
 

 

 

Solistes i primers ballarins del Kremlin i el Bolxoi de          

Moscou interpreten la Suite del Don Quixot i clàssics del          

ballet 

La gala tindrà lloc el proper dissabte 24 d’octubre, a les 21h, i forma part de la                 

32a Temporada BBVA de Dansa del Centre Cultural Terrassa. 

 

El Teatre de Bolxoi i el Teatre del Kremlin de Moscou compten amb un llegat artístic de                 

dansa d’alt nivell i amb desenes de gires internacionals fet que els ha convertit en un                

dels epicentres de la dansa a Europa. Dins de la 32a Temporada BBVA de Dansa, les                

dues companyies s’han unit per oferir una gran gala de primers ballarins i solistes amb               

un variat repertori clàssic i una primera part dedicada a la Suite del Don Quixot. La                

segona part de la 32a Temporada comptarà també amb el Balleto di Siena amb l’obra               

Butterfly (14 de novembre) i el Ballet del Bolxoi del Bielorússia portarà una obra              

mestra de la dansa romàntica, Giselle (5 de desembre). 

 

Teatre de Bolxoi de Moscou 

La paraula ‘bolxoi’ significa ‘gran’ en rus i, efectivament, aquest teatre és un dels              

centres més grans i significatius de l’òpera i el ballet a nivell mundial. Construït l’any               

1825, és després de La Scala (Milà), el teatre més gran d’Europa amb un aforament de                

1740 persones. El 28 d’octubre de 2011 el Teatre va ser reobert al públic després de                

romandre 6 anys tancat per una restauració. L’elenc del ballet del Bolxoi està integrat              

per més de 200 ballarins i en el conjunt del teatre hi treballen 2.700 persones entre                

personal artístic i tècnic. 

 

Teatre del Kremlin de Moscou 

La companyia de ballet d’aquest teatre va néixer l’any 1990 fruit de la perseverança              

del director artístic del Kremlin, Andreu Petrov, ex-solista del Bolxoi i actual director de              

la companyia. El Ballet del Kremlin compta amb un repertori original i una signatura              
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artística inconfusible basada en obres mestres de l’herència clàssica i moderna que            

s’ha pogut veure en gires internacionals visitant més de 25 països d’arreu del món. 

 

Suite Don Quixot 

Els primers ballarins del Kremlin de Moscou, Koke Saori i Yegor Motuzov, interpretaran             

als personatges de Kitri i Basil de Don Quixot, un dels ballets més populars a la Rússia                 

del s.XIX i encara avui, arreu del món. L’obra coreografiada per M.Petipa i amb música               

de L.Minkus, es basa en la novel·la Don Quixot de la Manxa, de Miguel de Cervantes, i                 

en particular en les ‘noces de Camacho’, episodi narrat en el capítol XIX de la segona                

part on s’explica la història d’amor entre el barber Basilio (Basil) i la jove Quiteria (Kitri                

en el ballet).  

Ambdues primeres figures, Saori i Motuzov, seran acompanyades en escena per un            

nombrós repertori de 13 ballarins del Teatre de Bolxoi i del Kremlin de Moscou en els                

que destaquen els personatges d’Espada, el cor i les amigues de Kitri, testimonis de              

l’amor entre dels protagonistes. 

 

Yuri Vyskubenko – director 

Va néixer el 1974 a Kíev, el 1986 va ingressar a l’escola de ballet de Leningrad. El 1988,                  

va continuar els seus estudis a Moscou, on es va graduar en 1994 com alumne               

distingit. Des d’aleshores, ha actuat com a primer ballarí a companyies com el Teatre              

Estatal del Ballet Clàssic de Moscou, el Teatre Ballet Rus de V. Gordeev, el Teatre de                

Ballet de Filipines, el Ballet d’Israel, el Ballet Imperial Rus, el Teatre d’Òpera i Ballet de                

Dnepropetrovsk, el Teatre d’Òpera i Ballet de Krasnoiarsk. També ha col·laborat com a             

primer ballarí convidat amb el Teatre de Ballet Clàssic de Sant Petersburg, el Teatre              

d’Òpera i Ballet de Ufa, el Teatre d’Òpera i Ballet de Roma. 
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PROGRAMA 

 

PRIMER PART (50min aprox.) 

Suite del ballet Don Quixot 

Música de L. Minkus 

Coreografia de M. Petipa i A. Gorskii 

Solistes: Koike Saori, Yegor Motuzov, Alisa Aslanova, Mikhail Evgenov, Irina Ablitsova,           
Kristina Karasyova 

Cor: Ballarines i ballarins del Teatre Bolxoi de Moscou  

 

SEGONA PART  (45min aprox) 

 

Ball Rus 

Música de P.I.Txaikovski 

Coreografia de K.Goleizovskii 

Intèrpret: Kristina Karasyova 

 

Pas de Deux del ballet El Corsari 

Música de A. Adam 

Coreografia de M. Petipa 

Intèrprets: Irina Ablitsova i Mikhail Evgenov 

 

El primer petó 

Música de P.Tursunov 

Coreografia de  M.Iwata 

Intèrprets: Koike Saori i Yegor Motuzov 
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Pas de quatre de Pedres Precioses del ballet La Bella Dorment 

Música de P.I. Txaikovski 

Coreografia de M Petipa 

Intèrprets: Olga Baricha, Anna Zakaraya, Ekaterina Smurova 

 

Ball hindú amb els tambors del ballet La Bayadere 

Música de L. Minkus 

Coreografia de M. Petipa 

Intèrprets: Kristina Karasyova, Dmitrii Ekaterinin, Ilia Artamonov 

 

Pas de deux de Diana i Acteón del ballet Esmeralda 

Música de C.Pugni 

Coreografia d’A. Vaganova 

Intèrprets: Alisa Aslanova, Aleksandr Smolianinov 

 

-------------------------- 

Més informació 

PUNTS DE VENDA: 

Taquilla Centre Cultural Terrassa 
Rambla d’Ègara, 340 Terrassa 
Dilluns a dissabtes de 16 a 20h i una hora abans de la funció 
Per internet www.fundacioct.cat  
Per telèfon al 902 180 677 
 

Tots els espectacles s’acullen al programa socioeducatiu Apropa Cultura, que ajuda a l’assistència i              

participació dels usuaris de centres socials a la programació i a les activitats dels equipaments culturals. 
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