
Glasbeni portret usode nekega naroda
Nabucco SNG Opera in balet Ljubljana se bo na letošnjem festivalu predstavil z eno najbolj priljubljenih Verdijevih oper

Opera Nabucco z zgodbo o osvo-
boditvi Hebrejcev izpod babilon-
skega suženjstva je eno najbolj
priljubljenih Verdijevih del. V lju-
bljanski Operi je bila prvič upri-
zorjena leta 1959, nato v sezoni

2000/2001, torej ob stoti oble-
tnici skladateljeve smrti. Sledila
je velikopotezna uprizoritev leta

2012, ki je bila prva premiera v
prenovljeni operni stavbi, prav s
to izvedbo v nekoliko modifici-
rani različici in z deloma spreme-
njeno zasedbo pa so začeli lan-

sko operno sezono.

Peter Rak

S to predstavo se bo SNG Opera

Ljubljana tudi predstavila na leto-

šnjem festivalu. Režija in sceno-
grafija sta bili v rokah Detlefa Sol-

terja, ki je med številnimi drugimi
projekti v ljubljanski operni hiši
postavil na oder tudi Rigoletta. Nje-

gova kariera je zelo raznovrstna,
prav tako njegova izobrazba, saj je
študiral tako glasbo kot gledališke
študije in publicistiko, kot član

in solist dunajskega zbora Arnol-

da Schonberga pa ima tudi veliko
glasbenih izkušenj. Po začetkih v
Dunajski državni operi kot režiser

v svobodnem poklicu deluje za-
dnjih dvajset let, sodeloval je pri
različnih opernih projektih v ber-
linski Državni in Komični operi,
Berlinu, Baslu, Rigi in londonskem
Covent Gardnu.

Režiser z glasbenimi
izkušnjami

Skladen z raznovrstnimi izkušnja-

mi je tudi njegov režiserski pristop.
Glasba je zanj temeljno izhodišče
oziroma »režijska knjiga«, ki ji je

vse podrejeno. Pri Nabuccu je ob
tem želel predvsem izpostaviti psi-
hološko večplastnost oseb, zlasti

Nabucca in Abigaille. Poudarjen

odnos med očetom in hčerjo, ki

pravzaprav sploh ni njegova hči in

ki skoraj povzroči pogrom nad Judi,
se mu namreč zdi ena glavnih tem
opere. Poleg te poudarja še tezo,
da diktatorstvo enega ljudstva nad

drugim nima možnosti za uspeh,
tretji pomemben dejavnik pa je ne-
uresničena ljubezen Abigaille do
judovskega oficirja Izmaela. Solter

je tudi avtor scenografije: odločil

se je za realistično sceno, saj je po
njegovem mnenju osrednji namen
tega elementa glasbeno-gledališke
uprizoritve avtentična podpora
zgodbi.

Novi dirigent

Dirigent prvotne uprizoritve iz
leta 2012 je bil italijanski dirigent
in pianist Eddi De Nadai, tokrat bo

za dirigentskim pultom Gianluca
Marciano. Gre za razmeroma mla-

dega dirigenta, ki je leta 2007 debi-

tiral v Hrvaškem narodnem gleda-

lišču v Zagrebu. Sledila je zanimiva
mednarodna kariera v sodelova-
nju z opernimi gledališči v Ovie-

du, Minsku, Tbilisiju in Erevanu,
medtem ko v Veliki Britaniji veliko
sodeluje zlasti z Angleško nacio-

nalno opero, opernim gledališčem
Grange Park, Kraljevim filharmo-
ničnim orkestrom ter Angleškim
komornim orkestrom. Dirigiral je

opero Don Carlos v opernem gle-

dališču Grange Park ter koncerta s
Sondro Radvanovsky v Gdansku in

Vroclavu, uspešno je debitiral tudi

z orkestrom Halle v Manchestru, v
zadnjem času je veliko sodeloval z
gledališčem San Carlo v Neaplju.
Poleg tega je umetniški vodja festi-

vala Al Bustan v Libanonu, ustano-
vitelj in umetniški vodja festivala

Suoni dal Golfo v Lericiju in glav-

ni gostujoči dirigent beloruskega
Državnega akademskega velikega
gledališča. Na Ljubljana Festivalu
smo ga že videli, pred dvema leto-

ma je tukaj gostoval z opero Rigo-
letto v produkciji gledališča Carla

Feliceja iz Genove.

Začetek »galjotskih let«

Z Nabuccom se je za Verdija začelo
obdobje, ki ga je pozneje imenoval

galjotska leta, saj je med letoma

1842 in 1851 napisal kar štirinajst
oper. Po operi Ernani, ki je doživela

premiero leta 1844 v gledališču La
Fenice v Benetkah, so ga, recimo,
slavili tudi kot narodnega junaka.

Opera Nabucco je postala široko

prepoznavna in priljubljena pred-

vsem zaradi zbora sužnjev Splavaj,
misel (Va, pensiero ). Takrat še mlad
skladatelj je s svojo tretjo opero, ki
so jo izvedli v milanski Scali, do-

segel zmagoslavje, s katerim si je

utrl pot do svetovne slave in se z
velikimi črkami vpisal v glasbeno
zgodovino.

Intimni in nacionalni pomen
Libretista Temistocla Solero je
navdihnila starozavezna biblijska

zgodba, nastala po Danijelovi knji-
gi stare zaveze, ki govori o asirskem
voditelju Nebukadnezarju in nje-

govem boju proti Izraelcem. Rival-

stvo med Nabuccovima hčerama
Feneno in spletkarsko Abigaille,
ki se borita za ljubezen izraelske-

ga voditelja Izmaela, pa zgodbo še

dodatno zaplete. Priljubljeno zgod-

bo o osvoboditvi Hebrejcev izpod
babilonskega suženjstva je Verdi
na Solerovo besedilo namreč pre-
oblikoval v veliki glasbeni portret
usode nekega naroda, ki se je kot

nalašč vkomponirala v italijansko
gibanje (risorgimento) za osvobo-

ditev izpod nadvlade Habsburža-
nov. Poleg virtuoznih in junaških
solističnih partov ima v operi naj-

vidnejšo vlogo pravzaprav zbor, v
tem velikem glasbenodramatič-
nem prepletu interesov individu-
alnega in kolektivnega pa je Verdi
izoblikoval svoj prepoznavni avtor
slog ter čut za operni spektakel.

Zadnja uprizoritev Nabucca, ki
je seveda realizirana v italijanščini
s slovenskimi nadnapisi (avtorica
slovenskega prevoda je Sonja Ber-
ce), je bila v Ljubljani izvedena že

več kot petdesetkrat. Zasedba vlog
se je v zadnjih osmih letih nekoli-
ko spreminjala, ob otvoritvi sezo-
ne 2019/20 so denimo angažirali
dramsko sopranistko Dragano Ra-
dakovič in splitskega solista Ivico
Čikeša, ki sta nastopila v alternaci-

jah v vlogah Abigaille in Zaccarie.
Stalnica v naslovni vlogi Nabucca

pa je baritonist Marko Kobal, prvak

SNG Opera in balet Ljubljana, kjer
je solist že od leta 1994. Potem ko
je debitiral kot Germont v Traviati,
je pel številne nosilne in naslovne

baritonske vloge v matični operni
hiši, gostoval je v Splitu, Zagrebu

in Mariboru, redno sodeluje tudi

z različnimi domačimi in tujimi
orkestri.

Tenorist Branko Robinšak, ki bo

nastopil v vlogi Izmaela, je po izre-

dno uspešni mednarodni karieri
pred dvajsetimi leti drugič postal

redni član in prvak ljubljanske

Opere, kjer je nastopil v vseh ve-
čjih in nosilnih tenorskih vlogah.
Kot Zaccario bomo tokrat videli

italijanskega basista Riccarda Za-

nellata, Abigaille bo Dragana Ra-

dakovič, Fenena Elena Dobravec,
Veliki duhoven Zoran Potočan,
Abdallo Rusmir Redžič, Anna pa

mlada Zala Hodnik, ki se je sicer že

uveljavila kot vrhunska interpreti-
nja tako velikih opernih del kot del

komornega glasbenega gledališča,
poleg tega pa tudi kot izvajalka sa-
mospevov in opernih arij.

Ugledni gost

V zasedbi velja posebej opozoriti na
gostovanje basista Riccarda Zanel-

lata, enega trenutno najbolj iskanih
opernih interpretov. Redno ga zaO
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svoje projekte v rimskem Teatro
dell’Opera angažira Riccardo Muti,
prav tako je stalen gost v najpresti-
žnejših svetovnih opernih hišah in

na festivalih. Med drugim nastopa
v milanski Scali, Teatro Regio v
Torinu, veronski Areni, na Verdije-
vem festivalu v Parmi, pa v opernih

hišah v Madridu, Barceloni, Nea-
plju, Amsterdamu ter na nacional-

ni akademiji svete Cecilije v Rimu.
Kostumi za tokratno izvedbo

Nabucca so delo Bernarda Lei-

stnerja in Lea Kulaša, oblikovalec
luči je Andrej Hajdinjak, drama-
turginja Tatjana Ažman, lektorica
Marja Filipčič Redžič, zborovodja

Željka Ulčnik Remic, koncertni
mojster Igor Grasselli. Orkester

in zbor SNG Opera in balet Lju-
bljana ter soliste bo, kot rečeno,

vodil italijanski dirigent Gianluca
Marciano, predstava pa bo, seveda

skladno z omejitvami zaradi epide-

mije koronavirusa, izvedena v če-
trtek, 20. avgusta na Kongresnem

trgu v Ljubljani.

I Giuseppe Verdi:
I Nabucco

Operni ansambel SNG Opera

in balet Ljubljana

Riccardo Zanellato, bas

Gianluca Marciano, dirigent

Detlef Solter, režiser in sce-
nograf

20. avgusta ob 20.S0

Kongresni trg

Gostovanje izjemnega basista

V zasedbi velja posebej opozoriti na gostovanje basista Riccarda Zanella-

ta, enega trenutno najbolj iskanih opernih interpretov. Redno ga za svoje
projekte v rimskem Teatro delTOpera angažira Riccardo Muti, prav tako

je stalen gost v najprestižnejših svetovnih opernih hišah in na festivalih.

V naslovni vlogi bo nastopil Marko Kobal, prvak SNG Opera in balet Ljubljana. Foto Darja Štravs Tisu
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