
Valtapeliä Venäjän tapaan
OOPPERA
Tanskalaisohjaaja Kasper Holtenin 
mediassa ja käsiohjelmassa esittämät 
ajatukset Lohengrinista ovat raflaavia.

Suhteessa ennakko-odotuksiin Tam-
pere-talossa esitettävä Richard Wag-
nerin ooppera saattaa tuottaa pienen 
pettymyksen. Se on ”vain” kohtuulli-
sen moderni. Tällaisia pelkistettyjä ja 
ajattomilla näyttämökuvilla varustet-
tuja Wagnereitahan tehdään kaikkial-
la!

Nuoren polven ohjaajan viestiä kan-
nattaa kuitenkin pureksia huolella.

Tampereen Lohengrinia voi seurata 
sekä myyttis-historiallisena draamana 
että allegoriana Venäjän yhteiskunnal-
lisesta tilanteesta. Katsoja voi havaita 
lukuisia viittauksia päivänpolitiikkaan, 
mutta esitys toimii, vaikkei ohjaajan 
ajatuksista tietäisi tuon taivaallista.

Kasper Holten ei ole malttanut ol-
la tarttumatta tilaisuuteen, sillä alun 
perin hän rakensi tämän Lohengrinin 
Moskovan Novaja-oopperaan. Ensi-il-
ta oli keväällä 2008 sopivasti Venäjän 
presidentinvaalien aikaan.

Sokeaa luottamusta
Holtenin visiossa Brabantin sekasor-
toiseen maakuntaan 900-luvulla il-
mestyvä Graalin ritari voisi olla Vla-
dimir Putin. Hän on odotettu Messi-
as-hahmo, joka voittaa kansan soke-
an luottamuksen ja ryhtyy superhal-
litsijaksi.

Endrik Wottrichin tulkitsemassa ni-
mihahmossa on moderneja ja laskel-
moivia piirteitä toisin kuin perintei-

sessä jumalallisen puhtaassa Loheng-
rinissa. Joutsen lupauksien metafora-
na kuvataan poliitikon paperisena pu-
heena. Paperin voi aina rypistää tollok-
si ja heittää roskikseen.

Silti tämä Lohengrin on enimmäk-
seen historiallisessa kehyksessään ete-
nevää sosiodraamaa. Lohengrinin kes-
keiset ihmissuhteet ohjaaja Holten ku-
vaa johdonmukaisesti.

Koska Fredrik Telramund on nolat-
tu, hänen puolisonsa Ortrud alkaa juo-
nitella. Ortrud johdattelee Elsan ute-
lemaan myyttisen pelastajansa ni-
meä, vaikka tämä on juuri se asia, jo-
ta Graalin ritarilta ei missään nimes-
sä pidä vaatia. 

Elsa lankeaa loveen, heti upeiden 
häämenojen jälkeisenä yönä.

Elsa on uhri. Hänen heikkouttaan 
ei ohjaajakaan pyri selittämään. Or-
trud ja Telramund riutuvat häpeässä 
ja vallanhimossa ja ovat tämän eepok-
sen selviä pahiksia. Ikääntyvän Saksan 
kuninkaan ohjaaja on istuttanut pyö-
rätuoliin, kuin alleviivatakseen valta-
tyhjiötä.

Rautaista musiikkia
Endrik Wottrich lauloi nimiroolin kuu-
meisen tenoraalisesti. Kirsi Tiihosen 
Elsa parani lämmetessään, ja toisesta 
näytöksestä eteenpäin hänen sopraa-
nonsa soi täyteläisesti välkehtien.

Ortrudina kuultiin Estonia-teatte-
rin Helen Lokutaa. Lokutan mezzo-
sopraano on miellyttävän soinnikas, 
joskin ilkeältä Ortrudilta voisi odottaa 
dramaattisempaa äänenväriä.

Jukka Rasilaisen baritonissa oli 
auktoriteettia ja loppua kohden myös 
aidon tuntuista uhkaa. Rasilaisessa on 
pesunkestävän Wagner-hakkurin vi-
kaa.

Jaakko Ryhänen kuvastaa sekä ole-
muksellaan että äänellään vallasta luo-
puvan Henrik Linnustaja -kuninkaan 
tuntoja.

Kapellimestari Jan Latham-König 
piti nelituntisen oopperan rautaisesti 
hyppysissään. Wagnerin musiikki soi 
jäntevänä ja jäsenneltynä, ja Tampere 
Filharmonia ylsi hänen johdollaan ko-
meaan suoritukseen.

Venäjä-allegorioita kohtaan tun-
sin lievää epäluuloa aina loppuhetkil-
le saakka.

Sitten kuva kirkastui: Lohengrin ve-
täytyi taka-alalle mutta toi näytille El-
san kadonneen veljen. Tästä poikases-
ta, herttua Gottfriedista, oli tuleva Lo-
hengrinin seuraaja ja Brabantin maa-
kunnan uusi hallitsija.

Sekin on tuoreessa muistissa, kuinka 
Venäjän nykyisen presidentin valintaa 
johdateltiin.

Markus Luukkonen

Lohengrin. Richard Wagnerin oopperan ensi-
ilta 10.3. Tampere-talossa. Ohjaus Kasper 
Holten, lavastus ja puvut Steffen Aarfing, 
valosuunnittelu Jesper Garde Kongshaug. 
Solisteina mm. Jaakko Ryhänen, Endrik 
Wottrich, Kirsi Tiihonen, Jukka Rasilainen, 
Helen Lokuta ja Jaakko Kortekangas. 
Tampere Filharmonia ja Tampereen 
Oopperan kuoro. Musiikin johto Jan Latham-
König.

RobeRt SegeR

Joutsen lupauksien metaforana kuvataan poliitikon (Endrik Wottrich, 
Lohengrin) paperisena puheena. Paperin voi rypistää tolloksi ja heittää 
roskikseen.


