
Раскош костима, декора али и гласова
Када је 20. фебруара 1907. „Весела

удовица” премијерно изведена у
Загребу, била је извиждана, због алузи-
ја на Црну Гору - Монтенегро, Данила
Даниловића, Мирка Зету, чак и Њего-
ша... А 37-годишњи аутор Франц Ле-
хар већ је за мање од годину и по дана

после бечке премијере доживео упра-
во са овим делом светску славу!

Многе нумере из његових оперета
постале су прави хитови, појављивале
су се у разним аранжманима и настави-

ле да живе чак и када су музичко-сцен-
ска дела из којих су потекле готово за-

борављена. Управо такав је и рефрен из

оперете „Гроф из Луксембурга” у коме

се пева: „Лехар нам песму даде/ Пре-

слатку као мед/ Бескрајне звучне ка-
скаде/ И безброј тонова след.”

Вероватно су се тиме руководили и

у театру „Мадленијанум” (једином по-

зориппу у овом региону које негује све

жанрове), када су решили да на своју

сцену посгаве управо ову оперету ауто-
ра чији је отац био војни диригент и ко-

ји је, наследивши његов талент, напи-

сао своју прву соло песму већ са шест

година. Постао је одличан виолиниста

(у његовој музичкој заоставнггини су
и два виолинска концерта), али цен-

трално место свакако заузимају опе-

рете, које (мада је Аустријанац мађар-

ског порекла) немају само салонски

дух једног Јохана Штрауса него и бла-
го провучену сатиричну ноту као што

је то случај са делима Жака Офенбаха,
јер колевка оперете и јесте Француска,

али је она брзо прешла у Беч.
„Весела удовица” донела је на земун-

ску сцену мушкарце који су приглу-

пи, жене које су превртљиве и новац,
разуме се, у гламуру валцерских рит-

мова који су визуелизирали већ и са-

му Увертиру и готово се лајтмотивски

провукли кроз читаво дело. Музички
бриљантно, разиграно и распевано
представу је водила Весна Шоуц и ма-

да у оперети све делуЈе лепршаво и ла-

ко, да би се до тога дошло претходио је

огроман вишемесечни и свакодневни

вишечасовни рад како да се од певача

обликују и плесачи и глумци, а од глу-

маца и музичко-сценски мајстори.
Био је и посебан изазов певачима

да из високих певачких лага неосетно

пређу у говорни део који је у средњем
регистру. У томе је диригенткињи мно-

го помогао управо загребачки редитељ
РобертБошковић, којије максимално

разиграо читав ансамбл, успоставља-
јући сјајну сарадњу и са осталим су-

деоницима, са кореографкињом Ми-
лицом Церовић, костимографкињом
Весном Режић, која је три пута прео-
букла извођаче у раскошне тоалете из

епохе чак и чланове хора (која је у Хо-

ливуду радила костиме за „Робина Ху-
да”) и сценографкињом Душком Не-
шић, која је остварила праве утиске
амбасаде у Паризу, пољског монтене-

гровског имања и кабареа у францу-
ској престоници „Сћег Махнп”.

Као и увек у „Мадленијануму” није

се штедело да све испадне најбоље, гла-

мурозно, допадљиво, раскошно, спек-

такуларно. Обично се та раскош успо-
ставља добро одабраним костимима и

декором, али овде се подједнако води-

ло рачуна да се успостави и гласовна

раскош, певачи су (мада озвучени) од-

лични и музички део представе донео

је и разноврсност динамичких валера.
Они су млади, лепи, високи и витки, са

свежим неистрошеним гласовима.
Успостављена је аутентична атмос-

фера у свим чиновима; у првом, дина-

мичка разиграност подсећа на миље

„Бубе у уху”; почетак другог чина по

љубавној нежности на почетак средњег
чина „Травијате” (а по зеленим кости-

мима на наслов књиге Моме Капора

„Зелена чбја Монтенегра”), док је тре-
ћи доиста успоставио гламурозни сјај

„Сћег МахшГ, са кан-каном, где сви од-

лазе на забаву, у ову „ковачницу сно-

ва и сладуњаве фантастике” - како је

атмосферу Лехарових оперета осетио

Душан Тавша. Јер како се у рефрену

у карневалској ноћи у „Грофу од Лук-
сембурга” и пева: „Ми лутамо светом/
Без плана и циља/ Живећи животом/
Весеља и миља .”

Ти Лехарови хедонисти и бонвива-
ни, те сјајне сценичне и допадљиве
„Веселеудовице” (БраниславаПодру-

мац, која се суверено креће сценом, и
Мирјана Матић, која с лакоћом и чи-

стотом досеже и највише тонове), ти
грофови (Димитрије Цинцар Костић),

ти барони (Жарко Степанов), те љуп-
ке и гласовно моћне амбасадорове

жене (Мина Глигорић и Невена Тјор-
ђевић, која је шармирала љупком сек-

сепилношћу), тај сјајни Његош који
одушевљава чак и степовањем (Т)ор-
ђе Стојковић), ти саветници амбасаде

(Љубомир Поповић), племићи (Мар-

ко Живковић) а и сви остали од инспи-
цијента (Весна Ћурчић Петровић) до

свих чланова оркесгра - учинили су да
заборавимо да су бечке власти наложи-

ле Лехару да створи дело којим би се

Црна Гора казнила што није подржала
аспирације Аустрије да потпуно овла-

да Балканом.
Оперета је преведена на 25 језика (и

код нас је титлован превод на енгле-

ском), изведена више од 250.000 пу-

та у свету; редитељу филма Ериху фон
Штројхману донела је приход од пет

милиона долара. У Лондону се среди-
ном прошлог века појавила и као балет,

а 1994. кореографски је оживела и на

сцени Српског народног позорипгга у
Новом Саду. Постављена је и у Позори-

шту на Теразијама, које је специјализи-

рано за овај фах. Нова поставка у Ма-

дленијануму за сваку је препоруку.
Гордана Крајачић
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„Веселаудовица”

Франца Лехара,
драматургија, превод
и адаптација текста
Игор Вајдлих, редитељ
Робер Бошковић,
диригент Весна Шоуц
Тричковић,
Мадленијанум
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