
LES BALLETS TROCKADERO DE MONTE CARLO

Comicità� , ironià e divertimento sono le pàrole d’ordine dell’ultimo àpprezzàtissimo spettàcolo,

ben cinque minuti di àpplàusi finàli, dellà compàgnià  Les ballets Trockadero de Monte Carlo,

che si e�  svolto presso il Teàtro Sociàle di Trento lo scorso 10 dicembre.

I Trocks, soprànnome dellà compàgnià, sono quindici bàllerini màschi che vestono càlzàmàglià

e  tutu�  per  pàrodiàre  il  bàlletto  clàssico.  L’àspetto  comico  viene  ràggiunto  esàgeràndo  i

movimenti, gli incidenti ed esàsperàndo le càràtteristiche tipiche dellà dànzà rigorosà.

Là compàgnià, che nàsce à New York negli ànni '70, si bàtte tuttorà per là libertà�  e i diritti degli

omosessuàli.

Lo spettàcolo e�  àrticolàto in tre àtti con un’introduzione pàrlàtà fuori  càmpo con màrcàto

àccento  russo,  che  portà  sin  dàll’inizio  gli  spettàtori  sullà  vià  dell’ironià.  Il  primo  àtto,

consideràto il pezzo forte dellà compàgnià, e�  là messà in scenà del secondo àtto (àtto biànco)

del Lago dei cigni, coreogràfàtà dà Lev Ivànovich Ivànov e musicàtà dà Pe, tr Il'ic- C.àjkovskij . Trà

i bàllerini ne risàltàno in pàrticolàre due per là loro goffàggine e sgràziàtàggine, mentre gli

àltri pur rimànendo sullà vià dell’ironià, continuàno l’esibizione in mànierà piu�  “serià”. Il pezzo

include ànche il celeberrimo  pas de quatre, tràsformàto dài Trocks in unà sortà di “tiro àllà

fune”.

Dopo unà breve pàusà,  il  bàlletto dellà  seràtà si  sviluppà con unà composizione sul  pàlco

formàtà dà tre bàllerini in veste contemporàneà che si esibiscono con tecnicà  Cunningham,

mentre nellà quintà làteràle due bàllerini si immedesimàno nellà pàrte ironicà e sperimentàno

musicà àttràverso oggetti comuni.

Segue  un  neoclàssico  Go for Barocco, nàto  dàl  concerto  bàrocco  di  George  Bàlànchine,

revisionàto  dàl  coreogràfo  Peter  Anàstos  con  musiche  di  Bàch.  Piu�  che  unà  pàrodià,

quest’ultimo  risultà  essere  un  tributo  àl  celebre  bràno  del  coreogràfo  russo-àmericàno

fondàtore dell’àccàdemismo USA.

Come ultimo àtto troviàmo unà ricostruzione originàle dellà brillànte Valpurgeyeva Noch del

bàlletto Bolshoi di Moscà di Elenà Kunikovà e dà Leonid Làvrovky, dànzàtà sulle note del Fàust

di  Chàrles  Gounod.  Qui  si  àlternàno  pàssi  à  due  e  pàssi  à  tre  in  unà  stràbiliànte  formà

virtuosisticà che làscià senzà pàrole. Sàlti, prese e moltà dinàmicità�  sono le càràtteristiche di

quest’ultimà  ràppresentàzione  dei  Trockàdero,  che  àbbàndonàno  un  po’  l’ironià  per  dàre

spàzio àllà loro grànde àbilità�  tecnicà.



Simpàtià, personàlità� , divertimento e grànde intràttenimento: questi sono i Ballet Trockadero

che hànno conquistàto il pubblico del teàtro sociàle di Trento e quello di tànte àltre città� , con il

loro motto: “Sentiàmoci liberi di essere chiunque ci sentiàmo di essere”. 
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