
МУЗИЧКАКРИТИКА

„Орфеј" међу Србима
Фасцинантно је сазнање
да је дело које представља
једно од три темељна
остварења која ће
дефинисати оперску
уметност, тек
у 2017. години изведено
у нашој средини,
на сцени Мадленијанума
Ксенија Сшевановић

Опера „Орфеј" Клаудија Монте-
вердија први пут је приказана

публици у Србији у суботу 19. но-
вембра у театру Мадленијанум, а у
извођењу Нове београдске опере под
управом Предрага Госте. У неку руку
фасцинантно је сазнање да је дело ко-
је представља једно од три темељна
остварења која ће дефинисати опер-
ску уметност, тек у 2017. години ви-
дело своје сценско упризорење у на-
шој средини.

Пре свега јер је „Орфеј" најстари-
ја опера која се регуларно изводи
на оперском репертоару. И публи-
ци у Мадленијануму је било јасно да
слуша велико дело, оно које и поред
бремена векова не престаје да фасци-
нира и инспирише. Монтеверди је у
Орфеју успоставио примарну сцену
сваке будуће опере: генезу свих по-
тоњих заплета, емотивних сукоба и
мелодрамских обрта. У наизглед јед-
ноставној причи о испрва срећној љу-
бави између Орфеја и Еуридике, коју
прекида зла судбина, ујед змије који
односи Еуридикин живот, испоста-
вља се нешто посебно и важно: прко-
шење судбини како би сишао у под-
земни свет и умилостивио богове да
му врате његову жену. Све ово везано
је за моћ музике, односно за Орфеје-
ву способност да покрене живу и не-
живу природу, што га чини величан-

ственим, али и гордим.
У ствари, у Монтевердијевој опери

ми видимо усхит и трагедију сваког
уметника: веру у моћ стварања и не-
сигурност у успех стварања, због че-
га се Орфеј окреће како би погледао
да ли иза њега хода његова Еуридика
и тако Је неповратно губи. У овом ра-
спону између успеха и неуспеха про-
тезала се и сама сценска поставка
„Орфеја". Са једне стране, ту је био од-
личан, усвиран и надахнут оркестар,
као и добри и инспирисани певачи.
Са друге стране, ту је била изузетно
неинспирисана, сиромашна и пома-
ло аматерска сценска поставка, у ко-
јој су се на врло једноставно подеље-
ној сцени (без већих сценографских
решења) кретали певачи обучени у
старогрчке хаље и сандале, са крет-
њама и покретима попут глумаца не-
мих филмова из двадесетих, у којима
су „замишљени" пастири и пастири-
це весело играли и трчали по пољи-
ма и луговима. Тек, по свему судећи
изгледа да је на овом визуелно-сцен-
ском плану „Орфеј" био пуштен низ
воду реке Лете, а да је фокус ипак био
на самој музици и њеној снази. На-
равно, тиме је изостало пуно слојева
и симболичких равних које би нам
дале тај драгоцени поглед уназад,
на Монтевердијевог „Орфеја" као на
градивни блок опере, али и на Орфе-
ја - савременика, јер ово дело и по-
ред своје старине још увек прогова-
ра и обраћа се и нама самима, сада и
овде. Но, у принципу: ово су јако те-
шки задаци и захтевају врло проми-
шљену и зрелу режијску руку коју Да-
ниел Пфлугер није показао. Овако је
остала само музика, односно музика
и речи, у тој нераскидивој легури ко-
ју је једино Монтеверди умео да ис-
кује, чиме је на одређени начин лик
Орфеја као митског певача био још
више огољен и појачан. Њега је тума-
чио тенор Никола Дискић, који ина-

че каријеру развија у Немачкој, врло
сигурно и певачки тачно.

Ипак, његов лирски тенор има већ
сада спинто потенцијал и то је у одре-
ђеним тренуцима, оним веће драмске
тензиције, у иначе другачијој звучној
ситуацији коју нуде барокни инстру-
менти, њихови одзвуци и могућно-
сти акустичког распростирања, да-
вало утисак неког другог оперског
понашања и доба. Са друге стране,
као Еуридика и као персонифика-
ција Музике наступила је Антони-
ја Дуњко, гошћа из Хрватске, која је
на самом почетку освојила публику
својим стилски беспрекорним, а изу-
зетно музикалним тумачењем увод-
ног слова Музике. Такође, одлична је
била мецосопран Драгана Поповић,
чији су ламентозни одсеци били од-
лично изведени и емотивно ангажо-
вани. И остали чланови ансамбла,
сопран Радослава Воргић, бас Мар-
ко Шпехер, показали су одличан ни-
во и посвећеност барокном реперто-
ару. Ту су били још и тенори Марко
Живковић и Љубомир Поповић, ко-
ји су својом инспирисаном, заигра-
ном појавом и понашањем пренели
нешто о буколичке, неспутане енер-
гије и на огољене даске Мадленијану-
ма. На самом крају, Орфејева апотео-
за и поред своје сценске сведености,
због ангажмана свих извођача, надах-
нутог и потпуно посвећеног свирања
оркестра Нове београдске опере који
просто живе сваки тон овог изузетног
дела, дошло се и до прага уздизања у
више сфере духа које само музика мо-
же да искује и дочара. 1!
„Орфеј" Клаудија
Монтевердија, режија
Даниел Пфлугер, Нова
београдска опера,
театар Мадленијанум
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Сцена из опере
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