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El vestuari d’avantguarda dels Ballets Russes (1909-1929)
Resum
Els Ballets Russes de Serge Diaghilev varen suposar el nexe d’unió de molts artistes,
vinculats a diferents corrents artístiques. Ballarins, musics, escriptors, pintors, modistes i
escenògrafs

treballaren

junts

en

produccions

espectaculars,

que

canviaren

significativament el panorama de la representació escènica i la dansa. Aquesta
col·laboració serà fomentada per el fundador de la companyia -Serge Diaghilev-, qui tenia
unes idees molt clares sobre com havia de ser la producció escènica, influenciada per les
idees de l’obra d’art total. Aquest treball intenta, a partir de la descripció d’algunes de les
produccions més destacades de la companyia, definir les noves aportacions en relació al
disseny de vestuari escenogràfic presentades per els diferents artistes d’avantguarda que
varen col·laborar en les produccions dels Ballets Russes.
Paraules clau: Ballets Russes, Serge Diaghilev, disseny de vestuari, avantguarda, obra
d’art total, dansa, disseny escenogràfic.
The avant-garde costumes form the Ballets Russes (1909-1929)
Abstract
The Ballets Russes of Serge Diaghilev became a way to connect different artists, related
to different artistic tendencies. Dancers, musicians, writers, painters, dressmakers and
stenographs who worked together in spectacular productions that changed the scene and
dance of it’s period. That collaboration was promoted by de founder of the company Serge Diaghilev-, who had it’s own ideas of how was supposed to be the scene production,
influenced by the total art-work ideas. Parting of the description of some of the most
prominent productions of the company, this paper tries to define the new approaches to
the costume design that the avant-garde artists introduced while working for the Ballets
Russes.
Key words: Ballets Russes, Serge Diaghilev, costume design, avant-garde, total art-work,
dance, scene design.
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1.Introducció
Un dels principals motius que ens ha portat a escollir el vestuari dels Ballets Russes com
a tema del treball és el fet que les produccions d’aquesta companyia eren el resultat d’un
esforç col·lectiu de diferents artistes procedents d’àmbits molt diversos, com la dansa, la
musica, el teatre, la poesia i les arts plàstiques. Una cosa a tenir en compte és que el fet
del resultat fos una representació escènica d’un espectacle de dansa implica tot un seguit
de dificultats en el seu estudi. La més destacada és, que actualment, després de més de
100 anys de l’estrena de les obres, la idea inicial de treball comú, s’ha perdut i fragmentat,
doncs es conserven els diferents elements per separat. Degut a que no existeixen
enregistraments de les representacions, no es conserva la majoria de les coreografies. A
més, la musica havia estat escrita en moltes ocasions anteriorment o per a altres obres, de
manera que l’únic que mostra la voluntat dels seus creadors de la conjunció de diferents
arts, és el vestuari i els seus dissenys. Per aquest motiu, ens hem centrat en els dissenys
de vestuari d’algunes de les obres més destacades.
D’altre banda, les arts escèniques son un tema poc tractat en la carrera, i he
considerat adequat utilitzar el Treball de Final de Grau per aprofundir els meus
coneixements sobre aquestes, i les seves relacions amb les arts plàstiques. A més, les
relacions d’artistes plàstics destacats amb el teatre, o el ballet en aquest cas, han estat, en
general, poc estudiades en la historiografia. En aquest treball he volgut destacar les seves
aportacions en el disseny escenogràfic.
En l’estat de la qüestió podem constatar que des de la seva formació, la companyia
dels Ballets Russos de Diaghilev ha originat molta literatura. Les primeres fonts que
trobam son aquelles sorgides en premsa, que anuncien i comenten els espectacles
presentats per la companyia. La majoria d’aquestes noticies són critiques sobre una obra
determinada. N’és un exemple l’article titulat “Erik Satie’s Parade” (1919), per Norman
Peterkin1, on es fa una reflexió sobre les expectatives que l’autor té per la representació
de l’obra Parade (Desfilada) a Londres. Aquest tipus de fonts son opinions d’algú que ha
vist, o no, l’obra de que parlen, ja que responen al gènere de la critica. Per tant, se’ns
presenten a partir del punt de vista de l’autor, i, generalment, no son objectives. Ens donen
informació sobre la recepció que els ballets presentats per la companyia varen tenir en la
seva època, i en molts de casos reflexionen sobre l’escenografia i la representació.
1

Norman Peterkin “Modernism in Music and Erik Satie’s Parade” International Review of the Aesthetics
and sociology, vol.41, n.1 (2010): p. 3-19.
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Una altre de les primeres fonts que trobam son els programes oficials dels Ballets
Russes, on hi apareix la informació sobre les diferents obres representades en cada
temporada, com l’autor, el coreògraf i el dissenyador de vestuari, i els ballarins que hi
participen, indicant-se quin paper té cada un. En aquests programes apareixen fotografies
i dibuixos dels vestuaris i les escenografies de les obres2.
Cronològicament després de la documentació vinculada directament a l’estrena de
l’obra, ens trobam amb un altre tipus de fonts d’informació, la generada per els propis
participants en la producció del ballet3. Aquestes, ja sigui a partir de cartes, memòries,
entrevistes o biografies, ens presenten les experiències personals d’aquestes persones.
D’aquest tipus de font en son un exemple “My life in Ballet” de Léonide Massine (1968)
o “Mémoirs” d’Alexandre Benois (1988). En el cas de ser documents generats per els
propis artistes moltes vegades ens parlen de quines idees tenien en fer els dissenys, en
que es basaven i s’inspiraven, i quins problemes varen tenir a l’hora de realitzar els
dissenys; d’aquest en són un exemple les nombroses cartes que va escriure Matisse quant
treballava en el projecte de Le Chant du Rossignol (El cant del rossinyol)4. D’aquests
tipus de font no hem pogut consultar-ne cap directament, però si que n’hem pogut llegir
fragments en altres obres, fet que ens ha permès veure quines eren les intencions dels
artistes alhora de realitzar els seus dissenys, ajudant-nos en l’estudi d’aquests5.
A partir d’aquí, i sobretot després de la mort de Diaghilev, comencen a sortir obres
que es centren en la historia de la companyia. La majoria d’aquestes obres ens presenten
la informació a partir d’un enfoc biogràfic, centrat en la figura del fundador dels Ballets
Russos, Serge Diaghilev. En general, aquestes obres comencen a relatar-nos l’experiència
dels Ballets a partir de la revista Mir Iskusstva (El món de l’Art), les exposicions i concerts
de les Saisonne Russe Parisenques (Temporades russes), i finalment la creació de la
companyia. Aquest tractament biogràfic es pot veure en la majoria de les obres que hem
consultat, en major o menor mesura. D’aquestes obres destaca el llibre de Jane Pitchard,
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Hem pogut accedir a aquests programes a traves de la pagina web de la Biblioteca Nacional de França,
doncs es troben digitalitzats i publicats a gallica.bnf.fr
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Roland John Wiley “John Milton and Rith Neils Ward Collection at The Harvard Theatre Collection,
Harvard University & The Mikhail Larionov Archive at The State Tret’yakov Gallery, Moscow” Dance
Research, vol.28, n.2 (2010): 218-235.
4
Fragments d’aquestes cartes han pogut ser consultats en: Susanna Marie Kuehl, Henri Matisse, textile
artista costumes designed for the ballets russes production of Le Chant du Rossignol, 1919-1920 (The
Smithsonian Associates and Corcoran College of art+design, 2011).
5
En seria un exemple: Jane Pitchard. Diaghilev and the ballets russes, 1909-1929: When art danced with
music. (Londres: Victorian Albert Museum, 2013).
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doncs ens parla de conceptes que en els altres texts no apareixen, o apareixen nomes
citats, com ara el finançament de les produccions6. Hem utilitzat l’enfoc biogràfic
presentat per aquestes fonts sobretot en el primer apartat del treball, on hem fet una
historia general dels ballets.
Un altre tipus d’obres que presenten l’enfoc biogràfic son les que fan referencia a
un autor concret7. Hem utilitzat aquests texts per poder emmarcar els dissenys realitzats
per als Ballets Russes en l’obra i la trajectòria artística de l’autor8. Amb aquest tipus
d’obra ens hem trobat que en molts de casos la referencia al treball de l’artista en
l’escenografia és escassa, si es cita. Per aquest motiu, hem hagut d’utilitzar diferents tipus
de Fonts per completar l’enfoc integrador del nostre treball.
Un altre enfoc bibliogràfic, diferent del biogràfic és aquell que es centra en la
cronologia dels Ballets Russes. En aquests texts se’ns remarca la divisió de les obres de
la companyia depenent dels esdeveniments de la Primera Guerra Mundial. En aquestes
obres se’ns destaca la diferencia estilística entre els dos períodes9. Per a realitzar el nostre
treball, hem decidit seguir aquest plantejament, doncs és el més senzill alhora
d’estructurar-lo.
Hem de tenir present que al 2009 va ser el centenari de la creació de la companyia.
Sorgiren moltes exposicions i estudis commemorant aquest esdeveniment, com el llibre
de Robert Bell “Ballets Russes: The art of costume” (2011). Aquests nous texts son molt
més complets, i es comencen a centrar en altres aspectes que, exceptuant algunes obres,
s’havien passat per alt, com les descripcions del vestuari conservat, i la qüestió artística
dels ballets10. Això implica que aquests nous texts aprofundeixen en la relació de les
produccions de la companyia amb les arts plàstiques, i s’interessen per com es feren els
ballets. En els llibres de Robert Bell11, Juliet Bellow12, Jane Pitchard13 i Alexander
6

Ibídem, p. 94-95.
Anthony Patron. Mikhail Larionov and the Russian avant-garde (Londres: Thames and Hudson, 1993).
Giorgio Cortenova, Pablo Picasso: su vida, su obra (Barcelona: Carroggio, 2005).
Hilary Spurling, Matisse, vol II (Barcelona: Edhasa, 2007)
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N’és un exemple el llibre de Giorgio Cortenova, Pablo Picasso: su vida, su obra (Barcelona: Carroggio,
2005).
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Per exemple, Claudia Jeschke i Nicole Haitzinge, “Dancing Swans and Firebirds: “Russianness”
exhibited”. Dance Chronlice, vol.32, n.3 (2009): p. 468-475.
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Bell Robert. Ballets Russes: The art of costume (Austràlia: The National Gallery of Australia, 2011).
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Ibídem.
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Juliet Bellow. Modernism on Stage: The Ballets Russes and the Parisian Avant-Garde (Londres: Taylor
Francis Ltd, 2013).
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Jane Pitchard. Diaghilev and the ballets russes, 1909-1929: When art danced with music. (Londres:
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Shouvaloff14, se’ns posa èmfasi en la innovació que varen suposar les produccions dels
Ballets Russes, sobretot a nivell coreogràfic, tot i que també fan certes referencies a les
innovacions escèniques. En altres casos fan referencia al treball dels artistes, ens
expliquen com acabaren treballant per a Diaghilev i algunes característiques dels seus
dissenys. La majoria d’aquests llibres, sobretot aquells que estan lligats a una col·lecció
concreta de dissenys i vestuari, també fan referencia als vestits, i la seva problemàtica15.
En general, es centren en els problemes d’adaptació de la idea de l’artista a la realitat
física, i els problemes de conservació que tenen aquestes obres. Aquestes obres ens han
ajudat en la descripció dels dissenys estudiats.
Un altre tema tractat per la majoria de la bibliografia consultada és la vinculació
de les produccions dels Ballets Russos a les idees de l’obra d’art total. En general, es
vinculen a les teories de Wagner i la Gesamtkunstwerk, doncs tant Diaghilev com els seus
primers col·laboradors estaven molt influenciats per aquestes teories16.
Hem de tenir present que els dissenys descrits en el següent treball no es
realitzaren per ser una pintura, sinó que tenien una funció clara dins una entitat més gran,
que era el ballet. El ballet era un conglomerat artístic on pintura, música, dansa, i literatura
s’interrelacionaven. Això implica que per fer aquest treball hem hagut de consultar altres
fonts que no ens parlen exactament de les obres pictòriques, sinó que es centraven en
altres aspectes de les produccions, com la musica o la coreografia17.
Després d’haver exposat l’estat de la qüestió, definirem els objectius del nostre treball. A
partir de la bibliografia existent, ens hem proposat:
1. Aportar un panorama general de la producció artística de la companyia entre el
1909 i el 1929.
2. Definir les innovacions artístiques introduïdes en el disseny de vestuari
escenogràfic per els Ballets Russos entre les dates citades anteriorment, a partir
dels projectes realitzats per tot un seguit d’artistes, vinculats als diferents
moviments d’avantguarda.

14

Alexander Schouvaloff. The Art of Ballets Russes (Connecticut: Yale University Press, 1997).
Ibídem.
16
Juliet Bellow. Modernism on Stage: The Ballets Russes and the Parisian Avant-Garde (Londres: Taylor
Francis Ltd, 2013).
17
Jeremy Cox, “Le Théâtre forain: Historical and Stylistic Connections between Parade and Histoire du
Soldat”. Music & Letters, vol.76, n.4 (nov, 1995), p. 572-592
15
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3. Fer una descripció concisa del concepte obra d’art total i la seva significació per
al desenvolupament dels Ballets Russos. Veure fins a quin punt aquesta idea ha
incitat la participació de pintors en les obres.
4. Mostrar com la participació d’artistes plàstics en el disseny escenogràfic suposa
la introducció de noves idees i plantejaments respecte a l’època anterior.
5. Intentar enllaçar els dissenys escènics amb la producció general dels diferents
artistes, i comparar les diferencies entre els dissenys d’uns i altres.
Hem escollit els Ballets Russes, i en concret els seus vestuaris com a tema d’aquest
treball perquè hem considerat que aquests eren els més escaients per a exemplificar les
relacions interartístiques entre la pintura i les altres arts, que és la línia temàtica en que
s’emmarca el treball. Com ja hem esmentat anteriorment, les produccions de la
companyia de ballets de Diaghilev es caracteritzen per ser el fruit d’una conjunció de
diferents arts. En la majoria dels casos tractats en aquest treball, els pintors que realitzaren
els dissenys per al vestuari i l’escenografia ho feren o bé en col·laboració amb el coreògraf
o pensant en els moviments dels ballarins, i al revés, el coreògraf planejava els moviments
tenint en compte els dissenys del pintor. Aquesta col·laboració es fa més evident en el cas
del vestuari, doncs el pintor havia de tenir en compte els moviments del ballarí, i com
aquests es veurien afectats per la roba que hauria de portar. Això implica que per a
realitzar el vestuari de l’obra, el dissenyador i el coreògraf hagin d’estar en major
consonància que no quant es dissenya l’escenari, per aquest motiu hem decidit centrarnos en el vestuari, enlloc de parlar de l’escenografia. D’altre banda, nomes ens hem
centrat en els dissenys, i no en els vestuaris, perquè aquests, si es conserven, han estat
molt modificats al llarg del temps.
En relació al mètode de Treball que hem utilitzat per a realitzar aquest treball en
primer lloc hem fet una selecció de la bibliografia que tracta sobre aquest tema, i l’hem
dividit en dos grups, depenent de si ens parlava de la historia de la companyia en general
o d’un ballet en concret. Després de recollir-ne la informació hem decidit fer una divisió
del treball en diferents apartats, seguint un ordre cronològic. Dins aquests apartats hi hem
ubicat algunes de les obres que hem considerat més destacades per exemplificar la
problemàtica de les interrelacions artístiques, i hem escollit una imatge que mostri
aquestes idees. Una vegada definides aquestes obres, hem redactat la introducció i la
conclusió del treball. Per a la realització de les cites i la bibliografia hem utilitzat el
sistema de citació Chicago.

5

Una de les principals dificultats d’aquest treball ha estat que el tema escollit no és
molt habitual. La major part de la bibliografia utilitzada s’ha hagut de demanar a traves
del servei de préstec interbibliotecari, perquè els llibres eren difícils d’aconseguir. D’altre
banda, d’algunes de les obres descrites en els apartats no n’hem trobat bibliografia
especifica, sinó que ens hem hagut de basar en descripcions generals dels ballets de la
companyia. A més, la majoria de les obres utilitzades estaven en anglès, tot i que alguna
estava en francès.
El treball s’ha estructurat en tres apartats. En el primer hem fet una descripció dels
orígens dels Ballets Russos, i hem explicat la seva vinculació amb les idees d’obra d’art
total. En el segon apartat hi hem ubicat tres exemples dels Ballets de pre-guerra, a partir
dels tres artistes més destacats d’aquest període, Alexandre Benois, Léon Bakst i Natalia
Goncharova. En el darrer apartat hem inclòs els ballets realitzats durant i després de la
guerra, de Mikhail Larionov, Pablo Picasso, André Derain, Henri Matisse, i Giorgio de
Chirco. Per decidir quines son les obres d’aquests autors hem considerat utilitzar diferents
sistemes. En alguns casos hem escollit el primer ballet en que l’artista va col·laborar amb
els ballets russos, com en el cas de Goncharova, Picasso, Derain, i Matisse; mentre que
en altres hem triat aquelles obres que introduïren un canvi significatiu en les idees
escèniques del seu autor, com en el cas de Benois, Bakst i Larionov.
2.Els Ballets Russos de Serge Diaghilev: una panoràmica
2.1.L’origen dels Ballets Russos i la seva historia
La creació de la companyia de Ballets Russes de Serge Diaghilev (1872-1929) és el resultat
de diferents esdeveniments destacats. Es pot considerar que la companyia té el seu origen
teòric en la revista d’art Mir Iskusstva (El món de l’art), de la qual Diaghilev fou l’editor
entre 1898 i 1904, any en que es va deixar de publicar. Aquesta revista reunia tot un seguit
d’artistes i pensadors que defensaven la literatura i l’art contemporanis, volien difondre la
cultura russa a occident i cercaven una renovació del teatre18, a partir de la idea wagneriana
de Gesamtkunstwerk o “obra d’art total”. Aquests artistes veren en el ballet la millor forma
d’expressar aquesta idea i al 1901 proposaren la producció del ballet Sylvia, en col·laboració

18

Bernard Villemot, Diaghilev: les ballets russes (Paris: Bedos et Cie, 1979) p.1-2.
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amb els Ballets Imperials. Tot i així, aquesta obra no es va arribar a representar, degut a tot
un seguit de desavinences19.
Després de la seva experiència amb Mir Iskusstva, Diaghilev va promoure tot un
seguit d’exposicions i de concerts denominats Saisonne Russe, com a forma de donar a
conèixer l’art rus a Europa. Aquestes es realitzaren a Paris entre el 1906 i el 1908. En les
mostres del 1908 va començar a introduir repertoris d’òpera i ballet, i a partir del 1910
Diaghilev va presentar un programa format exclusivament per obres de dansa, aquest fet es
deu principalment perquè els ballets eren més fàcils i menys cars de produir que les operes.
És a partir de l’èxit dels ballets d’aquella temporada, que Diaghilev va decidir establir una
companyia de dansa permanent, on es crearien noves obres constantment20.
Molt aviat la companyia va presentar les seves obres a altres ciutats europees, entre
el 1910 i el 1912 la companyia va visitar Berlin, Monte-Carlo, Londres, Roma, Viena i
Budapest, i a partir del 1916 varen presentar la seva primera gira als Estats Units. Aquest
fet va convertir els Ballets Russos de Diaghilev en una de les primeres companyies en
recórrer gran part d’Europa al segle XX21, presentant obres que eren fruit de la col·laboració
entre artistes contemporanis, dissenyadors, coreògrafs i compositors. Tot i el seu èxit
internacional, els Ballets Russos mai varen visitar el seu país natal, degut a tot un seguit de
circumstancies desfavorables22.
Les primeres produccions dels Ballets Russes, emmarcades entre el 1909 i el 1914, es
caracteritzen per ser obres que representen temes i elements de la tradició i el folklore rus,
com a forma de donar a conèixer la cultura al públic europeu. Aquestes obres destaquen pel
seu exotisme, doncs conten histories centrades en l’Orient, l’Antiga Grècia i la Rússia
Pagana23. El vestuari i l’escenografia dels ballets d’aquesta primera etapa es caracteritzen
per l’opulència visual i l’abundància de colors vius24, inspirats en l’art popular rus, l’art
oriental i les icones bizantines. Durant aquesta primera etapa dels Ballets Russos, Diaghilev
només va contractar a dissenyadors russos per a realitzar l’escenografia i el vestuari de les
seves obres. Els dos més destacats del moment eren Léon Bakst i Alexandre Benois, qui ja

19

Alexander Schouvaloff, The Art of Ballets Russes (Connecticut: Yale University Press, 1997) p. 35.
David Vaughan, “Diaghilev/Cunningham”. Art Journal, vol 34, n.2 (hivern 1974-1975): p.135-140.
21
Claudia Jeschke i Nicole Haitzinge, “Dancing Swans and Firebirds: “Russianness” exhibited”. Dance
Chronlice, vol.32, n.3 (2009): p. 468-475.
22
Schouvaloff, The Art of Ballets Russes, p. 37-38.
23
David Vaughan. “Diaghilev/Cunningham”. Art Journal, vol 34, n.2 (hivern 1974-1975): p.135-140.
24
Jeschke i Haitzinge, “Dancing Swans and Firebirds: “Russianness” exhibited”, p.468-475.
20
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havien col·laborat amb Diaghilev a la revista Mir Iskusstva; tot i així, cal destacar la
incorporació de Natalia Goncharova i Mikhail Larionov a la companyia a partir de 1913,
doncs les seves aportacions per a l’obra Le Coq d’or, varen suposar la modernització dels
dissenys escenogràfics, incorporant dissenys d’avantguarda. Un dels altres artistes
col·laboradors amb els Ballets Russos d’aquest període fou Nicholas Roerich, qui va fer els
dissenys per Le Sacre du Printemps. El principal coreògraf entre el 1909 i el 1914 fou
Michel Fokine (1880-1942), qui va crear un estil de dansa més expressiu. Al 1912 Diaghilev
va intentar fer del ballarí Nijinsky el principal coreògraf de la companyia, però al 1913 el
va treure de la companyia, després d’haver produït només tres ballets, L’après-midi d’un
faune, Jeux i Le sacre du printemps25.
Amb l’inici de la guerra al 1914 els Ballets Russos es varen dissoldre temporalment,
doncs la major part de la companyia va tornar a Rússia. Diaghilev va fer estada a Suïssa,
acompanyat d’alguns dels seus col·laboradors, com Bakst, Larionov, Goncharova,
Stravinsky, qui havia estat el principal compositor de la companyia fins aleshores, i
Massine, qui va substituir a Fokine en la segona etapa dels Ballets Russos com a principal
coreògraf. Durant la guerra la companyia no va poder fer viatges arreu d’Europa, però degut
a la seva gran fama foren contractats per a fer una gira als Estats Units al 1916. Els ballets
varen tenir tant d’èxit que la companyia fou contractada per fer una segona gira a la tardor
del mateix any, tot i que aquesta no va tenir tant d’èxit com la primera26.
A partir de la revolució russa del 1917 es va produir un canvi artístic destacat en les
produccions dels Ballets Russos, doncs tot i que Massine continuava sent el principal
coreògraf de la companyia, Diaghilev va començar a contractar artistes europeus per a fer
el disseny del vestuari i l’escenografia de les seves produccions27, introduint així un estil
més avantguardista a les seves obres, deixant de banda l’exotisme característic de les
primeres28. Durant aquest segon període va contractar a artistes de gran renom, com Pablo
Picasso, Georges Braque, Juan Gris, Léopold Survage, André Derain, Henri Matisse, Sonia
Delaunay, Marie Laurencin, Maurice Utrillo, Georges Roualt, André Bauchant, Pedro
Pruna, Jose Maria Sert, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Joan Miró, Naum Gabó, Antoine
Pevsner, Georgi Yakoulov i Pavel Tchelitchew.
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Després de que Massine abandonés la companyia al 1921 es va iniciar un període de
decadència que va durar, amb algunes excepcions, fins al final dels Ballets Russos. Durant
aquesta època va posar-se en contacte amb Bronislava Nijinska perquè realitzés noves
coreografies, però degut a l’estil de Nijinska, molt més tradicional, aquesta associació no
va durar29. A partir del 1924 va contractar el que seria el darrer coreògraf principal de la
companyia, George Balanchine. Durant aquest darrer període va seguir col·laborant amb
artistes d’avantguarda, i per primera vegada, va contar amb diversos compositors
contemporanis francesos per que fessin diverses obres, per al Festival Francès que la
companyia va presentar a Monte-Carlo, on s’havia establert a partir del 1922, com a
principal seu30. Durant aquests darrers anys Diaghilev va deixar la major part del control
artístic de les produccions al seu secretari Boris Kochno31.
Amb la mort de Diaghilev a Venècia el 19 d’agost del 1929 la companyia es va
dissoldre, i els seus integrants emprengueren camins separats. Entre el 1932 i el 1951 el
Coronel Wassily de Basil va intentar reviure la companyia, utilitzant alguns dels dissenys
originals. Aquesta companyia, anomenada Ballets Russos de Monte-Carlo, fou considerada
la principal successora dels Ballets de Diaghilev.
2.2.La renovació artística i la recerca de l’obra d’art total
Els ballets produïts per Diaghilev presentaven una gran diversitat d’influències, d’origen
rus i europeu, on s’integrava la dansa tradicional i popular, la musica contemporània, unes
coreografies innovadores i uns dissenys contemporanis, aportant una nova vitalitat al món
de la dansa, i renovant la disciplina del ballet32. La recerca de l’obra d’art total, va suposar
en gran mesura l’èxit dels Ballets Russos. El concepte d’obra d’art total fa referencia a
l’aspiració d’alguns artistes i filòsofs d’aconseguir una obra d’art on els diferents
llenguatges artístics confluïssin en una sola obra. Aquesta idea ja es pot veure esbossada en
les teories de diversos teòrics del romanticisme alemany. Molts crítics i teòrics havien
afirmat que la dansa era el centre de fusió de totes les arts, i la consideraven el millor
exemple del Gesamtkunstwerk (“obra d’art total”) que Wagner cercava en les seves operes.
Diaghilev va agafar la idea del Gesamtkunstwerk de Wagner i la va aplicar al ballet,
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afirmant que eliminant la part textual de la representació escènica es podia posar l’èmfasi
en el disseny i així es podia combinar la musica amb altres arts de forma més perfecta33. A
partir de la producció de L’oiseau de Feu i Petrouchka, la musica, la coreografia i
l’escenografia dels ballets de la companyia es varen realitzar de forma conjunta i paral·lela,
pensant en els efectes d’un en relació a l’altre. Així doncs, es posarà molta atenció al disseny
de l’escenografia i el vestuari, donant una gran llibertat artística als pintors que realitzaran
aquestes obres. Diaghilev s’esforçarà per treballar amb artistes d’avantguarda, que
presentaran solucions úniques i molt innovadores. Apart d’un estil únic, noves formules
perspectives i d’abstracció, i l’ús de materials poc habituals en el teatre, aquests artistes
introduiran efectes escenogràfics i d’il·luminació que serien adoptats posteriorment pels
principals teatres34. En relació al concepte d’obra d’art total, Diaghilev va afirmar que:
En el nostre ballet modern, la unió entre la línia i el ritme del cos del ballarí, els seus gests i les seves
expressions facials, amb la musica, és més intima que no la unió del text amb la musica, que volia
aconseguir Richard Wagner. De fet, a vegades penso que tenim a les nostres mans el mitjà més
perfecte per a les arts del teatre, que cap compositor d’òpera, per molt bo que sigui, o per molt
afortunat que sigui el seu libretto, no pot trobar. Amb l’eliminació del text, posant èmfasis en el
factor del disseny, (...) tenim l’oportunitat de combinar la musica amb les altres arts de forma més
perfecta, del que ell podria combinar-les...[la traducció és nostra]35

La majoria dels ballets que presentaren foren noves obres, amb musica dels principals
compositors russos del moment, com ara Stravinsky, Glinka, Musorgsky, Rimsky-Korsakov,
Borodin, Balakirev, Tchaikovsky, Glazunov i Tcherepnin. Tot i així, hem de tenir present que
els Ballets Russos no només representaven noves obres, en diverses ocasions es referen obres
clàssiques (com Giselle de Jules Perrot del 1841)36, o altres obres que ja havien estat
interpretades pels Ballets Imperials, com Cleòpatra, que era una variació de les Nits Egípcies
del 190837.
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Un dels aspectes més destacats de les obres dels Ballets Russos fou la innovació
artística, tant a nivell escenogràfic com a nivell de representació. La utilització de les
coreografies d’autors com Fokine, Nijinsky i Massine foren clau alhora de renovar el ballet,
que a partir de la segona meitat del s. XIX havia pràcticament desaparegut del panorama
europeu, i només seguia actiu a la Rússia Imperial, mantenint unes formes molt arcaiques. A
nivell coreogràfic, els Ballets Russes varen suposar un gran canvi respecte a les produccions
anteriors. Al llarg del segle XIX s’havien anat consolidant dues tendències, els ballets
romàntics i idíl·lics francesos o els ballo grande italians, caracteritzats per ser grans
produccions amb formacions gairebé militars. Aquestes produccions, tot i que diferents,
presentaven característiques similars com la preeminència de ballarines femenines, i les grans
produccions amb moltes persones sobre l’escenari. Tot i que hi havia hagut una certa
renovació de la dansa a partir de la feina de Isadora Duncan i Loie Fueller, i dels coreògrafs
Carlo Coppi i Marius Petipa, als inicis del segle XX la dansa encara estava ancorada en
aquests models38.
Les aportacions del coreògraf Michel Fokine foren molt destacades, doncs contribuïren
a la revitalització de la dansa, a partir del seu estil únic, que fusionava les tradicions del ballet
clàssic amb la dansa moderna, creant obres on el moviment era fluït i continu, donant
l’aparença de ser improvisat, espontani i simple39. Aquesta forma de dansa permetia una
expressió més lliure dels ballarins, expressant el seu estil i la seva personalitat sense haver de
basar-se en una rutina o les tècniques tradicionals40. L’efecte que produïen les coreografies
de Fokine depenien en gran mesura del vestuari que els acompanyava en el moviment41. En
aquest sentit, Diaghilev era molt conscient que la primera impressió causada per l’escenari i
el vestuari eren molt importants alhora de determinar l’èxit del ballet, i es va esforçar perquè
el disseny de l’escenografia i el vestuari fossen realitzats per artistes, qui aportaven la seva
interpretació personal de les produccions42.
L’aportació de Nijinsky, tot i que breu, també fou molt destacada per a la renovació de
la dansa. Les seves coreografies deixaven de banda la gracia característica dels moviments de
Fokine, trencant el moviment dels dansaires fins a deformar els seus cossos als ulls de
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l’espectador43. La reducció de la durada de les obres representades també fou un altre factor
clau introduït per les obres dels Ballets Russos que renovaren el panorama artístic del
moment.
Com ja hem apuntat, els Ballets Russos també varen suposar la renovació de
l’escenografia i el vestuari teatral. Fins aleshores les obres es caracteritzaven per una falta
d’harmonia entre l’escenografia i el vestuari, degut a que gairebé mai l’escenògraf i el modista
treballaven conjuntament44. Els espais escènics s’havien estandarditzat, fins aleshores es
pintaven sobre teles per pintors a qui es pagava per metre quadrat. Aquestes teles es
reutilitzaven en diferents produccions45. El realisme a finals del segle XIX s’havia convertit
en una constant en el disseny escenogràfic, i el vestuari gairebé sempre presentava tutús o
túniques, decorats amb diferents símbols per representar un país o un temps determinat46. A
més, en la majoria de casos, els ballarins s’havien de pagar el seu propi vestuari, fet que
implica que molts reutilitzessin vestits de diferents obres, augmentant la falta d’harmonia en
la producció47. A partir dels Ballets Russes, i la seva col·laboració amb diferents artistes, a
qui s’encarregava tant el disseny de l’escenografia com el del vestuari, aquest panorama va
canviar radicalment. S’abandona el vestuari genèric característic de les produccions anteriors,
que en molts de casos servia per a diferents obres, doncs cada escenografia i vestuari estaven
creats per a una peça en concret. S’abandona el realisme, per a crear una realitat pròpia dins
l’obra48.
Així doncs, els Ballets Russos de Diaghilev suposaren la renovació tant de l’art del
ballet com del panorama escènic del moment. Aqueta renovació va venir motivada per
l’interès de Diaghilev i els seus col·laboradors d’assolir l’obra d’art total. Aquest interès de
sincretisme dels diferents elements que conformaven la producció dels ballets va portar als
artistes a treballar conjuntament en tots els aspectes de la obra, esforçant-se perquè un element
reforcés i fes ressaltar els efectes de l’altre, enlloc de treballar per separat, com havia passat
en les produccions anteriors.
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3.Els ballets de pre-guerra (1909-1914)
Les primeres obres que Diaghilev va portar a Paris com a part de les Saisonne Russe eren
ballets i operes que s’havien representat amb anterioritat al teatre imperial Mariinsky, a Sant
Petersburg, doncs la majoria eren produccions dels Ballets Imperials Russos49. Els ballarins
que treballaren en les primeres produccions dels Ballets de Diaghilev provenien dels Ballets
Imperials, doncs aquests donaven prestigi i autoritat a les obres. Tot i que va presentar
alguna obra nova (com Shéhérazade al 1910), no va ser fins al 1911 que es començaren a
crear noves produccions, a partir del moment en que Diaghilev va decidir rompre
definitivament amb la influencia del Teatre Imperial, i crear una companyia pròpia50. Tot i
així, moltes de les obres d’aquestes primeres temporades es varen seguir representant,
algunes amb noms diferents dels que tenien quant es varen estrenar als Teatres Imperials,
com Cleopatre (1909), que havia estat estrenada al 1908 sota el nom de Nits Egípcies. Allò
excepcional d’aquestes obres en molts de casos foren els vestuaris i les escenografies
innovadores, dissenyats expressament per a fer ressaltar els efectes de les coreografies,
majoritàriament realitzades per Michel Fokine51.
Entre el 1909 i el 1914 els principals dissenyadors dels Ballets Russos de Diaghilev
foren Alexandre Benois i Leon Bakst, qui havien treballat anteriorment amb Diaghilev a la
revista Mir Iskusstva. Tant l’un com l’altre estaven molt interessats en posar en practica el
concepte de “obra d’art total”, de fet, fou Alexandre Benois qui va introduir al grup la idea
de que el ballet havia de ser un espectacle on tots els seus elements, la coreografia, el disseny
i la musica havien de tenir la mateixa importància52. Fins al 1914 Benois i Bakst foren
gairebé els únics dissenyadors de la companyia, exceptuant Le Sacre du Printemps,
dissenyada per Nicholas Roerich. A partir del 1913 la cosa va començar a canviar, doncs
Diaghilev va decidir contractar a Natalia Goncharova i Mikhail Larionov per a realitzar els
dissenys per a Le Coq d’or, fet que es va convertir en la porta d’entrada de l’art
d’avantguarda i la veritable experimentació escènica als Ballets Russes. Tot i així, això no
implica que es deixessin d’utilitzar les obres i els dissenys de Benois i Bakst.
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3.1.Alexandre Benois: Le Pavillon d’Armide (1909)
Alexandre Nikolaevich Benois (1870-1960) fou un dels primers membres del Mir Iskusstva,
on va conèixer Diaghilev i Léon Bakst. Les idees de Benois, com hem esmentat abans,
influïren molt en la direcció que varen prendre els ballets russos de Diaghilev53. Benois
havia introduït a Diaghilev en el ballet, i fou ell qui va presentar-li a Fokine54. Quant
Diaghilev va fundar la seva companyia, Benois se’n va convertir en el director artístic, fins
al 1924, quant va deixar la companyia55.
La majoria dels ballets en que va participar tractaven temàtiques clàssiques o
romàntiques56. Feia molta recerca i estudis, per aconseguir que els seus dissenys fossen més
realistes, fet suposarà que els seus dissenys presentin un marcat historicisme 57.
Alexandre Benois va participar en moltes de les produccions dels Ballets Russos de
Diaghilev, entre elles, Le Pavillon d’Armide i Petrouchka dues de les més destacades. Tot
i que Le Pavillon d’Armide no va tenir tant d’èxit com Petrouchka hem considerat que era
el més adient per iniciar aquest treball, doncs fou l’obra que va inaugurar la Saisonne Russe
de Paris al 1909. En aquesta temporada s’hi presentaren “les danses del príncep Igor”, “le
Festin”, “Giselle”, “les Sylphides”, “Cléopâtre” i les operes “Ruslan et Ludmila”, “Ivan el
terrible” i “Judith”.
Aquest ballet en un acte, basat en la historia Omphale de Théophile Gautier, adaptada
a ballet per Alexandre Benois, amb musica de Nicholas Tcherepnin i coreografia de Michel
Fokine havia estat estrenada per primera vegada al 25 de novembre del 1907 al teatre
Mariinsky de Sant Petersburg. No nomes això, fou la primera producció on Alexandre
Benois va col·laborar amb Michel Fokine58. La historia conta com el jove vescomte René
de Bragency (representat per Michel Fokine), qui durant una tempesta demana refugi al
castell del mag Marques de Fierbois, on se li ofereix passar la nit a le pavillon d’Armide,
una de les dependències del palau. Allà, sota un tapis dels Gobelins s’adorm, i somia que
les figures d’aquest cobren vida. René s’enamora d’Armide (Anna Pavlova), i el rei, que
s’assembla molt al marques de Fierbois, beneeix la seva unió. Llavors, René es desperta,
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encara aguantant la bufanda que li ha donat Armide, i en reconèixer al marques, mor,
víctima del seu encantament.
El vestuari d’aquesta obra s’inspira en el rococó francès, i en la moda del regnat de
Lluis XVI. Degut a la temàtica cortesana de l’obra ens presenta un vestuari ric, opulent i
força ornamentat, tot i que alhora realista. Els vestits destaquen perquè, tal i com pretenia
Benois, mostren la concepció russa de la França del segle XVIII, fet que va impressionar el
públic francès. Un exemple de la riquesa d’aquests dissenys és el dibuix per a dos cortesans,
on apareix una parella amb les mans agafades, en actitud de caminar [Imatge 1]. Per a fer
aquests dissenys, Benois es va basar en models que havia pogut veure a Versalles, on havia
residit durant una temporada, dotant al vestuari d’una gran verosimilitut59. Evidentment els
vestits d’aquest ballet no son recreacions exactes de vestits històrics d’època rococó, doncs
resultaria molt difícil realitzar els moviments requerits per a la dansa. Per aquest motiu, el
vestuari femení presenta les faldes més curtes del que seria habitual, aproximadament a
l’altura del genoll. En aquesta obra, alguns dels vestits per a les dones encara presenten els
tradicionals tutús, en altres obres Benois tendirà a abandonar-los. Tot i que els personatges
d’aquest disseny no es troben absolutament estàtics, doncs interactuen entre ells i mostren
una actitud com si anessin a caminar, no presenten el moviment que serà característic en els
dissenys de Leon Bakst. Com ja hem afirmat, el vestuari dels dos personatges té una gran
riquesa de detalls. En el cas de la dona, porta un vestit granat i rosa amb decoracions
blanques a les vores de les faldes, i una jaqueta de color lavanda d’on sobresurten encaixos
blancs. L’home també presenta un vestuari de colors brillants, amb una casaca vermella,
que fa conjunt amb uns calçons de mitja cama del mateix color, amb aplicacions daurades,
i una faixa de color verd lligada a la cintura. Porta una jaqueta de característiques similars
a la de la dona, però de color rosa i blau. Els dos personatges presenten capells a joc amb la
seva roba, que es troben coronats per grans plomes blanques i negres. El dibuix, tot i que
molt detallat, és molt senzill, doncs no havia de tenir cap altre funció més que la d’ajudar
als modistes a crear el vestuari que Benois havia ideat, de fet, presenta notes escrites i
indicacions als costats, es a dir, els dissenys realitzats per Benois per a Le Pavillon d’Armide
no havien estat pensats com a una obra d’art per si mateixa. Hem de tenir present que tots
els dibuixos tractats en aquest treball seguien la mateixa finalitat, però en algunes obres, la
funcionalitat perd importància a favor del concepte artístic de l’autor. Així es planteja el
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dubte de si aquests dissenys es poden considerar obres d’art per si mateixes o no. Creiem
que els dissenys per sé no ho eren, doncs no estaven pensats per a ser-ho, però alhora
participaven la representació escènica del ballet, que era la obra d’art. Com a únic exemple
material d’aquesta, no conservada íntegrament degut a que era un espectacle escènic, i com
a tal tenia un temps de durada concret, els dissenys per al vestuari d’aquestes obres s’haurien
de considerar obres d’art per extensió. D’altre banda, el fet de que els dibuixos fossin
realitzats per artistes destacats de la pintura ha afavorit que aquests siguin tractats com a
obres d’art, essent col·leccionats i exposats com si fossen quadres o gravats. El
col·leccionisme dels dissenys ha propiciat que aquests es conservin.
3.2.Léon Bakst: Shéhérazade (1910)
Léon Bakst (Lev Samoylovich Rozenberg 1868-1924) format a l’escola de Belles Arts de
Sant Petersburg va realitzar tot un seguit de viatges arreu d’Europa a partir del 1895, on va
entrar en contacte amb l’Art Nouveau i el simbolisme60. Fou un artista prolífic, no només
com escenògraf, sinó també com a dissenyador, pintor, i fins i tot escriptor61. La primera
vegada que va treballar com escenògraf fou al 1906, quant Diaghilev el va contractar per
fer el disseny de la exposició d’escultura de la primera exposició russa de Paris. A partir
d’aquesta exposició va rebre nombrosos encàrrecs per a realitzar escenografies per a
diferents produccions dels teatres imperials62.
Degut al seu estil ric, centrat en l’ornamentació i el detall era l’encarregat de les obres
exòtiques i fantàstiques63. La majoria de les obres orientalistes (Cléopâtre, Shéhérazade,
Les Orientales, Thamar, Le Dieu Bleu) i els ballets de temàtica clàssica (Narcisse, Daphnis
et Cloé, L’Après-midi d’un faune) foren decorats per Bakst. Bakst també va treballar en
produccions d’estil més romàntic, com Carnaval, l’Espectre de la Rose o Papillons.
De la seva extensa producció, entre 1909 i 1914 va dissenyar 12 de les produccions
de Diaghilev64, Shéhérazade és una de les obres més destacades, tant per la seva originalitat
com per l’èxit que va tenir. El vestuari de Bakst per aquesta obra va influir molt en l’època,
no nomes va suposar un canvi en les produccions teatrals, sinó que fins i tot va influir en la
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moda del moment65. Va causar tanta impressió, que es va considerar com a una de les obres
més representatives dels Ballets Russos de Diaghilev, doncs exemplificava perfectament
l’esperit innovador de la companyia com a una de les primeres obres d’art total
aconseguides per Diaghilev, on tots els elements de la producció es trobaven en perfecta
harmonia66. Fou el primer ballet original presentat per la companyia de Diaghilev, i va tenir
tant d’èxit que es va interpretar moltes vegades.
Estrenada per primera vegada al Teatre de l’Opera de Paris durant la cinquena
Saisonne Russe al 4 de juny del 1910, juntament amb Giselle, Les Orientales, le Carnaval
i The Firebird. Aquesta temporada fou la primera on el programa només incloïa ballets,
doncs la producció d’òperes era massa cara67. Shéhérazade és un drama coreografiat en un
acte basat en el pròleg de les Mil-i-una Nits, amb musica de Nicolai Rimsky Korsakov i
coreografia de Michel Fokine. Shéhérazade es situa en l’harem del Shah Shahrir (Alexis
Boulgakov), qui, instigat per el seu germà Zeman, sospita de la infidelitat de les seves
esposes. Per posar-les a prova els dos germans parteixen de cacera, amb la intenció de tornar
immediatament. Quant el Shah desapareix, les dones convencen al gran eunuc que els deixi
les tres claus que obren les portes on es troben els esclaus (la porta de bronze, la de plata i
la d’or). Les dones i els esclaus comencen una orgia, mentre Zobeida (Ida Rubenstein), la
favorita del Shah es reuneix amb el seu amant, l’Esclau d’Or (Vaslav Nijinsky). En aquest
moment el Shah retorna, i ordena matar a tots els presents, exceptuant a Zobeida a qui
decideix perdonar. Tot i així, Zobeida li pren la daga i es suïcida.
L’obra no va estar exempta de problemes, doncs la idea d’adaptar la historia de les
Mil-i-una Nits a la musica de Korsakov havia estat d’Alexandre Benois, i de fet, ell havia
realitzat el libretto, però Diaghilev va decidir posar al programa de la temporada que el
libretto havia estat fet per Bakst. Aquest fet va provocar fortes desavinences entre Benois i
Diaghilev, que anirien augmentant en el temps68. Bakst, qui en realitat nomes havia introduït
petits canvis en la historia, fou l’encarregat de realitzar els dissenys per a l’escenografia i el
vestuari, seguint l’estètica exòtica i orientalitzant de Cléopatre (1909). Aquesta tendència
a l’exotisme serà un dels elements més característics dels dissenys de Bakst69.
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Un altre problema fou la musica, doncs Diaghilev va utilitzar, sense permís, la suit
simfònica anomenada Shéhérazade de Nicolai Rimsky-Korsakov escrita al 1888,
lleugerament modificada eliminant-ne el tercer moviment i repetint el primer70.
Bakst es caracteritza per recrear l’orient de forma molt innovadora, com una mescla
d’exotisme, misteri i erotisme71, vists a partir de la mirada russa72, fet que va contribuir a
l’èxit de les representacions on va participar. A Shéhérazade aquesta visió russa de l’orient
es pot apreciar no nomes en el vestuari i l’escenografia de Bakst, sinó que també es veu en
la musica de Rimsky-Korsakov, que uneix sons tradicionalment russos amb efectes i ritmes
orientals i irregulars73; i amb la coreografia de Fokine que, va realitzar danses que no
representaven balls orientals de forma realista, per estar en consonància amb la musica74.
Independentment de l’obra en que treballi, exceptuant Jeux, que destaca per la seva
simplicitat75, el vestuari de Bakst es caracteritza per una forta tendència al decorativisme i
a la ornamentació opulent i detallada, que en el cas de Shéhérazade conforma una recreació
sensual i mitificada de l’orient76. En els dissenys de Shéhérazade i Cléopâtre Bakst, presenta
un vestuari que adapta la sinuositat i el moviment curvilini del modernisme i l’art-deco, i
alhora s’inspira en el simbolisme i el romanticisme en la seva visió de l’orient77, i presenta
un color que recorda a la paleta fauvista78. El color és un element destacat en l’obra de
Bakst, tal i com afirma en una entrevista del 191579:
Sovint he pogut veure que en cada color existeix una gradació que a vegades expressa franquesa o
castedat, d’altres expressa sensualitat i fins i tot bestialitat, orgull o desesperació. Aquest efecte pot
sentir-se i es pot comunicar al públic, a partir del l’efecte que es fa de diferents tonalitats. Això és el
que he intentat fer en Shéhérazade. Contra un verd lúgubre he posat un blau ple de desesperació, tot i
que això sembli paradoxal [la traducció és nostra].80
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Tot i el detallisme i la sumptuositat dels seus dissenys, Bakst mai va deixar de tenir present
que la roba que dissenyava era per a ballarins, per aquest motiu afavoria les túniques i vestits
que permetien a qui els portava realitzar els moviments que fes falta sense dificultats81. No
només això, el vestuari de Bakst potenciava el moviment, a partir de teles vaporoses, joies,
plomes i altres elements adherits, com incrustacions metàl·liques i brillants, estenien el
moviment realitzat pels ballarins82.
En els seus dissenys ens presenta els personatges en actituds dinàmiques, mostrant
així com hauria d’actuar el vestuari sobre la pell dels ballarins. Aquests dissenys son molt
més reveladors i eròtics del que és en realitat el vestuari final, tot i així, l’efecte que aquest
produeix és molt similar als dibuixos83. El vestuari deixa entreveure el cos dels ballarins a
partir d’obertures en la roba i transparències, doncs Bakst volia representar la tensió entre
allò que es veu i el que no com a veritable bellesa de cos humà84. Aquestes idees es poden
veure en el disseny per a una odalisca, on apareix una dona coberta per teles de color groc,
taronja i vermell, amb els pits i els braços descoberts [Imatge 2]. El personatge té els braços
alçats, sostenint el vel taronja que la cobreix, alhora que eleva un peu, fet que dona un major
moviment al personatge, i a les teles que el cobreixen. Aquest dinamisme contrasta amb els
cortesans del disseny de Benois, que eren més similars als dissenys realitzats al llarg del
passat segle [Imatge 1]. Una altre diferencia destacada amb el disseny de Benois és que el
dibuix realitzat per Bakst és molt més artístic, i no tant funcional. En aquest cas, es podria
dir que els dissenys de vestuari de Bakst estaven pensants no solament per a servir de guia
per a fer els vestits, sinó que també foren realitzats amb la intenció de que fossen una obra
d’art, doncs sovint servien per il·lustrar els programes de les representacions.
A partir del 1913 Diaghilev es va cansar d’aquesta representació opulent de l’orient,
i va començar a cercar altres artistes, fou així com va entrar en contacte amb Natalia
Goncharova85. Tot i així, Bakst va seguir treballant per a Diaghilev, fins al 1921, quant
Bakst va abandonar la companyia després de la representació a Londres de The Sleeping
Beauty de Tcahikovsky, ara anomenada Sleeping Princess. Aquest ballet fou presentat en
un moment de decadència de la companyia, doncs Diaghilev pensava que seria un èxit,
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perquè era una obra molt apreciada pel públic anglès86. Tot i així, les despeses que va
generar el vestuari i l’escenografia dissenyats per Bakst i la poca acollida que va tenir l’obra
provocaren l’efecte contrari, deixant a Diaghilev gairebé en bancarrota, i sense doblers per
a realitzar noves produccions87.
3.3.Natalia Goncharova i Michail Larionov: Le Coq d’Or (1914)
Le Coq d’Or fou estrenat el 24 de maig del 1914 al Teatre Nacional de l’Opera de Paris, on
va tenir un gran èxit. L’obra, amb musica de Nikolai Rimsky-Korsakov i Nicholas
Tcherepnin, libretto adaptat per Vladimir Belsky de la historia de Aleksandr Pushkin, i
coreografia de Michel Fokine, havia estat pensada com a opera-ballet on el cor cantava fora
d’escena, mentre els ballarins interpretaven la historia. Aquesta fou la primera obra escènica
on Natalia Goncharova (1881-1962) i Mikhail Larionov varen participar contractats per
Diaghilev el desembre del 1913. Els col·laboradors de Diaghilev al principi es mostraren
recelosos amb aquesta col·laboració, doncs Goncharova i Larionov havien adquirit fama de
violents per la seva adhesió al grup dels futuristes russos, que havien protagonitzat alguns
esdeveniments desafortunats. Tot i així, l’obra va tenir un gran èxit, gracies als dissenys
coloristes de Goncharova, qui va realitzar la major part dels dissenys de l’escenografia i el
vestuari de l’obra, i la musica de Rimsky-Korsakov. L’obra va tenir una gran afluència de
públic, que va salvar la temporada d’aquell any88. Le Coq d’Or es situa al país de
Azerbaijan, on un astròleg (Enrico Cecchetti) regala al rei Dodon (Alexis Boulgakov) un
gall d’or que ha aconseguit embruixar perquè vigili la ciutat en nom del rei, a canvi de que
el rei li prometi donar el que desitgi. Quant l’ocell avisa al rei del perill del país enemic, el
rei envia els seus dos fills a lluitar, mentre ell dorm. Quant l’ocell el torna a avisar, el rei va
a la guerra, on troba els seus dos fills morts. Allà coneix a la reina de Shemkhan (Tamara
Karsavina), de qui s’enamora i decideix casar-se amb ella. L’astròleg demana al rei que li
concedeixi la mà de Shemkhan, però el rei s’hi nega i mata l’astròleg, poc desprès l’ocell
mata al rei, i reapareix l’astròleg per explicar la moral de la historia.
Le Coq d’Or fou el primer contacte dels dos artistes amb els Ballets Russos de
Diaghilev, i amb el teatre en general, i els dos optaren per un estil neo-primitivista per als
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seus dissenys de les diferents obres en que participaren. A l’abril del 1914 els dos varen
anar a Paris per acabar de fer l’escenografia i supervisar la realització del vestuari. Durant
aquest viatge varen fer estança a Roma, on participaren en una exposició d’artistes
futuristes, i a Paris conegueren un gran nombre d’artistes dels cercles avantguardistes, com
Apollinaire. Gracies a l’èxit del ballet, Goncharova i Larionov varen obtenir una gran fama
a Paris com a dissenyadors de vestuari i escenògrafs, que va superar la seva fama com a
pintors. Aquest èxit va suposar que, quant tornaren a Rússia, amb l’inici de la Primera
Guerra Mundial, Goncharova rebés diversos encàrrecs de diferents directors i productors
per a la realització de dissenys de vestuari i escenografies per a les seves obres.
Degut a la temàtica de l’obra, Goncharova es va inspirar en el colorisme de l’art
popular rus i l’expressiva simplicitat de les icones per a crear el vestuari del ballet. Per a
realitzar aquests dissenys, Goncharova va visitar diferents museus per estudiar el vestuari
dels antics tsars, i basar-se en ells89. En les seves memòries (1961), el coreògraf Fokine va
explicar com Goncharova, ajudada per Larionov va pintar a mà tot l’atrezzo d’aquest
ballet90. En aquestes mateixes memòries, Fokine expressa com Natalia Goncharova va crear
una obra extraordinària, colorista i preciosa, amb un profund sentit nacional atraient91.
En uns carta escrita uns dies després de la funció, Natalya Poloneva, ens fa una
descripció molt interessant de com eren els decorats d’aquest ballet. Poloneva ens descriu
com en el primer acte, l’escena, que començava a les fosques, s’il·luminava per deixar veure
un paisatge urbà de colors vius, amb un cel groc i un sol vermell, que donava a l’escena una
tonalitat irreal, convertint els ballarins en nines. A mes, explica que en el segon acte
s’aixecava del terra la tenda de la reina Shemkahan sobre una escena nocturna, alhora que
sortia la lluna al darrere, mentre els ballarins sortien del darrere de la tenda, realitzant
“arabescos miraculosos”92.
El seu interès per la Rússia primitiva es pot apreciar en els dissenys per al vestuari
d’aquesta obra. Els personatges se’ns presenten plans i desproporcionats, vestits amb robes
amb colors vistosos i lluents, decorats amb patrons geomètrics i florals. Les formes
d’aquests vestuaris s’inspiren clarament en la roba tradicional dels pagesos russos. En el
disseny de vestuari per a una dona russa ens presenta un personatge amb un vestit de faldes
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sobreposades de color groc amb un estampat floral vermell, verd i taronja [Imatge 3]. El
cos i les mans del personatge son evidentment més grans que el cap, i en certa manera,
recorda als quadres de l’artista que representen la vida rural. Aquest dibuix no presenta el
dinamisme de Bakst ni la delicadesa dels personatges de Benois, sinó que ens presenta un
personatge estàtic, fins i tot rígid, extremadament pla.
4.Els ballets de post-guerra (1917-1929)
Amb l’inici de la Primera Guerra Mundial a l’estiu del 1914, l’activitat dels Ballets Russos es
va veure interrompuda, doncs la companyia no podia fer gires per el territori europeu, havent
de cancel·lar temporades que ja estaven contractades. La companyia es va dissoldre, perquè
Diaghilev no podia pagar els seus components, que es dispersaren per Europa cercant altres
feines o tornaren al seu país d’origen93. Diaghilev es va refugiar a Suïssa juntament amb
Massine, Stravinskky, Benois, Bakst, i a partir del juny de 1915 s’hi uniren Larionov i
Goncharova. Allà Diaghilev va començar a planificar la reunificació de la companyia i noves
produccions, com Liturgie, que no es va arribar a estrenar, o Les Noces i Le Buffon, que no
s’estrenaren fins al 1921 i al 192394. La companyia es va reunificar al 1916 per anar a fer una
gira als Estats Units, aquesta va tenir tant d’èxit que Diaghilev va contractar una segona gira
per a la tardor del mateix any. Entre les dues gires els Ballets Russos varen viatjar a Espanya,
on Diaghilev, acompanyat per Massine, Goncharova, Larionov, i el matrimoni Delaunay
varen planificar noves obres, mentre la companyia tornava a Amèrica95.
Entre el 1915 i el 1917 Natalia Goncharova i Mikhail Larionov s’havien convertit en
els principals dissenyadors de la companyia dels Ballets Russes, en substitució de Alexandre
Benois i Leon Bakst96. A partir del 1917 se’ns presenta un canvi substancial en l’estètica dels
Ballets Russes, a partir de dos esdeveniments clau. En primer lloc, la revolució russa va
convertir a Diaghilev i els membres de la seva companyia en exiliats, alineats completament
del seu país d’origen, fet que inclina a Diaghilev a començar a contractar artistes europeus
per a realitzar noves produccions97. L’altre fet clau de canvi fou l’entrada en contacte de
Diaghilev amb els futuristes italians, a partir de la col·laboració dels Ballets Russos amb
Giacomo Balla per a la producció de Feu d’Artifice, fet que va inclinar definitivament a
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l’empresari a contractar artistes d’avantguarda per a les seves produccions98. A partir de la
col·laboració amb Picasso i Giacomo Balla, Diaghilev va entrar en contacte amb altres artistes
d’avantguarda, iniciant un període de gran innovació estilística i tècnica. Tot i l’èxit artístic
de les produccions de post-guerra, la crisi econòmica fou una constant durant aquest període99.

4.1.Mikhail Larionov: Contes Russes (1917)
Tot i que va participar en els dissenys per a Le Coq d’Or, la primera obra signada per Mikhail
Feodorovich Larionov (1881-1964) per als Ballets Russes de Diaghilev fou Soleil de Nuit
(1915), peça que també fou la primera obra coreografiada per Léonide Massine. Aquesta obra
presenta unes característiques molt similars estilísticament als dissenys de Goncharova per a
Le Coq d’Or, amb una estètica que és el resultat d’una mescla entre exotisme i primitivisme100.
L’inici del canvi es pot veure a partir de la producció de l’obra Contes Russes, on Larionov
va començar a introduir elements de caire futurista i raionista.
Larionov i Goncharova havien tornat a Rússia poc desprès de l’estrena de Le Coq d’Or,
però al 1915 Diaghilev els va demanar que es reunissin amb ell a Suïssa, on s’havia refugiat
durant la guerra, per a planificar nous projectes per a la companyia, com ara Soleil de Nuit.
Durant la gira dels Ballets Russes a l’estat espanyol al 1916, es varen estrenar dos d’aquests
nous projectes, Sadko, amb dissenys de Goncharova, i Kikimora, que presentava dissenys de
Larionov. Les dues obres, basades en histories populars russes, varen tenir molt èxit. Kikimora
ens relata com Kikimora (Lydia Sokolova), la bruixa malvada, desprès d’un malson es
desperta i comença a atacar al seu únic servent, el Moix (Stanislas Idzikovsky). Els dos
comencen una lluita, escenificada a partir d’un pas de deux, un moviment de dansa de dos
ballarins, fins que al final, la bruixa el mata. Aquesta obra es va incloure posteriorment en el
ballet titulat Contes Russes101. Tot i que aquesta obra encara presenta una estètica adscrita al
primitivisme, sobretot en el cas de l’escenografia, Larionov comença a introduir aspectes que
recorden a les seves obres raionistes, com en el cas del vestuari de la bruixa, fet que es veu
especialment remarcat en el maquillatge d’aquesta [Imatge 4]102. El raionisme es un
moviment d’avantguarda creat per Larionov i Goncharova al 1913, caracteritzat per reduir els
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objectes que es representen a rajos de colors, seguint els principis de representació del
cubisme i els interessos del futurisme.
Contes Russes és un ballet compost per tres histories curtes basades en contes infantils
russos, acompanyades per musica de Anatloe Liadov i coreografiats per Léonide Massine,
ajudat per el propi Larionov, que es va estrenar en la temporada de maig del 1917 al Teatre
du Chatelet, juntament amb Parade. Aquest és un fet destacat, doncs les dues obres havien
estat produïdes al mateix temps a Roma, juntament amb l’experiència futurista Feu d’Artifice,
de Balla, obres que foren clau per al canvi artístic de les propostes escèniques de Larionov.
La primera historia representada en Contes Russes fou Kikimora, estrenada en solitari
l’any anterior, seguida del conte de Bova-Korolewitch (Léonide Massine), una mena de
Quixot rus que cavalcava arreu del país per a vèncer el Mal, que salva una princesa encantada
d’un drac; el tercer conte que se’ns relata és el de l’ogressa Baba-Yaga, qui envia els seus
servents a cercar una nena que s’ha perdut al bosc per menjar-se’la, però quant aquesta realitza
la senyal de la creu, els monstres fugen i ella es salva103.
Els dissenys per a Baba-Yaga presenten un canvi significatiu en les propostes de
Larionov, doncs introdueix elements del raionoisme a l’escenografia, i comença a fragmentar
geomètricament el cos dels personatges, fet que culminarà en els projectes de Histoires
Naturalles (1917), obra que no es va arribar a realitzar, i Chout (1921) 104. Això es pot veure
en el disseny per a un dels animals de Histoires Naturalles, el paó, que sembla configurat a
partir d’un collage de papers de colors [Imatge 5].
Aquest canvi estilístic no s’entendria sense tenir en compte que els dissenys per a les
dues darreres obres de Contes Russes es varen realitzar alhora que Picasso treballava en els
dissenys dels managers de Parade i Balla realitzava Feu d’Artifice, un ballet sense ballarins.
Els plantejaments mecanico-abstractes proposats per aquests dos artistes influïren en la
concepció que tenia Larionov del disseny escenogràfic i de vestuari. Aquest fet es veu encara
més reforçat amb el fet que durant la seva estada a Roma, Larionov i Goncharova entraren en
contacte amb els cercles futuristes105.
De Contes Russes no s’ha conservat cap vestit, i dels dissenys que existeixen pocs son
accessibles al públic, i d’aquests, la majoria fan referencia a l’escenografia en general més
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que no al vestuari. Un dels pocs dissenys de vestuari que hem pogut observar és el projecte
per a Kikimora [Imatge 4]. Aquest disseny ens presenta el personatge amb els braços
extremadament llargs, vestit amb una camiseta blanca amb taques vermelles i una falda blava
i blanca estampada amb flors negres, va descalça. Porta els cabells recollits en un monyo, on
s’hi pot veure una pinta groga, se’ns presenta amb la cara pintada amb línies verticals, fent
una ganyota on ens mostra les dents, punxegudes. Sobre aquest personatge, Massine va
explicar que “Se’ns presenta amb tota la seva lletjor, portant un dels vestits sorprenentment
més repulsius de Larionov, amb una brusa tacada i una falda amb calces vermelles, i una
perruca de cabells negres” [la traducció és nostra]106
En comparació als altres dissenys esmentats amb anterioritat, el personatge ha perdut la
corporeïtat dels dibuixos anteriors, presenta una menor voluntat de representar figurativament
la figura, i en general, es presenta més abstracte, sobretot en el cas de la falda. El vestuari no
presenta una profusió tant detallada com en els dissenys de Benois i Bakst, els elements
apareixen de forma esquemàtica. En aquest sentit també es diferencia del de Goncharova, que
tot i ser més simplificat que els dos anteriors, treballa clarament els patrons del vestuari,
mentre que Larionov en aquesta imatge, nomes els esbossa. També presenta un canvi en la
paleta de colors, no son els colors estridents de la dona pagesa [Imatge 3], ni els colors rics
de la odalisca [Imatge 2], sinó que Kikimora [Imatge 4] presenta una paleta de colors més
foscs i apagats.

4.2.Pablo Picasso: Parade (1917)
Parade, estrenat al maig del 1917 al Teatre du Chatelet, és el resultat del treball conjunt de
Jean Cocteau, Léonide Massine, Pablo Picasso i Erik Satie. Aquest ballet ens presenta tot un
seguit de personatges provinents dels espectacles de carrer o de circ (teatre forain), que fan
petites mostres de les seves actuacions al carrer, per atreure el públic a l’espectacle. Aquests
personatges, un mag xines, dos acròbates i una jove americana, son presentats per les figures
inhumanes dels managers. L’estrena va generar opinions molt oposades, la posada en escena
d’aquesta historia simple va crear un gran escàndol, doncs és una obra que s’allunya,
clarament, de la dansa tradicional, desafiant els limitis de la creativitat escènica i la mirada de
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l’espectador107. Aquesta obra serà clarament la iniciadora del modernisme en l’escena dels
Ballets Russos de post-guerra, degut a la seva innovació estilística.
Jean Cocteau va presentar la idea original per a aquesta obra al 1915 a Diaghilev. Aquest
poeta francès ja havia treballat anteriorment amb els Ballets Russes, en la realització del
libretto per a Le Dieu Bleu, i al 1914 havia proposat a Diaghilev i a Stravinsky de treballar en
la seva nova obra, David, però aquesta fou rebutjada108. Les idees esbossades en aquesta obra
serien reutilitzades en Parade. Al 1915, Cocteau es va posar en contacte amb Erik Satie i
Pablo Picasso, i els tres acabaren de perfilar l’argument de l’obra. Cocteau volia crear una
obra realista, i així ho remarca quant diu que volia donar al realisme veritable, el seu lloc al
ballet109. Aquesta idea es veu reflectida en la musica de Satie, doncs incorpora a la partitura
orquestrada sons reals com sirenes o una maquina d’escriure, i en la coreografia de Massine,
composta a partir de moviments quotidians110.
Parade es podria considerar una obra metalingüística, és la representació del teatre dins
el teatre, fet que, dins la historia dels Ballets Russes, l’enllaça amb el ballet Petrouchka111. La
temàtica i els personatges de l’obra es troben clarament inspirats en el món del circ i els
espectacles itinerants, el cinema i els music halls, i el teatre popular en general, d’aquí el nom
de la obra, doncs Parade es podria traduir com a desfilada112. Curiosament, aquesta connexió
amb el món de l’espectacle popular enllaça amb les pintures d’equilibristes i personatges del
món del circ que Picasso va pintar al llarg del seu període rosa (1901-1904)113. Parade fou la
primera obra escènica en que Picasso va participar114.
Tot i que la faceta més coneguda de Pablo Picasso (1881-1973) és la d’artista cubista,
el seu estil va canviar radicalment al llarg de la seva vida, i un d’aquests canvis, en certa
mesura, es deu a la seva relació amb els Ballets Russes de Diaghilev. Quant al 1916 Cocteau
li va proposar de viatjar a Roma per a treballar en el projecte de Parade, Picasso va accedir
sense pensar-s’ho, doncs això li permetria allunyar-se de les tensions i penúries que des de
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l’inici de la guerra l’assetjaven a Paris115. La majoria dels seus amics estaven lluitant a la
guerra, la seva dona, Marcelle Humbert, va morir de tuberculosi al 1915, i al seu voltant
s’havia agrupat un conjunt de fervents admiradors del cubisme i de la seva persona, a qui ell
considerava més una secta que no un grup d’artistes116. Per aquests motius, Picasso va
acompanyar Cocteau a Roma, on va poder conèixer personalitats com Giacomo Balla,
Prampolini, Fortunato Depero, i Stravinsky, de qui es va fer molt amic; va poder conèixer la
pintura de Carrà i de Giorgio de Chirico; i, a partir dels viatges a Nàpols, Pompeia i Florència,
l’art classicista i les obres renaixentistes117. Aquest viatge suposa l’inici de l’etapa neoclàssica
de Picasso. Després de Parade, Picasso va seguir treballant per als Ballets Russes de
Diaghilev en diverses produccions, com Le Tricorne (1919) i Pulcinella (1921).
La varietat estilística característica de l’obra de Picasso es podria extrapolar en els
dissenys per als diferents personatges de Parade. Aquest fet es deu a la diferencia evident
entre el vestuari dels managers, amb unes característiques cubistes, i el de la resta de
personatges, més figuratius. El vestuari per al mag xines (Léonide Massine), els dos acròbates
(Lydia Lopokova i Nicolas Zverev) i la petita noia americana (Marie Chabelska) és, fins i tot,
realista, doncs, sobretot en el cas del mag, s’inspira en la roba habitual dels personatges que
representaven118. En els dibuixos per al mag xinés se’ns presenta el personatge vestit amb una
túnica vermella amb decoracions blanques i grogues, i uns calçons negres i grocs [Imatge 6].
Els motius estampats de la roba presenten una forta asimetria, a partir de línies verticals i
horitzontals i les onades de la túnica.
El vestuari dels managers, com podem veure en la fotografia del manager americà, és
completament diferent al de la resta de personatges, de fet és completament contradictori
[Imatge 7]. Com el mateix Cocteau va afirmar, en relació al canvi de projecte per aquests
personatges, doncs en origen havien de ser veus en off, que introduirien la resta de ballarins:
Quant Picasso ens va mostrar els seus dissenys, vàrem comprendre l’interès d’oposar a tres personatges
reals, com croms aferrats sobre la tela, uns personatges inhumans i sobrehumans amb una actitud greu,
que produiria en conjunt una falsa realitat escènica que arribaria a reduir als ballarins reals a la mida de
nines [la traducció és nostra].119
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El vestuari per aquests personatges va condicionar enormement la seva coreografia,
doncs es troba conformat per grans estructures tridimensionals de cartó, a la manera de
collages cubistes120. El projecte inicial per al vestuari d’aquets personatges, que en origen
havien de ser tres, es basava en els “home-anunci” de l’època, que portaven grans cartells
publicitaris sobre les espatlles121. Aquests dissenys varen anar evolucionant fins a convertirse en grans estructures cubistes que varen sorprendre tant al públic de l’època. En el manager
americà, apareix una figura composta per edificis moderns i gratacels, amb uns braços
extremadament llargs, que sostenen un megàfon i pamflets publicitaris de l’obra [Imatge 7]122.
Els managers, [Imatge 7] no son comparables a cap altre personatge vist amb anterioritat
dins aquest treball, doncs la seva figura s’ha desdibuixat, unint-los a elements arquitectònics
i naturals, com cases o arbres, fet que en certa mesura, podríem considerar com una passa més
en la conjunció de les diferents arts. Aquestes disfresses, que semblaven més una escultura
que un vestit, amb elements arquitectònics, estaven realitzades per un pintor, a partir de les
idees d’un poeta, i s’havien d’adaptar als moviments marcats per el coreògraf, que seguia les
pautes d’una musica. Creiem que l’adició d’elements propis de l’escultura i l’arquitectura en
el vestuari d’aquests ballets es podria considerar com una passa més enllà en l’assumpció de
l’obra d’art total.

4.3.André Derain: La Boutique Fantasque (1919)
La Boutique Fantasque és una reinterpretació feta per Diaghilev del ballet vienès Die
Puppenfee, produït al 1888123. Aquesta obra, amb musica de Giocchino Rossini, s’ambienta
en una petita tenda de joguines on tot un seguit de personatges entren per a comprar joguines.
Es presenten les diferents pepes, com els ballarins de tarantel·la o els dos ballarins de cancan,
que son comprats pels clients. Quant la tenda tanca, les joguines cobren vida i es lamenten
perquè els ballarins de cancan, que estan enamorats, han estat venuts a dues famílies diferents,
i decideixen ajudar-los a escapar-se. Al dia següent, els clients tornen a la tenda enfadats,
doncs no han rebut les pepes, però son perseguits per les joguines fora de la tenda. Aquesta
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obra senzilla i desenfadada va tenir un gran èxit, fet que es pot apreciar si tenim en compte
que gairebé no s’ha conservat cap vestit de la producció original124.
Per a realitzar els dissenys de l’escenografia i el vestuari, Diaghilev va contractar a
André Derain (1880-1954), qui, juntament amb Henri Matisse, havia estat un dels principals
iniciadors del fauvisme. Derain ja havia treballat per al teatre, al 1918 havia participat en la
producció de L’annonce faite à marie, de la companyia de teatre Duvoc. El seu estil presenta
influencies del cubisme i de l’art del primer renaixement125.
Els dissenys per aquesta obra es caracteritzen per la seva simplicitat, que ha estat
criticada per alguns crítics com a infantil, o fins i tot naive. Tot i així, els dibuixos de Derain
produïen l’efecte que volien, doncs mostraven el concepte del personatge de forma clara, fet
que permetia a les modistes recrear-los com havien estat pensats126. Els dissenys planejats per
Derain estaven enfocats a presentar un sentiment nostàlgic de l’època que recreava l’obra127.
Els dibuixos estaven pensats perquè el vestuari recordés el màxim possible a joguines. Això
es pot veure clarament en el disseny per a la ballarina de can-can, on apareix la figura
femenina que, tot i estar desproporcionada, mostra tots els elements destacats del vestit
[Imatge 8]. Aquesta desproporció de la figura, que augmenta la mida de les parts del cos que
més interessen a l’artista es podria relacionar amb els dissenys de Goncharova [Imatge 3], tot
i que en el cas dels dibuixos de Derain és més exagerada.
4.4.Henri Matisse: Le Chant du Rossignol (1920)
Tot i que Henri-Emile-Benoit Matisse (1869-1954) no va participar en els Ballets Russes, ni
en cap altre espectacle escènic fins al 1920, quant fou contractat per a fer els dissenys de Le
Chant du Rossignol, el seu estil fauvista va influir enormement en les propostes escèniques
d’alguns dels principals dissenyadors de la companyia. Les idees sobre el color del fauvisme,
que era considerat la primera avantguarda històrica, varen condicionar enormement els
dissenys de Bakst, Goncharova i Larionov, fins i tot el propi Matisse ho va apuntar, desprès
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d’haver assistit a la representació, al 1914, de Le Coq d’Or128. Això fa que resulti més
sorprenent la seva interpretació minimalista dels dissenys per a Le Chant du Rossignol.
En origen, aquesta obra havia estat una opera en tres actes, estrenada al 1914 amb
musica de Stravinsky i dissenys de Benois sota el títol de Le Rossignol. L’obra es basava en
un conte fantàstic de Hans Christian Andersen, on se’ns narra la historia d’un emperador xines
(Serge Grigoriev) que cada dia escolta la cançó d’un rossinyol (Tamara Karsavina) que té al
jardí; un bon dia, l’emperador japonès li regala un rossinyol mecànic, que substituirà el viu.
Quant l’emperador es posa malalt, i està a punt de morir, el rossinyol real torna i promet que
seguirà cantant si la Mort no s’endú l’emperador, qui es recupera i torna el rossinyol a la seva
posició en la cort. L’opera no va tenir gaire èxit, per això Diaghilev va proposar a Stravinsky
de reconvertir-la en un ballet, reduint-lo a un sol acte. En un principi, Diaghilev va proposar
a Fortunato Depero de fer els dissenys de l’escenografia i el vestuari, però al final, ell i
Stravinsky es varen decidir per Matisse129.
En un principi, Matisse no havia de viatjar a Londres, lloc on la companyia s’havia
instal·lat per a preparar les properes temporades, però a la tardor, Diaghilev va demanar a
Matisse que es traslladés allà, per ajudar a supervisar la producció dels vestits130. A Londres,
Matisse va poder visitar diversos museus, com el Victoria & Albert, on es va inspirar en les
peces de la col·lecció per a fer els dissenys. Aquest fet és habitual en els dissenyadors dels
Ballets Russes, com ja hem esmentat, Benois i Goncharova s’inspiraven en models històrics
per a fer les seves obres.
La producció d’aquest ballet fou força problemàtica, els dissenys de Matisse eren molt
difícils d’interpretar, i de realitzar, fet que va obligar a l’artista a estar present constantment131.
I tot l’esforç no va donar el seu fruit. L’obra, estrenada al 22 de febrer del 1920, no va tenir
gens d’èxit, i fou greument criticada. D’una banda, hem de tenir present que feia relativament
poc que s’havia acabat la guerra, i la historia de Le Chant du Rossignol és una historia blanca,
sense una ideologia marcada, però no és un espectacle alegre, sinó que alhora és més seriosa,
al contrari del que passava amb La Boutique Fantasque, en que se’ns narra una historia simple
però entretinguda, que era el que el públic volia en aquells moments. L’obra també fou
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greument criticada en relació al disseny del vestuari i l’escenografia, degut a la seva
senzillesa. Tot i així, Diaghilev no va abandonar del tot l’obra, al 1925 va tornar a estrenar el
ballet, substituint nomes la coreografia de Massine per la de George Balanchine132. Després
d’aquesta obra, Matisse no va voler tornar a treballar amb els Ballets Russos.
Un dels principals problemes dels dissenys de Matisse per aquesta obra és que havia
concebut l’escenografia i el vestuari com si fossen les seves pintures, de forma estàtica, sense
tenir present que els personatges es mourien en l’escenari, trencant les composicions que ell
havia plantejat133. Com ja hem afirmat abans, l’obra presentava uns dissenys minimalistes,
que varen contrastar molt amb la imatge que tenia el públic francès dels escenaris dels Ballets
Russes. El vestuari, en general, presenta una paleta de colors molt senzilla, on hi predominen
el blau i el blanc, acompanyats de negre, daurat, verd pàl·lid, rosa, vermell i taronja brillant,
com es pot veure en el disseny per al vestuari d’un dels camarlencs [Imatge 7]. Curiosament,
aquests dissenys s’allunyen de la paleta fauvista134. Això s’explica a partir de les idees que
tenia Matisse sobre el significat d’aquesta obra, com un mite de renovació i resurrecció135.
Per a fer els dissenys dels vestuaris, Matisse es va basar en un patró senzill, en forma
de T, inspirat en el vestuari tradicional xinés136. Molts d’aquests vestits presentaven
estampats, que estaven pintats directament damunt la tela, per el propi Matisse i per els seus
ajudants, mentre els ballarins portaven la tela posada137. Sobre la realització del vestuari
destaca una anècdota curiosa pel que fa a la túnica de l’emperador. Matisse havia proposat
que en la darrera escena, aparegués l’emperador amb una gran túnica negra, que es giraria per
mostrar una tela vermella a sota, bordada amb or, de 4 metres de llarg. La modista a qui es va
demanar que fes aquesta proesa va explicar que era impossible, doncs tardaria tres mesos en
dur-la a terme, però Matisse va dir que ell la faria, en tres dies. A partir de les tècniques de
collage, que ja havia emprat per a planificar els contrasts entre el vestuari i l’escenografia, va
estendre la gran tela vermella al terra i hi va aferrar amb tela daurada les decoracions, ajudat
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per els seus ajudants i per el dissenyador Paul Poiret138. Aquest mètode de treball seria adoptat
posteriorment per diferents escenògrafs per poder fer obres de grans dimensions.
En el cas del disseny de vestuari per a un dels camarlencs, destaca el fet de que, al
contrari del que passa amb els altres artistes, Matisse nomes ha dibuixat el vestuari, i no el
personatge [Imatge 9]. Això podria indicar dos fets importants, d’una banda, que Matisse
entén el projecte simplement tal i com és, un disseny de vestuari, i no s’interessa per
representar els personatges. Aquest fet fa ressaltar la funcionalitat dels seus dibuixos, per
sobra la dels dissenys citats anteriorment, que presenten una major artisticitat. En comparació
amb els dissenys anteriors, Matisse ha abandonat la seva personalitat individual com artista
per centrar-se en el disseny del vestuari, evitant la representació del personatge aconsegueix
centrar-se en el vestit. Aquestes idees entronquen amb el que ja hem apuntant en l’apartat
dedicat a la obra de Benois, que els dissenys de vestuari per als Ballets Russos, en principi,
no havien estat pensats per a ser objectes artístics per si mateixos. En el cas de la obra de
Matisse, aquesta idea és clarament evident. Un altre qüestió és que el fet que no representi les
figures es pot associar amb el problema esmentat abans dels dissenys de Matisse, que no tenia
present que aquests formarien part d’una representació en moviment, que serien portats per
persones reals.

4.5.Giorgio de Chirico: Le Bal (1929)
Le Bal fou un dels darrers ballets encarregats per Diaghilev, estrenat el 7 de maig del 1929,
el mateix any en que Diaghilev va morir. És un ballet en dues escenes escrit per Boris Kochno,
amb musica de Vittorio Rietti, coreografia de Balanchine i dissenys de Giorgio de Chirico139.
Aquesta obra es situa en un ball de mascares on el Jove (Anton Dolin) es queda fascinat per
la bellesa de la Dona (Alexandra Danilova), que va acompanyada de l’Astròleg (André
Bobrow). El Jove suplica a la Dona que es llevi la mascara, i el sorprèn, revelant el rostre
d’una vella. El Jove fuig i s’amaga, fins que els convidats de la festa se’n van, i torna a
aparèixer la Dona amb l’Astròleg. Aquesta es lleva la mascara i mostra com el rostre de vella
era una segona mascara, revelant la seva bellesa, després, l’Astròleg també es lleva la seva
mascara, i apareix com un bell jove. Els dos abandonen la sala, i el Jove es desmaia.
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Els vestits dissenyats per Giorgio de Chirico (1888-1978) per aquesta obra resulten molt
interessants, doncs es conformen per elements arquitectònics com columnes o capitells,
inspirant-se en les runes clàssiques, fent que sembli que més que ser persones de carn i ossos
estiguin fets de pedra i terracota140. Aquest vestuari fa que, en paraules del crític André George
“Un no sap dins aquesta obra vertiginosa si les parets son ballarins fossilitzats o en canvi, si
els personatges son pedres animades”141.
Aquest efecte es fa mes evident a partir de les tècniques utilitzades per a realitzar el
vestuari, pintat a mà i amb elements aplicats142. La manera de fer el vestuari, però va dificultar
els moviments dels ballarins, doncs era molt pesat143.
En el disseny per a la Dona ens presenta el personatge sense rostre, com si fos un
maniquí, amb un vestit que li arriba fins a més avall dels genolls, conformat per un cosset
negre amb un dibuix d’una columna jònica en blanc i mànigues de retxes blaves, grogues i
vermelles, i una falda vermella i daurada oberta a un costat a partir de rotlles, que deixen
entreveure una falda blanca on els plecs recorden a les acanaladures de les columnes [Imatge
10]. Tant per la no-representació dels rostres dels personatges com per la unió de diferents
elements arquitectònics en els seus vestits, els dissenys d’aquesta obra recorden a les seves
pintures metafísiques, sobretot crec que aquests dissenys s’haurien d’associar amb obres com
Les Muses Inquietants i El Trobador (1917).
D’altre banda, aquests dissenys es podrien associar amb el que ja hem esmentat en
l’apartat sobre el manager americà en Parade, que aquests dissenys no nomes son exemples
de la unió entre la pintura i les arts escèniques, sinó que, el fet de introduir elements
característics del llenguatge arquitectònic en aquest vestuari, fe que en certa manera, es pugui
considerar que s’ha assolit la veritable obra d’art total, capaç d’unir musica, pintura, dansa,
literatura, i fins i tot arquitectura.
5.Conclusions
Degut a la llarga durada dels Ballets Russos i a la gran quantitat de produccions que varen
realitzar, és impossible fer una descripció de totes les produccions de la companyia, ni
tant sols fer referencia a tots els artistes que varen participar en aquestes seria possible.
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Per aquest motiu, ens hem hagut de fer-ne una selecció, i hem escollit a aquells autors
que hem cregut que serien l’exemple més representatiu de les obres presentades per la
companyia, en termes generals. Seria convenient continuar amb l’estudi de les obres
presentades per la companyia, doncs moltes han estat poc estudiades.
Al llarg del treball hem pogut veure com les diferents obres estudiades presenten
un canvi estilístic, respecte a les d’autors anteriors o a les pròpies. Es pot entreveure en
els dissenys d’aquests autors quines son les seves idees respecte a l’art, i que és el que els
interessa més destacar, per exemple Bakst es centra en la sensualitat del vestuari mentre
que Matisse es centra en la seva funció. Podem comprovar com en general, els diferents
moviments d’avantguarda de que participen els diferents autors d’aquest treball han
influenciat en la seva forma de dibuixar les figures, d’aquesta manera, Goncharova
presenta unes figures planes i desproporcionades, gairebé infantils, seguint les seves idees
primitivistes; mentre que Giorgio de Chirico ens mostra unes figures formades per peces
arquitectòniques, seguint les seves idees metafísiques. En general, els autors tractats
segueixen utilitzant el seu estil en els dissenys de vestuari, tot i que hi ha algunes
excepcions. Per exemple, en el cas de Matisse hem pogut veure com abandona el
fauvisme per a fer els dissenys per a Le Chant du Rossigonl, i alhora, adopta noves
tècniques que utilitzarà en la seva producció artística amb posterioritat, com el collage.
Una altre qüestió a destacar és la de si aquests dibuixos es podrien considerar una
obra d’art en si mateixa o no. Per una banda, hem de tenir en compte que foren creats per
a tenir una funció clara, la de servir de guia per als modistes que havien de realitzar el
vestuari, i per tant, no havien de tenir cap altre connotació artística. Tot i així, el fet de
que foren realitzats per artistes plàstics de renom ubica aquests dissenys dins la seva
producció artística, fent que es converteixen en obres d’art col·leccionables i cotitzades
en el mercat artístic. Com ja hem afirmat amb anterioritat, creiem que el que realment fa
d’aquests dissenys obres d’art no és la seva funcionalitat o l’autor que les va realitzar,
sinó que es transformen en obra d’art per la seva significació, com a darrer vestigi de la
obra d’art, que era la representació escènica del ballet. Fent una comparació una mica
anacrònica, els dissenys de vestuari dels Ballets Russos serien equiparables a les
fotografies i els enregistraments de l’art de performance, que son un vestigi de la obra
d’art, i que al final s’han acabat convertit en art per si mateixos.
Hem pogut veure com la idea d’obra d’art total estava molt present en els primers
plantejaments de la companyia, i que aquesta ha influenciat la feina realitzada per els
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diferents artistes, qui treballaven en consonància amb els coreògrafs. Els autors estudiats
en aquest treball aconsegueixen arribar, en major o menor mesura a la creació d’una obra
d’art total en les seves produccions. Com ja hem esmentat, Matisse no té en compte els
moviments dels ballarins alhora de fer els seus dissenys, mentre que Larionov ajuda a
realitzar la coreografia per a Contes Russes. Es podria considerar que els dos artistes que
millor assoleixen aquesta idea son Picasso i Giorgio de Chirico, el primer per la forma
que té de treballar amb els altres autors de la obra i el segon per la seva capacitat d’unir
la dansa amb l’arquitectura.
Tot i que resulta difícil definir una evolució clara dels dissenys de vestuari
estudiats, degut a que foren realitzats per artistes amb un estil i una forma de fer molt
diferents entre si, podem apreciar com existeix un canvi important des dels primers
dibuixos al final. D’una banda, els personatges representats portant el vestuari es tornen
més esquemàtics i menys detallats, sobretot a partir del període de post-guerra. En el cas
del mag xinés de Picasso i els dissenys de Giorgio de Chirico els personatges no tenen
cara, i les figures realitzades per Goncharova i Derain presenten una gran desproporció
entre les diferents parts del cos. La pèrdua de la figura o la seva dissolució és un fet que
es pot apreciar en tots els dissenys de postguerra. Més enllà d’aquest fet, resulta difícil
traçar una evolució dels dissenys, perquè les produccions i els estils dels artistes que hi
participen son molt diferents entre si. Moltes de les produccions es troben condicionades
per la temàtica de la historia que representen, tant en Le Coq d’Or com en Le Chant du
Rossignol els vestits s’inspiren en la roba tradicional del país on s’ambienten, mentre que
a La Boutique Fantasque, Derain intenta imitar joguines alhora de fer els seus dissenys.
En altres obres es creen vestuaris irreals i fantasiosos, allunyats de referents concrets.
Hem de tenir present que els Ballets Russos seran una de les primeres companyies que
introduiran un vestuari no naturalista en les seves obres, Parade, que es podria considerar
la primera obra amb un vestuari d’aquestes característiques, es va estrenar al 1917, i no
fou fins a la dècada del 1920 que no s’estrenaren obres de característiques similars, com
per exemple el Ballet Triàdic d’Oscar Schlemmer, vinculat a la Bauhaus no es va estrenar
fins al 1922, i La creation du monde de Léger, producció de la companyia dels Ballets
Seudóis, no es va estrenar fins al 1923.
Cal destacar que aquestes diferencies estilístiques s’expliquen a partir de la
llibertat artística que varen gaudir aquests artistes alhora de treballar en les diferents
produccions. Aquesta llibertat els va permetre expressar la seva individualitat artística,
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fet que implica que no es pugui trobar una unitat estilística en les diferents obres
realitzades per la companyia.

36

6.Bibliografia
Bellow, Juliet. “Animated Stones: Giorgio de Chirico’s Le Bal and the Neo-classical
Body” Experiment 17 (2010): p. 311-320.
Bellow, Juliet. Modernism on Stage: The Ballets Russes and the Parisian Avant-Garde.
Londres: Taylor Francis Ltd, 2013.
Bell, Robert “Ballets Ruses: The art of costume” Craft Art International, n.80 (2010):
p. 81-83.
Bell Robert. Ballets Russes: The art of costume. Austràlia: The National Gallery of
Australia, 2011.
Bell, Robert. “Ballets Russes: The Art of Costume” National Gallery of Australia
https://nga.gov.au/Exhibition/BALLETSRUSSES/default.cfm?MnuID=4&GALID
=12005&viewID=3 (consultada 21/06/2018)
Cortenova, Giorgio. Pablo Picasso: su vida, su obra. Barcelona: Carroggio, 2005.
Garfola, Lynn. “The making of ballet modernisme” Dance Research journal, vol.20, n-2
(1988): p. 23-32.
González Crespán, Blanca. Márgenes, huidas y retornos. La plàstica escènica en las
vanguardias históricas. Tesis doctoral. Universitat de Vigo, 2015.
Ibalonskaia, Naumovna. Women artists of Russia’s new age, 1900-1935. Londres:
Thames and Hudson, 1990.
Kuehl, Susanna Marie. Henri Matisse, textile artist costumes designed for the ballets
russes production of Le Chant du Rossignol, 1919-1920. The Smithsonian Associates
and Corcoran College of art+design, 2011.
Lifar, Sergei. “The Russian Ballet in Russia and in the West”. The Russian Review, vol.28
n.4 (oct.1969): p. 396-402.
Jeschke, Claudia i Haitzinger, Nicole. “Dancing Swans and Firebirds: “Russianness”
exhibited”. Dance Chronlice, vol.32, n.3 (2009): p. 468-475.
Meyer, Annie Nathan “The art of Léon Bakst” Art and Progress, vol.5 n.5 (març 1914):
p.161-165.
Patron, Anthony. Mikhail Larionov and the Russian avant-garde. Londres: Thames and
Hudson, 1993
Peterkin, Norman “Modernism in Music and Erik Satie’s Parade” International Review
of the Aesthetics and sociology, vol.41, n.1 (2010): p. 3-19.

37

Pritchard, Jane. Diaghilev and the ballets russes, 1909-1929: When art danced with
music. Londres: Victorian Albert Museum, 2013.
Schouvaloff, Alexander. The Art of Ballets Russes. The Serge Lifar Collection of Theater
Designs, Costumes, and Paintings at the Wadsworth Atheneum, Hartford,
Connecticut. Connecticut: Yale University Press, 1997.
Spurling, Hilary. Matisse, vol II. Barcelona: Edhasa, 2007.
Vaughan, David. “Diaghilev/Cunningham”. Art Journal, vol.34, n.2 (hivern 1974-1975):
p. 135-140.
Villemot, Bernard. Diaghilev: les ballets russes. Paris: Bedos et Cie, 1979.

38

7.Annex d’imatges

Imatge 1: Alexandre Benois. Disseny de vestuari per a dos cortesans, Le Pavillon
d’Armide. 1907. Aquarel·la sobre paper. Londres: Victoria & Albert Museum.

Imatge 2: Leon Bakst. Disseny de vestuari per a una odalisca, Shéhérazade. 1910.
Aquarel·la i guaix sobre paper.

39

Imatge 3: Natalia Goncharova. Disseny de vestuari per a dona russa, Le Coq d’Or. 1914.
Pintura i llapis sobre cartó. Londres: Victoria & Albert Museum.

Imatge 4: Mikhail Larionov. Disseny de vestuari per a Kikimora, Kikimora. 1916. Cera
de colors sobre paper. Londres: Victoria & Albert Museum.

40

Imatge 5: Mikhail Larionov. Disseny de vestuari per a Histoires Naturelles (no realitzat).
1917.

Imatge 6: Pablo Picasso. Vestuari per al mag xinés, Parade. 1917. Aquarel·la sobre paper.
França: Biblioteca Nacional de França

41
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