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Komorna izvedba opere Orfej v Alojzijevi cerkvi 

V ponedeljek, 2. julija, je bila v Alojzijevi cerkvi v Mariboru koncertna izvedba v celoti 

ohranjene baročne opere Orfej italijanskega skladatelja Claudia Monteverdija. Pobudnica 

slovenske praizvedbe je bila Akademija za glasbo, ki v zadnjih letih še posebno posveča 

pozornost izvajanju stare glasbe, opera pa je bila zamišljena kot skupen projekt treh 

umetniških akademij Univerze v Ljubljani - Akademije za glasbo, Akademije za gledališče, 

radio, film in televizijo, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter Fakultete za 

računalništvo in informatiko. Predstava, kije nastala pod okriljem zavoda Maribor 2012, 

Evropska prestolnica kulture, je premiero doživela dan prej, v nedeljo, 1. Junija, v Minoritski 

cerkvi  sv. Petra in Pavla, 9. In 10. Julija pa bo gostovala v ljubljanski Operi, v okviru Festivala 

Ljubljana. Opero bodo nato uprizorili še v baziliki Santa Maria Gloriosa dei Frari v benetkah, 

kjer leži Monteverdijeva grobnica.Po 405 letih od praizvedbe je bila tako Monteverdijeva 

baročna mojstrovina Orfej prvič uprizorjena v Sloveniji. V Mariboru smo imeli žal možnost 

prisluhniti koncertni izvedbi, kljub rahlo neugodni akustiki je izzvenela z mladostno energijo, 

ki je v takšni obliki redko slišana. Skozi pripoved mita o antičnem pevcu Orfeju in njegovi 

ljublzni do Evridike bi lahko potegnili vzporednico z iskanjem pomena in globjega v glasbi in v 

celotni evropski umetnosti in znanosti. Orfej=Glasba, tako ni samo mit, je iskanje do 

popolnega, poskus nadzorovanja usode; Orfej = Glasba, je pravzor glasbenika, ki v sebi 

prevzema celotno evropsko kulturo. Tako vzgibi za izvedbo orfeja nosijo v sebi veliko več, kot 

smo  (bili) pripravljeni videti. V mariborski koncertni izvedbi smo lahko prepoznali v vlogi 

orfeja vse nastopajoče: mladi ljudje, ki stopajo na negotovo, pa vendar posvečeno pot 

umetniškega ustvarjanja – bodoči glasbeniki, željniu umetnosti in prežeti z ustvarjalno in 

mladostniško energijo, ki so bili tako posredna vez med zapuščino glasbene dediščine , med 

tem, s čimer dejansko danes razpolagamo in kaj lahko jutri dosežemo. Z njihovo izvedbo je 

Orfej dosegel svoj namen in ga celo presegel.. 

Da smo lahko prisostvovali tako zanimivi in v danih okoliščinah dovršeni izvedbi, je vsekakor 

zaslužen »spiritus agens« - umetniški vodja in dirigent Egon Mihajlović, ki je suvereno in z 

izbrušenim notranjim občutkom vodil po orfejevi poti soliste, Komorni zbor in baročni 



orkester, ki so skupaj (so)oblikovali glasbeno delo, zapisano v času in prostoru. Ob mariborski 

izvedbi se sprašujem ali v iskanju popolnosti v umetnosti včasih nismo le prestrogi do 

glasbenikov – izvajalcev in v tem iskanju kaj hitro spregledamo bistvo umetnosti, ki je v službi 

nas samih. Le mi smo namreč tisti, ki zmoremo to prepoznati in predati našim zanamcem.  Z 

majhnimi spodrsljaji ali brez njih. Ustvarjalcem Orfeja je uspelo – bo uspelo spregledati in 

prepoznati v bodoče tudi nam?  
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