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intervju / Placido Domingo, baritonist in dirigent

Z Wagnerjem bi si uničil glas

P

lacido Domingo je še pred

časom veljal za enega naj-

večjih tenoristov v svetu

glasbe. Ko se mu je sčaso-

ma glas poglobil, se je odlo-

čil za drzno potezo: prelevil

se je v baritonista in o(b)stal na

p re s t i žnih opernih odrih. Prvič se je

kot baritonist preizkusil leta 2009 v

Verdijevi operi Simon Boccanegra v

berlinski Državni operi. Vokalno se

je preobrazil, ohranil pa je karizmo

in izjemen občutek za dramsko igro,

zaradi česar še vedno polni dvorane.

V Ljubljani, v Areni Stožice, ga bo-

mo lahko nocoj slišali prvič, pospre-

mil ga bo Simfonični orkester RTV

Slovenija, repertoar pa je umetnik

sestavil iz svojih najljubših Verdije-

vih in drugih arij ter iz španskih

zarzuel in latinskih crossover pes-

mi. To bo tudi večer pred njegovim

77. rojstnim dnem.

Zadnja leta veliko dirigira, vodil je

že več kot 500 opernih predstav in

simfoničnih koncertov, poleg tega

umetniško vodi operni hiši v Wa-

shingtonu in Los Angelesu. Na nje-

govo povabilo je v Washingtonu leta

2007 pela tudi slovenska sopranis-

tka Sabina Cvilak.

Pred leti ste napovedovali, da se

boste poslovili od odra. Nič ne kaže

na to, nenehno ste v pogonu,

nastopili boste v Ljubljani. Se sploh

da izpreči iz poklica glasbenika,

iz tega precej adrenalinskega ži v l j e n j a?

Pravzaprav se ne spomnim, da bi

kdaj rekel, da se bom ravno poslovil

od odra. Rekel pa sem, da če kdaj ne

bom mogel več dobro peti, bom

nehal, in še vedno tako mislim. Toda

upam, da bom do konca ži vl j e n j a

lahko dirigiral, opravljal delo oper-

nega kulturnega organizatorja in so-

deloval pri Operaliji (mednarodno

pevsko tekmovanje, ki ga je ustano-

vil v devetdesetih, op.p.) ter različ-

nih programih za mlade umetnike.

sem vedel, da bi si s tem uničil glas.

Mladi pevci bi se radi lotili vsakega

izziva, toda vsi, ne samo pevci, se

moramo naučiti, katere izzive spre-

jeti in katere zavrniti.

Wagner je ustvaril tudi kar nekaj

baritonskih vlog. Poleti boste sicer v

Bayreuthu dirigirali opero Val k i ra .

Katere prezentne baritonske vloge si

pravzaprav še želite odpeti?

Nerad napovedujem dogodke, ker pri

mojih letih ne morem predvideti, ko-

liko časa bom še lahko dobro pel, in

kot sem že rekel, če ne bom mogel

dobro peti, bom nehal. Seveda pa je

zame velika čast in velika odgovor-

nost, da bom dirigiral na Wagnerje-

vem festivalu v Bayreuthu.

Kako pa ste doživeli preklop

iz tenorskih vlog, v katerih ste

skoraj 50 let blesteli, v baritonske?

»Hudobni« baritoni so na odru

manj kot »junaški« tenorji ...

Po s ku šam se izogibati »zlobnim« ba-

ritonskim vlogam in peti več »oče-

tovskih« vlog, kot so Simon Boccane-

gra, Giorgio Germont ali Francesco

Foscari, ali dvoumne dobre oziroma

slabe like, kot je Nabucco. Drži, da

sem odpel nekaj precej zlobnih, niz-

kotnih likov, kot sta Verdijeva Conte

di Luna in Macbeth. Kar zadeva vo-

kalni razpon, pa se je preklop s te-

norja na bariton zgodil na povsem

naraven način, ko mi je potemnel

glas, se poglobil.

Malce za šalo: je od devetdesetih kdaj

minil kakšen intervju, ne da bi vas

p ovprašali o legendarnih Treh

tenorjih? Septembra ste se s

Carrerasom in drugimi glasbenimi

kolegi v veronski areni poklonili

Lucianu Pavarottiju ob deseti

obletnici njegove smrti.

V kakšnem spominu ohranjate

to vašo trio odisejado?

Da, v intervjujih me vedno sprašujejo

o Treh tenorjih. Tisti naši skupni

koncerti so bili vsi po vrsti fantastič-

ni, edinstveni in neponovljivi. Z veli-

kim veseljem smo delali skupaj in

uživali vsakič, ko smo se družili, in

Luciana zares pogrešava. Pa ne samo

midva, tudi vsi njegovi občudovalci.

Katerim temeljnim idejam sledite

kot generalni direktor oper v

Washingtonu in Los Angelesu?

V kakšne kompromise je treba iti pri

oblikovanju umetniškega repertoarja?

To je težko vprašanje. Vsako operno

podjetje na svetu, naj bo odvisno od

finančne podpore vlade ali zasebnih

donacij ali kombinacije obojega, mo-

ra upoštevati finančne okolišč i n e,

preden izbere repertoar, umetnike,

re žiserje in vse, kar še sodi zraven.

Tudi če bi bila situacija idealna, torej

če bi imeli na voljo neomejena finan-

čna sredstva, bi še vedno morali pre-

misliti, kateri pevci so na voljo in za

katere vloge. Recimo ali se bosta gla-

sova gospe X in gospoda Y dobro zli-

la, ali bo občinstvo bolj zanimala ta

opera in ne katera druga... Ne gre to-

liko za vprašanje kompromisov, bolj

gre za vprašanje dejanskih okoliščin

in možnosti koordiniranja.

Svetovna turneja multimedijskega

spektakla, Verdijeve Aide, ki jo

u m et n i ško vodite in jo boste

dirigirali, se za zdaj ni izšla zaradi

prezahtevne odrske tehnike pa tudi

zaradi zasedenosti stadiona Allianz

zaradi nogometnih tekem na Dunaju.

Novi napovedani termin za premiero

je 18. junij 2018. Se bo izšl o?

Sem zgolj umetniški svetovalec pri

tej produkciji, nimam pa nič pri njeni

administraciji. Težko kaj rečem, od-

govor bo morala dati uprava. ×

...................................................................

T Ingrid Mager

...................................................................

Mladost je Domingo preživel v

Mehiki, tam je leta 1961 v vlogi Alfre-

da v Verdijevi T rav i a t i tudi debitiral,

pot pa ga je nato vodila v ZDA, kjer

so ga hitro angažirali v najpomem-

bnejše tenorske vloge. Leta 1968 je

prvič nastopil v newyorški Metropo-

litanski operi. Pozneje je prodrl v

Evropo in nastopil na odrih london-

skega Covent Gardna, milanske Sca-

le, Dunajske državne opere, Salzbur-

ških poletnih iger. Oblikoval je 148

različnih opernih vlog, kar je svoje-

vrsten rekord med opernimi pevci.

Njegov glas je na več kot sto posnet-

kih, prislužil si je 12 grammyjev in

dva emmyja. Kot član legendarnih

Treh tenorjev je vrsto let žel slavo

skupaj z Lucianom Pavarottijem in

Joséjem Carrerasom.

Tako lahko uporabim številne izkuš-

nje iz svoje kariere. Imam pa tudi

družinsko življenje z ženo, otroki in

vnuki, tako da se da tudi izpreči iz

tega poklicnega ži vl j e n j a .

Pevci morajo mnogo prej »odložiti«

svoj inštrument kot inšt ru m e ntal i st i .

Vendar ne vi, vam se baritonski

repertoar šele odpira.

Kako ostati v kondiciji,

kaj svetujete mladim pevcem?

Vsak pevec ima specifičen nabor ta-

lentov in sposobnosti, in mladim

pevcem vselej svetujem, naj razvija-

jo svoje talente in sposobnosti in ne

p oskušajo postati drugačni. Najti

morajo sebe. Sam sem si kot teno-

rist zelo želel peti Wagnerjeva juna-

ka Tristana in Siegfrieda, vendar

Placido Domingo: Vsak pevec ima specifičen nabor talentov in sposobnosti, in
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Nagradi za Ment

Največje združenje evropskih festiva-

lov Yourope je festivalu Ment Ljublja-

na, ki ga od leta 2015 organizira Kino

Šiška, podelilo prestižni nagradi Eu-

ropean Festival Awards. Svoje glaso-

ve sta prispevali žirija in javnost, ki

sta Ment izbrali v kategorijah za naj-

b oljši klubski festival in najboljši

manjši festival. Ob Mentu, ki bo v če-

trti ediciji ponovno zaživel že konec

januarja, so med letošnjimi dobitniki

nagrad tudi festivali Exit, S z i get , Ros -

kilde, Poho da, Down The Rabbit Hole,

Go o dlive in nekateri drugi. × šum

k r i t i ka

Temačna poetika TEŠ

O termoelektrarnah smo vajeni poslu-

šati in brati v različnih kontekstih,

vendar bi le stežka pričakovali, da so

lahko tudi povezovalni člen dokumen-

tarnega filma o štirih intimnih družin-

skih zgodbah. Mesto svetlobe, doku-

mentarni film mladega filmskega us-

tvarjalca Marka Kumra - Murča, ki v

sre dišče postavi Šoštanj in njegovo ter-

moelektrarno, s tem jasno pokaže, da

dr užbene, politične in okoljske proble-

matike ne obstajajo v vakuumu, tem-

več ključno vplivajo predvsem na vsak-

danje življenje ljudi – četudi je lahko

njihov vpliv, ki se lahko razteza čez de-

setletja, morda včasih manj opazen.

Šoštanj določa zgodba o njegovi ter-

moelektrarni: največji energetski ob-

jekt v zgodovini samostojne Slovenije

je nastal za vrtoglavo visoko ceno, v

oblaku sumov korupcije, kriminalis-

tičnih preiskav in prikrivanja resnične

cene projekta. V jami, kjer kopljejo

premog, je nastalo jezero, ki je danes

najgloblje v državi. Zaradi ugrezanja

je v petdesetih letih potopilo vas

Dr užmirje, v sedemdesetih pa Škale –

s tisočletno cerkvijo, župniščem, po-

kop ališčem, šolo, občinsko zgradbo,

trgovino, gostilno, društvenim do-

mom, vrtcem in – kinom .

Kljub temu Mesto svetlobe še zdaleč

ni neposredna razprava o potopu ali o

okoljski škodi, ki jo povzroča elektrar-

na. Ta je preprosto dejavnik, ki ži-

vljenje njegovih prebivalcev določa

tudi z onesnaženjem. Mesto svetlobe

se obrne v takšne, intimne pripovedi:

k pisatelju, ki skozi nastajajoč roman

p oskuša razumeti lastno družino in

sodobno družbeno resničnost, k pod-

vodnemu gradbeniku, ki se potaplja v

jezero in v raziskovanje poskuša

vpeljati še svojega sina, k nenavadno

ljubeči in razigrani delavski družini

na vrhu hriba, ki iz prizora v prizor

kljub zdravstvenim težavam osuplja s

toplino in čustveno odprtostjo, in na-

zadnje k uspešni podjetnici, ki je, kot

ka že, soodgovorna za dogajanje, po-

vezano s termoelektrarno.

Potopljene vasi, cerkve in pokopališča

so bržkone del okoljske katastrofe, a

so hkrati grozljivo poetični: skupaj z

vasmi so pod vodo ostali tudi spomini

nekdanjih prebivalcev. Mesto svetlobe

ima pri slikanju nenavadne dejanskos-

ti Šoštanja izvrsten posluh za tovrstno

temačno poetiko. Posnetki meglic nad

hribovji in jezerom so sanjavi in melan-

holični, četudi gre v resnici za dim;

v zd u šje uspešno soustvarja tudi glas-

ba Gorana Krmca v sodelovanju z Ja -

nezom Dovčem, Boštjanom Gomba-

čem, harfistom Eduardom Raonom in

Dunyo Tinauer, ki je sicer ena izmed

protagonistk filma.

Marko Kumer - Murč ni le režiser, tem-

več je tudi komik, videoustvarjalec in

umetnik, ki je v Bruslju pred sedežem

evropske komisije že pred sedmimi leti

postavil umetniško instalacijo, s kate-

ro je skupaj s sodelavci hotel opozoriti

na onesnaženje, ki ga povzroča šoš-

tanjska termoelektrarna. Vsaj sprva se

zdi, da je tudi z Mestom svetlobe hotel

posneti predvsem okoljevarstveni film:

na problematično preteklost termo-

elektrarne Šoštanj in na njeno nič bolj

optimistično sedanjost s statističnimi

podatki in razlago ozadja opozori že

uvodoma. Vendar mu je vse skupaj, kot

ka že, nekoliko ušlo izpod nadzora – in

morda je prav tako, saj je poleg okolje-

varstvenega nastal intimen družinski

in hkrati liričen, topel in subtilen doku-

mentarni film. ×

...................................................................

film

Mesto svetlobe

Re žija: Marko Kumer - Murč

Kino Odeon, Izola

*****

...................................................................

K Tina Poglajen

...................................................................

Iz okoljevarstvenega je nastal družinski in hkrati liričen dokumentarec.


