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Rade Üerbedäija v äivo v Stari üoli

Glasbeni veöer z umetnikom svetovnega slovesa
Srbski, hrvaüki, bosanski, slovenski –
skratka v najboljüem pomenu jugoslovanski – umetnik Rade Üerbedäija ni
samo najznamenitejüi hollywoodski
filmski igralec z Balkana, ampak tudi
oboäevan pesnik in pevec, pa angaäiran
odrski igralec in reäiser ter nenazadnje
fantastiöna in oöarljiva osebnost.
Kapla ob Dravi Ani in Andre-

ju Ciganu, ki v nekdanji stari üoli v Kapli ob Dravi pri
Borovljah uresniöujeta vizijo o öisto posebnem kulturnem gostiüöu z izbranim in
individualnim ambientom,
je nekako uspelo »ujeti«
vrhunskega umetnika in
ga – domala ne bi verjel –
pridobiti za nepozaben koncertni veöer v njunem malem raju ob Dravi. Rade
Üerbedäija se je odzval in izbranim gostom Stare üole
podaril veöer, ki ga zlepa ne
bodo pozabili. A oöitno se je
tudi umetnik, ki je med Koroüce priüel v vlogi pevca, v
krogu zbrano pozorne druäbe poöutil tako dobro, da je
namignil, da bi üe priüel.
Da dogodek ni bil vsakdanji, je jasno najpozneje, ko
se zavemo, s kom imamo
opraviti, saj je Rade Üerbedäija najznamenitejüi slovenski filmski igralec v filmski metropoli Hollywoodu.
Res slovenski? Dobro, ne samo slovenski, ampak tudi
slovenski, saj je srbski igralec, ki je ütudiral v Zagrebu

in äivi nekje med Los Angelesom, Londonom, Brijoni
in Ljubljano, danes oboje –
hrvaüki in slovenski dräavljan in to ne le formalno,
ampak s srcem, kakor pripoveduje v neki slovenski pesmi z refrenom »polako
uöim slovenski«, ki jo je zapel tudi v soboto na Koroükem. Refren se na koncu
spremeni v »poöasi uöim se
slovensko« in zlije v prvo
kitico slovenske narodne
Kaj ti je deklica, da si tak’
äalostna, kaj mi je, niö ni,
srce me boli …
Najznamenitejüi slovenski
filmski igralec v Hollywoodu? Vsekakor. Le beäen pogled na njegovo osupljivo
bilanco odstre impozantno
podobo. Öe preskoöimo, da
je tudi reäiral dvanajst filmskih produkcij, izdal ütiri
pesniüke zbirke in posnel
ütiri glasbene albume, govori zase äe, da je igral je v veö
kot 150 filmih – med njimi
neüteto t.i. blockbusterjev,
kakor imenujejo komercialne uspeünice z vrhunskimi
dohodki – in beremo na iz-

Rade Üerbedäija – poet, pevec in filmski igralec

vleöku njegove filmografije
naslove kot so: Before the
Rain (glavna vloga), Mission
Impossible II, Harry Potter,
Snatch, Batman Begins, Space Cowboys, The Quiet American, The Saint, The Fog (2.
glavna vloga), Taken 2, In
the Land of Honey (glavna
vloga, z reäiserko Angelino
Jolie), X-Men, The Fever,
Mighty Joe Young, Eyes Wide Shut, The Eye, South Pa-

Rade Üerbedäija je poäel vrhunske lovorike v filmskem in gledaliükem svetu.
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cific (ena glavnih vlog), Fugitive Pieces (druga glavna
vloga), Stigmata, Moscow
Zero, 5 Days Of War, The
Polish Wedding, Middle Men
ali nadaljevanki CSI Miami
in 24. Njegovo veljavo v
filmskem kozmosu potrjujejo üe imena filmskih partnerjev kot so Morgan Freeman, Antonio Banderas,
Andy Garcia, David Caruso,
Angelina Jolie, Jessica Alba,

Christian Slater, Kiefer Sutherland, Val Kilmer, Michael
Cane, Donald Sutherland,
Michael Moore, Brad Pitt,
Tom Cruise, Clint Eastwood,
Tommy Lee Jones, James
Garner, Nicole Kidman ali
Vanessa Redgrave. O slednji
pove: »Vanessa je najimenitnejüa igralka in izjemna
öudovita osebnost.«
Karizmatiöni poet, pevec
in igralec v svojem minimalistiönem vrhunsko uöinkovitem slogu pripoveduje
med pesmimi anekdote iz
äivljenja in svoj dveurni
koncertni nastop mojstrsko
preobrazi v pripoved o svetu, ki ga na nek naöin ni veö
in je spet na drug naöin vsepovsod, kjer so ljudje in öloveönost, sanje in umetnost
in vera v dobro in lepo. Öarobna meüanica karizmatiönega igralca, poetiönega
svetovljana in magiönega
interpreta je zagotovila
umetniüki performans, ki jih
pomnim le üe, öe sta na oder
stopila üansonjerja Italijan
Paolo Conte ali Francoz
Yves Montand.
Ana Cigan z bratom Andrejem je v soboto poskrbela za umetniüko poslastico,
da smo na Koroükem lahko
prisluhnili »jugoslovanskim
üansonom« Radeta Üerbedäije, ki je formalno izgubil
svojo deäelo Jugoslavijo.
Njenemu kulturno-umetniükemu bogastvu pa je postavil spomenik v srcu.
Emanuel Polanüek
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