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Musiikki
Wagner: Lohengrin
Kapellimestari; Jan Latham-
Koenig. Ohjaus: Kasper HoLten,
Paa'rooleissa: Endrik Wottrich,
Kirsi Tiihonen, Jaakko Ryha'nen,
Helen Lokuta, Jukka Rasilainen,
Jaakko Kortekangas. Tampere
FiLharmonia, Oopperan kuoro.
Paikka ja aika: Ensi-ilta
Tampere-taLossa 10.3.

Tampereen oopperan Loheng-
rin on ennen kaikkea naisten
oopperaa.

Ensinnakin sopraano Kirsi
Tiihosen Elsa on varmasti yksi
Tampereen oopperan historian
vaikuttavimpia toita. Tiihonen
samaistuu uskovan, karsivan ja
todellisuuden edessa lopussa
hammentyvan Elsan hahmoon
unohtumattomasti. Han laulaa
ja elaa Elsan luissa ja ytimissa.

Toinen suurenmoinen rooli-
tyo on Helen Lokutan Ortrud.
Nuori virolainen mezzosopraa-
no taitaakin tehda varsinaisen
kansainvalisen lapimurtonsa
Richard Wagnerin kiehtovim-
piin tyyppeihin kuuluvan petol-
lisen viettelijattaren hahmossa.

Ei olekaan yllatys, etta koko
oopperan tiheatunnelmaisin
jakso rakentuu juuri Tiihosen
ja Lokutan kohtaamiselle toi-
sessa naytoksessa.

Siina tavassa, jolla kostonhi-
moinen Ortrud herattaa Elsan
myotatunnon ja jolla Elsa an-
tautuu petoksen viettelemaksi,
on oopperalavoille harvinaista
uskottavuutta ja psykologista
osumatarkkuutta.

Samalla tulee maaritellyksi
oopperan naiskuva: nainen on
joko Elsan tapaan ihanteellinen
ja puhdas enkeli tai Ortrudin
kaltainen musta noita. Wagner
ei anna kummallekaan armoa,
silla molemmilla on sama tyly
kohtalo: yksinaisyys.

Kasper Holtenin ohjauksessa
ja myos esityksen hienossa visu-
alisoinnissa painottuvat muu-
tenkin tehokkaasti erilaiset vas-
takkaiset teemat: taivaallinen ja
maallinen, usko ja epausko, kuo-
lema ja elama ovat ristikkain
lasna kautta teoksen.

Tykittava tenori
Vahemman hyvin luonnistuu
ohjaajan yritys tehda Elsaa pe-
lastamaan saapuvasta Loheng-
rinista nykyaikainen poliittinen
peluri ja huijari. Vaikka Loheng-
rinin teoissa ja sanoissa Elsaa
kohtaan voikin tulkita olevan
myos ironisuutta ja sanahelinaa,
on aika rohkeaa karistaa tasta ri-
tarista nain tyystin pois rakkau-

Milta nayttria?
Lohengrinin
kuvakieli
Steffen Aarf ingin tavastuksen
ja Jesper Kongshaugin valais-
tuksen huiput:
VSrit: taustan railomainen
lavastuselementti heijastaa
tarinaa valaistuksen dramaat-
tisilla vaihdoksilla.
Erillaan: Telramundin ja Or-
trudin dialog! ilmassa roikku-
vissa vankiselleissa.

den ja ylevyyden tunnot.
Taman asetelman myota oop-

peran juonelle keskeinen Elsan
Lohengrinille esittama kielletty
kysymyskin kutistuu aika mer-
kityksettomaksi eleeksi.

Ongelmallista on sekin, ettei
saksalaistenori Endrik Wot-
trich ole kovin hyva nayttelija.
Hanen poliitikkohahmonsa to-
teutus jaa muutamien ulkokoh-
taisten temppujen kuten ylei-
solle heiluttelun tai valkoisessa
puvussa kukkoilun varaan.

Wottrichin aanikaan ei ole
ihanteellinen Lohengrinin roo-
liin. Han tykittaa kuuluvasti,
mutta aanessa on vain yksi vari
javaihde.

Sen sijaan Jaakko Ryhasen
Henrik-kuningas on vakuuttava
tyo valtansa menettavasta van-
hasta hallitsijasta. Pyoratuolista
laulava Ryhanen saa taas kerran
aanensa puhumaan olennaisia
asioita.

Vankassa aanessa on myos
baritoni Jukka Rasilainen Tel-
ramundina. Rasilainen on nii-
ta armoitettuja laulajia, joiden
aanellinen ilmaisu on aina sau-
mattomasti yhta nayttelemisen
kanssa.

Kuorolla tekemista
Ohjaus liittaa Tampereen oop-
peran kuoron onnistuneesti ta-
pahtumien kaanteisiin. Kerran-
kin kuorolle on keksitty miele-
kasta tekemista.

Ensi-illassa hyvassa aanessa
olleen kuoron kohokohtia olivat
ensimmaisen naytoksen vakeva
joutsen-kohtaus, herkkasavyi-
nen Morsiuskuoro ja lopun Lo-
hengrinin palvonta.

Jan Latham-Koenig johti or-
kesteria aika rosoisella kaden
jaljella, mutta soinnissa oli kii-
tettavaa muhevuutta ja draa-
maa. Vasket olivat ravisuttavas-
sa vedossa etenkin kolmannen
naytoksen preludissa.
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