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LJUBLJAN A – V zaodrju Gal-
lusove dvorane Cankarjevega
doma je gneča, le še slaba ura
manjka do zadnje generalke:
zboristi in solisti se drug za dru-
gim vrstijo skozi prostor za mas-
ko, plesalke in akrobati so si že
nadeli svoje pisane groteskne
kostume, prežeči glas skozi
zvočnik pa opozarja, da se neiz-
bežno bliža ura, ko se morajo vsi
nastopajoči zbrati na odru. Di-
rigent Dieter Rossberg, že stari
znanec ljubljanskega opernega
ansambla, ne mara netočnosti,
ujamem na uho, ko se skušam
čim manj moteče drenjati med
ustvarjalci opere Zaljubljen v tri
o ra n ž e in zbrati vtise pred (no-
cojšnjo) premiero. Treme je kar
nekaj, kajti odgovornost je ve-
lika: ljubitelji opere so se namreč
razvadili, da jim Cankarjev dom
in SNG Opera in balet Ljubljana
vsak januar ponudita operni
spektakel, o katerem se potem
govori še nekaj mesecev. Bo tako
tudi tokrat z opero Prokofjeva, ki
je sicer precej neznačilna, kajti
nima zapomnljivih spevnih arij,
a je orkestralno nadvse bogata in
jo prištevamo med sodobne
opere, četudi je nastala že leta
1919?
KILOMETRI BLAGA..............................................
Za to, da vse teče s čim manj
zapleti, v ozadju ves čas skrbi
Klavdija Zupan, dramaturginja
ljubljanske Opere. »Na odru je
110 ljudi, okrog 70 je orkestrašev,
če pa dodamo še tehnično oseb-
je, je to še okrog 50 ljudi. To po-
meni, da smo potrebovali kilo-
metre in kilometre blaga za ko-
stume, bilo jih je treba izdelati
okrog 150. V vsaki solistični za-
sedbi je 16 solistov, kajti nekatere
vloge imajo trojno zasedbo, saj
ne moremo dovoliti, da bi zaradi
bolezni katera od predstav od-
padla.« Do tega trenutka na sre-
čo ni zbolel še nihče, pa tudi
poškodoval se ni nihče, čeprav je
v operi ogromno gibalnih in
akrobatskih prvin. »Mojca Hor-
vat je delala tako s svojimi ple-
salkami, gimnastičarji kot z na-
šimi pevci; nekateri med solisti
so se odlično znašli,« trdi dra-
maturginja. »Presenečena sem
recimo nad Sašom Čanom, ve-
mo tudi, da je Andrej Debevec
odličen komik in po novem še
akrobat. Igralsko pa so se v bis-
tvu vsi dobro znašli; zgodba je
dovolj trdno izdelana, kajti libre-
to je napisal Prokofjev sam, zato
je tudi zelo skladen z glasbo.«

Za spopad z ruščino so najeli
lektorico Miroslavo Jakopec
(opera bo namreč odpeta v ori-
ginalnem jeziku s slovenskimi
nadnapisi), ki je libreto tudi pre-
vedla, in je po narodnosti napol
Rusinja in napol Slovenka. »Mo-
ram pa reči, da z ruskim jezikom

ni bilo težav, kajti kar nekaj je
solistov, ki so že peli v ruščini,
recimo Saša Čano, Slavko Se-
kulić in Slavko Savinšek, ali celo
prihajajo iz rusko govorečega
okolja, na primer Marat Gali in
Jurij Kruglov,« je povedala dra-
maturginja Zupanova.

STISKA S ČEVLJI..............................................
Altistko Mirjam Kalin tiščijo ko-
stumski čevlji, niso jih naredili
ravno po njenih merah, zato so
jih morali popravljati in zdaj že
pridno čakajo v kotu garderobe,
da jih nocoj obuje. Kalinova: »Ti
čevlji so narejeni samo za to, da
prideš na oder in greš dol, ne pa,
da recimo tekaš. In tekanja ima
moja vloga veliko. Po pevski plati
pa je vloga težka; nimaš veliko
časa, da zablestiš, da ustvariš vtis
na odru, medtem ko lahko pri
količinsko večjih vlogah bolje
zgradiš značaj. Moja vloga je
drugače zelo dopadljiva, kajti le
redko imam priložnost biti zlob-
na.« Glasba Prokofjeva ji je zelo
všeč, ni pa to opera, kakršne so
recimo Renske nimfe ali Fa u s t , ki
bi si jo potem požvižgavali.

HUDOBNOS T
IN NAGAJIVOST..............................................
Med gosti smo v garderobi ujeli
še en hudoben lik, čarovnico Fato
Morgano, ki jo bo poustvarila so-
pranistka Mirjam Tola. Pevka je
albanskega rodu in že žanje us-
pehe po evropskih opernih hi-
šah. »Prvič nastopam v operi Pro-
kofjeva, torej v ruskem repertoar-
ju, sem pa že pela koncertne ari-
je. Za moj okus je ta opera precej
moderna,« pravi Tola. »Moja vlo-
ga ima veliko podobnosti z Wa-
gnerjevimi liki, ker je izredno dra-
matična, z velikimi razponi. Sem
se pa ob študiju opere nadvse
zabavala, kajti zabavno je biti hu-
dobna čarovnica. Doslej sem ve-
dno pela vloge naivk ali princes,
ki potem zaradi nesrečne ljube-
zni umrejo, tokrat pa ni tako.«

Andrej Debevec bo dvorni
šaljivec Truffaldino. Povedal je,
da predstava v celoti deluje zelo
moderno, poleg tega mu je všeč,
da je tokrat veliko tudi sloven-
skega znanja. »Že velikokrat se je
izkazalo, da lahko naši ustvar-
jalci konkurirajo tujim. Edina
ovira je denar.«
PRAVLJIČNOS T
KOS TUMOV..............................................
Prvič z ljubljansko opero sode-
luje Angelina Atlagić iz Beogra-
da, ki jo slovenski umetniki že
poznajo kot kostumografinjo v
ljubljanski in mariborski Drami.
Sodelovala je že v 150 postavit-
vah različnih predstav, zadnje
čase se posveča tudi operi. De-
cembra lani je v moskovskem
gledališču Boljšoj pod taktirko
Mstislava Rostropoviča in reži-
serja Borisa Pakovskega zasno-
vala kostume za opero Vojna in
mir. »Tudi pri tej operi, Zalju -
bljen v tri oranže, kot v Vojni in
miru me je zanimal zgodovinski
okvir nastanka opere, čeprav
sem bila tokrat lahko veliko bolj
sproščena. Oranže so vendarle
pravljične in v njih za domišljijo
ni meja. Moj pristop je bil mi-
nimalističen, a dovolj barvit, da
učinkuje na tako veliki sceni.«

Drugi dirigent predstave bo
Marko Hribernik, ki že ve, da bo
zagotovo dirigiral 26. in 28. ja-
nuarja, vskočil pa bo še v kak
termin: »Projekt je nadvse raz-
sežen in res smo trdo delali, da
smo ga izpeljali. Z dirigentom
Dieterjem sva neposredno zelo
malo sodelovala, vendar pa zelo
podobno gledava na to opero.
Drugače pa sem se z opero srečal
že med študijem na Dunaju, v
ljubljanski Operi pa sem v zadnji
sezoni dirigiral Ajdičevo opero
Brata. Moram poudariti, da mi
neverjetno ležijo opere oziroma
delo s pevci: poživlja me, glas
odpira srčne stvari. Če sem prišel
na vaje slabe volje, sem domov
odšel dobre. To je bilo pravilo!«

Operni pevci kot akrobati

Zaljubljeni princ (na fotografiji je prvak beograjske Opere Dejan Maksimović) se bo spoprijel s številnimi čarobnimi bitji, da
bo našel svojo pravo ljubezen v resničnem svetu. Pravljično opero namreč lahko razumemo tudi kot zgodbo o
odraščanju, nikakor pa popolnoma apolitičnega skladatelja niso navdihovali revolucionarni dogodki v njegovi
domovini Sovjetski zvezi, kot so mu nekateri skušali pripisati. Foto: Bojan Velikonja

Januarske predstave
razprodane, februarske še ne
Matjaž Likar, vodja projektov v Cankarjevem domu, je
povedal, da za zdaj prodaja vstopnic teče po pričakovanjih,
se pa po premieri zanimanje vedno poveča. »Januarske
predstave so se zelo dobro prodale, februarske pa nekoliko
manj.« Računajo tudi na to, da se ljudje po veseljaškem
decembru januarja že tradicionalno odpravijo v opero.

Solisti na premierah
Na nocojšnji I. premieri bodo solisti operni pevci Saša Čano,
Dejan Maksimović kot gost, Mirjam Kalin, Slavko Savinšek,
Andrej Debevec in Urška Žižek Plavec. Jutri, na II. premieri, na
kateri bo prav tako dirigiral Dieter Rossberg, pa bodo v ospredju
Jurij Kruglov, Marat Gali, Monika Bohinec in Katja Kovalinka
kot gostje ter Marko Kobal in Dejan Vrbančič, stalna člana
ljubljanskega opernega ansambla.

Mirjam Kalin: V bistvu gre
za zelo kompleksno opero,
v kateri morajo biti vsi
protagonisti dobri, lahko bi
celo rekla, da je antiopera
in da je Prokofjev zagotovo
bolj za sladokusce kot ne.

Andrej Debevec v vlogi
dvornega šaljivca
Truffaldina: Njegov značaj
je podoben mojemu, zato v
predstavi nadvse uživam.
Veseljak skušam biti tudi v
dnevih, ko ni ravno razloga
za veselje. V začetku
študija se mi je zdela opera
morda zapletena, potem pa
vedno manj.

Angelina Atlagić,
kostumografinja: Kos tume
sem naredila neklasično,
tudi s pomočjo intenzivnih
barv, v slogu stripa, videa in
plakatnih barv.

S sedeža v 13. vrsti

Ug l a š e va n j e
Zdenko Vrdlovec

Kateri je najbolj filmski žanr? Vestern? Burleska? Srhljivka?
Grozljivka? Romantična komedija? Kriminalka? Ne, nobeden od
teh in katerih drugih, ampak – melodrama. Seveda tudi ta ni
»izvirno« filmska, kakor ni nobeden od omenjenih žanrov, zato
pa je film v njej odkril svojo vokacijo, če ne celo bistvo. Kaj pa je
melodrama, če se omejimo na njeno trdo jedro? To jedro je v
formuli »ona-ljubi-njega-ki-ljubi-drugo«, ki seveda dopušča vse
mogoče permutacije tega trikotnika, povrhu tega pa so lahko
dodani še razni (družbeni, družinski, psihološki itn.) deter-
minizmi, delujoči kot ovire, ki ljubezenske zadeve tako spod-
bujajo kot jih lahko zatrejo. Tako seveda ni nobeno naključje, da
so tudi nekateri najboljši slovenski filmi, tako tisti iz prejšnjega
režima kot »poosamosvojitveni«, melodrame.

Ug l a š e va n j e Igorja Šterka je to tako rekoč v čisti ali vsaj zelo
skoncentrirani obliki, celo tako zelo, da niti uvodnega prizora s
slovenskim državnim uradnikom pri prostitutki v Bruslju ni
mogoče vzeti kot kakšno metaforo o tem, kaj počnejo slovenski
politiki v prestolnici Evropske unije: že ta prizor ima torej vlogo
vpeljave v »melodramsko strukturo«, ki ima v Ug l a š e va n j u sicer
obliko »krize-moškega-v-srednjih-letih« ali podobo gospoda
Petra (Peter Musevski) iz ljubljanskega »upper middle class«, ki
mu torej »nič ne manjka«, razen »nekaj« v družinskem življenju.
Ampak »to nekaj« je seveda bistveno, to je tisti tretji element, ki
ustvarja in poganja melodramo, nakazan pa je že v nekem
oblikovnem prijemu, zatemnitvah med nekaterimi prizori-
stanji. Te zatemnitve so kot sence, ki morda švigajo po Petrovi
glavi in ki si jih ta nezadovoljni zakonski mož zaman poskuša
sprati pod tušem: včasih se utelesijo v obliki mehanske spolnosti
(ta atribut »mehanski« kaže na Petrovo prizadevanje, da bi iz
spolnosti izvlekel tisto, kar mu manjka), v nekem trenutku pa
prejmejo tudi tako sijočo obliko, kot jo predstavlja očarljiva
podoba Petrove nekdanje sošolke (Polona Juh), ki ga spominja
na nekdanjo ljubezen, če ne še bolj na željo, da bi jo obnovil.
Petrova žena, urednica v neki založbi, o teh njegovih sencah
sicer ničesar ne ve, a jih vseeno zazna ali zasluti, kar že zadostuje
najprej za nekaj histerije, ki jo Nataša Burger v tej vlogi kar dobro
obvlada, potem pa za to, da še sama podleže »zunajzakonski«
skušnjavi v podobi pesnika.

Melodramske zgodbe so pač takšne, trivialne, in vse so si bolj
ali podobne, kar pa med drugim pomeni, da jih nobene
scenaristične invencije in domislice ne morejo tako dobro
pregnesti in osvežiti kot prav režija. Šterkova režija je v Ug l a -
š e va n j u sicer ohranila nekaj »avtorskih stilemov«, s katerimi je
režiser dokazal, da njegovi filmi raje pripovedujejo s podobo kot
z besedami, le da se jim zdaj še kako pozna, da imajo vlogo
ustvarjanja in utrjevanja razglašenih stanj. In Ug l a š e va n j e jih
vzame še kako resno, tako da jim ne dovoli skoraj nobene
humorne olajšave; a prav s to težo film tudi najbolje »poleti«.

Prizor iz filma Uglaševanje


