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BALLET NACIONAL RUS
DIRECTOR: SERGUEI RADCHENKO 

EL LLAC DELS CIGNES



El Ballet Nacional Rus va ser fundat el 
1989, quan el llegendari solista del Teatre 
Bolxoi de Moscou, Serguei Radchenko, 
va fer realitat la seva visió, reunint els  
elements més clàssics del Bolxoi i del Ballet 
Kirov en una nova companyia de ballet in-
dependent amb els principals ballarins de 
Rússia, i posant en escena noves producci-
ons de clàssics atemporals com ara Giselle, 
El Quixot, Carmen i El llac dels cignes.

Els principals ballarins de tot Rússia for-
gen, sota la direcció de Radchenko, una 
emocionant companyia capaç de portar 
a escena noves produccions dels clàssics. 
Des dels seus inicis, la companyia ha rea-
litzat gires per Europa amb grans actuaci-
ons a Itàlia, França, Espanya, Alemanya i 
els Països Baixos, a més del Regne Unit, 
incloent-hi nombroses representacions en 
al famós Coliseu de Londres. La compa-
nyia també realitza gires arreu del món i 
ha actuat a Turquia, Grècia, Japó, Corea,  
Singapur, Hong Kong i els EUA, on ofereix, 
cada temporada, una llarga gira mostrant 
el seu ampli repertori.

Durada: 2 hores (amb intermadi)

BALLET NACIONAL RUS
Director: Serguei Radchenko

EL LLAC DELS CIGNES
Música 
Piotr Txaikovski

Llibret 
Vladimir Beghitchev 
Vasili Geletzer

Coreografia 
Marius Petipa

Escenografia 
Ballet Nacional Rus

Ballarins 
Ballet Nacional Rus

   Sense cap mena  
de dubte, aquest ballet 
és dels més coneguts i 
populars del món per  
la seva concepció, la seva 
admirable coreografia  
i la meravellosa música  
de Txaikovski.”

El llac dels cignes és el primer dels tres  
ballets que va compondre el compositor 
rus Piotr Ilitx Txaikovski a petició de l’Òpe-
ra de Moscou. Es va estrenar al Teatre 
Bolxoi de Moscou el 1877. En aquell mo-
ment, no va ser ben rebut, però, el 1895, 
es va reestrenar amb noves coreografies 
de Màrius Petipà i va tenir un gran èxit al 
Teatre Mariinski de Sant Petersburg.

El Ballet Nacional Rus interpreta aquest 
clàssic que transcorre entre l’amor i la 
màgia, enllaçant en les diferents escenes 
l’eterna lluita entre el Bé i el Mal. L’obra 
és protagonitzada pel príncep Sígfrid, 
enamorat d’Odette - la jove convertida 
en cigne per l’encanteri d’un malvat Von 
Rothbart - i Odile el cigne negre, filla del 
bruixot.
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