tomii

uioleta

Zvllqkq nn odbr
Obe njeni zgodbi sta zanimivi in vznemirljivi. Igralska in
osebna. Violeta Tomid ve, kako je biti na vrhu in tudi, kako
je na dnu. Vsaka tri leta odigra pomembno vlogo, vsakih
pet let dobi igralsko nagrado. MoZ Peter in hdi Petra sta

in zaveznika.

njeno najljubie obEinstvo
Njena zgodba ni

ski je dobila Studentsko Severjevo na-

zgodba o tem, kako

je

"pri5la, videla in

zmagala".

V

spo-

padu z okoli5dinami
se je morala veliko
bolj potruditi kot
marsikdo drug in reSiti ved nesporazumov.

grado. Takrat je najved igrala v GledaliSiu Sester Scipion

G
.l'

Nasice. To je bilo
prijetno, naporno in
zelo ustvarjalno obdobje "norosti" in

I'

okulanja iirine gle-

Rodila se je v Sa-

rajevu. lme

je

do-

daliSkega sveta.

$

bila po osebi iz T'raviate, kajti njen ode
je bil glasbenik. Trobentad. Njegovo tro-

nosti se ne da Ziveti. Violeta se je
zaposlila v Mestnem

bil initrument za de-

gledaliiiu ljubljanskem. Veliko igra.

I

kle. ki je bila sicer
prva dlanica metliike "pleh muzke".
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Od sedmega leta je
Violeta namrcd Zivela v Metliki. Tja je Ze prinesla veliko ljubezen do odra. Seveda je hotela biti najprej balerina. Tako lepe
so bile...

V Metliki jo je skrbelo. da je ne
bo nihde odkril in ne bo nikoli mogla biti igralka. Ko so jr povedali za
igralsko 5olo. ko je torej ugotovila. da
lahko sama pripomore k temu. da bo
igralka. je nehala dvomiti. V gimnaziji r Crnomlju je imela nekaj nesporazumov zaradi igralske odlodnosti.
Upornica in boicr nica za svoj prav. za
odlodnostjo pa pravzaprav velika obdutljivost in sentimentalnost. Violeti

kot otroku ni bilo dovoljeno jokati,
solze upala pokazati
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bento so ji pozneje
vzeli. To menda ni

zato si je

Svoboda ji je po
Studiju najbolj ustrezala. toda zgolj od
ljubezni in preda-

5e1e

veliko pozneje.

lz Metlike se je v gimnazijo vozila
z vlakom. Ker je imela njena druZina
gostilno na postaji v Metliki

- od tod
tudi njene kuharske rpretnosri je
imela med Zeleznidarji zaveznike v
svojih avanturistidnih Zeljah in naudila se je voziti vlak. Njen najvedji
podvig je bila voZnja zelenega vlaka
iz Ljubljane do Metlike.
Igralstvo je bila njena tako velika
zelja. da se je prijarila nr sprejcmne izpite v Ljubljani in v Zagrebu.
Tam je bila v oZjem izboru skupaj z
Almo Prica, Anjo Sovagovii... Vseeno jo je premamila Ljubljana. Sprejeli so jo, deprav je bila takrat v
svoji "drni fazi". Crna obladila. pesimistidna. celo morbidna besedila...
Obdutek, da se mora upirati in bojevati. aeprav je v resnici svetel in optimistiden dlovek, kot se opiSe sama.
Njeni soSolci so bili Branko Sturbej.
Roman Kondar, Milan Stefe. Bernarda Oman, lztok Mlakar... Profesor France Jamnik je bil trd do
nje, toda tr5i si do Violete. bolj
uporna je. Nikakor pokazati, da te je
kdo prizadel ali ranil. Ne pokazati,
da se je tezko prezi\ljati cisro sam.

vse vloge pa se sc-

veda ne vtisnejo v
spomin. Razen de ne
gre za tako dobre
prcdstave. kot La Discreta Enamorada ali Matiiek se Zeni (takrat je
dobila Severjevo nagrado). To so trenutki. ko "eledaliSde postane metafizika". In trenutki najvedjih prijateljster'. Eno takSnih je bilo Violetino
prijateljstvo s Sredom Spikom.

Z njim in z Borisom Kerdem

je

igrala v predstavr Evalda Flisarja Tristan in lzolda. ki ie njena doslej najljubia vloga. Eden tistih metafizidnih
trenutkov... Podoben izziv in uZitek

je bila vloga flane v Gogi reZiserja
Drmirja Zlararja Freya (z njim .je

delala tudi predstavo Carmina Slovenica). Coga je zgodha o veliki travmi.
ki jo Zenska nosi v sebi. in to kot
tudi znana Frel'eva nepopustljivost
sta \zioleto prisilili k popolni igral-

ski odprtosti in zato prepridljivosti.
(Coga ji je prinesla ziato ptico.)
" CledaliSde je lahko psihoterapija.
de stvari prav peljeS. in pot v norost,
de se drugade zasude," pravi Violeta.

Zanjo je bil oder vedno prostor. nelodljivo povezan z vsem njenim Zivljenjem, toda pri tem je najpomembnejie ravnoteZie. Morda je zato do
podrobnosti razdlenjena vloga v Violetinem Zivljenju enako pomembna

kot nererjetna raznolikost stvari

v

nieni shrambi...

Violeto dobro poznajo otroci. Naj-

bolj po predstavi Kdo je napravil
Vidku srajiico. po Stevilnih likih iz
risank, ki jim Violeta posoja glas, in
zdaj tudi po glasbeni pravljici Klovn
Bing Bang Bong, ki otroke na giasbenem potepu po svetu udi strpnosti in razumevanja drugadnosti. Med
drugimi je Violeti pri tej predstavi
pomagala tudi koreografinja Jelena
Markovid. prej sicer njena uditeljica
flamenca. Se ena od oosebnosti Violete Tomid. ki se zdaj priprarlja na
vlogo v ljubljanski Operi, se veliko
smeje in velikokrat o dem razmisli

potem. ko to 7e izrece... In gre

Solze trmaste vodnarke potem tedejo

Sele

doma...
Za vlogo Jacinte v diplomski predstavi Pohujianje v dolini Sentflorjan-

domov skuhat vederjo.
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