dalším milníkem v jejich životě byla prestižní soutěž v Lausanne, kde
je oslovil John Neumeier a nabídnul jim studium
na baletní škole v Hamburku. Jiří a Otto nejprve
odmítli a až po absolutoriu na konzervatoři přijali
angažmá v hamburském souboru a jejich kariéra
tím nabrala raketový vzestup. Velmi působivým
nahlédnutím do života Jiřího a Otty je film Petera
Schlögla Die Ballett-Zwillinge, který odhaluje vztah
plný napětí, ale i harmonie mezi oběma tanečníky.
Oba stále potvrzují, že právem náleží ke světové
taneční extratřídě a vystupují na prestižních divadelních scénách, na galakoncertech a mezinárodních festivalech po celém světě.

Jiří and Otto Bubeníček hail from an old Czech family
of circus artistes, hence it was only natural for them
to pursue a performing tradition. When they were
eleven years of age, their dance teacher recognised
their talent and recommended that the twins attend
the Prague Dance Conservatory. The next milestone
in their lives was their successful participation in
the Prix de Lausanne competition, where they were
approached by John Neumeier, who invited them
to become students at his ballet school in Hamburg. Jiří and Otto turned down the offer, yet after
graduating from the Prague Dance Conservatory
they accepted an engagement from Neumeier’s
company, with their career skyrocketing afterwards.
An impressive insight into the lives of Jiří and Otto is
provided by Peter Schlögl’s film Die Ballett-Zwillinge,
which reveals a relationship fraught with tension,
but also harmony between the twin dancers. Both
of them have continuously confirmed that they
rank among the world’s top dancers, appearing on
prestigious theatre stages, at gala performances and
international festivals around the globe.
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Ballets
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Otto Bubeníček
První sólista Hamburg Ballett Johna Neumeiera,
skladatel a jevištní výtvarník
Principal dancer, Hamburg Ballett – John Neumeier,
composer and designer

Před absolvováním dnešní Taneční konzervatoře hl.
m. Prahy (pedagog hlavního oboru A. Halász, scénická praxe u J. Slavického) získal artistickou průpravu u svého otce. Ještě za svých studií na konzervatoři získal mezinárodní ocenění na prestižní
mezinárodní soutěži Prix de Lausanne, 1992. V roce
1993 se stal členem Hamburg Ballett a od té doby
na sebe upozorňoval elegancí a formální vybroušeností svého projevu spolu s niterným lyrismem.
Roku 1995 byl jmenován sólistou a o dva roky
později prvním sólistou. Stal se ideálním představitelem Romea (Romeo a Julie), prince Désiré ve Spící
krasavici nebo Solora v Bajadéře (choreografie: N.
Makarova), ale také Jamese v La Sylphide nebo
Alberta v Giselle. Nové umělecké úkoly odkryly i dosud neohraničené žánrové možnosti jeho osobnosti:
vášnivý dramatismus (Tybalt v Romeovi a Julii,
Jago v Othellovi, Duch války v Odysseji, Carabosse
ve Spící krasavici v choreografii M. Eka) a smysl pro
nadsázku a humor (Drosselmeier v Louskáčkovi,
Puk ve Snu noci svatojánské ad.).
J. Neumeier pro něj vytvořil roli Trigorina v Rackovi na hudbu D. Šostakoviče a „ušil mu na míru“ role
Zlatého otroka a Fauna v představení Nijinsky, se
kterým hostoval spolu se svým bratrem v pařížské
Opeře v roce 2003. Tajuplného erotického a svůdného Zlatého otroka, kterým vyjádřil a přímo
zhmotnil sexualitu a zároveň senzualitu reálného
Nižinského a Fauna, kde se převtělil do mytického
polo člověka z jiného světa. Zároveň alternoval
i hlavní roli v tomto díle. Když se John Neumeier
v roce 2009 znovu vrátil k tématu života velkého
tanečníka ve večeru Nijinsky-Epilog, vytvořil pro
Ottu Bubeníčka roli Václava Nižinského (Der Mann
– Vaslaw Nijinsky) v baletu Le Pavillon d'Armide.
Vedle postav v baletech Neumeiera Otto Bubeníček
samozřejmě tančil v baletech jiných choreografů:
Eka, Balanchina, Duata, Ashtona, Robbinse, Thosse,
Lacotteho a dalších. V témže roce ztělesnil roli hlavní roli v Neumeierově baletu Orfeus, která se stala
jedním z jeho největších interpretačních triumfů.

Není proto divu, že za skvělý výkon v této roli získal nominaci na prestižní cenu Faust, udělovanou
za nejlepší divadelní výkony. Následovala ocenění:
Premi Danza&Danza, časopis TANZ ho rovněž
odměnil titulem Nejlepší tanečník roku 2009. Cenu
Best Duet 2012 získal spolu s bratrem na tanečním
festivalu Dance Open v Petrohradě. Velkou poctu
vzdal samotný Neumeier Ottovi Bubeníčkovi, když
pro něho a baletní hvězdu Darcey Bussell postavil
pas de deux Lento k znovuotevření budovy Covent
Garden v Londýně (1999). V roce 2000 hostoval
v Národním divadle v Praze hned dvakrát: v galavečeru Hvězdy nové generace a v Neumeierově
choreografické verzi Snu noci svatojánské (v roli
Puka). V době, kdy začal Jiří Bubeníček choreografovat, Otto se začal věnovat hudbě. V jeho případě
se nejedná pouze o hudební dramaturgii, nebo
experimentování a kompilaci, ale stal se osobitým skladatelem, který se nebojí psát partitury
v různých hudebních formách (Unerreichbare Orte,
Hamburg Ballett, 2005; Ai No Yaukue Mo, Sapporo,
2005; Toccata, New York City Ballet, 2009). Je autorem hudby pro film Nachtrausch Jany Pulkrábkové.
Zájem o design a umění ho přivedl až k scénografii. Má za sebou několik pozoruhodných scénografií, a také realizací kostýmního designu. Ottův
zájem o design vedl až k navrhování webových
stránek nebo speciálních termo bot pro baletní
umělce, které si svým designem získaly oblibu
mezi tanečníky na všech kontinentech. Otto Bubeníček je i vynikajícím baletním pedagogem. Řadu
mladých tanečníků připravil na různé mezinárodní
soutěže, vyučoval na letních International Ballet
Masterclasses v Praze, které pořádá Daria Klimentová. Vedle kreativní práce, díky svým bohatým znalostem z historie a dějin baletu, divadelní
vědy a dramaturgie, je stálým spolupracovníkem
bratra na poli dramaturgie jeho děl.

In addition to Neumeier’s works, Otto Bubeníček
danced in ballets created by other choreographers: Ek, Balanchine, Duato, Ashton, Robbins,
Thoss, Lacotte, etc. In 2009, he portrayed the lead
role in Neumeier’s Orpheus, one of the apices
of his career, earning him a nomination for the
prestigious Faust prize, awarded for the best
theatre performances. Other accolades ensued:
the Premi Danza&Danza, Dancer of the Year (2009,
from the journal TANZ), Best Duet 2012, which
Otto received together with Jiří at the Dance Open
festival in St. Petersburg. Neumeier paid a great
tribute to Otto by creating for him and the ballet
star Darcey Bussell the pas de deux Lento for the
gala performance marking the reopening of Covent Garden in London (1999). In 2000 he appeared
as a guest at the National Theatre in Prague
within the gala evening Stars of a New Generation,
and danced Puck in Neumeier’s version of A Midsummer Night’s Dream in the Czech capital. At the
time when Jiří Bubeníček began choreographing,
Otto plunged into writing music. He is not, however, only a musical dramaturge, experimenter
or compiler, but a singular composer who has
penned scores for various ensembles (Unerreichbare Orte, Hamburg Ballett 2005; Ai No Yaukue
Mo, Sapporo 2005; Toccata, New York City Ballet
2009) and film (Jana Pulkrabek’s Nachtrausch).
Moreover, he began designing sets and costumes,
as well as websites and special thermo shoes for
ballet artists, which are popular among dancers
all over the world. Otto Bubeníček is also a distinguished pedagogue. He has prepared numerous
young dancers for international competitions and
taught at the summer Daria Klimentová International Ballet Masterclasses in Prague. Owing to
his profound knowledge of ballet history, theatre
and dramaturgy, he assists his brother Jiří as
a dramaturge.

Jiří Bubeníček
První sólista Semperoper v Drážďanech, choreograf
Principal dancer, Semperoper Ballett in Dresden, choreographer
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Prior to attending the Prague Dance Conservatory, where his main teacher was Prof. Halász
and stage practice with Prof. Slavický, Otto was
trained as an artiste by his father. While studying
at the conservatory, he received international
accolades at the prestigious international Prix de
Lausanne competition in 1992. In 1993 Otto joined
the Hamburg Ballett and ever since has fascinated audiences and critics alike with his elegance
and formal refinement, as well as inner lyricism.
In 1995 he was appointed a soloist and two years
later named principal dancer. He dazzled as
Romeo in Romeo and Juliet, Prince Désiré in The
Sleeping Beauty, Solor in La Bayadére (choreography: N. Makarova), as well as James in La Sylphide
and Albert in Giselle. The new artistic tasks he fulfilled revealed skills that allowed him to perform
in numerous genres: passionate drama (Tybalt in
Romeo and Juliet, Iago in Othello, the Spirit of War
in The Odyssey, Carabosse in The Sleeping Beauty,
choreographed by Mats Ek) and a sense of hyperbole and humour (Drosselmeier in The Nutcracker,
Puck in A Midsummer Night’s Dream, etc.).
John Neumeier created from him the role of Trigorin in The Seagull to Dmitry Shostakovich’s music
and tailor-made the roles of the Golden Slave and
Faun in the production Nijinsky, in which Otto and
his twin brother appeared at the Paris Opera in
2003. The mysterious erotic and seductive Golden
Slave, a role through which he expressed and
fleshed out the sexuality as well as sensuality of
Nijinsky himself, and Faun, in which he embodied
the mythical semi-human from another world. He
also alternated in the lead role in this choreography. When in 2009 John Neumeier returned to the
theme of the life of the legendary dancer in the
performance titled Nijinsky-Epilogue, he created
for Otto Bubeníček the role of Vaslav Nijinsky (Der
Mann – Vaslaw Nijinsky) in the ballet Le Pavillon
d'Armide.

Jako dítě z artistické rodiny, která vystupovala
jako 5 Bertis, získával svou první pohybovou
výchovu spolu se svým bratrem-dvojčetem Ottou
v útlém věku. Jeho velký talent se dále rozvíjel
na dnešní Taneční konzervatoři hl. m. Prahy
(v klasickém tanci žák A. Halásze, scénická praxe
u J. Slavického), kterou absolvoval v roce 1993.
Již během studia získal mezinárodní ocenění
(například Prix de Lausanne, 1992). Plně rozvinout jeho interpretační schopnosti mu umožnilo
angažmá v Hamburg Ballett (od 1993, v roce 1995
jmenován sólistou, od roku 1997 první sólista),
kde ztělesnil titulní role v baletech J. Neumeiera,
M. Eka, N. Makarové aj. Vrcholné fyzické výkony
spojuje s formální dokonalostí a charakterizačním
mistrovstvím. Rozpětí jeho hereckých možností je
nebývale široké: od rolí plných humoru a komiky
(např. Petruccio v Crankově Zkrocení zlé ženy)
po role lyrické a tragické (Solor v Bajadéře, Král
Ludvík Bavorský, Muž ve stínu v inscenaci Illusionen – Wie Schwanensee, Albert v Giselle a jiné).
J. Neumeier pro něj vytvořil řadu rolí: jmenujme
kupříkladu Konstantina Trepleva v Rackovi (2002)
a zejména roli geniálního tanečníka Václava Nižinského (Nijinsky, 2000), se kterou slavil úspěch
po světě, pařížskou Operu nevyjímaje. Bubeníček
se zde zcela bravurně chopil interpretace hlavní
postavy, vystavěl v obdivuhodných nuancích jeho
lidský rozměr i tvůrčí muka. S inscenací pak soubor procestoval celý svět. Roli Armanda Duvala
v Dámě s kaméliemi dovedl v obtížné choreografii
k sugestivnímu ztvárnění. Postava dějem retrospektivně prochází, v nespočetných adagiích a pas
de deux smazal hranici mezi tanečníkem a jeho
interpretací. Za tento osobitý výkon získal Jiří
prestižní baletní cenu Benois de la Danse (2002).
Tančil v choreografiích G. Balanchina, S. Celise,
J. Cranka, D. Dawsona (filmové zpracování baletu
Giselle), M. Eka (např. role Prince v jeho verzi
Spící krasavice), W. Forsytha, J. Kyliána a dalších.
Hostoval v pařížské Opeře a na mnoha světových
festivalech a gala večerech. Získal i řadu dalších
ocenění svého tanečního umění: Cena Premi
Danza&Danza 2009 v Itálii a nominace časopisu
Ballettanz na nejlepšího tanečníka roku 2009,
Best Duet 2012 na festivalu Dance Open v Petrohradě (spolu s bratrem), Cena Mary Wigman
v roce 2013.

V roce 2006 přijal pozvání Aarona S. Watkina
a stal se prvním sólistou baletu Semperoper
v Drážďanech. Zde ztvárnil nové role, od klasických baletů jako Bajadéra, Giselle, Spící krasavice,
Louskáček, Labutí jezero, Coppélie a legendárního
Apollona (Balanchine), až po kreace současných
choreografů (Ek, Inger, Ekman, Dawson, Godani,
Forsythe, Celis, Kylián, Belarbi, Larbi Cherkaqui
a další). Stijn Celis pro něho vytvořil Romea, Ohad
Naharin ho postavil do centra své choreografie
Minus 16. Před českým publikem se představil
jako interpret v roli Oberona ze Snu noci svatojánské při hostování Hamburg Ballett v Národním
divadle v Praze (2000). Následovaly další návštěvy s rodícím se společným projektem Les Ballets
Bubeníček: Bubeníček and Friends (2009, Národní
divadlo v Praze), Bubeníček Ballet World (2011, zámek Velké Losiny a 2012, Státní hrad Šternberk).
V posledních patnácti letech se Jiří Bubeníček
projevil jako talentovaný choreograf a sklidil hned
několik ocenění. Od menších baletů jako A Different Drum (2000, Hamburg Ballett), Bolero II (2001,
Sapporo), Prisoners of feelings (2003, Kodaň),
Made on Earth (2002, Varna), Beyond Words (2002,
Kodaň) přes Grafitty a Absinth (Nová scéna Národního divadla v Praze, 2002), Unrreichbare Orte
(Hamburg Ballett, 2005) až po Le Souffle de l’Esprit
(2007, Curych, Vídeň), Faun (2012, Semperoper),
Toccata (2009, New York City Ballet) a Gentle
Memories (2012, New York City Ballet), Outrenoir
(2012, Čínský národní balet), Burning Bridges
(2013, Gauthier Dance Stuttgart), The Picture of
Dorian Gray (2011, Kodaň, Tokio), novou verzi
Gentle Memories (2012, Mariinské divadlo, Petrohrad), balet Prelude and Fugue (pro étoiles baletu
pařížské Opery Hervé Moreaua a Dorothée Gilbert, 2013, Tokio), L’Heure Bleue (2013, Charlotte,
USA), Stravinského Příběh vojáka (2013, Musiktheater Gelsenkirchen). V Drážďanech vzbudila ohlas
jeho taneční instalace Die innere Stimme/The inner
voice pro galerii Albertinum v roce 2010.
V roce 2002 získal 2. cenu na Mezinárodní baletní
soutěži ve Varně za choreografii Made on Earth
na hudbu Ch. Zehndera, dále Cenu diváků (2004,
Hannover). V současné době má na kontě již přes
čtyřicet choreografií (!), z nichž mnohé vstoupily
do repertoáru baletních souborů v Evropě, Americe a Číně.

Born into a family of circus artistes (performing as the 5 Bertis), he and his twin brother Otto
received movement training from a tender age. Jiří
further honed his exceptional skills at the Prague
Dance Conservatory, studying classical dance with
Prof. Halász and stage practice with Prof. Slavický
and graduating in 1993. He received an international award while still a student (Prix de Lausanne,
1992). His talent and artistry developed to the full
owing to his being engaged at the Hamburg Ballett,
which he joined in 1993 (in 1995 he was named
a soloist and in 1997 a principal dancer). For the
company, he portrayed the lead roles in choreographies by John Neumeier, Mats Ek, Natalia Makarova
and others. Jiří combines top-notch physical performances with formal perfection and mastery of
characterisation, with the range of roles he is able
to perform being extensive indeed: humorous and
comical (e.g. Petruchio in Cranko’s The Taming of
the Shrew), lyrical and tragic (Solor in La Bayadére,
King Louis of Bavaria, the Man in the Shadow in Illusions – Like Swan Lake, Albert in Giselle, etc.). John
Neumeier tailor-made a number of roles for him,
for instance, Konstantin Treplyov in The Seagull
(2002) and, most notably, that of the celebrated
dancer Vaslav Nijinsky (Nijinsky, 2000), for which
he gained acclaim worldwide, including at the Paris
Opera. Jiří Bubeníček portrayed the legendary
ballet dancer in the performance Nijinsky, which the
Hamburg Ballett presented all over the world, with
the utmost bravura: never leaving the stage, he
rendered both his human dimension and creative
torture in remarkable nuances. His Armand Duval
in a difficult choreography of La dame aux camélias
was a suggestive character retrospectively passing
through the action; in numerous adagios and pas de
deux, he erased the borderline between the dancer
and the dramatis persona. This remarkable performance earned Jiří one of prestigious ballet prizes,
the Benois de la Dance (2002).
He has danced in choreographies by George Ba
lanchine, Stijn Celis, John Cranko, David Dawson
(his film version of Giselle), Mats Ek (e.g. the Prince
in The Sleeping Beauty), William Forsythe, Jiří Kylián
and others, and has appeared at the Paris Opera
and performed at numerous festivals and gala
evenings worldwide. Other noteworthy accolades
include: the Danza&Danza Prize (2009, Italy), nomi
nation by the magazine Ballettanz for best dancer
of the year, Best Duet 2012 at the Dance Open
festival in St Petersburg (together with his twin
brother), and the Mary Wigman Prize in 2013.

In 2006, Jiří Bubeníček accepted Aaron S. Watkin’s
invitation to join the Semperoper Ballett in Dresden as a principal dancer. He was afforded the
opportunity to portray new roles in classical ballets (La Bayadére, Giselle, The Sleeping Beauty, The
Nutcracker, Swan Lake, Coppélia and Balanchine’s
Apollo), as well as dance in contemporary choreographies by Ek, Inger, Ekman, Dawson, Godani,
Forsythe, Celis, Kylián, Belarbi, Larbi Cherkaqui,
etc. Stijn Celis tailored for him Romeo, Ohad Naharin placed him at the centre of his choreography
Minus 16. Czech audiences saw him in the role of
Oberon in A Midsummer Night’s Dream, performed
by the Hamburg Ballett at the National Theatre
in Prague in 2000. More performances followed
within the Les Ballets Bubeníček project: Bubeníček
and Friends (2009, National Theatre in Prague),
Bubeníček Ballet World (2011, Velké Losiny chateau;
2012, Šternberk castle).
During his time in Hamburg, Jiří Bubeníček demonstrated his choreographic talent and immediately
received a number of awards for his works, ranging
from minor ballets, such as A Different Drum (2000,
Hamburg Ballett), Bolero II (2001, Sapporo), Prisoners of Feelings (2003, Copenhagen), Made on Earth
(2002, Varna), Beyond Words (2002, Copenhagen),
through Graffiti and Absinth (2002, New Stage of the
National Theatre, Prague), Unrreichbare Orte (2005,
Hamburg Ballett) to Le Souffle de l’Esprit (2007,
Zurich, Vienna), Faun (2012, Semperoper), Toccata
and Gentle Memories (2009 and 2012, New York City
Ballet), Outrenoir (2012, Chinese National Ballet),
Burning Bridges (2013, for Gauthier Dance in Stuttgart), The Picture of Dorian Gray (2011, Copenhagen,
Tokyo), a new version of Gentle Memories (2012, for
the Mariinsky Theatre in St. Petersburg), Prelude
and Fugue (2013, for the Paris Opera Ballet étoiles
Hervé Moreau and Dorothée Gilbert, Tokyo), L’Heure
Bleue (2013, Charlotte, USA), Stravinsky’s L'Histoire
du soldat (2013, for the Musiktheater im Revier,
Gelsenkirchen). His dance installation Die innere
Stimme /The Inner Voice (2010) at the Albertina
gallery in Dresden met with a great response.
In 2002, Jiří won second prize at the international ballet competition in Varna, Bulgaria, for his
choreography Made on Earth to Zehnder’s music;
in 2004 he received the Audience Prize in Hanover.
To date, he has created more than forty (!) choreo
graphies, many of which have been included in the
repertoire of ballet companies in Europe, America
and China.

První sólistka Semperoper Ballett v Drážďanech
First Soloist, Semperoper Ballett in Dresden
Anna Merkulova studied in her
native Donetsk, Ukraine, where
she joined the State Academic
Theatre of Opera and Ballet, and
later on danced with Estonia’s
Fouette Youth Ballet, as well as in
the USA (e.g. in Houston). Since
2006 she has been a member
of the Semperoper in Dresden,
since 2012 a first soloist.

The Kiev native graduated in
2000 from the dance school in
Donetsk, Ukraine, where from
2000 to 2002 she was a member of the State Academic
Theatre of Opera and Ballet
before becoming a soloist of the
National Opera in Kiev. In 2005
she joined the Staatsballett in
Berlin as a demi-soloist, in 2007
was named principal dancer. She
has received numerous awards,
including 1st prizes at the
International Ballet Competitions
in Helsinki and Nagoya, Japan,
in 2005 and the Deutscher Tanz
preis Zukunft prize in the same
year. Iana Salenko has danced at
gala performances all over the
world and appeared as a guest
of renowned ballet companies
(e.g. in 2013 she portrayed Kitri
in Don Quixote at the Royal Ballet,
Covent Garden).

Elena Vostrotina
První sólistka Semperoper Ballett v Drážďanech
Principal dancer, Semperoper Ballett in Dresden
Elena Vostrotina vystudovala
Baletní akademii A. Vaganovové
v Petrohradě a po studiu nastoupila do Kirovova baletu tamtéž.
Od roku 2006 je členkou Semperoper v Drážďanech, od roku 2011
jeho první sólistkou. Je držitelkou mnoha ocenění, v roce 2009
získala například cenu kritiky
časopisu Dance Europe Magazine
nebo Paradise Award za nejlepší výkon v baletu La Bayadére
(Novosibirsk, Rusko).

Elena Vostrotina studied at
the Vaganova Ballet Academy
in St Petersburg, where after
graduating she joined the Kirov
Ballet. Since 2006 she has been
a member of the Semperoper in
Dresden, since 2011 a principal
dancer. She has won a number
of accolades, including the 2009
Dance Europe Magazine critics’
prize and the Paradise Award for
the best performance in the ballet
La Bayadére (Novosibirsk, Russia).
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Duosi Zhu
Demisólistka Semperoper Ballett v Drážďanech
Second Soloist, Semperoper Ballett in Dresden
Duosi Zhu získala taneční vzdělání na Henan Province Artist
School, Pekingské taneční akademii v Číně a na Schweizerische
Ballettberufsschule v Curychu.
Nejprve byla členkou Zürcher
Ballett a od roku 2007 je členkou
Semperoper v Drážďanech,
od roku 2013 demisólistkou.
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Rodačka z Kyjeva absolvovala
v roce 2000 na taneční škole
v ukrajinském Doněcku. V letech
2000–2002 tančila ve Státním
akademickém divadle opery
a baletu v Doněcku a posléze se
stala sólistkou Národní opery
v Kyjevě. V roce 2005 nastoupila
do souboru Staatsballett v Berlíně jako demisólistka a v roce
2007 byla jmenována první
sólistkou. Je držitelkou mnoha
ocenění, například prvních cen
na Mezinárodních baletních
soutěžích v Helsinkách a v japonské Nagoje v roce 2005, v témže
roce získala také Cenu Deutscher
Tanzpreis Zukunft. Pravidelně
účinkuje na gala představeních
po celém světě a je hostem
významných baletních souborů
(například v roce 2013 účinkovala jako Kitri v Donu Quijotovi
v londýnském Royal Ballet v Covent Garden).

Anna Merkulova
Studovala v rodném Doněcku, kde působila ve Státním
akademickém divadle opery
a baletu, později v estonském
souboru Fouette Youth Ballet
a následně také v USA (například
v Houstonu). Od roku 2006 je
členkou Semperoper v Drážďanech, od roku 2012 je jeho první
sólistkou.
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První sólistka Staatsballett v Berlíně
Principal dancer, Staatsballett in Berlin

FOTO: REBECCA HOPPÉ

FOTO: ARCHIV I. SALENKO

Iana Salenko

Duosi Zhu studied at the Henan
Province Artist School, the
Beijing Dance Academy and the
Schweizerische Ballettberufs
schule in Zurich. She started
as a member of the Zürcher
Ballett, since 2007 she has been
a member of the Semperoper in
Dresden, since 2013 a demi-soloist.

Raquél Martínez
Coryphée, Semperoper Ballett v Drážďanech
Coryphée, Semperoper Ballett in Dresden
Španělská tanečnice studovala
na Scaena Carmen Roche v Madridu a Conservatorio Profesional de Danza de Murcia. Jejím
prvním angažmá se stal soubor
Ballet Carmen Roche v Madridu,
kde působila v letech 2000–2005.
Od roku 2006 je členkou souboru
Semperoper v Drážďanech, kde
působí dodnes.

The Spanish ballerina Raquél
Martínez studied at the Scaena
Carmen Roche in Madrid and
the Conservatorio Profesional
de Danza de Murcia. From 2000
to 2005 she was engaged at the
Ballet Carmen Roche in Madrid.
She has been a member of the
Semperoper Ballett in Dresden
since 2006.

První sólista Semperoper Ballett v Drážďanech
First Soloist, Semperoper Ballett in Dresden
Claudio Cangialosi studoval
na taneční škole při La Scale
v Miláně. V roce 2006 nastoupil
do Semperoper v Drážďanech
a v roce 2013 se zde stal sólistou. Za své taneční umění získal
řadu ocenění, například Cena
Giuliany Penzi v roce 2013 nebo
Cena Danza&Danza ve stejném
roce. Úspěšně se věnuje také
choreografické tvorbě, v roce
2012 získal Cenu SIAE za choreografii With(in).

Claudio Cangialosi studied at
the dance school within Milan’s
La Scala. In 2006 he joined the
Semperoper Ballett in Dresden,
where in 2013 he was named
principal dancer. His artistry has
earned him a number of awards,
including the Giuliana Penzi
Prize and the Danza&Danza
Prize in 2005. He is also an acclaimed choreographer, in 2012
he received the SIAE Creativity
Prize for the ballet With(in).
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Claudio Cangialosi

Arsen Mehrabyan studied at the
Armenian National Ballet School
in Yerevan (1991–1998) and subsequently continued to hone his
skills at the ballet school within
the Hamburg Ballett, where in
2002 he was named a soloist.
In 2009 he became a soloist of
the Zürcher Ballett, since 2011
he has been a principal dancer
of the Swedish Royal Ballet in
Stockholm. He garnered success
at the 2002 International Ballet
Competition in Varna, Bulgaria, in
2003 he received the Dr. Wilhelm
Oberdorfer Award and in 2005
a special prize of the jury at
the international competition in
Nagoya, Japan. He has frequently
appeared as a guest at gala performances worldwide (Lithuania,
Italy, Japan, Russia, Uruguay,
etc.). Moreover, he is a member
and choreographer of the Armenian ensemble ForcefulFeelings,
with whom he has danced at
various festivals.

První sólista Semperoper Ballett v Drážďanech
Principal dancer, Semperoper Ballett in Dresden
Francouzský tanečník vystudoval
École de Danse de l’Opéra de
Paris. První profesionální angažmá získal jako sólista v baletním
souboru Wiener Staatsoper. Poté
následoval Het Nationale Ballet
v Amsterdamu (1998), Grand
Sujet (2000) a soubor Les Ballets
de Monte Carlo, kde byl od roku
2002 sólistou. Od roku 2006
je prvním sólistou Semperoper v Drážďanech. Vystupuje
na mnoha mezinárodních gala
představeních a festivalech
(USA, Kanada, Kuba, Austrálie, Japonsko, Itálie, Singapur,
Francie, Rusko a další). V letech
2009 a 2010 hostoval společně s English National Ballet
v Londýně, Barceloně, Moskvě
a americkém Houstonu. Působí
také jako choreograf (například drážďanský Ples v Opeře
2009–2012, silvestrovské pořady
ZDF v letech 2010–2012).

Fabien Voranger
První sólista Semperoper Ballett v Drážďanech
First Soloist, Semperoper Ballett in Dresden
Fabien Voranger studoval tanec
na École de Danse de l’Opéra de
Paris, dále v Marseille a také
v Royal Ballet School v Londýně.
Účastnil se mezinárodních baletních soutěží, v roce 1997 získal
cenu Prix Espoir v Lausanne.
Profesionální kariéru zahájil
v Národním baletu v Marseille,
později se stal sólistou Deutsche
Oper Berlin a Wiener Staatsoper Ballett. V roce 2006 se stal
členem souboru Semperoper
v Drážďanech.

Fabien Voranger studied at the
École de Danse de l’Opéra de
Paris, in Marseille and at the
Royal Ballet School in London.
He participated in international
ballet competitions and in 1997
won the Prix Espoir in Lausanne.
He launched his professional
career at the Ballet National Marseille, later on became a soloist
of the Deutsche Oper Berlin and
the Wiener Staatsoper Ballett. In
2006 he joined the Semperoper
Ballett in Dresden.

Raphaël Coumes-Marquet
studied at the École de Danse
de l’Opéra de Paris. He received
his first professional engagement as a soloist of the ballet
company of the Wiener Staatsoper. Subsequently, he worked
with the Het Nationale Ballet in
Amsterdam (1998), Grand Sujet
(2000) and Les Ballets de Monte
Carlo, where in 2002 he became
a soloist. Since 2006 he has
been a principal dancer of the
Semperoper Ballett in Dresden.
He has danced at numerous
international gala performances
and festivals (USA, Canada, Cuba,
Australia, Japan, Italy, Singapore,
France, Russia, etc.). In 2009 and
2010 he appeared as a guest with
English National Ballet in London,
Barcelona, Moscow and Houston.
He also creates his own choreo
graphies (e.g. for the Ball at the
Opera in Dresden, 2009–2012,
New Year’s Eve programmes for
the ZDF TV channel, 2010–2012).
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První sólista Švédského královského baletu ve Stockholmu
Principal dancer, Swedish Royal Ballet
Arsen Mehrabyan studoval
v letech 1991–1998 Arménskou
národní baletní školu v Jerevanu
a poté ve studiích pokračoval
v Baletní škole při Hamburg
Ballett, kam záhy nastoupil
a v roce 2002 se stal sólistou.
V roce 2009 se stal prvním
sólistou Zürcher Ballett a od roku
2011 je prvním sólistou Švédského královského baletu ve Stockholmu. Je laureátem Mezinárodní baletní soutěže ve Varně
(2002), v roce 2003 získal Cenu
Dr. Wilhelma Oberdorfera a stal
se držitelem zvláštní ceny poroty
v Mezinárodní baletní soutěži
(Nagoja, 2005). Je častým hostem gala představení na mezinárodních scénách (například Litva,
Itálie, Japonsko, Rusko nebo Uruguay). Je také členem a choreografem arménské skupiny ForcefulFeelings, se kterou vystupuje
na tanečních festivalech.

Raphaël Coumes-Marquet
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Arsen Mehrabyan
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První sólista Semperoper Ballett v Drážďanech
First Soloist, Semperoper Ballett in Dresden

Francesco Pio Ricci
Coryphée, Semperoper Ballett v Drážďanech
Coryphée, Semperoper Ballett in Dresden
Francesco Pio Ricci absolvoval
na baletní škole Teatro alla
Scala, ze které nastoupil přímo
do baletního souboru Teatro alla
Scala. Od roku 2011 je členem
souboru Semperoper v Drážďanech.

Francesco Pio Ricci studied
at the Teatro alla Scala ballet school in Milan and after
graduating immediately joined
the theatre’s ballet company.
He has been a member of the
Semperoper Ballett in Dresden
since 2011.

Jón Vallejo studied at the Thalia
Mentxu Medel school in San
Sebastian and at the Scaena
Carmen Roche in Madrid. After
graduating, he joined the Ballet
Carmen Roche in Madrid and
Compañia Nacional de Danza 2.
Since 2006 he has been a member of the Semperoper Ballett in
Dresden, where in 2011 he was
named principal dancer. He has
portrayed numerous classical
and contemporary repertoire
roles and appeared at ballet
gala performances and festivals
all over the world (Moscow, St.
Petersburg, Tokyo, Milan, Rome,
Prague, Brisbane, Lausanne,
etc.). In 2009 the Dance Europe
Magazine named him best dancer for his performance in William
Forsythe’s choreography In The
Middle Somewhat Elevated.

Michael Tucker
Coryphée, Semperoper Ballett v Drážďanech
Coryphée, Semperoper Ballett in Dresden
Michael Tucker studoval v letech
2005–2008 na School of American Ballet, pokračoval na New
York Choreographic Institute
a následně na Palucca Schule
v Drážďanech. Od roku 2010 je
členem souboru Semperoper
v Drážďanech. Věnuje se také
choreografii.

Michael Tucker studied at the
School of American Ballet (2005–
2008), the New York Choreographic Institute and the Palucca
Schule in Dresden. He has been
a member of the Semperoper
Ballett in Dresden since 2010
and is also a choreographer.
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Johannes Schmidt
Coryphée, Semperoper Ballett v Drážďanech
Coryphée, Semperoper Ballett in Dresden
Vystudoval Palucca Schule
v Drážďanech, poté nastoupil
do Semperoper v Drážďanech.
Již během studia se účastnil
řady tanečních soutěží a získal
významná ocenění (například
v roce 2006 Zlatou medaili
Solothurn ve Švýcarsku nebo
v roce 2007 dvě stříbrné medaile
na soutěži Tanzolymp v Berlíně).
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Studoval ve škole Thalia Mentxu Medel ve španělském San
Sebastianu a následně na Scaena Carmen Roche v Madridu.
Po studiích vystřídal soubory
Ballet Carmen Roche v Madridu
a Compañia Nacional de Danza 2.
Od roku 2006 působí v Semperoper v Drážďanech, od roku 2011
na postu sólisty. Vytvořil řadu
rolí klasického i moderního repertoáru. Vystupuje na baletních
gala představeních a festivalech po celém světě (například
Moskva, Petrohrad, Tokio, Milán,
Řím, Praha, Brisbane, Lausanne
a další). V roce 2009 získal cenu
Dance Europe Magazine pro nejlepšího tanečníka za svůj výkon
v choreografii W. Forsytha In The
Middle Somewhat Elevated.
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Jón Vallejo

Johannes Schmidt attended
the Palucca Schule in Dresden
before joining the Semperoper
Ballett. While still a student,
he garnered success at ballet
competitions; in 2006 he won
the Gold Medal in Solothurn,
Switzerland, in 2007 two Silver
Medals at the Tanzolymp competition in Berlin.

Jan Oratynski
Člen souboru Semperoper Ballett v Drážďanech
Member of the Semperoper Ballett in Dresden
Jan Oratynski se tanci začal
věnovat v baletní škole Velkého
divadla v Moskvě, poté ve studiích pokračoval v baletních
školách v Düsseldorfu, ve Stuttgartu a v Královské baletní škole
v Antverpách. Svou profesionální
kariéru zahájil ve Vlámském královském baletu v Belgii a od roku
2004 je členem souboru Semperoper v Drážďanech.

Jan Oratynski attended the ballet
school of the Bolshoi Theatre
in Moscow and continued his
studies in Düsseldorf, Stuttgart
and at the Royal Ballet School
in Antwerp. He launched his
professional career at the Royal
Ballet of Flanders in Belgium
and has been a member of the
Semperoper Ballett in Dresden
since 2004.

Zvláštní poděkování:

všem tanečníkům Les Bubeníček Ballets,
zaměstnancům Národního divadla,
zvláště Petrovi Zuskovi, Martinovi Rypanovi, Lucii Divíškové,
Josefovi Svobodovi a Petrovi Plevovi,
dále pak
Aaronovi S. Watkinovi, Johnovi Neumeierovi, Lauře Grahamové,
Arnemu Walterovi, Fabiovi Antocimu a Dominikovi Stroblovi.

PARTNEŘI NÁRODNÍHO DIVADLA

Special thanks:

to all the dancers in our Les Bubenicek Ballets group
to the entire staff of the National Theatre,
to Petr Zuska, Martin Rypan, Lucie Divíšková, Josef Svoboda, Petr Pleva
and
to Aaron S. Watkin, John Neumeier, Laura Graham, Arne Walter,
Fabio Antoci, Dominik Strobl

PARTNER INSCENACÍ
NÁRODNÍHO DIVADLA

SEZONA 2013 / 2014
Doc. MgA. Jan Burian,
ředitel Národního divadla
MgA. Petr Zuska,
umělecký šéf Baletu Národního divadla

PARTNER INSCENACÍ
BALETU A OPERY ND

MEDIÁLNÍ
PARTNER

MECENÁŠI NÁRODNÍHO DIVADLA

Vydalo Národní divadlo
Zřizovatelem Národního divadla je MKČR
Graficky upravil: Petr Huml, Formata
Foto: Rebecca Hoppé, Bart Manders, Rosalie O'Connor, Costin Radu, Klemens Renner, Ian Whalen
Autor textů: Jiří a Otto Bubeníčkovi, Prof. Helena Kazárová, PhD., Pavol Juráš, PhD., Lucie Divíšková
Překlad: Hilda Hearne
© Národní divadlo, 2014
ISBN: 978-80-72-58-460-4
NÁRODNÍ DIVADLO DĚKUJE ZA VÝRAZNOU PODPORU

Hudba v představení užita na základě licence OSA.

Část dekorace pro choreografii Faun byla zapůjčena ze Semperoper v Drážďanech.
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