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CULTURÃ

Prim-balerinã a Operei de Stat din Viena,
Simona Noja supranumitã “Callas a baletului” a dansat pe cele mai renumite scene
din lume. Întotdeauna apariþia ei taie rãsuflarea spectatorilor, care izbucnesc fermecaþi, în aplauze. Subþire ºi înaltã, exceleazã
atât în tehnica dansului, cât ºi în expresivitatea miºcãrii. Cine a vãzut-o în “Lacul
lebedelor” n-a putut decât sã o compare cu
un fulg de zãpadã. Simona mãrturiseºte
însã cã celebritatea ei se datoreazã ºi celor
care au format-o pentru dans ºi cãrora le
este recunoscãtoare. A fost eleva pe care
maestra Larissa ªorban - “trestia gânditoare” la picioarele cãreia s-au închinat cei
mai exigenþi critici din lume, membri ai
juriului Concursului Internaþional de Balet
de la Moscova, din 1958 - a aºteptat-o
parcã pe Simona o viaþã întreagã, pentru ai preda ºtafeta profesiei. ªi tânãra n-a dezamãgit-o. A ajuns în marile teatre de operã
ale lumii, dar a ales sã rãmânã la Opera din
Viena, unde a fost angajatã prim-solistã.
Pentru întreaga ei prestaþie artisticã, i s-a
conferit de altfel ºi Crucea de Onoare a
Austriei. Odatã cu preluarea conducerii
baletului operei vieneze de cãtre francezul
Manuel Legris, în 2010 Noja a fost numitã
directoarea ªcolii de Dans a aceleiaºi instituþii. Simona s-a nãscut într-o familie de
intelectuali din Huedin. Idealul ei a fost sã
ajungã o nouã Nadia Comãneci, dar vrãjitã
de dans a urmat A debutat pe scenã la 18
ani, în “Lacul lebedelor”. Au urmat roluri
de referinþã, “Giselle”, “Copellia” ºi “Don
Quijote”, la
Opera Naþionalã din
Bucureºti. Un alt partener exceptional pentru tânãra balerinã a fost celebrul Manuel
Legris de la Opera din Paris. “Împreunã au
realizat roluri dificile, ca Manon ºi
Carmen, care au ridicat sãli întregi în
picioare. Dupã absolvirea Facultãþii de
Litere, în 1994, traseul artistic al Simonei
Noja a cunoscut o ascensiune rapidã.
Daruitã cu un talent ieºit din comun, posesoare a unei culturi serioase umaniste ceea ce nu este prea obiºnuit la balerine-,
românca a uluit juriul Concursului
Internaþional de Balet din Michigan, SUA,
care i-a acordat în anii ‘90 Medalia de
Argint. Ba mai mult, unul dintre membrii

juriului, Heinz Spoerli, fascinat de
prestaþia ei artisticã modernã, cu toate cã se
declarase adeptã a repertoriului clasic, îi
aranjeazã un contract de patru ani ca primbalerina la “Deutsche Oper am Rhein” din
Dusseldorf-Duisburg . În scurt timp,
Simona Noja devine un prototip al dansului contemporan, recunoscutã ºi propulsatã
pe scenele internaþionale de celebrul coregraf William Forsythe.Dupã succesul uriaº
de la “Balºoi Teatr”, sanctuarul celor mai
mari balerine din istorie, Simona Noja s-a
stabilit la Viena, unde a interpretat, în doar
câþiva ani, peste 30 de roluri, dintre care
multe au fost create special pentru ea. Din
Japonia pânã în Chile, din Coreea pânã în

Argentina, din Italia pânã în Florida,
Simona Noja a cules ropote de aplauze.
Prestigioasa revistã italianã “Danza &
Danza” i-a acordat premiul pentru “cea
mai bunã interpretã a stagiunii 2000-2001.
În anul urmãtor, preºedintele Ion Iliescu ia acordat “Steaua României” în grad de
Cavaler. Simona Noja Noja are un fiu
împreunã cu Renato Zanella, ex-directorul
Baletului de la Opera vienezã, ºi o fiicã din
cãsãtoria cu Boris Nebyla. Îºi împarte timpul între teatru ºi cei dragi. Copiii,
Alessandro ºi Laetitia, sunt îngrijiþi de o
bonã de mare încredere, Tante Irma,
nepoata prin alianþã a scriitorului Franz
Kafka. În plus, îºi coordoneazã acum ºi
propriile-i afaceri! “Singura modalitate în
care-mi controlez fiul ºi fiica este telefonul
mobil, pe care-l þin întotdeauna deschis”,
povesteºte balerina. În 2006, împreunã cu
soþul ei a înfiinþat un mare centru de dans
la Viena, deschis tuturor vârstelor, o platformã pentru iubitorii de balet ºi dans, dar
în acelaºi timp ºi o ºcoalã profesionistã
pentru copii ºi tineri. Acest centru poartã
numele de ”Dance arts” ºi începe sã devinã o primã alegere pentru cei care vor sã
urmeze o carierã de balerin ºi sã aibã de la
bun început o ”ºcoalã-însoþitor” de primã
calitate. “Este minunat cã am ºansa sã dau
mai departe experienþa extrem de bogatã
câºtigatã în 20 de ani de carierã! “, mãrturiseºte Simona. La Opera din Viena sunt
angajaþi mulþi artiºti români, ceea ce o face
pe balerinã sã declare: “Mã simt la Viena
de parcã aº fi în Bucureºti. Instrumentiºti,
balerini, soliºti de operã - toþi sunt minunaþi. Ne întâlnim aproape zilnic, iar sãrbãtorirea evenimentelor importante, cum
ar fi Ziua Naþionalã, o facem împreunã, cu
sarmale, þuicã ºi mititei. Aflându-ne,
când e posibil, unul lângã altul, ne trece
mai uºor dorul de þarã. Iar când zãrim
printre spectatori ºi mulþi români din
comunitate, ne bucurãm ºi mai mult.
Românii vienezi sunt mai interesaþi de
culturã decât alþii. Am ºi printre ei
câþiva prieteni, iar pentru mine
prietenia lor este esenþialã”.
Lucia Ivãnescu
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