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Uprizoritev Monteverdijevega Orfeja se razglaša za »prvo slovensko izvedbo prve ohranjene 
opere«. Obema deloma trditve se utegnemo začuditi (ali pa ravno ne). Prvemu zato, ker 
bžkone drži; drugemu pa, ker je zapisan z akademske instance, ki naj bi vendar razblinjala 
površna oziroma napačna označevanja. Omenjena deklaracija posredno govori o 
diagnostičnih posebnostih domačega opernega okolja, ki bi jih lahko povzeli kot upiranje 
celostni umetnini in posledično poenostavljanje opere, zvedene na dražljajsko, npr. 
melodijsko pomnljivo parcialnost. Orfeja, ki smo ga prvič dočakali leta 2012, in to ne v 
produkciji državnega gledališča, je skratka težko dojemati mimo nezdravega konteksta 
slovenske tako imenovane operne kulture in njenega »zanimanja« za umetnostno zvrst.  
 
Orfej gotovo ni prva ohranjena opera, ampak delo, v katerem so prvič izkoriščene vse 
konstitutivne prvine žanra, in sicer v prid ravnotežja med besedo in glasbo, dramskega spoja 
torej, ki se je začel, zgodovinsko gledano, operi zatem izmikati. Monteverdi je, presegajoč 
Cameratino »samoprevaro«, tj. upravičevanje baročne glasbene potrebe po subjektivnem in 
čustvenem z umišljeno obuditivjo grškega tragiškega duha, prvi skladatelj, ki šele komaj 
vznikli glasbenogledališki formi vdihuje čisto glasbeno vsebinsko vrednost, lušči glasbi 
kompleksen izraz in oblikovno pestrost v napetem času. Vloga personificirane Glasbe na 
prološkem mestu Tragedije iz Rinuccinijeve (pa Perijeve oziroma Caccinijeve) Evridike se ne 
zdi naključje. Monteverdi prizna glasbi vsemogočnost in jo oblikuje kot senzualno-senzitiven 
odrski jezik, v razponu od pastoralne idile in plesnosti do strašljivih »učinkov« in visoke 
tragike.  
 
Obravnavana uprizoritev si je prizadevala, da bi »prva operna mojstrovina« (s Sivčevo oznako 
— ki drži) zaživela kot harmoničen organizem, utemeljen na logistični zmožnosti in obenem 
historičnem tvarinskem uvidu našega časa. Čeprav je bila zasnovana in uspešno uresničena v 
sodelovanju treh umetniških akademij, sem jo doživljal predvsem kot prvi ugledališčeni 
študijski dokument še čisto mlade katedre za staro glasbo in predstojnika Egona Mihajlovića. 
Pod njegovim vodstvom se je Orfej pripravljal očitno zelo zagnano in s skrbjo za ustrezno 
stilno poenotenost izvedbe. Taki zasnovi se je skušal ustvarjalno podrediti celoten izbrani 
ansambel Akademije za glasbo.  
 
To je več, kot smo pričakovali za začetek, zato se v pripombah omejimo. Glasbena izvedba je 
zlasti v vokalnih prispevkih, vključno s sicer očarljivo razživetim zborom, gotovo vsebovala 
posamičnosti oziroma trenutke, ki so deloma predirali vodjevo muzikalnopraktično »linijo«. 
In tudi ta je, četudi plastična v dramaturški obravnavi oblikovnih sestavin Monteverdijevega 
stavka in radovedna v sledenju barvni pripovednosti skladateljevih orkestracijskih napotkov 
(največjo sugestivnost so morda dosegli temni, s Hadom povezani odtenki), ostajala še 
urejevalsko ekonomizirana. V tej smeri — imenoval bi jo lahko iskanje sprezzature, čara 
spontanosti (med drugim večje izrazne izkoriščenosti značilnega pevskega okrasja, še 
posebno ribatutte di gola), afektivno slikovitega, »improvizirano« muzikantskega utripanja 
onkraj ležišč — vidim poglavitni izziv prihodnjih študijskih poglabljanj mladih pod 
Mihajlovićevim mentorstvom.  
 
Solistični vrhunec je dala naslovna kreacija, kot se konec koncev spodobi. Klemen Torkar je 
bil Orfej z odrsko digniteto odmerjenega patosa, pevsko uravnovešen med centrirano zvonko 
zlitostjo z vlogo, pomenljivimi glasovnimi prevotlitvami, izživeto besedno razločljivostjo in 
ekspresivnim stopnjevanjem virtuoznosti (Possente spirto). Prav tako je bil vzoren Pluton 
Darka Vidica. Izrecnih slabosti tudi preostala zasedba ni vsebovala. Že zaradi tehtnosti naloge 



je treba omeniti vsaj še Nuško Rojko: Glasnico in Upanje je uzvočila s privlačno, a tudi 
dvorezno pastoznostjo, ki je zlasti ob prvi vlogi deloma učinkovala proti naponu afekta — 
tako proti subtilnemu izlivu kakor ostrini sopostavitvenega prehajanja.  
 
Sodelujoči z drugih dveh akademij naj mi ne zamerijo, saj lahko v zvezi z dobro premišljeno 
postavitvijo tukaj zapišem samo, da se je režiser Detlef Soelter z njo odkupil za svojega 
odrsko neuporabnega Nabucca iz minule sezone ljubljanske Opere. Izstopajočega, izrazilno 
skladnega opernega dogodka torej ni najti med predstavami profesionalnega odra, ne 
ljubljanskega ne mariborskega (in ne ob repertoarni dragocenosti, kot so Črne maske). 
Presežek je prinesla »šolska produkcija«, ki na srečo pač še zdaleč ni bila le to. 
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