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Marjetka Berlii, vzgojiteljica:>Predstava
je bila zelo pretresljiva;pri predmetu smo
Ze govorilio vsebiniopere.Utenci so z
zanimanjemposluialicelotno predstavo
in menim, da je zaradinatina izvedbe
primerna za otroke vseh starosti.<
Mateja (5 let), obiskovalka:>Predstavami
je bila zelo viet. Najboljmije bilo viei, ko
so se otroci lovili po odru.<
Fotografija:
Janez

1j. januarja je bilo v Linhartovi dvoroni
Can ka rjevego d o m a p re m i era otroike
opere Brundibar avto rja Ha n so Krdse,
Premiera v Ljubljoni sovpada s 70.
obletnico konca druge svetovne vojne
ter opominja na 27. januar 1945, tj. don,
ko je rdeio armado osvobodila taboriiie
Auschwitz.
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Ze naslov pove, da je operaBrundibar(v
te5iini je to emrD pisanaza otroke.Tokrat
so moii zdru2iliitudenti Akademije za
glasboter otroiki pevskizbor Glasbene
matice pod vodstvom zborovodkinje lrme
Moinik. V 65-tlanskizasedbiso se kot mladi in ambiciozni solisti izkazaliRok Oblak
in GregorRavnikv vlogi Brundibarja,Lucija
Novak,Maia Pustovrh in Nika Zajec kot
Anica,Adrijanlgnjatovit in Tine Sotlarkot
Pepiter 5e drugi nadarjenipevci,ki so kar
prekipevaliod mladostneenergije.Skupno
pet predstav (dve od teh za osnovnoSolske
skupine)je reZiralaNana Miliinski,zavizualno podobo predstavepa je poskrbelJaro
Jeie. Kot pravi organizatorkapredstave
LucijaPavlovii, bo predstavaza javnost
odprta tudi novembra,Zelijopa loieno od
opere ustvaritidelavnicena tematiko druge svetovne vojne, kjer bi otroke dodatno
(inovativno) izobrazili.Orkester,sestavljen
iz StudentovAkademijeza glasbo,je na
premierivodil dirigent Simon Dvoriak,
preostalepredstavepa so potekale pod
taktirko njegovih StudentkAnite Kiraljin
Mojce Lavrentii. V predstaviso nastopali
otroci,stariod sedemdo 12 let, in nekateri
so se s tematiko druge svetovnevojne
sretaliprvii. ReZiserka
NanaMiliinskije o
problematikipredstavepovedala:>Danainji trend otro5kih predstavje takien, da
otroke podcenjujejo - sama se tega bojim
in na otroka gledam kot na nekakinega

majhnegagenija,ki ga nato sistempokvari.
Zato gaielimz neznanim spodbuditi, da
zaine o temi razmiSljati
in spra5evatiljudi
okrog sebe.<

Nekajo zgodovininastanka
opereBrundibor...
Opera Brundibarjebolj kot po vsebini
znana po zgodovinskem ozadju. Kratka
operaje nastalaleta 1938,zasnovanapa
je po pravljiciAdolfa Hoffmeistra,te5kega
pesnika,pisatelja,urednikain prevajalca.
Premiernoje bila izvedenaleta 1942 v
praiki sirotiSnici
z judovskimiotroki,ki
med vojno niso imeli nikakr5nepravice
do izobraZevanjain za katereje bila opera vsaj deltek tega. ldejo sta ravnatelju
siroti5niceposredovalakar Hoffmeisterin
Krdsa,kmalu za tem pa so nacistiotroke
skupaj z vzgojitelji odpeljali v koncentracijsko taboriiie Terezin.Terezinoziroma
Therezienstadt,
taboriSiena Ce5kem,ki so
ga nacisti predstavljalikot kraj, kjer naj bi
Judjedoiakali konecvojne,je bilo v resnici
dalei od tega.V njem je pod budnim otesom gestapaZivelookrog 150.000JudoV
med njimi tudi nadarjenislikarji,pisateljiin
glasbeniki.Slednjiso se kar hitro povezali
v skupnostin skrbeliza skromno kulturno
Zivljenje.Med njimije bil tudi HansKr5sa,
ki je s predelano verzijo opere Brundibar
judovskimotrokom vrnil del izgubljenega
otroitva. Opero so v omenjenem taboriitu
prvii predvajalileta 1943,zadnjit pa ob
obiskudelegacijeRdeiegakriZa- predstava je bila del propagande,s kateroso nacisti Zelelipokazati,kako >kakovostno<Zivijo
Judje v Terezinu.Po predstaviso veliko
otrok odpeljali v Auschwitz,kjer so 5tevilni
umrli v plinskihcelicah.Od 14.000otrok, ki
so bivalivTerezinu,jih je vojno preiivelo le
okroo 3.000.

Petra (10 let), pevka v predstavi:>Predstava ima dobro sporotilo.Samanastopam
kot pek ali filozof. Poznam pa vse vloge,
imeli smo velikovaj, na koncu kar vsak
dan, vendar mi ni bilo te2ko prihajati
Sem.(
Luka (13 let),obiskovalec:>Predstava
mi
je bila kar v5ei, sploh glede na to, da so jo
v celoti izvajaliotroci. Operno predstavo
sem danesgledal prvii, vendar bijo z
veseljem 5e kdaj.<
Vsebinskoje opera preprosta:govori o
bratu Pepijuin sestriAnici,ki sta Zelelapomagati bolni materi.Na trZnicosta se odpravilapo mleko,ki naj bijo ozdravilo.Ker
nistaimela denarja,sta se odlotila, da ga
bostazasluZilas petjem. ldejo sta dobila od
lajnarjaBrundibarja.
V prvem poskusujima
ni uspelo,preostaliprodajalcipa so ju spodili s trZnice.eez noi so sejima pridruZiliie
preostali prijatelji - pes, maiek ter vrabec
- in nato so s pomoijo preostalihotrok
zapelipesem,z njo preglasiliBrundibarja,
Anica in Pepipa sta dobila denar za mleko.
Toda Brundibarjedenar ukradelin sku5al
zbeZati.Beg mu ni uspel,sajje ostal sam
proti mnoZiciotrok, ki so pomagaliPepiju
in Anici.Na koncu otroci slavijozmago nad
zlobnim Brundibarjemter s pesmijoiastijo
prijateljstvo in medsebojno slogo. Jasen
moralni nauk,da dobro vedno premaga
zlo,je v ljudeh vsajza trenutek prebudil
upanje v konec vojne in njenih grozot.

Minimalistiinapredstavakot
spomenikZrtvamholokavsta
Tokratna postavitevopere Brundibarje bila
minimalistiina.Oderje bil ves ias odprt, z
vidnimi reflektorji.Vesias je bilo prisotno
dejstvo, da predstavo gledamo v sedanjosti, in ne z nekega drugega iasovnega
vidika.Kotje povedalJaroJeie: >Celoten
koncept predstavepredstavljaspomin
na Zrtveholokavsta;na odru nismo hoteli
ustvariti iluzije nekega drugega prostora ali
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i Avtorglasbe:
HansKr6sa
:
, Avtorlibreta:Adolf Hoffmeister(prevod: :
i lrma Moinik)
i
: ReZija,
scenarij,
koncept:
NanaMiliinski i
:
Dvoriak
i Dirigent:Simon
i lzvajalci:Otroiki
zbor Glasbenematice :
casa,temvei smo gledaliSkiprostorupora- I tluUtlanain StudentiAkademijeza glas- i
bili kot oder.<lluzijodrugega prostorapa je i bo v Ljubljani
i
dodatno razblinilotudi dogajanjev ozadju i Premiera:
Ljubljana,Cankarjev
dom,
i

- med predstavosmo na posnetkuposluiali dejstva o taboriSiu Terezin,njegovem
zgodovinskemozadju in vplivu na glasbeno kulturotamkaj ZiveiihJudov.>Sama
opera kot taka reZijskoni prevei zanimiva,
ampakje zanimiv kontekst,v kateremje
bila uprizorjena.Kot reiiserka izhajam iz
postdramskegagledaliSia,zato me vedno
zanimajokonteksti,ki pomenijo hkratnost
dogodkov za vse gledalcein te vabijo,da
se aktivno vkljutijo s svojimimislimiin iz
tega potegnejosvojezakljutke,<jeo operi
povedalareZiserkaNanaMiliinski.Celotna
operaje vedslojna,zanimivaza otroke,
najstnikein odrasle.Medtem ko se otroci
ukvarjajoz osnovnoproblematikoz branjem priroine broiure, ki vkljuiuje vpraSanjaza nadaljevanjepogovorao temi, so
odrasliprek otroikih oii podoiivljaligrozote holokavsta.
Takokot otroci vTerezinu,ki so v predstavinamestokostumov uporabilisvoja
oblatila,saj drugega niso imeli,so tudi
otroci Glasbenematice nastopaliv svojih
oblaiilih. >Z Nano sva se odlotila,da otroci
uporabljajolastnerekvizite.Prosilasva
jih, naj predmet identificirajoin prinesejo
s sabo na predstavo.Otroci so bili tako
hkrativ gledaliiki vlogi in tudi oni sami,<
je o zanimivikostumografijipovedalJaro
Jeie. Posebnoganljivje zakljutekopere,ko
otroci v poklon in daritevvsem otrokom,ki
so jih nacistioropaliotroitva, na oder odloiijo svoje predmete in stopijo v ozadje.
Kotje bilo ie napisano,so nacistipo zadnji
predstavivTerezinuvelikootrok odpeljaliv
Auschwitzter jim vzeliie zadnjeupanjena
sreino otroitvo.
EvaZagat
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Skorajvsakaletnicaje tudi obletnica,Zalpa
velikoobletniczaznamujemo
s spominom
na Zalostnenapakena5epreteklosti.
70 let
je minilood koncadrugesvetovnevojne,
nedvomnoene izmednajhujiihran,ki sijih
je dloveitvozadalo,odkar pi5esvojozgodovino.Vendarpa tudi v najmratnejiihurah
flove5kaduia premorenekajoptimizma,
(samo)kritiinosti
in celoutegnenajhuj5o
tragedijoodetiv humor,solzepretopitiv
smehin izluiiiti naukneke,detuditragidne,
zgodbe.
Enaizmedtaksnihzgodbje tudi tistao nastankuedine svetovnouveljavljeneopere,
izvirnonapisaneza otro5koizvedbo,ne le za
otroiko obtinstvo.Greza prav posebnodelo,
namenjenonajmlajiimizvajalcem
in tudi gledalcem,ki je nastalov taboriiiu Terezinleta
1942.Hans
Kr6sa(1899-1944)je
uglasbilpravljicoAdolfa Hoffmeistra,namenilpa jo je v
tabori5tuzaprtimjudovskimotrokomiz pra5kesirotiSnice.
Ti so z ved kot 50 ponovitvami
operedvigalimoralovsemzapornikom.
Tgodbao Anici in Pepiju,ki s pomoijo prijateljev in petja premagatahudobnegastarega
(katerega
lajnarjaBrundibarja
ime v deSiini
pomeni>imrlj<in ki ne povsemnakljuinopo
videzuin znaiajuspominjana Hitlerja),
vliva
verov zmagodobreganadzlim.
premieraje rezultatuspeinega
Ljubljanska
(Slovenskega
sodelovanja
koordinatorja
komornegaglasbenega
gledaliSia),
gostitelja
(Cankarjevega
(mladih
doma)ter izvajalcev
pevcevGlasbenematiceter instrumentalistov in pevcevAkademijeza glasbo).Povednain preglednareiija NaneMiliinskije
dogajanjepredstavilakot nedolino otroSko

>pravljico
za lahkonoi< z vendarlevei kot
jasnovtkanodruZbenokritiinoin vzgojno
noto,ki jo nosivsakaprispodoba.Dogajanje
na odruje bilo odeto v prikupnoin zgovorno vizualnooblikovanjeprostora,ki si ga je
zamislilJaroJe5e.K otarljivostiizvedbein
tudi njeni pretresljivostiso vsekakornajvei
prispevalinajmlajiipevciin igralci,ilani
Otroikega pevskegazbora Glasbenematice.
Med njimi stazareszablestela
LucijaNovak
in Adrijanlgnjatovi(,ki staz iskrenopredanostjoin zvonkimglasomiudovito vdihnila
Zivljenjeglavnimvlogam.Skladenkontrast
jima je priiaralStudentpetjaGregorRavnik,
kateregaigralskesposobnosti
ial nisodosegleenakovisokeravnikot njegovglas.65
razigranih,
a zbranihin odliino pripravljenih
otrokter velikoizku5enejiih
Studentovje
v skladnocelotopovezalizvrstnidirigent
SimonDvoriak.
Slikovitvtiscelote,ki je v nekaterihtrenutkih
delovalakot pravaidila,pa je v smerielene
sporoiilnostiuravnovesilo
nekajpretresljivih
besedilnihvrivkov(med njimi zaresganljivo
prestevanjeterezinskihZrtev),dodanih v
izvirnobesedilopredstave.Ti
so obtinstvo
spomnili,da le gre za zgodovinskodelo,kajti
obletnicamin statistikamse ne moremoizogniti, te hoiemo, da bi zgodovina kdaj zares
postalautiteljicaZivljenja.
Na5i(izkuieniin
tudi prihodnji)umetnikiso torej pokazali,
kajje bistvo umetnosti,na katerov tasu
globalizacije
in hkratistrahovpred tujim
prepogostopozabljamo- kot nosilkakulture
povezujena5opreteklosts prihodnostjo,ki
jo polni z upanjemin vrednotami.
Tomai Grieta

