
Tenor, ki začara občinstvo
Zvezdnik Jonas Kaufmanu spada med redke operne izvajalce ,
ki razprodajo prizorišča , kot sta Covent

Garden ali Metropolitanska opera v New Yorku
Nemški tenorist Jonas Kaufmann

je najbolj žareča operna zvezda

na svetu, pravijo, da gre za naj-

večjega nemškega tenorja po
Fritzu VVunderlichu.

Irena Štaudohar

Šarmantni Kaufmann vedno zno-
va očara občinstvo z izjemno mo-
čjo, čustvenostjo in lepoto svojega

petja tako v junaških vlogah v Wa-
gnerjevih operah kot v intimnih
Schubertovih ali Schumannovih
samospevih.

Rodil se je v Munchnu, kamor se
je njegova družina v 60. letih pre-
selila iz Vzhodne Nemčije. Ko sta
ga starša prvič peljala v opero, ga

je Puccinijeva Madama Butterfly

povsem začarala. Opera je postala
njegova velika ljubezen. Čeprav ga

je glasba že od nekdaj zanimala, se
je najprej vpisal na matematiko, a
je bila obsedenost s petjem večja

od zanimanja za zapletene enačbe.
Študiral je na visoki šoli za glasbo

v Munchnu in kmalu začel nasto-
pati v večjih opernih hišah po sve-
tu, kmalu so ga slavili na Dunaju,
v Milanu, Parizu, Londonu in New
Yorku. Leta 1999 je prvič gostoval

na Salzburškem festivalu, sledili so
vrhunski nastopi v najsijajnejših
operah in dvoranah po svetu; leta

2001 je debitiral v Čikagu, leta
2004 v londonski Kraljevi operi.
Več let je bil angažiran v Operi v
Ziirichu, medtem je doživel uspeh

v Metropolitanski operi.

Pravijo, da je njegov razpon vlog

primerljiv z Domingovim in tudi
sicer malo spominja na velikega
glasbenega mojstra. Ima izjemen

glas, veličastno tehniko, talent za
igro, je privlačen in karizmatičen,

ni čudno, da se na njegovih nasto-
pih oboževalke kar topijo. Odlično

se znajde v osrednjih vlogah nem-
škega, francoskega in italijanskega

opernega repertoarja, kot tudi v
intimnih samospevih nemškega

lieda. Njegov glas je malo temen
in zato zveni bolj italijansko kot

nemško.

Kaufmann je prepričan, da ope-

ra ni elitistična in zastarela umet-
nost. »Opera ne bo umrla, še kako
je živa.« Gre za umetnost, v kateri

se pevci in gledalci srečajo iz oči v
oči in v kateri glasba povsem pre-
plavi telo in čustva ljudi.

Novi začetek
Leta 2017 je angleški filmski

ustvarjalec John Bridcut o njem
posnel dokumentarni film Tenor
for the ages ( Tenor za vse čase).
Uspelo mu je ustvariti doslej naj-
intimnejši in najobsežnejši portret
Kaufmannovega življenja. V filmu

razkriva tudi njegovo težavno ob-

dobje, razlog za petmesečno odpo-

ved vseh nastopov in zmagoslavno

vrnitev na oder Covent Gardna v
Verdijevi operi Othello. Kmalu po
začetku uspešne kariere je imel

namreč Kaufmann velike težave z
glasom. Moral je začeti od začetka
in najti svoj pravi glas. Kot pravi,
ima zelo občutljiv instrument. Za-
čel je sodelovati z ameriškim učite-
ljem petja Michaelom Rhodesom

in prav ta je končno odklenil nje-

gov temni baritonski tenor. »Na-

učil me je peti drugače. Na začetku
je bilo zelo težko, veliko je bilo ne-
uspehov, a vedel sem, daje ta način

petja pravi zame, saj sem lahko pel

in pel, ne da bi se utrudil - obču-
tek, ki ga dotlej še nisem doživel.

Bilo je, kot bi se še enkrat učil vozi-
ti avto, in to je bil v resnici začetek
moje prave kariere,« je povedal v
enem od intervjujev.

Prepričan je tudi, da operni pe-

vec ne more peti vedno istih vlog,

kajti to je nevarno za njegov glas.

Rad ima izzive in nove operne

gore, ki bi jih rad preplezal.
Pri petdesetih je na vrhuncu ka-

riere in naučil se je tudi, kako ob-

vladovati slavo. Če ni zares pripra-

vljen, ne bo zagrabil vsake nove
priložnosti. »Če sprejmeš nekaj
napačnih odločitev zapored, si
lahko uničiš kariero. Vedno mo-
raš zaupati svojemu instinktu.«
Nekoč je hotel nastopiti za vsako

ceno, tudi če je bil bolan ali nje-

gov glas ni bil najboljši. Zdaj ni

več tako. Kot velik navdušenec
nad nogometom rad najde pri-
merjave s športnih zelenic. »Če se
nogometaš med tekmo poškoduje
ali če ima težave in bo igral le en
polčas, bodo vsi rekli: ubogi fant.

Opernega pevca, ki ima slab dan,
pa bodo ozmerjali in se vedno

znova spominjali njegovih slabih
nastopov.«

Ekstaza na odru

Veliko gostuje, a vedno redke-

je se pojavlja v velikih opernih
produkcijah na različnih koncih

sveta. Kot je povedal za Guardian,
živi v idilični hiši blizu Miinchna,
rad je doma z družino, jadra po

bavarskih jezerih, plava, igra te-
nis, hodi v planine in obožuje no-
gomet. »Ko je na vaji, je Jonas. Ko
je na odru, je Jonas Kaufmann,«

pravijo njegovi kolegi. Rad citira

Karajana, ki je dejal, da mora glas-

benik na odru pasti v kontrolira-
no ekstazo.

Operno zvezdo bo spremljal
Simfonični orkester RTV Sloveni-

ja pod vodstvom Jochna Riederja.
Nemškega dirigenta je poklic-
na pot vodila od Karlsruheja v
Bremen in nato v Ziirich. S Kau-
fmannom ju povezuje dolgoletno

intenzivno glasbeno prijateljstvo,
ki ju je popeljalo na koncertno po-

tovanje od Barbican Centra v Lon-

donu do Sydneyjske opere, Centra
umetnosti v Seulu, v dvorano Car-
negie v New Yorku in se še kar na-
daljuje z bleščečimi mednarodni-
mi uspehi.

Jonas Kaufmann operne hiše

rad primerja z elektrarnami, saj
ima, ko odhaja iz opere, veliko več
energije, ko je je imel, ko je vstopil

vanjo. Verjame, da se tudi gledalci,
če gledajo dobro predstavo ali po-

slušajo lepo glasbo, počutijo tako.

Kongresni trg se bo, ko bo zapel,
vsekakor spremenil v velikansko

žarečo elektrarno.
|**i Jonas

J J Kaufmann, tenor

Simfonični orkester

RTV Slovenija

Jochen Rieder, dirigent

26. avgusta ob 20.30
Kongresni trg

Kaufmann operne
hiše rad primerja z
elektrarnami saj ima ,
ko odhaja iz opere ,
veliko več energije , kot
je je imel , ko je vstopil
vanjo.
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Jonas Kaufmann, ki občinstvo vedno očara z močjo, čustvenostjo in

lepoto svojega petja, je tenor za vse čase. Foto Gregor Hohenberg
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