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so jo družno pripravili študentje ljubljanske Akademije za glasbo in njihovi kolegi z 

Akademije za gledališče, radio, film in televizijo ter Akademije za likovno umetnost in 

oblikovanje, je mogoče opazovati iz precej raznobarvnih gledišč. Najprej je izvedba močno 

potrkala na zavest aktualne slovenske operne kulture, ki ji v štiristo letih (!) še ni uspelo 

pripraviti izvedbe te Monteverdijeve mojstrovine, prve "prave" opere. Pričakovali bi, da bi to 

nujno dejanje - tako v estetskem kot v splošnem kulturološkem pogledu - opravila kaka izmed 

nacionalnih hiš, kar je najbrž njihovo poslanstvo, toda izvršila ga je nacionalna 

izobraževalna ustanova, ki seveda izhaja iz povsem drugačne infrastrukturne platforme. Ob 

tem gredo vse pohvale vodstvom akademij za tako smiselno združevanje pedagoškega in 

estetskega poslanstva, ki pa se ni moglo izogniti tudi določeni dozi prepoveličevanja: v 

gledališkem listu smo lahko prebrali, da imamo opravka s prvo slovensko izvedbo "prve 

ohranjene opere", kar Monteverdijev Orfej pač preprosto ni. 

Najpomembnejši dosežek uprizoritve je, da korenini v pedagoškem, a je po videnem izrasla v 

umetniško. Najbolj "brezmadežen" je bil gotovo glasbeni del predstave, še posebej zvoki, ki 

so prihajali iz orkestrske jame. Ob velikem postu, ki ga v našem glasbenem prostoru 

doživljata "stara" in "nova" glasba, se je bilo celo bati, da bo interpretacija ohranjenega 

skopega notnega teksta prinesla kakšen nenavaden zvarek, toda umetniški vodja in dirigent 

predstave Egon Mihajlović je pripravil izvedbo, v katero je bilo vključenega toliko duha 

avtentike, kot je to pač mogoče z instrumentalisti, ki sicer niso specialisti za izvajanje tovrstne 

glasbe. V ritmičnem pogledu so bili dosledno spoštovani jasni plesni obrisi, zato je glasbena 

gmota ves čas dejavno utripala, dovolj ekspresije in poudarkov pa so premogli tudi recitativi, 

ob katerih je postajalo jasno, da se zgodovina opere nikakor ne izčrpa zgolj ob arijah. Če bi še 

natančneje obračali glasbenointerpretacijsko lupo, potem bi si morda želeli več jasnih 

kontrastov med posameznimi afekti, še bolj jasno razgrinjanje različnih atmosfer ob začetnem 

poročnem rajanju in kasnejših tožbah, toda osnovni glasbeno-dramatični gradniki so bili 

vendarle dovolj plastično izrisani. 

Pevske poustvaritve so logično segle nekam vmes - od nekoliko nerodnih do takih, ki bodo v 

nadaljevanju gotovo vladale na naših opernih deskah. Seveda Monteverdi glasove razkriva, 

predvsem njihovo tehnično plat. Nekaj težav so izkazovale predvsem manjše vloge, pastirji, ki 

so imeli nemalo intonacijskih težav, pa tudi v sami produkciji glasu je pred njimi gotovo še 

proces "čiščenja". Med izstopajočimi gre gotovo omeniti Nuško Rojko, ki je na oder poleg 

glasovne suverenosti prinesla tudi jasen afekt, ki ga je celo ekspresivno barvala. Nobenega 

dvoma ni, da so vrata opere na stežaj odprta Darku Vidicu, ki ni suveren samo vokalno, 

temveč tudi odrsko, kot dober "material" pa sta se izkazali tudi Štefica Stipančević in Ana 
Grasselli; še povsem "neomadeževan" se je zdel tudi glas Christine Thaler, ki pa je vendarle 

v kadencah močno distoniral. V glavni vlogi se je solidno predstavil Klemen Torkar: njegov 

glas je mehko zaobljen in zaokrožen, toda takšna konstantnost je hkrati omejevala večje 

dramatične preokrete, pravi "razvoj" vloge. Seveda je bil Torkar v tej nalogi, kako oblikovati 

razvoj lika, osamljen - oblikovanju vloge, ki zahteva pravega opernega "mačka", torej ne gre 



gledati preveč pod prste. Podobno velja za zbor, ki ni premogel širše izraznosti ali dinamične 

prilagodljivosti, vendar se je treba zavedati, da ga niso sestavljali profesionalni pevci. 

Več vprašanj in želja je sprožala režija Detlefa Soelterja. Ta je bila v osnovi urejena, a brez 

jasnega, nadrejenega koncepta in tudi brez osrediščenja na osnovne dramaturške prekretnice 

opere - nastop Glasnice je le šibko spreminjal dramaturški lok, podobno je veljalo za trenutek, 

v katerem Orfej prelomi prepoved in se obrne za Evridiko, ter tudi sklepno Orfejevo 

"vnebovzetje". Morda bi veljalo v opero, ki so jo izvajali mladi interpreti, vnesti tudi več 

mizanscenske živahnosti, še posebej zato, da se ne bi tudi mlada generacija napajala pri 

zaprašeni ideji opernorežijske statike in omejenosti. Scena z enim ločenim, vrtečim 

elementom se je pokazala kot funkcionalna, bolj pa je bodla v oči njena poslikava, ki je v 

"baročni" barvni preobloženosti vendarle pretiravala. 

Za konec se velja zamisliti: v Operi se nisem tokrat počutil nič bistveno drugače kot ponavadi. 

To misel je treba brati kot velik poklon študentom in njihovim mentorjem ter hkrati kot 

kritiko obstoječi slovenski operni produkciji. 

 


