
BrundibaL otroika opera
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1 j. januarja je bilo v Linhartovi dvoroni
Ca n ka rjevego d o m a p re m i e ra otroike
o pere Brundibar avto rja H a 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.

Ze naslov pove, da je opera Brundibar (v
te5iini je to emrD pisana za otroke. Tokrat
so moii zdru2ili itudenti Akademije za
glasbo ter otroiki  pevski zbor Glasbene
matice pod vodstvom zborovodkinje lrme
Moinik. V 65-t lanski zasedbi so se kot mla-
di in ambiciozni solisti izkazali Rok Oblak
in Gregor Ravnik v vlogi Brundibarja, Luci ja
Novak, Maia Pustovrh in Nika Zajec kot
Anica, Adri jan lgnjatovit  in Tine Sotlar kot
Pepi ter 5e drugi nadarjeni pevci,  ki  so kar
prekipeval i  od mladostne energi je. Skupno
pet predstav (dve od teh za osnovnoSolske
skupine) je reZirala Nana Mil i inski,zavizu-
alno podobo predstave pa je poskrbel Jaro
Jeie. Kot pravi organizatorka predstave
Lucija Pavlovii, bo predstava za javnost
odprta tudi novembra, Zel i jo pa loieno od
opere ustvari t i  delavnice na tematiko dru-
ge svetovne vojne, kjer bi otroke dodatno
(inovativno) izobr azili. Orkester, sestavljen
iz Studentov Akademije za glasbo, je na
premieri  vodi l  dir igent Simon Dvoriak,
preostale predstave pa so potekale pod
taktirko njegovih Studentk Anite Kiralj in
Mojce Lavrentii. V predstavi so nastopali
otroci,  stari  od sedem do 12 let,  in nekateri
so se s tematiko druge svetovne vojne
sretal i  prvi i .  ReZiserka Nana Mil i inski je o
problematiki  predstave povedala: >Dana-
inji trend otro5kih predstav je takien, da
otroke podcenjujejo - sama se tega bojim
in na otroka gledam kot na nekakinega

majhnega genija, ki  ga nato sistem pokvari.
Zato gaielimz neznanim spodbuditi, da
zaine o temi razmiSljat i  in spra5evati  l judi
okrog sebe.<

Nekaj o zgodovini nastanka
opere Brundibor ...
Opera Brundibar jebolj kot po vsebini
znana po zgodovinskem ozadju. Kratka
opera je nastala leta 1 938, zasnovana pa
je po pravljici Adolfa Hoffmeistra, te5kega
pesnika, pisatel ja, urednika in prevajalca.
Premierno je bi la izvedena leta 1 942 v
praiki sirot iSnici z judovskimi otroki,  ki
med vojno niso imeli  nikakr5ne pravice
do izobraZevanja in za katere je bila ope-
ra vsaj deltek tega. ldejo sta ravnatelju
sirot i5nice posredovala kar Hoffmeister in
Krdsa, kmalu za tem pa so nacisti otroke
skupaj z vzgojitelji odpeljali v koncentra-
cijsko taboriiie Terezin. Terezin oziroma
Therezienstadt, taboriSie na Ce5kem, ki so
ga nacisti predstavljali kot kraj, kjer naj bi
Judje doiakal i  konec vojne,je bi lo v resnici
dalei od tega. V njem je pod budnim ote-
som gestapa Zivelo okrog 150.000 JudoV
med nj imi tudi nadarjeni sl ikarj i ,  pisatel j i  in
glasbeniki.  Slednj i  so se kar hitro povezali
v skupnost in skrbel i  za skromno kulturno
Zivl jenje. Med nj imije bi l  tudi Hans Kr5sa,
ki je s predelano verzijo opere Brundibar
judovskim otrokom vrni l  del izgubljenega
otroitva. Opero so v omenjenem taboriitu
prvi i  predvajal i  leta 1943, zadnji t  pa ob
obisku delegaci je Rdeiega kriZa - predsta-
va je bi la del propagande, s katero so naci-
sti Zeleli pokazati, kako >kakovostno< Zivijo
Judje v Terezinu. Po predstavi so veliko
otrok odpeljali v Auschwitz, kjer so 5tevilni
umrl i  v pl inskih cel icah. Od 14.000 otrok, ki
so bival i  vTerezinu, j ih je vojno prei ivelo le
okroo 3.000.

Marjetka Berlii, vzgojiteljica: >Predstava
je bila zelo pretresljiva; pri predmetu smo
Ze govori l i  o vsebini opere. Utenci so z
zanimanjem posluial i  celotno predstavo
in menim, da je zaradi natina izvedbe
primerna za otroke vseh starosti.<

Mateja (5 let), obiskovalka: >Predstava mi
je bi la zelo viet.  Najbol j  mije bi lo viei,  ko
so se otroci lovi l i  po odru.<

Petra (1 0 let), pevka v predstavi: >Predsta-
va ima dobro sporoti lo. Sama nastopam
kot pek ali filozof. Poznam pa vse vloge,
imeli  smo vel iko vaj,  na koncu kar vsak
dan, vendar mi ni bi lo te2ko prihajat i
Sem.(

Luka (13 let),  obiskovalec: >Predstava mi
je bi la kar v5ei, sploh glede na to, da so jo
v celoti izvajali otroci. Operno predstavo
sem danes gledal prvi i ,  vendar bi jo z
veseljem 5e kdaj.<

Vsebinsko je opera preprosta: govori o
bratu Pepiju in sestr i  Anici,  ki  sta Zelela po-
magati  bolni materi .  Na trZnico sta se od-
pravi la po mleko, ki  naj bi jo ozdravi lo. Ker
nista imela denarja, sta se odlot i la, da ga
bosta zasluZila s petjem. ldejo sta dobi la od
lajnarja Brundibarja. V prvem poskusu j ima
ni uspelo, preostal i  prodajalci pa so ju spo-
di l i  s trZnice. eez noi so se j ima pridruZil i  ie
preostali prijatelji - pes, maiek ter vrabec
- in nato so s pomoijo preostal ih otrok
zapeli  pesem, z njo preglasi l i  Brundibarja,
Anica in Pepi pa sta dobi la denar za mleko.
Toda Brundibarje denar ukradel in sku5al
zbeZati. Beg mu ni uspel, sajje ostal sam
proti  mnoZici otrok, ki  so pomagali  Pepiju
in Anici.  Na koncu otroci slavi jo zmago nad
zlobnim Brundibarjem ter s pesmijo iast i jo
prijateljstvo in medsebojno slogo. Jasen
moralni nauk, da dobro vedno premaga
zlo, je v l judeh vsaj za trenutek prebudil
upanje v konec vojne in njenih grozot.

Minimalistiina predstava kot
spomenik Zrtvam holokavsta
Tokratna postavitev opere Brundibar je bila
minimalist i ina. Oder je bi l  ves ias odprt,  z
vidnimi ref lektorj i .  Ves ias je bi lo prisotno
dejstvo, da predstavo gledamo v seda-
njosti, in ne z nekega drugega iasovnega
vidika. Kot je povedal Jaro Jeie: >Celoten
koncept predstave predstavlja spomin
na Zrtve holokavsta; na odru nismo hotel i
ustvariti iluzije nekega drugega prostora ali
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casa, temvei smo gledal iSki prostor upora-
bi l i  kot oder.< l luzi jo drugega prostora pa je
dodatno razbl ini lo tudi dogajanje v ozadju
- med predstavo smo na posnetku poslu-
iali dejstva o taboriSiu Terezin, njegovem
zgodovinskem ozadju in vpl ivu na glas-
beno kulturo tamkaj Zivei ih Judov. >Sama
opera kot taka reZijsko ni prevei zanimiva,
ampak je zanimiv kontekst, v katerem je
bila uprizorjena. Kot reiiserk a izhajam iz
postdramskega gledal iSia, zato me vedno
zanimajo konteksti ,  ki  pomenijo hkratnost
dogodkov za vse gledalce in te vabi jo, da
se aktivno vkl jut i jo s svoj imi misl imi in iz
tega potegnejo svoje zakl jutke,<je o operi
povedala reZiserka Nana Mil i inski.  Celotna
opera je vedslojna, zanimiva za otroke,
najstnike in odrasle. Medtem ko se otroci
ukvarjajo z osnovno problematiko z bra-
njem priroine broiure, ki vkljuiuje vpra-
Sanja za nadaljevanje pogovora o temi, so
odrasl i  prek otroikih oi i  podoiivl jal i  grozo-
te holokavsta.
Tako kot otroci vTerezinu, ki  so v pred-
stavi namesto kostumov uporabi l i  svoja
oblat i la, saj drugega niso imeli ,  so tudi
otroci Glasbene matice nastopali  v svoj ih
oblai i l ih. >Z Nano sva se odlot i la, da otroci
uporabl jajo lastne rekvizite. Prosi la sva
j ih, naj predmet identi f icirajo in prinesejo
s sabo na predstavo. Otroci so bi l i  tako
hkrati  v gledal i iki  vlogi in tudi oni sami,<
je o zanimivi kostumografi j i  povedalJaro
Jeie. Posebno ganlj iv je zakl jutek opere, ko
otroci v poklon in dari tev vsem otrokom, ki
so j ih nacist i  oropal i  otroitva, na oder od-
loiijo svoje predmete in stopijo v ozadje.
Kotje bi lo ie napisano, so nacist i  po zadnji
predstavi vTerezinu vel iko otrok odpeljal i  v
Auschwitz ter j im vzel i  ie zadnje upanje na
sreino otroitvo.

EvaZagat

i  Avtorglasbe: Hans Kr6sa :
, Avtor libreta: Adolf Hoffmeister (prevod: :
i lrma Moinik) i
: ReZija, scenarij, koncept: Nana Mili inski i
i  Dirigent:Simon Dvoriak :
i lzvajalci:Otroiki zbor Glasbene matice :
I t luUtlana in Studenti Akademije za glas- i
i  bo v Ljubljani 

i
i Premiera: Ljubljana, Cankarjev dom, i
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Skoraj vsaka letnica je tudi obletnica, Zal pa
vel iko obletnic zaznamujemo s spominom
na Zalostne napake na5e preteklost i .  70 let
je mini lo od konca druge svetovne vojne,
nedvomno ene izmed najhuj i ih ran, ki  si j ih
je dloveitvo zadalo, odkar pi5e svojo zgodo-
vino. Vendar pa tudi v najmratnej i ih urah
flove5ka duia premore nekaj optimizma,
(samo)kri t i inosti  in celo utegne najhuj5o
tragedijo odeti  v humor, solze pretopit i  v
smeh in izlui i i t i  nauk neke, detudi tragidne,
zgodbe.
Ena izmed taksnih zgodb je tudi t ista o na-
stanku edine svetovno uveljavljene opere,
izvirno napisane za otro5ko izvedbo, ne le za
otroiko obtinstvo. Gre za prav posebno delo,
namenjeno najmlaj i im izvajalcem in tudi gle-
dalcem, ki je nastalo v taboriiiu Terezin leta
1942.Hans Kr6sa (1899-1944)je uglasbi l  pra-
vljico Adolfa Hoffmeistra, namenil pa jo je v
tabori5tu zaprt im judovskim otrokom iz pra-
5ke sirotiSnice. Ti so z ved kot 50 ponovitvami
opere dvigal i  moralo vsem zapornikom.
Tgodba o Anici in Pepiju, ki s pomoijo prija-
teljev in petja premagata hudobnega starega
lajnarja Brundibarja (katerega ime v deSiini
pomeni>imrl j< in ki ne povsem nakl juino po
videzu in znaiaju spominja na Hit ler ja), vl iva
vero v zmago dobrega nad zl im.
Ljubl janska premiera je rezultat uspeinega
sodelovanja koordinatorja (Slovenskega ko-
mornega glasbenega gledal iSia), gosti tel ja
(Cankarjevega doma) ter izvajalcev (mladih
pevcev Glasbene matice ter instrumenta-
listov in pevcev Akademije za glasbo). Po-
vedna in pregledna rei i ja Nane Mil i inski je
dogajanje predstavila kot nedolino otroSko

>pravl j ico za lahko noi< z vendarle vei kot
jasno vtkano druZbenokrit i ino in vzgojno
noto, ki  jo nosi vsaka prispodoba. Dogajanje
na odru je bi lo odeto v prikupno in zgovor-
no vizualno obl ikovanje prostora, ki  si  ga je
zamisl i l  Jaro Je5e. K otarl j ivosti  izvedbe in
tudi njeni pretresljivosti so vsekakor najvei
prispeval i  najmlaj i i  pevci in igralci,  i lani
Otroikega pevskega zbora Glasbene matice.
Med nj imi sta zares zablestela Luci ja Novak
in Adri jan lgnjatovi(,  ki  sta z iskreno preda-
nostjo in zvonkim glasom iudovito vdihni la
Zivl jenje glavnim vlogam. Skladen kontrast
j ima je pri iaral Student petja Gregor Ravnik,
katerega igralske sposobnosti  ial  niso do-
segle enako visoke ravni kot njegov glas.65
razigranih, a zbranih in odl i ino pripravl jenih
otrok ter vel iko izku5eneji ih Studentovje
v skladno celoto povezal izvrstni dir igent
Simon Dvoriak.
Sl ikovit  vt is celote, ki  je v nekaterih trenutkih
delovala kot prava idi la, pa je v smer ielene
sporoi i lnosti  uravnovesi lo nekaj pretresl j iv ih
besedilnih vrivkov (med nj imi zares ganlj ivo
prestevanje terezinskih Zrtev), dodanih v
izvirno besedilo predstave.Ti so obtinstvo
spomnil i ,  da le gre za zgodovinsko delo, kajt i
obletnicam in stat ist ikam se ne moremo izo-
gniti, te hoiemo, da bi zgodovina kdaj zares
postala ut i tel j ica Zivl jenja. Na5i ( izkuieni in
tudi prihodnji)  umetniki so torej pokazali ,
kajje bistvo umetnosti, na katero v tasu
global izaci je in hkrati  strahov pred tuj im
prepogosto pozabljamo - kot nosi lka kulture
povezuje na5o preteklost s prihodnostjo, ki
jo polni z upanjem in vrednotami.

Tomai Grieta


