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intervju / Valentina Turcu, nagrajenka Prešernovega sklada

“Ra z m i šljam v slikah”

...................................................................

T Ingrid Mager

...................................................................

P

od sloganom Valentina za

va l e n t i n ovo so se v SNG Ma-

ribor sredi februarja poklo-

nili svoji hišni in hkrati me-

dnarodno uveljavljeni kore-

ografinji Valentini Turcu –

ob 25-letnici umetniškega ustvarja-

nja in kot nedavni dobitnici nagrade

P re šernovega sklada. Dobila jo je za

postavitev dramskega baleta Je v ge n i j

O nje g i n . Na ogled sta bili še postavit-

vi Romeo in Julija ter Carmen.

Valentina Turcu je perfekcionis-

tka: vsak plesalčev gib, scenografski

in likovni detajl je domišljen, iz

skladb velikih mojstrov nastajajo no-

ve, njene kompozicije, gledališče do-

življa celostno. Z izjemno občutljivo-

stjo in ženstvenostjo, ki je njen kore-

ografski pečat, ustvarja svoja dela v

sodobnem baletnem in gledališke m

svetu. Njen učitelj je bil sloviti Mau-

rice Béjart, ki je v njej najprej pre-

poznal odlično plesalko, nato pa še

koreografsko žilico. »Kajti z njo se

ro diš. Zato je biti koreograf neke vr-

ste nuja,« je prepričana Valentina

Turcu. Odplesala, ustvarila in sous-

tvarila je 125 baletov ter dramskih in

opernih produkcij.

V HNK Zagreb v koprodukciji

z matično mariborsko hišo

postavljate balet Smrt v Benetkah.

Zgodbo Thomasa Manna ste

prepletli z glasbo Gustava Mahlerja.

Nenavadna izkušnja. Očarana sem

nad dejstvom, kaj vse zmore balet

tam, kjer druge forme gledališča ni-

majo ključa. Povabil me je tamkaj-

šnji direktor Leonard Jakovina, po-

nudba je prišla kot izziv. Doslej sem

tematike predstav izbirala sama, to-

krat prvič ne, in begalo me je, skozi

katera vrata naj sploh vstopim v ta-

ko zahtevno vsebino. Ve se, da sem

romantik, neoromantik, klasik, mor-

da se navdihujem še pri renesansi in

baroku, nikakor pa nisem talentira-

na za kompleksno homoerotično fi-

lozofsko tematiko. Direktorju sem v

hipu naštela štiri druge kolege, ki bi

po mojem bolje začutili ta projekt,

pa me je zavrnil z besedami, da rabi

koreografa z globino.

Va ša specifika je zelo že n stve n a

koreografska pisava, ki se zdi

osamljena v operno-baletnem

svetu, kjer so odpravljene

klasične delitve na možate moške

in feminilne ženske vloge in je

vse več tistih vmesnih. V tej luči

se zdi direktorjevo povabilo

še bolj zanimivo.

Bomo videli. Gre za neko mojo do-

mišljijo, svojstven sistem, že n s t ve-

no senzibilnost, s katero vstopam v

g l ed a l i šče, zato se s to predstavo še

vedno na neki način borim. Ampak

zanesem se na svoj notranji glas:

ko zaprem oči, se zgodi vizija. Raz-

mišljam v slikah. V tem vidim lepo-

to ustvarjalnega procesa, da se lah-

ko najdem in namerno izgubim v

glasbi skozi gib.

Kako postavljate like?

Pred časom je zelo odmevala brutal-

na izjava direktorice English Natio-

nal Ballet Tamare Rojo v enem od

intervjujev, da je balet že skozi sto-

letja enak pornografiji. Balet je torej

viden samo z moškega zornega kota.

Ko si je Maggie Foyer, novinarka

Dance Europe Magazine, ogledala

premiero moje predstave Romeo in

Ju l i ja , jo je šokiralo predvsem dej-

stvo, kako močan lik Julije smo pos-

tavili. Poznamo številne koreografije

te zgodbe in v vseh verzijah je Julija

precej naivna. Sama sem jo po bra-

nju Shakespeara videla povsem dru-

gače, kot mlado, močno že n s ko.

Podobno je bilo pri Carmen. Bize-

tov libreto sem odmislila, prebrala

Merrimejevo Carmen in jo naredila

t a kšno, kot je. Nastal je triler, mese-

na provokativna zgodba z izjemno

intenziteto. Med študijem Je v ge n i ja

O nje g i n a , ko sem nekajkrat natan-

čno prebrala Puškinovo knjigo, sem

v zgodbi našla kar 32 izjemno obar-

vanih karakterjev, ki se jim je bilo

treba posvetiti, jim dati pečat. Me-

nim, da je treba ostati zvest tekstu

in seveda zgodbi dati svoj osebni

podpis. Koreografove misli imajo

moč takrat, ko so izrečene in iz-

peljane neposredno, čisto.

Pri Jevgeniju Onjeginu ste zanimivo

zlepili glasbo Čajkovskega in

Rahmaninova. Kako izberete glasbo?

Glasbeni koncept najprej izdelam in-

tuitivno, zatem študijsko. Za vse svo-

je predstave pripravim glasbo sama,

takrat razmišljam kot skladatelj. To

je dolg proces. Dirigent Dominic

Grier iz londonske Kraljeve operne

hiše, ki je pri nas dirigiral premiero

in še nekaj ponovitev, je dejal, da je

Onjegin zlitje glasbe, zgodbe in giba

do skrajne popolnosti.

Kaj je bilo ključno, da ste

v gledališču tu, kjer ste?

Vzgled in spodbuda starše v,

morda potreba, da ju preseže te?

Ključno je, kar čutim v sebi: veliko

strast, ljubezen, odgovornost, us-

tvarjalno radovednost, domišl j i j o,

pogum, humor, vzpone, pa tudi dvo-

me in padce. Glasba in teater sta me

očarala že v otroštvu, očarali so me

tudi starši, uveljavljena baletnika

Maja Srbljenović Turcu in Marin

Turcu, ki sta plesala na štev i l n i h

odrih sveta. Vedno sta živela preda-

no življenje umetnikov, svoje poslan-

stvo jemala scela in zares. Živeli smo

Valentina Turcu, koreografinja: Gre za mojo nujo po kreativnosti in ekspresiji. Strastna sem pri svojem delu. In navdušena ,

ko vidim, kako lahko lastno misel, emocijo, gib izrazim skozi plesalca, ta pa idejo ujame ali pa tudi ne, in takrat

ga modeliram in modeliram. F Tone Stojko

Balet Carmen je Valentina Turcu najprej postavila za HNK Split, premiera je bila 9. aprila 2011, čez tri leta

pa še za SNG Maribor. F Tiberiu Marta

sicer v Zagrebu, a bili ves čas tudi na

poti. Potovala sem z njima po štev i l -

nih festivalih, opazovala, kako so po-

tekale vaje v velikih opernih hišah,

kako so nastajale vrhunske kreacije

– vse to me je zaznamovalo.

Oče je bil ta vizionar, ki si je leta

1987 zamislil novo podobo maribor-

skega baleta, baletno šolo je dvignil

na višji nivo, poskrbel je tudi, da je

veliko romunskih plesalcev, med ka-

terimi je bil tudi Edward Clug, prišlo

plesat v Maribor. V tistem času smo

bili zelo povezani z dramskim reži-

serjem Tomažem Pandurjem.

Te žko bi rekla, da je to, kar poč-

nem zdaj, neko logično nadaljevanje

dela mojih staršev, bolj gre za mojo

nujo po kreativnosti in izražanju.

Strastna sem pri svojem delu. In nav-

dušena, ko vidim, kako lahko lastno

misel, emocijo, gib izrazim skozi ple-

salca, ta pa idejo ujame ali pa tudi ne,

in takrat ga modeliram in modeliram.

Strast je tudi radost, ko mi reče sose-

da: »Gospa Turcu, vi ste vsak dan ta-

ko srečni, ko vržete smeti v zabojnik

in greste v službo.« Svojemu delu te-

žko sploh rečem služba; bolj neki la-

boratorij smisla, lepote in čutnosti. ×

Menim, da je treba ostati zvest

tekstu in seveda zgodbi dati

svoj osebni podpis.

Koreografove misli imajo moč

takrat, ko so izrečene in

izpeljane neposredno, čisto.

ra z s tava

M o j st r i

fotograf ije

V dunajski galeriji Albertina je na

ogled reprezentativen izbor najboljših

fotografij, kot jih je iz obsežne foto-

grafske zbirke z okoli 100.000 deli za

razstavo izbral direktor galerije Klaus

Albrecht Schröder. na ogled je 120

fotografij, nastalih med letoma 1855

in 1989, ki z motivi od pokrajin do

portretov zastopajo različne ža n re.

Za Albertinino fotografsko zbirko

skrbi tamkajšnji fotografski oddelek,

ki deluje od leta 1999. Večina izbra-

nih fotografij je črno-belih, na njih

pa so ujeti različni motivi: portreti,

ženski akti, arhitektura, pokrajina,

znamenitosti Dunaja, Pariza in New

Yorka, zlasti newyorško poulično in

pariško nočno življenje. Na ogled

bodo do 10. junija. × sta, kul

g l e da l i šče

Sl ovo

ko st u m og r af ke

Umrla je ena najpomembnejših slo-

venskih gledaliških in filmskih kostu-

mografk Alenka Bartl Prevoršek, sta-

Alenka Bartl Prevoršek

ra z s tava

Lo u v re

gostuje v Iranu

V Iranskem nacionalnem muzeju v

Teheranu je na ogled razstava, ki jo

je pripravil pariški muzej Louvre. Na

njej je predstavljenih 50 umetnin iz

pariškega muzeja, od 2400 let stare

egiptovske sfinge in poprsja rimske-

ga cesarja Marka Avrelija pa do risb

nizozemskega umetnika Rembran-

dta van Rijna in francoskega umetni-

ka Eugèna Delacroixa.

Razstava je prva obsežnejša razsta-

va v zgodovini Irana, ki jo je pripra-

vil kak muzej z Zahoda. Kot je pove-

dala Judith Henon iz Louvra, je Iran-

ce menda najbolj navdušila sfinga, ki

pa tehta skoraj tono, zato je bil njen

prevoz izjemno zapleten.

Razstava je razumljena tudi kot vr-

hunec dveletnih prizadevanj za pod-

pis sporazuma o sodelovanju, ki ga je

januarja 2016 v Parizu podpisal iran-

ski predsednik Hasan Rohani. × sta

ra je bila 87 let. Zasnovala je več kot

500 gledaliških kostumografij, sode-

lovala pri 40 filmskih in televizijskih

produkcijah ter postavila temelje slo-

venske katedre za kostumografijo,

Pomagala je uveljaviti kostumografijo

kot samostojno umetniško smer že v

nekdanji Jugoslaviji; na njeno pobudo

so na Festivalu jugoslovanskega igra-

nega filma v Pulju uvedli zlate arene

tudi za kostumografijo.

V oblikovanju kostuma je prešla

razvoj od realizma do stilizacije, kar

se je izrazilo tudi v barvi in materialu.

Za svoje delo je prejela številne na-

grade in odlikovanje. × sta, kul


