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На голямата, изящна и талантлива българска
балерина! Прегръдки от всички колеги, с които
успяхме да се свържем! С пожелания за още много
здраве и срещи с танца!
Организатор – фондация „Етюд“
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От з и в и от к олеги и почитатели на
прима бале р ин ата В ЕРА КИ РОВА по слу чай ней ния ю б илей

По случай юбилея на прима балерината Вера Кирова
фондация „Етюд“ събра тези отзиви
от нейни колеги и почитатели.
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Бог я е насочил към това изкуство – да стане балерина! Първата
и единствената българка, която има златен медал от конкурса
във Варна, първия конкурс във Варна, 1964 г. И както ми каза
Владимир Лопохов, синът на Фьодор Лопохов, който е бил член
на журито, баща ми буквално се влюбил във Вера Кирова и нейното изпълнение на „Умиращия лебед“. Имах удоволствието да
бъда един от последните партньори на Вера Кирова. Танцувахме заедно в Германия: „Жизел“ и „Лешникотрошачката“. След
това танцувахме „Шопениана“ в България. Танцувахме заедно и
„Незавършена симфония“ на Шуберт и за мен беше удоволствие
и голяма отговорност да танцувам със звезда от ранга на Вера
Кирова. Независимо от разстоянието (от 30 години живея далече
от България) останахме много добри приятели. Когато си идвам
в България, непрекъснато се виждаме, а и от време на време
се чуваме по телефона и водим едночасови разговори. Щастлив
съм да мога да я поздравя с нейния 80-годишен юбилей. Тя го
навърши почти преди една година, точно на 1 януари 2020 г. Пожелавам ѝ преди всичко много здраве! Прегръщам те, Вера!
Румен Рашев
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Вере, здравей!
С радост и обич споделям приятелството ни с теб, талантливата и незабравима балерина Вера Кирова. Ти омайваше публиката с танца си по света и у нас. Успехът ти е неизбежен. Всяка
твоя роля от репертоара на класическия балет не се забравя!
Оставила си значима следа с твоето изящество, индивидуалност
и перфектното изпълнение на танца! С твоята красота в движенията! Името ти по света е познато като изключителната класическа балерина от България.
Вере, моята професионална връзка с теб е работата ни
в детайли за танца на лястовицата от балета „Доктор Охболи“.
Дали си го спомняш? Много отдавна беше! Това е незабравим
спомен за мен, благодаря ти от сърце! Пожелавам ти да си здрава, все така чаровна и да сме заедно!
Обичам те, Вере!
Маргарита Градечлиева

От з и в и от к олеги и почитатели на
прима бале р ин ата В ЕРА КИ РОВА по слу чай ней ния ю б илей

За Вера Кирова може
да се говори много и дълго, защото тя е явление не
само в българския балет, но
и в световния. Вера е най-известната
интернационална наша балерина. Както се
казва на български: „роди ме
мамо с късмет, па ме хвърли
на смет“. Вера е родена да
бъде балерина. Няма значение къде е родена, нито от
какво семейство идва. Бог я
е създал да бъде балерина и

стр. 5

и това е причината вече 27 или 28 години, още от първите ни репетиции досега, да не мога да си извъртя езика и да Ви говоря на
„ти“. Благодаря Ви за знанията, благодаря Ви за всичко, което ми
дадохте! Благодаря, че променихте не само начина ми на работа,
а и начина ми на мислене в балета. За мене беше чест и огромна
възможност да работя с Вас! Чувствах Ви близка и същевременно световно недостижима. Вие сте работили, а и сте били призната за световен талант в най-висшите сфери на балетния свят.
В същото време прекарвахме часове в балетната зала и извън
нея и Вие ми споделяхте различни срещи, преживявания от Ваши
турнета, от спектакли, от този недостъпен за мен и звезден свят!
Искам да ви помоля нещо. Много Ви моля, не забравяйте
коя сте! Не забравяйте коя е Вера Кирова! Не се оставяйте малки
дреболии от сивия ни живот да ви поглъщат. Оставете хората да
Ви покажат тяхното уважение, признателност и обич. Порадвайте се на това! От сърце Ви желая много здраве, желая Ви да сте
заобиколена от добри приятели, не спирайте да пътувате и да се
радвате на живота!
Много Ви обичам!
Честит юбилей!
Йоланта Захариева
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Здравейте, госпожо Кирова!
Искам да Ви поздравя по повод Вашия юбилей! Пожелавам
Ви да имате много празници, които да Ви носят много радост и
усмивки! Пожелавам Ви да бъдете все така енергична и чаровна,
като първия път, когато се запознахме! Искам да добавя, че заради хора като Вас, аз се чувствам изключително горд първо, че
съм българин, и второ, че се занимавам с балет. Бъдете здрава!
И носете името си гордо както винаги!
Никола Христов Хаджитанев

Честит юбилей, госпожо Кирова!
Обръщам се към Вас с огромна почит, уважение и благодарност за всичко, което сте направили за нашето балетно изкуство. Искам да споделя с Вас един много ярък спомен – моята
среща с Наталия Макарова. В момента, в който тя разбра, че аз
съм българка, взе думата и почна да ми разказва за Вас. Колко
прекрасна, невероятна и красива балерина сте били! Желая Ви
да сте здрава, да сте все така истинска и човечна! Хубав празник!
Марта Петкова

От з и в и от к олеги и почитатели на
прима бале р ин ата В ЕРА КИ РОВА по слу чай ней ния ю б илей

Здравейте, поздравявам всички, които сте се събрали, за да поздравим и почетем г-жа Вера Кирова.
Съжалявам, че не мога да бъда сред
вас, но същевременно благодаря на
Ани Колиер за възможността, макар
и виртуално, да бъда с вас и да споделя моите пожелания за юбилея на
г-жа Кирова.
Госпожо Кирова, знаете колко
много Ви обичам, колко съм Ви признателна и благодарна. Най-вероятно
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Диляна Никифорова

Трудно бих се включил със
спомен или разказ. Имал съм
честта да съм до нея и да разменим някакви впечатления, но ми
е неудобно да навлизам точно в
този неин празник/юбилей.
Желая успех на вас, които
организирате този празник!
Чест и почитания към тази
страхотна и неповторима ЖЕНА!
Емил Йорданов

С най-добри чувства към Вера Кирова!
Тя ми е дала начален старт, репетирала е с мен! Научила
съм от нея много! Красива балерина, артистка! Световна звезда!
С ОБИЧ И РЕСПЕКТ към ВЕРА!
Силвия Томова

Много красива!
Светльо Ченишев
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Вера Кирова,
Легендарна българска балерина! Безкрайно съм ѝ благодарен, че ми отвори пътя към бъдещето! Когато дойдох в България, след като се ожених за българската балерина Надя Димитрова (с която бяхме гаджета, докато тя учеше във Вагановата
Академия), се явих на конкурс в Софийската опера. Вера Кирова
по това време беше артистичен директор на балета. След като
се представих, трябваше да изчакам дълго време резултата.
Най-накрая г-жа Кирова каза, че ми предлага позиция на солист,
въпреки мнението на художествения съвет. Нейното виждане
да стимулира младите таланти по това време, като Александър
Александров, Ясен Вълчанов, Силвия Томова, Милена Симеонова и други, може да се сравнява със стъпките на Рудолф Нуреев
в Гранд опера в Париж. И тя го направи! Сега те са гордост за
Българския балет! А какъв репертоар тя донесе за българската
публика!
Скъпа ми Вера, винаги ще съм ти благодарен, че видя моето бъдеще и ми даде път да го направя! Моето безкрайно уважение и обич!!!
Ринат Имаев

От з и в и от к олеги и почитатели на
прима бале р ин ата В ЕРА КИ РОВА по слу чай ней ния ю б илей

Уважаема госпожо Кирова!
За мен е чест да имам възможността да поздравя една от
иконите на българския балет с респектиращия юбилей! Желая Ви
крепко здраве, дълголетие и много лично щастие! Хубав празник!
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Здравейте!
Благодаря ви за възможността да поздравя прима балерината Вера Кирова!
От сърце искам да изпратя моите пожелания за здраве, наслада и безкрайни щастливи моменти на голямата Вера Кирова – родена да танцува. Тя ни вълнува десетилетия наред с невероятното
си изящество, виртуозност, перфектност и красота! Благодарности и дълбок реверанс от мен!
Александра Георгиева,
ученичка на Елисавета Маринова

Честит юбилей, Естрело!
Познаваме се много отдавна, още от балетното училище, когато изучавахме балет при нашата любима Валя Вербева. Тогава
много бързо разбрах какво значи да имаш дарба за танц. И тази
дарба я имаше ти! Още от първите години на нашето обучение
всички откриваха твоя талант. След това с много голям успех и
много бързо ти създаде един огромен репертоар, на който всички
се радвахме – „Лебедово езеро“, „Жизел“, „Спящата красавица“,
„Ромео и Жулиета“… да не изброявам всички роли. След това
бях много радостна, когато успявах да разбера, че си извън България, на чужди сцени, с големи артисти и създаваш името на
българския балет в чужбина. Продължавам да ти се радвам, но
очаквам от теб да опишеш своите спомени, да ги разкажеш, за да
могат всичките ти почитатели да ти се радват. Това би било едно
голямо признание, да покажеш какво е минало през твоя живот,
заедно с големите имена от световния балет, с които си танцувала. Желая ти още много здраве, да бъдеш все така жизнена, все
така готова за балет и целият този опит да стане достояние на
младите хора, които имат нужда да познават големите имена на
българския балет. Целувам те!

От з и в и от к олеги и почитатели на
прима бале р ин ата В ЕРА КИ РОВА по слу чай ней ния ю б илей

Вера беше от златното
поколение големи балетни артисти. С техните великолепни
превъплащения, те ни възпитаваха естетически и оформяха вкуса ни и чувството ни
за мярка. Като ученици ние
бяхме омагьосаните зрители,
които осъзнават, че и артистите, които виждаме на сцената,
са минали по този труден път
и ето на – как танцуват само!
Значи и ние трябва да извървим този мъчителен път. Вера
Кирова е възпитана и оформена като балерина от голямата Валя Вербева, и тя бързо получава роли и признание тук и по цял свят. Красива, изящна, с тяло
създадено за балет. Когато я гледаш как танцува с лекота, си мислиш, че това, което прави, не е трудно, което в балетното изкуство означава голямо майсторство. Гледала съм почти всички
нейни роли, но най-обичам ролята ѝ на Китри в балета „Дон Кихот“. Училището ни имаше хубава традиция да ни води на всички
генерални репетиции в Операта. По това време там имаше много големи танцьори и балетният състав беше много силен. Това
беше от значение за цялостното му внушение. Няма да забравя
възторга от този жизнерадостен балет. Гледахме го многократно.
Трудната техника не затрудняваше Вера Кирова, партнираше си
с Константин Дамянов, отиваха си като дует. Ролята ѝ харесваше
и тя беше завладяваща, чаровна и хитроумна Китри. От голямо
значение също е и фактът, че Вера беше и директор на Операта.
Тя доведе големи хореографи от Запад, чиито постановки имахме
възможността да гледаме. Ще се помни не само от нашето поколение възторжени и омагьосани балетни зрители и ученици!
Антония Докева

Елисавета Груева
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ПРОФ. МЕХМЕДОВ ЗА ВЕРА КИРОВА
Родена на 1 януари 1940 г. в град Петрич. През 1951 г. в София
подготовка, Кирова, водена от своята майка, се явява на изпита. Когато излиза списъкът с приетите, се оказва, че тя не е сред тях. Велимир
Белий от балетната комисия, среща разстроеното момиче, разбира,
че има проблем и се застъпва за нея. Така Вера Кирова е разпределена в класа на примата Валя Вербева. За дипломния концерт на
балетното училище Фея Балабина поставя емблематичния танц на
Умиращия лебед от Сен-Санс на Вера Кирова. За изпълнението на
младата Кирова през 1958 г. на 7 юни във вестник „Народна култура“
Лена Венкова пише: „Последното движение на умиращия лебед. Поглед отправен с горест към висината. Да би могъл да литне отново. Със завършващия акорд замря, сякаш се стопи гордата птица.
Но ако дори сега тази безплътна бяла точка разпереше ръце и се
устремеше нагоре, в занемялата от удивление зала, никой не би се
учудил. Толкова очарование, толкова красота, изящество и чувство
имаше в танца на балерината Вера Кирова“.
След завършване на образованието си Вера Кирова се отправя към
град Русе и покорява този град с образа на Жизел в едноименния балет.
През 1962 г. е вече назначена в софийския балет, където е поставен балетът „Ромео и Жулиета“ на Прокофиев. За нейната Жулиета френският критик Клoд Бение твърди: „Вера Кирова е една много
красива балерина, романтична, стройна и гъвкава, с мечтателни
арабески, със скокове и пируети, грижливо контролирани, изпълнени съвършено!“ А за балерината и образите, пресъздавани от нея, Ана
Александрова пише: „Нейното великолепно майсторство постепенно достигна до онова съвършенство, когато тялото, като изящен
инструмент, е в състояние да музицира както кристална визуална
звучност на класическите шедьоври, така и пластичната изразителност на съвременните балети.“
Възложени са ѝ редица централни роли, пресъздава много образи от класическия репертоар.
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раз е индивидуален, изпълнен до съвършенство. Гастролите на прима
балерината са много: във Франция, Япония, Дания, Белгия, Испания,
Югославия, Русия... Изкуството ѝ става популярно сред най-широка
световна аудитория. 11 май 1963 г. „Умиращия лебед“ на Сен-Санс в
„Grand teatro del Liceo“: „…Без съмнение публиката оцени Вера Кирова като звезда от първа величина. Тя получи нестихващи овации,
както и настоятелните молби за „бис“.…“ На първия международен балетен конкурс във Варна тя получава златен медал. Отличена
е с голямата френска награда „Ана Павлова“. Едни от най-големите
артисти на нашето столетие, партнирали на балерината са Рудолф
Нуреев, Сирил Атанасов, Патрик Дюпон, Пиер Мартинес, Атилио Лабис и други.
„Възхитителната Вера Кирова въплъщава цялата красота на
човешкото тяло и танцува само във времето и пространството,
за да следва техническата и хармонична еволюция на артистката,
която създава нови измерения в музиката.“ (Мари Анджелин Ликсон)
„Напускайки родния родопски край имах шанса да попадна в големия град. Така наричах града на мечтите си – София. Моята мечта
бе балетът и аз не пропусках възможност да обогатявам фантазиите
си, гледайки балетните представления в Операта. След години, като
балетмайстор… си давам сметка колко вдъхновяващи емоции съм изпитвал след отварянето на червената завеса! Одета и Одилия, Аврора, Гаяне, Папеса Йоана и още много героини изпълнявани от Вера
и досега са еталон за мен. Колко възхитително е времето, когато истинските звезди се раждаха! Вера изгря точно в такова, невероятно
красиво време. Нейната звезда ще продължава да свети, защото за
нея дълголетното съществуване е закономерност дадена Свише! За
природното ѝ излъчване на примадона и нейното дуенде трябва да
пише добър поет, а портретът ѝ да бъде рисуван от голям художник!
Искрено написаното за Вера от мен е връщане на жеста! Жест, който
голямата ни българска прима като послания отправяше към нас, публиката… от сцената!“

От з и в и от к олеги и почитатели на
прима бале р ин ата В ЕРА КИ РОВА по слу чай ней ния ю б илей

се открива Държавно средно балетно училище. Без предварителна

Ролите и соловите изпълнения на Вера Кирова са 39. Всеки об-

Проф. Мехмедов
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на „Сюита в бяло“. Пожелавам ѝ здраве и съм щастлива, че имах
удоволствието да работя с нея!
Албена Коцева

Вера Кирова!
Пред очите ми е как танцуваше в „Сюита в бяло“. Изящна,
елегантна и вълшебна!
София Христова,
ученичка на Елисавета Груева

Скъпа Вера,
Честит юбилей!
Ти за нас си звездата на българския балет – съвършена,
прецизна, изтънчена, магическа!
Звезда на сцената и деликатен, но строг критик, когато си
в публиката.
Разказвам на своите млади артисти в Балет „Арабеск“ за
твоя невероятен танц и за най-красивия бял лебед, който съм
виждала, затова как благодарение на теб в България дойдоха
хореографи като Серж Лифар, Асаф Месерер, Питър ван Дайк,
Джордж Скибин.
Щастлива съм, че сега ти си сред нас, на всяка една наша
премиера и си все така красива и одухотворена.
Бъди здрава!
Благодарим ти за таланта и за удоволствието, което изпитваме, когато сме покрай теб.
С ОБИЧ!

Желая ѝ здраве, щастие и да получи заслуженото внимание и признание. Тя е емблематична фигура за нашето изкуство,
идол за много поколения танцьори!
Катя Богданова,
ученичка на Елисавета Груева
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Боряна Сечанова и Балет „Арабеск“

От з и в и от к олеги и почитатели на
прима бале р ин ата В ЕРА КИ РОВА по слу чай ней ния ю б илей

Вера Кирова е най-изящната и талантлива балерина,
която лично познавам. Уникално явление в кратката история
на нашия балет. Едно от нещата, за което ние (тогавашните членове на трупата) сме ѝ
безкрайно благодарни, е това,
че по времето, когато тя беше
директор на балета, ни даде
шанса да се срещнем с една
жива легенда – Серж Лифар, и
да изиграем неговата прекрас-
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От Ромеo, Васил Тинтеров

Искам да кажа за Вера Кирова, че силно ме е впечатлила с
българските балети, които изигра, и по-точно с „Папеса Йоана“,
смъртта и търкалянето по стълбите!
Нина Петровска

Вера Кирова!
От нейната учителка Валя Вербева знам, че Вера е природен талант! От моите срещи с нея знам, че тя е истинска ПРИМА,
но в отношенията си с хората тя се държи натурално, без претенции и позьорство. На сцената винаги те завладява с присъствие и грациозност. Една случка от живота ми – когато бях млада, току-що постъпила в театъра, Вера Кирова ни събра с Георги
Сяров, за да подготвим па-де-дьо от „Корсар“, за представяне на
конкурс в Япония. В последствие не заминахме на конкурс, но се
оженихме! Тя каза: „Аз ви събрах да танцувате балет, а вие –
деца направихте!“ С най-добри пожелания за здраве и спокойни
години от мен и Георги Сяров, както и поздрави от Жана Сярова.
Честит юбилей на ПРИМАТА Вера, разпръскваща обаянието на Великото Изкуство Балет!
Мария Гезенчова
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„Години наред Вера Кирова остана символ на най-високите постижения на българското артистично творчество.
Кирова успя в сценичното си изкуство да достигне най-висшия смисъл на изразност“ („Български балетен театър“). Тези
думи принадлежат на Ана Александрова, родоначалник на българското балетознание. Искам само да напомня, че Вера Кирова
е единствената българска балерина, завоювала златен медал от
Варненския балетен конкурс. Вера Кирова е удостоена с награда
„Ана Павлова“ на Френската академия на танца, връчена лично
от Серж Лифар. Тази награда се присъжда много рядко.

От з и в и от к олеги и почитатели на
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Вера Кирова, прима балерина!
Кой би могъл да мечтае, че директно от балетната школа
ще стана партньор на прима балерина в балета „Ромео и Жулиета“. От този момент и досега, Вера ти си моята Джулия (Жулиета). Въпреки това голямо разстояние от България до Швеция,
искам от сърце да ти пожелая здраве. Много целувки!

Стефан Христов
стр. 17

Мария Русанова

„Смятам, че имах един много интересен, интензивен, тежък, труден, но щастлив живот“. Така Вера Кирова обобщава
своя път в световния балет. Остават малко повече от десетина
дни на юбилейната ѝ година и съм щастлива, че направихме видеопоздрив за невероятната балерина, предизвиквала възторжени аплодисменти по най-големите сцени.
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Още когато се обадих в музея на Болшой, за да направя
справка за българската тема, ми казаха, че Вера Кирова е единствената българска балерина танцувала на историческата му
сцена и то не какво да е, а в „Лебедово езеро“. През 60-те започва времето на Григорович в Болшой и в неговата постановка блести Майя Плисецкая. Задочно Вера Кирова диалогира с
Плисецкая неведнъж: те танцуват в постановки на едни и същи
хореографи и на едни и същи сцени, а и в битов план – делят
обща гримьорна. Невъзможно е да се изброят не само ролите на
Вера Кирова и нейните партньори, а и театрите, където е гастролирала. Във видеото, което направихме за нейния юбилей, говори Румен Рашев, последният ѝ партньор, както сам се назова, а
нейните партньори са вписани в балетната енциклопедия, както
и хореографите и педагозите, с които е работила. Благодаря на
всички, които подсказаха идеята за видопоздрав, и я подкрепиха
по един или друг начин. Благодаря на Елисавета Маринова, Весела Груева, Галина Борисова, Елена Соловьова, Татяна Легат,
Ани Колиер, Румен Рашев.
„Танцът ѝ говори повече от думите“, казва Румен Рашев!
С юбилеем Вера Кирова! Помимо Софийского театра оперы
и балета, Вера Кирова была примой-балериной в Валлонском
балете, Труппе семи звезд, Театре Франсе дьо данс, Женевской
труппе Баланчина и других. Вера Кирова покорила публику на
самых больших площадках мира. Она единственная болгарка,
которая танцевала на исторической сцене Большого театра, - это
нам официально подтвердили в музее Большого театра и добавили: „Она танцевала в „Лебедином озере“. Ее Одетта-Одиллия
исключительна, ее роли Джульетты, принцессы Авроры, Золушки, Китри, Гаяне великолепны... Ее интерпретацию Жизели снимали датское, японское и французское телевидение. Критики со
всего мира отмечают совершенство рук, изысканность движений,
воздушную фигуру и феноменальную технику.

От з и в и от к олеги и почитатели на
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Ако трябва да побера явлението Вера Кирова в една дума –
това е думата КРАСОТА. За мен тя е една от най-красивите жени
в света – въобще и изобщо. Когато съм искала да си представя
някоя от героините в нашата литература, рисуващи идеалния образ на българката, винаги в съзнанието ми изплува обликът на
Вера Кирова.
Ако бях хореограф, бих поставила Йовковата „Албена“ само
и единствено за нея, защото няма друга, която би пресъздала
магическото въздействие на женската красота.
Казват, че животът се измерва не с броя вдишвания, а с
моментите, които ти спират дъха. Всяка поява на Вера Кирова,
навсякъде – на улицата, в театралния салон, приковаваше погледите като пред чудо. А на сцената тя бе пълновластна господарка, тя бе сред избраниците, след чийто спектакъл се събуждаш. Родена балерина, абсолютна прима, към която природата
е била повече от щедра, но това, което я прави уникална, е, че
въздействието ѝ се дължеше не толкова на съвършената форма,
колкото на способността ѝ да омагьосва с неподражаема грация
и божествена хубост.
Да е жива и здрава най-голямата омайница в историята на
българския балет.
Честит юбилей!

Мая Праматарова
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Весела Груева

„Умиращият лебед“ на Сен-Санс на Вера Кирова – това е
чиста класическа форма. Веднага се вижда руската школа. Тя е
работила и с Фея Балабина, и с други педагози. Трогателно крехка, нежна... Тя се появява на сцената в гърб. Така излизаше на
сцената Плисецкая... Всичко е съсредоточено в очите, в ръцете...
Толкова грациозни ръце...
Татяна Н. Легат

Видях Вера на едно участие като току-що завършила. Стори
ми се като прекрасно видение. Още тогава стана моя любимка,
олицетворение на истинска балетна звезда – изящна грациозна,
неповторима!
Благодаря ти, Вера за насладата, която съм получавала
като зрител от всяко твое изпълнение! А като колежка ти благодаря, че ми даде възможност да се докосна до творчеството на
такива имена като Серж Лифар, Питър ван Дайк и други корифеи
в нашето любимо изкуство-балет, на което се посветихме!
Бъди жива, здрава и благословена!
Анета Илиева
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Винаги съм се възхищавал на нейното майсторство, изключителна грация, балетна техника и актьорско присъствие! Да
бъде жива, здрава и дълголетна!
Арон Аронов - Тенорът

От з и в и от к олеги и почитатели на
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Не смея да се произнасям категорично, тъй като балетът си
има свои вътрешни критерии, познати само на професионалисти.
И все пак Жулиета на Вера Кирова приемам от драматургична
гледна точка като най-близка до шескпироведската трактовка на
героинята. Има едно израстване на героинята в неравната борба с трагическата съдба. От там помъдряване, съпричастие, активност и зрялост във възприемането на реалния и мнимия конфликт. Много силна роля, без сантимент и самосъжаление, а с
дълбоко разбиране и действие.
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Loved dancing with her!
Oбожавах да работим заедно!

Джо Савино и
Вера Кирова

Джо Савино и Вера Кирова
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Jo Savino
Джо Савино
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Вера Кирова

Ти си най-значимата фигура в българския балет и най-яркият творец на балетното
ни изкуство през 20 век! Чрез уникалната си физика, двигателна култура, музикалност и харизма, високо си вдигнала „летвата“, и за нас следващите, е трудно да я
надскочим! Това, което си направила в изкуството е много..! Най-прогресивният
балетмайстор и директор, който успява да прокара и западно-европейското влияние в балета ни - изключително красива, женствена и магнетична балерина, която
всеки, който е гледал помни....!
Имах късмета да те гледам на живо, когато бях малка. Прекрасно помня красивите ти ръце, леките ти стъпки и тънката ти, грациозна фигура! Винаги си била
вдъхновение за мен! В очите ми още стои образът на Одета-Одилия в твоето изпълнение и не помня никого другиго в този, първи за мен, спектакъл през 1980 г.!
Беше изумителна... извънземна!
Щастие е за мен да те познавам и ти благодаря, че позволи да се сближим! Винаги
съм усещала невидимата ти подкрепа - от първите ми стъпки на сцената, в междунароните конкурси (още пазя сърчицето, което ми подари в Джаксън) - до последните ми спектакли в Бургас. Чувствам те ценен и скъп приятел! Възхищавам се на
твоята ерудираност в балета и въобще в изкуството! Ти си уникална балерина с
уникална съдба! Прекрасно съчетание на талант, трудолюбие и увереност! Също
си общителна, топла, естествена, пряма, отворена към новото, с богата и фина
естетика.... Винаги си ми казвала нещо важно, нещо есенциално - за образите и
за спектаклите. Помня всичко и ти Благодаря!
От теб научих, че няма само „цветя и рози“ в балета, че трябва да ходя с вдигната глава, без страх и да продължам да работя, загърбвайки дребните душички,
на които „им е дваж по-трудно в това изкуство...“. Приятно ми е да си бъбрим и
винаги научавам нещо ценно за личности и събития! Ти си приятен събеседник,
много мъдрост и достойнство има в разказите ти, но също си пълна с младежка
жар, чувство за хумор и непримиримост към грозното, грубото, несправедливото!
Винаги е било голям комплимент за мен, когато са ме оприличавали на теб...! Твоята прямота и честност са пословични! Знам, че и теб неведнъж са те препъвали,
неведнъж са обиждали, но благородството, което лъха от теб, всякога ме е впечатлявало и вдигало, особено през последните години! Ти си вдъхновяващ пример за
професионализъм и борбеност, човек със стабилен вътрешен център и ценностна
система, който устоява във времето, тихо, без да се натрапва, без егоизъм, без
гняв. Славата, която често укепазява лицата на мнозина в професията ни, за теб, е
естествена корона! Както се казва: „човек, който остарява като катедрала!“

Пожелавам ти с много обич,
Уважение и радост да укрепват духа ти
дълго, в здраве и благополучие!
01.01.2021 г.
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твоя

Веса

Ани Колиер
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Най-вероятно ще съм последната, в прекрасната инициатива на Ани Колиер и
Фондация „Етюд“, но исках да намеря точната форма, с която да опиша, поне отчасти това, което изпитвам към теб и съм научила за ВЕРА КИРОВА!

Вера Кирова, изящна и красива, с изразителни очи и високо
чело! Родена за балет! Надарена с прекрасно тяло и с невероятен усет за извайване на образ на сцената.
От 30 години живея в САЩ и съм изгледала най-различни
постановки на „Лебедово езеро“: на Кралския балет, на Ню Йорк
Сити балет, на Кубинския балет, на Болшой и на много други. В
ролята на Одета/Одилия са сияли звезди от световна величина
и винаги ми е било интересно да усетя какъв образ ще изградят,
как ще се справят технически с фуететата и как ще пресъздадат
ключовите моменти на спектакъла.
Вера, никога няма да забравя твоето 3-то действие, то е запечатано в спомените ми, особено когато Одилия и Ротбарт тържествуват над принца и всички други. Този твой смях, не само с
тялото и лицето, но с цялото ти същество… още ви виждам пред
себе си и тази сцена ще я помня до последния си дъх… чувам
музиката на Чайковски и виждам как изчезвате зад кулисите…
Иска ми се да върна този момент, да го усетя във всеки следващ
спектакъл, но не е същото, никога няма да бъде същото…
Щастлива съм, че можах да се докосна до твоето изкуствo,
моя любима балерина!
Благодаря! Честит юбилей!
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По случай юбилея на прима балерината Вера Кирова
фондация „Етюд“ събра тези отзиви
от нейни колеги и почитатели.

Организатор – фондация „Етюд“
декември 2020 г.
стр.

