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Koroško kulturno poletje je v polnem razmahu in vsi, ki ste željni dogajanja v teh vročih poletnih
dneh, lahko spremljate dogodke na Ravnah, v Radljah, v Dravogradu in v Slovenj Gradcu.
Tokrat se je ekipa Bajte odpravila na folklorno prireditev v kulturni dom na Ravnah na
Koroškem.

Črnogorska folkrola v sklopu KKP
V četrtek 3.7 smo bili priča nastopu akademskega folklornega ansambla "Mirko Srzentić" iz
Podgorice. Črnogorski ansambel, sestavljen večinoma iz študentov, je v kulturnem domu na
Ravnah ob osmih zvečer pričakala skoraj polna dvorana.
Mladi plesalci, ki nadaljujejo z ohranjanjem tradicionalnih plesov svoje domovine, so nam
predstavili sveženj ljudskih plesov prežetih s petjem in svoje bogato okrašene ter pisane
narodne noše. Nekateri originalni primerki teh noš so stari tudi več kot sto let, z rekonstrukcijo le
teh pa so ustvarili neprecenljivo zbirko, ki še toliko bolj podžge že tako zelo avtentičen prikaz
kulture iz skoraj pozabljene preteklosti.
Nastop je res prava paša za oči, že zaradi barvitosti njihovih oblačil in dinamičnosti ter energije,
ki jo lahko zasledimo v vsakem plesu. Ples odseva običaje in lastnosti naroda in tu lahko
zasledimo dostojanstvenost in dobro mero ponosne drže, ki je vsekakor ena izmed lastnosti, s
katero se Črnogorci lahko pohvalijo.
Čeprav smo obiskovalci in nastopajoči naleteli na zelo vroč večer in se je živo srebro v dvorani
dvigalo do neslutenih višin, ni bilo videti, da bi to motilo zagnanost folklornih plesalcev.
Za svoj trud so bili nagrajeni z velikim aplavzom in nastop je dal slutiti, da v svojem delu res
uživajo ter da jim je že sam ples dovolj velika nagrada. Odziv publike pa samo potrditev, da res
ustvarjajo nekaj enkratnega kar pritegne množice ljudi širom bivše domovine in tudi drugod po
svetu.
Občinstvo so večinoma sestavljali starejši , čeprav so nastopajoči bili mladci in mladenke.
Očitno v naših logih vseeno ne morejo pritegniti mlajše generacije in z njimi deliti svojih običajev
in kulture. Več fotografij lahko najdete v Albumu .
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