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Baročni spektakel Orfej 

Več kot 400 let po nastanku Monteverdijevega Orfeja se je ta včeraj slovenski publiki premierno predstavil tudi na odru 

ljubljanske operne hiše.  

 

V sklopu Festivala Ljubljana so včeraj študentje naših treh akademij uprizorili eno najstarejših opernih del ter gledalce in 

poslušalce z odličnim delom prepričali s stoječimi ovacijami. Orfej je na našem odru postavljen in uprizorjen prvič. Lahko 

rečem, da gre za muzejski primerek iz operne zakladnice del, ki ga zaradi zahtevnosti in predvsem zaradi starinskih 

inštrumentov redno izvajajo le redke operne hiše. Naši so na pomoč pristopili glasbeniki Akademije za glasbo.  

Prva prava opera na svetu 

 

Krstna izvedba Monteverdijevega Orfeja je bila leta 1607. Prva glasbena drama oziroma zgodba je bila uprizorjena v 

Mantovi. Na prehodu iz renesanse v barok je v delu mogoče slediti renesančnim glasbenim značilnostim. Te nadgrajujejo 

baročne figure in glasbeni stil, ki delu zaradi uporabe starih inštrumentov daje rustikalen oziroma renesančni prizvok. Novo 

glasbeno zvrst je baročna publika hitro vzela za svojo, svoj razcvet je doživela naprej v Italiji in nato na francoskem dvoru. 

Orfejev razcvet se je v ljubljanski operi zgodil pod taktirko doc. Egona Mihajlovića. 

Vsebina 

 

Libreto je Claudiju Monteverdiju napisal Alessandro Striggio mlajši. Tragično zgodbo Orfeja, ki lahko z močjo glasbe, s 

petjem in igranjem na liro, omehča srce podzemlja, da mu vrne umrlo ženo Evridiko, s katero sta se komaj poročila, 

srečujemo od grške antike do danes. V Monteverdijevi različici ima zgodba dva konca. Prvi iz leta 1607 je v skladu z 

mitološkim izročilom, ki je tragičen – pobesnele Bakhantke med orgiastičnim plesom razkosajo Orfejevo truplo; v drugem, iz 

leta 1609, pa se Orfej in Apolon kot pojoč duet ob radostnih zvokih sklepnega zbora dvigata v nebo. Vsebinsko se v delu 

kristalizira sam bit opere: verzi in glasba, božanskost in ljudskost, odločnost in boj. Apolonov sin, polbog, se bojuje s 



peklom, da bi si v svojo prisotnost vrnil svojo ljubljeno ženo. V včerajšnji drugi ponovitvi smo lahko sledili slednji, ko 

Apolon Orfeja odpelje v nebo. 

 

Monteverdijeva tiada 

Opera je nastajala v produkciji Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, 

film in televizijo (AGRFT) in Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO) ter Fakultete za računalništvo in 

informatiko (FRI). Slovensko izvedbo opere je spodbudilo zanimanje študentov za staro glasbo, ki mu v zadnjem času sledijo 

na Akademiji za glasbo. Velik pomen projekta je v interdisciplinarnem pristopu, ki je pri pripravah opere združilo mladostno 

energijo pod vodstvom domačih in tujih mentorjev. Mladi umetniki za svoje delo niso prejeli honorarjev, so pa ob tem 

pridobili veliko izkušenj. Projekt kaže tudi na to, da so mladi ustvarjalci pripravljeni sodelovati in se dodatno izobraževati v 

svojem mediju ustvarjanja in izražanja.  

V pol leta postavili na oder zahteven program 

Glasbeni dogodek je zagotovo velik uspeh Univerze v Ljubljani. V uprizoritvi je bilo ves čas mogoče slediti mladostniškemu 

navdušenju, ki so ga študentje sklepno uprizorili na koncu predstave, ko so en drugemu poklanjali poklone in priznanja. 

Orkester in zbor ter kostumografijo so zasenčili odlična scena in izbrani solisti. Trinajst izbranih glasov je sledilo notnemu 

zapisu in tehnično odlično odpelo svoje vloge. Veliko vlogo v opernem dogodku pa so odigrali tudi solisti v orkestru. 

Orkester je namreč dopolnjevalo mnogo renesančnih glasbil, katerih zvokov sicer običajno nismo deležni.  

Glasbena pripoved 

Orfejeva pripoved v notnem zapisu je močno vplivala na razvoj opere. Claudio Monteverdi je osvobojen strahu in tedanjih 

vzorcev na prehodu stoletja ustvaril novo umetniško glasbeno formo, ki je reflektirala neoplatonistične ideje 15. in 16 

stoletja. V delu je uskladil grško misel s krščansko teologijo. Opera v petih dejanjih še vedno uživa svoje priznanje in sloves 

enega najlepših predbaročnih del. Vsebinsko aktualna nam ponuja razmislek tudi o tem, kako misliti življenje in kako se 

upirati vsem manipulacijam, zvokom besed ter takšnih in drugačnih lir, ki nas lahko privedejo tudi do tragičnega konca.  

Boris Beja 


