
De la \&quot;pas de bourree\&quot;, la o intreaga poveste
Pe 13 septembrie balerinii sibieni si-au reinceput activitatea. intr-o formula usor schimbata, fata de cea cu
care ne-am obisnuit deja, ei monteaza spectacolul "Giselle", pe care sibienii il vor putea vedea pe scena
Casei de Cultura a Sindicatelor in zilele de 9 si 10 noiembrie. Dupa spectacole precum "Spargatorul de
nuci", "Raimonda" sau "Carmen" acum a venit randul altei povesti clasice pentru a incanta sufletul si
privirea iubitorilor dansului. 
  
  Teatru de balet intr-o formula noua
  
  Ultimii doi ani au fost unii de intensa activitate pentru balerinii teatrului sibian, care incepand cu vara
lui 2008 au reusit sa-i atraga pe tot mai multi indragostiti de dans in mrejele acestei arte fragile,
miscatoare si fascinante. "Publicul sibian e din ce in ce mai interesat de balet si de productiile teatrului", a
spus Ovidiu Dragoman, directorul Casei de Cultura a Municipiului Sibiu, care a aratat ca formula in care
balerinii se vor prezenta publicului in aceasta stagiune este usor schimbata: "O parte dintre japonezi au
plecat si au venit altii: un balerin din Insulele Capului Verde, doi balerini din Boston, Statele Unite ale
Americii, Adela Sterp Craciun, solista a Operei Nationale din Bucuresti. Mai avem colaborari cu balerinii
Teatrului de Balet "Oleg Danovski", din Constanta. Oamenii trebuie sa se ruleze. Aceste schimbari
influenteaza in bine activitatea teatrului", a mai aratat Ovidiu Dragoman. Aceasta influenta pozitiva e
oglindita mai ales de calitatea spectacolelor, pentru ca desi dupa cum spune Ovidiu Dragoman "nu se
vede nicio diferenta intre dansatorii romani si straini", in tehnica, diferentele se simt totusi in materie de
mentalitate, intrucat "sunt dansatori romani foarte talentati, care nu ajung la performanta", strainii fiind
mai seriosi cand vine vorba de munca. 
  
  O privire in culisele Teatrului de Balet Sibiu ne pune fata in fata cu un melanj de culturi si de scoli de
balet, pentru ca dansatorii sibieni sunt veniti din mai multe colturi ale lumii. "Noi functionam de doi ani.
in acest timp au avut loc trei editii ale Concursului International de Balet. Au inceput sa auda ei (n.r.
balerinii straini) de noi si sa ne caute. Faptul ca este un ansamblu international ii atrage si pe ei. Teatrul
este cam unic in tara din acest punct de vedere.", a mai spus Ovidiu Dragoman. 
  
  Din Statele Unite, in Romania
  
  Schimbarile nu s-au produs doar in cadrul ansamblului de balet, pentru ca, Pavel Rotaru, o personalitate
a baletului international, care a dansat pe scene importante ale lumii si care a fondat in Statele Unite
propria companie, ocupa acum scaunul de coregraf si maestru de balet al teatrului. Pavel Rotaru a fost
prim solist al Operei Nationale din Bucuresti, cu mai multe decenii in urma si a plecat in strainatate, inca
din 1979. "Am plecat invitat din tara, sa dansez "Giselle", la Zagreb, in fosta Iugoslavie, iar in '82 am
ajuns in America". Peste Ocean, Pavel Rotaru a cunoscut o lume complet noua "A fost foarte greu acolo,
pentru ca au si traditia lor si a trebuit sa ma adaptez. in '86 am deschis scoala mea de balet, iar apoi
propria companie, care a functionat pana in 2005.", spune coregraful. 
  
  Pavel Rotaru a ajuns aproape firesc la Sibiu, fiind mai mult decat fericit ca poate face ceva pentru arta
dansului din Romania. "Ma bucur ca pot ajuta Romania. Ovidiu Dragoman m-a convins ca Sibiul este un
oras deosebit. Nu ma sperie (...) Ovidiu Dragoman are niste visuri foarte mari si cad perfect pe situatia
mea. Am credinta ca Dumnezeu ne-a facut sa ne intalnim ca sa facem ceva. Este o provocare". Dincolo de
provocare si de dragostea pentru balet, a mai existat un motiv puternic care i-a ghidat lui Pavel Rotaru
pasii spre Teatrul de Balet Sibiu, acesta fiind publicul. "Publicul este foarte entuziasmat acesta fiind
lucrul care m-a determinat sa vin", iar formula complexa, personalitatile si mentalitatile diferite ale
balerinilor sibieni nu-l sperie. "Am avut experienta aceasta. in compania mea am avut cubanezi,
neo-zeelandezi, rusi, francezi, americani, romani. Ce sper eu este sa facem aici un nucleu de dans, ceea ce

Pagina 1 / 2



nu exista in Europa." 
  
  Chiar daca Pavel Rotaru s-a format in cadrul scolii de balet romanesti, foarte apropiate de scoala rusa,
experienta americana i-a oferit o viziune noua si o alta atitudine asupra dansului, scoala americana de
dans mulandu-se perfect peste tehnica impusa de baza rusa. "Şcoala rusa este una dintre cele mai bune,
dar la fel sunt si scolile cubaneza sau franceza. Baza mea e rusa, dar plecand in strainatate, m-am adaptat
si am vazut ca exista mai multe posibilitati. Şi Romania a imbinat mai multe, dar s-a bazat pe scoala rusa.
(...) Pot spune ca predau diferit de rusi, dar foarte aproape de ei." 
  
  Alaturi de Pavel Rotaru, se afla Florin Branduse, fost prim solist al Operei Nationale din Cluj Napoca,
al Teatrului "Oleg Danovski" si al Operei Nationale din Bucuresti. A fost timp de zece ani maestru de
balet la Baletul National Corean, iar acum a venit la Sibiu, pentru a-i pregati pentru un public entuziast,
indragostit de dans, pe balerinii de aici. 
  
  Din dragoste pentru dansul clasic 
  
  Dragostea pentru repertoriul clasic se vede si in spectacolul abordat, sibienii avand posibilitatea sa afle
la inceputul lunii viitoare povestea Gisellei, o fata de la tara care moare prea devreme si care isi
protejeaza de dincolo de moarte iubitul, impotriva spiritelor rele. "Mie imi plac dansurile clasice, pentru
ca le-am dansat incepand cu "Giselle" si terminand cu "Othello", "Coppelia" sau "Lacul lebedelor", mai
spune Pavel Rotaru. 
  
  "Plie", "Jete", "Pas de bourree" sunt doar cateva dintre cuvintele care ascund adevarate formule magice
ale miscarii. Trecerea usoara dintr-un pas in altul, dintr-o miscare in alta, dau acea profunzime specifica
dansului clasic, care, dupa repetitii intense, ii trimite pe spectatori in alta lume. A visului. 
  

Cuvinte cheie: romania  romanesti  constanta  bucuresti  cluj  concurs  teatru  balet sibiu  international
sibiul  europa  brand  cluj napoca  arme  teatrul de balet sibiu  ski  dan  provocare  import  por  sibienii
ovidiu dragoman  mie

Pagina 2 / 2

https://www.sibiul.ro/cauta/1/romania
https://www.sibiul.ro/cauta/1/romanesti
https://www.sibiul.ro/cauta/1/constanta
https://www.sibiul.ro/cauta/1/bucuresti
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cluj
https://www.sibiul.ro/cauta/1/concurs
https://www.sibiul.ro/cauta/1/teatru
https://www.sibiul.ro/cauta/1/balet+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/international
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibiul
https://www.sibiul.ro/cauta/1/europa
https://www.sibiul.ro/cauta/1/brand
https://www.sibiul.ro/cauta/1/cluj+napoca
https://www.sibiul.ro/cauta/1/arme
https://www.sibiul.ro/cauta/1/teatrul+de+balet+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ski
https://www.sibiul.ro/cauta/1/dan
https://www.sibiul.ro/cauta/1/provocare
https://www.sibiul.ro/cauta/1/import
https://www.sibiul.ro/cauta/1/por
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sibienii
https://www.sibiul.ro/cauta/1/ovidiu+dragoman
https://www.sibiul.ro/cauta/1/mie

