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Kasper Holtenin
Lohengrin-ohjaus on
suunniteltu
venalaiselle yleisolle.

TAMPERE. Kasper Holtenin
Lohengrin-oh]aus alkaa histo-
rian hamaryydessa. Brabantin
kansa ja paahenkilot on puet-
tu tyyliteltyihin, etupaassa
tummiin keskiaikaisiin asui-
hin.

Pelkistetty lavastus symbo-
loi vanhan katedraalin tai lin-
nan holvitiloja. Steffen Aar-
fing on luonut yksinkertaisin
arkkitehtonisin keinon ja vari-
symbolein epahistoriallisen ri-
tariajan tunnelman. Jesper
Garde Kongshaugin moderni
valodramaturgia on oleellinen
osa avaraa holvimaisen ha-
myista nayttamotilaa.

VELJENSA murhasta syytetty
Elsa, sopraano Kirsi Tiihonen
tuodaan nayttamolle silmat
sidottuina hakissa.

Elsa kertoo unestaan, jossa
hanen pelastajakseen ilmaan-
tui hyveellisen puhdas ritari
hohtavassa asepuvussaan. Jan-
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Richard Wagnerin Lohengrin
Tampere-talossa. Musiikinjohto
Jan Latham-Konig, ohjaus
Kasper Molten,
kuorokapellimestari Heikki
l.iimola Rooleissa Jaakko
Ryhanen, Endrik Wottrich, Kirsi
Tiihonen, Jukka Rasilainen,
Helen Lokuta, Jaakko
Kortekangas. Tampere
Filharmonia ja Tampereen
oopperan kuoro.

nitys tiivistyy ja etaisyydesta
alkaa kuulua eteerisen kaunis-
ta, Ihmetta enteilevaa joutsen-
ritarin musiikkia.

Ihme ja kumma: tumman
vakijoukon lomasta ilmestyy
nykyaikainen, valkopukuinen,
levollisen itsevarmasti kayt-
taytyva, julkisuuteen tottunut
ja sita rakastava johtaja.

RUN MOLTEN teki saman Lo-
hengrin ohjauksen kaksi vuot-
ta sitten Moskovan Novaja
Opefaan, han assosioi Lohen-
grinin Vladimir Putiniin.

Uuden ja vanhan ajan tor-

Jaakko Ryhanen on Heinrich ja Kirsi Tiihonen Elsa.

maaminen auttaa sailytta-
maan wagneriaanista salape-
raisyytta, johon tuntuu sekoit-
tuvan myos Venajan mystee-
ria. Kuoro on helppo yhdistaa
Musorgskin Boris Godunovin
karsivaan kansaan.

Holtenin Lohengrin on ma-
nipuloiva Superjohtaja, joka
unohtaa sekasortoisen kansan
hadan ja poistuu nayttamolta,
kun Elsa-morsian alkaa haayo-
na udella hanen taustaansa.
Lohengrinin toiveena olisi

vain paasta mahdollisimman
pian haavuoteeseen.

Lohengrin ei paaty katastro-
fiin, silla Molten jattaa Elsan
henkiin. Seuraajakseen kiero
Lohengrin tyontaa nuoren val-
kopukuisen pikku-Lohengri-
nin, jonka sielusta jaava't oop-
peran lopussa taistelemaan El-
sa ja Ortrud.

DRAAMAN moottori on Holte-
nin ohjauksessa Ortrud, jota
esittaa nuori virolainen mez-
zosopraano Helen Lokuta.
Alykkaasti teeskenteleva ja
juonitteleva karaktaari saa li-
saenergiaa nuoren naisen yl-
peasta aggressiivisuudesta.
Vaikkei Lokutan aani ole viela
kovin suuri, se soi pitkaan yl-
lattavankin dramaattisesti ja

kestavasti. Lopussa voimat al-
'koivat pettaa.

Kirsi Tiihosen sopraano soi
loistokkaan kantavasti ja voi-
makkaasti ja puhkesi usein
suureen helinaan. Menestyk-
sekas Wagner-tenori Endrik
Wottrich edustaa vanhaa
"umpisointista" saksalaista
tenorikoulua. Vaikka han tun-
tuu pusertavan aanensa mer-
killisella tekniikalla ulos, ih-
meen ytimekkaasti se kestaa,
kantaa ja nousee korkealle.

JAAKKO RYHASEN basso jyli
see muhevasti ja vakivahvasti,
vaikka Holten onkin tehnyt
Heinrich-kuninkaasta raih-
naan, rullatuoliin sidotiln.
Baritoni Jukka Rasilaisen Tel-
ramundin aani kalskahtaa so-
taisen karskisti. Baritoni Jaak-
ko Kortekangas on komea-
aaninen airut.

Kolmas naytos alkoi hie-
man rakoilla, mutta kaksi en-
simmaista naytosta Tampere
Filharmonia soitti Jan Lat-
ham-Konigin johdolla kau-
niisti ja vakevasti, punoen yh-
teen valoisan hartaiden haa-
veiden ja mustanpuhuvien
juonien verkoston. Kuoro teki
varmasti parhaansa, mutta
Lohengrinin partituuri on sil-
le hieman liian kova pala.
Keskeisesta, liikkuvasta ja
osallistuvasta nayttamoroo-
listaan kuoro selviytyy hyvin.

Hannu-flari Lampila


