
Nad Ljubljano jj%
bo zažarel W
asteroid 31104
Ana Netrebko Z fusifom Ejvazovom bo {

operna diva nastopila na koncertu opernih %*<£■
arij na Kongresnem trgu

Da ena od največjih opernih div

sodobnosti, Ana Jurjevna Netreb-
ko, znova prihaja v Ljubljano, je

bila več kot odlična novica za vse
ljubitelje glasbe. Poletno sezo-
no gostovanj sta z možem, teno-
ristom azerbajdžanskega rodu
Jusifom Ejvazovom, v letu, v ka-

terem so mnogi festivali odpove-
dani ali okrnjeni, začela s štirimi
koncerti junija v dresdenski ope-
ri, prejšnji mesec sta v neapelj-

skem Teatro di San Carlo nasto-
pila na dveh večerih z izborom
iz Tosce, potem v veronski Areni,
po ljubljanskem večeru opernih
arij bosta nastopila na Salzbur-
škem festivalu in festivalu Grafe-

negg, oktobra bo pevka Leono-

ra v Verdijevi operi II Trovatore v
barcelonskem Gran Teatre del Li-

ceu, 10. oktobra jo čaka na Du-

naju spletno pretakanje recitala
v seriji Met Starš Live in Concert

pod pokroviteljstvom Metropo-
litanske opere, konec oktobra

pa bosta z možem nastopila v
Moskvi.

Igor Bratož
Zdajšnja državljanka sveta z do-

mom na Dunaju, kjer je častna
meščanka, in v New Yorku in dve-

ma potnima listoma, ruskim in av-
strijskim, vlada na najodličnejših

svetovnih opernih odrih že lep

čas, vse od takrat, ko jo je, članico
pionirskega zbora iz Krasnodara,

v sankpeterburškem Marijinem
gledališču odkril karizmatični ma-
estro Valerij Gergijev.

Od čistilke do dive
Debitirala je kot Suzana v Mozar-
tovi Figarovi svatbi - Gergijev jo je,

dvaindvajsetletno in brez večjih

izkušenj, po avdiciji brez omaho-

vanja postavil v glavno vlogo - z
opero Ruslan in Ljudmila Mihaila
I. Glinke je s sanktpeterburškimi
glasbeniki gostovala v San Franci-
scu, vsa vrata pa so se ji odprla po

nastopu na Salzburških poletnih

igrah leta 2002, kjer je nastopila
v nepozabni vlogi Donne Anne v
Mozartovem Don Juanu. Pot do tja,
govori skoraj pravljična zgodba o
njej, ni bila premočrtna, študij pe-
tja na znamenitem peterburškem

konservatoriju Rimskega-Korsa-
kova, kjer jo je poučevala Tamara
Novičenko, si je financirala tudi
kot čistilka v slovitem Marijinem
gledališču, nekdanjem gledališču

Kirov, katerega članica je postala
po zmagi na Glinkovem pevskem
natečaju v Moskvi. V nekem po-
govoru se je nastopa v Salzburgu
spomnila s preprostimi besedami:

»Bila sem prestrašena. Bila sem
živčna, sploh nisem vedela, zakaj

sem tam,« a je dodala, da v taki sti-
ski poje še bolje kot sicer. »Adrena-

lin, stres, vse to.«

S slovenskimi simfoniki

Nekdanji šef dirigent orkestra Slo-

venske filharmonije Emmanuel

Villaume se je je pred leti v pogo-
voru za Delo spominjal z izbranimi
besedami: »Ana je res osupljiva.

Izjemna ženska s karizmo, ki kljub
slavi z nogami še vedno stoji trdno
na tleh. Ko stopi na oder, se zgodi
čarovnija. Je plemenita in težko

je opisati, toda začuti se posebna
energija. Človek se s karizmo rodi,
in ona se zagotovo je. Pravzaprav
pooseblja glasbo in je medij za to

čarovnijo umetnosti. Njen glas je
prepoznaven - hkrati žameten in
svilnat, a na trenutke tudi poln te-
mačnosti. Predvsem ga odlikujeta
temperament in iskrenost, ki ju
Ana izžareva. Preprosto izjemen in
edinstven je!« S koncertno izved-
bo Jolante Petra I. Čajkovskega se
je sopranistka pred leti odpravila

na evropsko koncertno turnejo z
orkestrom Slovenske filharmonije
in Slovenskim komornim zborom,
ki se je sklenila v Zlati dvorani

Dunajskega glasbenega združenja.
Villaume je takrat ob vrnitvi lahko

povedal: »Odličen sprejem občin-

stva, stoječe ovacije v vseh dvora-

nah, k čemur so veliko pripomogli
slovenski glasbeniki; poleg orke-

stra SF in Slovenskega komornega
zbora pod vodstvom Martine Batič

so nastopile tudi tri slovenske so-
listke, Monika Bohinec, Nuška Roj-
ko Drašček in Theresa Plut. Krona

vsega pa je bila odločitev Deutsche

Grammophon, ene najprestižnej-

ših glasbenih založb na svetu, da

posname naš koncert v Essnu.«

Slavna sopranistka pa je takrat za
Delo dodala: »Velikanski uspeh za
vse nas, celotna zasedba je bila v
vrhunski formi, izvedba pa na vi-

soki ravni. Ljudje so nas zelo lepo

sprejeli, jaz pa sem na odru videla
iskre v očeh. To je veliko!«

Strast na odru in drugod

V portretu pred dvema letoma so
tudi v New York Timesu ugotavljali,
da je slavna operna diva nekaj po-
sebnega, a da ravno zato priklicuje
oboževanje: postala je eden od ne-
spregledljivih opernih izvajalcev

našega časa, poje vse pomembne
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vloge sopranskega repertoarja, a
njena posebnost je svojevrstna -

s svojim glasom gre do skrajnih
meja in potem še korak naprej,

odeta v rožnato krzno. Je uteleše-

nje ekscesa, glamuroznosti, ki je v
srcu opere. S posebno strastjo, so
dodali onkraj Atlantika, se loteva
velikih opernih vlog, a nič drugače
ni v vsakdanjem življenju, svojim
sledilcem na instagramu je pripra-

vljena ponuditi fotografijo svojega
kuharskega dosežka, na primer ka-

lamarov, se spraševati, kam so odšli

omamni paradižniki, ki se jih spo-

minja iz otroštva, ah pa natančno

opisovati, da je za svoj rojstni dan

sama pripravila odlične kotlete

in pečen krompir z rožmarinom.
Tako je bilo že od začetka, ko je pev-

ka postala utelešenje marketinških

sanj, saj je znala h glasbi pritegniti
tudi mlajšo publiko, seveda z učin-

kovitimi metodami: sopranistka, ki

nastopa na odru Metropolitanske

opere, se je odlično znašla tudi v
člankih za ženske in najstniške re-
vije, v času, ko sta na evropskih le-
stvicah kraljevali Britney Spears in

Beyonce, pa je prodajo njunih de-

vedejev prekosila s svojimi posnet-
ki. »Ko MTV sreča Met,« so takrat

komentirali ameriški spremljevalci
glasbenega prizorišča.

Vredno je!

Operna diva 21. stoletja par excel-

lence, so jo označili na spletni
strani OperaVVire, revija Time
jo je leta 2007 uvrstila med sto
najvplivnejših osebnosti kot prvo

med izvajalci klasične glasbe, tudi

najrazličnejši drugi izbori so se
strinjali v oceni, da je superzvez-
dnica 21. stoletja, nenazadnje o
tem priča tudi to, da so jo pri Deut-

sche Grammophon izbrali za eno
od svojih najvidnejših solistk. O

svojem repertoarju je pred nekaj
leti navrgla: »Za vloge, ki jih po-

jem zdaj, dobro vem, da ogrožajo
moj glas, zahtevne so, uničujejo
telo, dušo, glas, vse. Vsak nastop
zahteva toliko energije in tudi čas

okrevanja je daljši. A mislim, da je
vredno!«

V dokumentarnem filmu Vin-

centa Patersona Ženska, glas so se
potrdila mnenja, da gre za »Audrey
Hepburn, ki tudi poje«, njena pre-
zenca, ki je na odru več kot razko-
šna, je tudi onkraj odra impresiv-
na, na svetovnih opernih odrih

vlada z glasom neverjetne čistosti,

natančnosti in obsega, ko nastopa,

od nje ni mogoče odvrniti pogleda.

Od debija na salzburškem festiva-
lu je nastopila v vseh pomembnih

glasbenih svetiščih sodobnosti,
pela je v Metropolitanski operi,
londonski Kraljevi operi, milan-
ski Scali, Dunajski državni operi,
zmeraj se vrača v sanktpeterbur-

ško Marijino gledališče, v mosko-
vskem Bolšoju pa je po spletu na-
ključij debitirala v Manon Lescaut
šele po petindvajsetih letih uspe-

šne mednarodne kariere - zgodi-
lo bi se veliko prej, je povedala v
intervjuju za ruski časnik, a ko jo
je Vladimir Vasiljev pred leti pova-
bil peti Violeto v Traviati, mu je po

pravici povedala, da za to vlogo še

ni pripravljena.

Med njenimi doslej najbolj po-
membnimi vlogami pa so Mimi
v Puccinijevi La boheme, Violetta
v Verdijevi Traviati, Lady Macbe-
th, Ivana Orleanska, Giulietta v
Bellinijevi operi Capuleti in Mon-
tegi, Norina v Donizettijevi Don
Pasquale, Tatjana v Evgeniju Onje-

ginu, seznam je dolg in se še kar

podaljšuje. Morda nič nenavadne-

ga za divo, po kateri so pred leti

poimenovali celo asteroid 31104
Annanetrebko. So tam daleč meje
njenega glasu?

Ljubljanski festival gostovanje

Ane Netrebko in Jusifa Ejvazova,
ki ustvarjata vse od prve skupne
uprizoritve Puccinijeve opere Ma-

non Lescaut v Rimu leta 2014, na-
poveduje z dostavkom, da bo ikon-
ski operni duo spremljal Orkester

Slovenske filharmonije, ki ga bo
vodil Michelangelo Mazza. Itali-
janski operni dirigent je debitiral
z Verdijevim Falstaffom v Theatro
Municipal Sao Paulo v Braziliji
in si kmalu zgradil mednarodni
ugled, ki ga še dodatno utrjuje z
rednim sodelovanjem z opernim

zvezdnim duom in dirigira orke-

strom na raznoraznih gala koncer-

tih v najprestižnejših koncertnih

dvoranah po svetu.
k Koncert

J ' opernih arij

Ana Netrebko, sopran
Jusif Ejvazov, tenor
Orkester Slovenske

filharmonije

Michelangelo Mazza, dirigent

18. avgusta ob 20.30

Kongresni trg
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