
ОПЕРЕТА

Холивуд као
инспирација

Весела удовица Франца

Лехара ретко је налазила

своје место на београд-
ским театарским сценама.
Последњи пут поставље-
на је 1979. Сада стиже

на иницијативу Опере
и театра Мадленијанум
који премијером овог дела
обележава 150 година од
рођења аустроугарског
композитора. Нови проје-

кат удружио је врхунске
српске и хрватске уметни-
ке. Инсценација је повере-

на Роберту Бошковићу који
је са ансамблом интензив-
но радио током два месеца.
Превод и адаптацију текста
начинио је Игор Вајдлих:
разрађени су дијалози, мо-
нолози, ситуације - у циљу

актуелизовања полазног

текста. Истовремено, реди-
тељ жели да оживи атмос-
феру изворног историјског
тренутка, лежерност и
оптимизам епохе бел епок.
Чини се да је Бошковић
надахнуће проналазио и у
филмском мјузиклу „злат-

ног доба" Холивуда. Ин-

телигентна решења одраз
имају у виртуозно органи-

зованим призорима, у сме-

лим и духовитим, каткад и
ласцивним, иступањима,
мада никада преко грани-

це доброг укуса. Драмски

темпо се непрекидно
мења, убрзава и успорава,
што је конкретизовано
динамичним мизансце-

ном, вештом употребом

ближег и далеког плана,

ракурсима постигнутим
кретањем по различитим
нивоима ефектне и функ-
ционалне сценографије
(Весне Режић). Маштовита

визуелна решења (чему
значајан допринос дају

костими Душке Нешић)
стварају „шарени", весели

свет којем са задовољством
присуствујемо. Личности

су јасно изграђене, гест је
осмишљен до најфинијих

детаља: Бошковић успоста-
вља равнотежу између
музичког и драмског поља,

штавише, преласци из
једног у други простор не-

осетни су. Томе доприноси

беспрекорна подела (певач-

ка и глумачка). Актери јесу
имали компликоване улоге
(певачи су глумили, глумци

су певали - сви заједно су
одлично плесали - корео-

графију потписује Милица
Церовић), тиме и прилику
да покажу раскошне из-
вођачке могућности.

Диригенткиња Весна

Шоуц Тричковић демон-
стрира изванредан аутори-
тет у смислу сагледавања

интерпретативних перс-
пектива партитуре, вођења

ансамбла и усаглашавања
музичких елемената овог

комплексног организма.
На примеру Веселе удови-

це коју нам нуди Мадле-
нијанум, то је и сасвим

непосредно исказано кроз

атрактивно презентоване
арије, дуете, хорске и коре-
ографске нумере, бритке

дијалоге, раскошна финала
чинова...
Марија Ћирић
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