Möt hästcentrets mentor:

Manuel Jorge de Oliveira
Hans ridning

Hans liv

Manuel Jorge Martins de Oliveira
föddes i februari 1959 i Azambuja,
Portugal, på den stora lusitanofarmen
Ortigão Costa. Manuel har ridit sedan
han var sex år gammal. Väldigt tidigt
visste han att hans dröm var att bli
tjurfäktare. Efter avslutad skolgång
blev han på kort tid en av sin tids
främsta och mest framgångsrika tjurfäktare, hyllad i Portugal, Spanien och
Frankrike. Men trots all framgång
var han inte tillfreds. Tvärtom, han
kände sig allt mer tom och uttröttad.
Fyra års intensivt utbyte med mästaren
Nuno Oliveira, från 1985 till hans död
1989, förändrade Manuels liv för alltid.
Hans inre fick näring och utvecklades
och han kom i kontakt med sin egen
mänsklighet. Hans ridning utvecklades
också – och hans relation till
hästarna förändrades.
Utöver sin extraordinära känsla för
ridkonsten har han en enorm kunskap
om hästens sanna natur. Från sin far,
Manuel Jorge, har han fått sitt sinne för
hästars ärftlighet. 1981 började han avla
lusitanohästar med ston och hingstar
från blodslinjerna Veiga och Andrade.
Hans hästars stamtavlor länkar bakåt
till berömda hingstar som Novilheiro.
Manuel Jorge avslutade sin karriär som
tjurfäktare den 21 juni 2013, i Cartaxo
i Portugal, inför tusentals åskådare.
Efter 44 år av aktiv tjurfäktning,
oräkneliga olyckor och lika många
andlöst spännande ögonblick, var en
sak viktigare än något annat: Hans
intima koppling till hästarna.

”

Only in
dedication
you find true
liberation.
Horses
can lead
us there.
This is the
essence of
riding.”

När Manuel rider så handlar det
inte om lektioner eller övningar.
Det handlar inte om huruvida hästen
gör en öppna, sluta, piaff eller passage.
Det handlar om hästens form, i varje
sekund och i varje ögonblick, varje gång.
I det arbetet bildar häst och ryttare en
unik enhet, sprungen ur balans.
Manuels ridhästar karaktäriseras av en
enastående rörlighet och fantastiska
färdigheter på ridbanan. Ekipagen rör
sig så samtidigt fritt och samspelt, att
du får känslan av en kentaur.
De Oliveiras filosofi följer ingen metod
– den följer andlighet.

Hans filosofi

Manuel Jorge Martins de Oliveira
var en av vår tids största tjurfäktare.
I kampen mellan liv och död var hans
koppling till hästen avgörande.
När han nu rider sina hästar vill han
korsa gränsen till en annan – en evig
dimension – tillsammans med hästen:
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”When you ride a horse and achieve
the perfect balance between yourself
and the horse, when both are breathing
from the deepest depths, when both
sense that time has been suspended
– that is what I understand by eternity.
In moments of perfect balance with
the horse, doors open and stairways
stretch out before you. Horses have
the ability to lead you into this other
dimension, into the realm of
immortality.” /Manuel Jorge de Oliveira

manueljorgedeoliveira.com

