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OOPPERA

Wagner: Lohengrin. Ensi-ilta
Tampere-talossa 103.

• Hyvin pitkalle odotukset mah-
tavasta Wagner-illasta myos tayt-
tyivat: solistikunta oli taitava,
kuoro erinomainen ja orkestcri
ylitti itsensa, Henkiloohjaukses-
sa oli puutteita, mutta nekin on
helppo antaa anteeksi,

Richard Wagnerin (1813 -
1883} ooppera perustuu 120Q-!u-
vulla kirjoitettuun Lohengriniin
seka myytteihin. Muista savelta-
jista poiketen Wagner kirjoitti
librettonsa itse. Lohengrin sai en-
siesityksensa Weimarissa vuonna
1850.

Jos ei oie aiemmin nahnyt Lo-
hengrinia, ci kannata lukea teks-
tiselostusta etukateen, Juoni ete-
nee niin mielenkiintoisesti, et-
ta sita seuraa kuin jannitysnay-
telmaa. Mystinen tarina imaisee
mukaansa.

Hammastyttavat valot
Jesper Garde Kongshaugin va-
losuunnittelun kaltaista ei Tam-
pereen Oopperassa ole ennen
nahty. Yhteistyo lavaste- ja pu-
kusuurmittelija Steffen Aarfin-
gin kanssa toi nSyttamolle ham-
rnastyttavia kuvia. Lahcs tyhjaan
tilaan saattin valojen avulla rnita
erikoisimpia milioita.

Pu vu t noudatti vat paaosi n oop-
perantapahtuma-ajan,900-luvun
aikupuolen, pukukoodistoa. Itse

Tampereen
Oopperassa on sen
64 toimintavuoden
aikana esitetty
Wagneria vain
kahdesti: Lentava
hollantilainen
vuo§ina 1962 |a
1997.Tassavalossa
Lohengriniin
kohdistuivat suwet
odotukset.

Lohengrin vetaa

katsojan imuunsa

Parsifal on kuitenkin taysvalkoi-
sessa puvussaan tasta paivasta,
Valoilia ham'sta saadaan hiikai-
seviin kirkas ja loistava sankari.
Hanta kuljettava joutsen on kor-
vattu pienella paperista taitetul-
ia origanrilla, joka ei ehka katso-
mon peralle erotu.

Kapellimestari Jan, Latham
Konig sai Tampere Filharinoni-
an ylittamaan itsensa. Musiikki
sol jut kuin hengitys, vaivattomas-
ti ja tasma'tlisesti. Erikoiskiitok-
sen ansaitsevat vaskipuhaltimet,
mutta kokonaisuus oli huippu-

Suokkaa,
Rasper Holtenin ohjaus he-

rattaa paikoin kysyrnyksia, Kuo-
ron liiicnttelu suurissa kohtauk-
sissa kay vaivatta, ja vaikutus on
mahtava. Henkiloohjauksessa jaa
ihmettelemaan joitakin ratkaisu-
ja. Elsan pelastaniaan tullut Lo-
hengrin kuvataan yllattavan kyl-
rnaksi, samoin Elsa itse eika hei-
dan valillaan rakkaus nayta roi-
huavan. Ehkii ohjaajan tarkoitus
on korostaa vallan tavoitteiua,
jolla toki on oopperassa iso roo-
li.

Tampereella suuren tyon te-
ki myos apulaisohjaaja Dentils
Assarov.

Upea kuoro
Tampereen Ooppera on jalleen
onnistuiiut hankkiraaan tehta-
viin sopivat laulajat. Jaakko Ky-
Itinen laulaa kuningas Henrik
Linnustajana erinomaisesti - aa-
ni on loistavassa kunnossa..

Virolaisen Helen iokutan
mex/osopraano on mahtava, ja
ban on myos naytteiijana oival-

linen, Pelkalia kavelemisellaan
han osaa nayttaa viekkaan ja ka-
valan luonteensa.

Kirsi Tiihonen hallitsee Wag-
nerin musiikin upcast i. Elsan roo-
liin elaytymista haittaavat vain
ohjaajan ratkaisut.

Endrik Wotlrich on tyypi l l i -
nen Wagner- tenori.vahva j.i kan-
tava. L.iuki!lisesti lahes ta'ydcllis-
ta suoiltusta himmcnsi ta
ohjaus, joka vei tulkintaa outoon
suun1. I

Jukka Rasilainen ktiuluu Ry-
hasen jaTiihoscn ohella kansain-

vilisilia lavoilla menestyneisiin
suoinaiaislaulajiin, Kreivi Tel-
ramundin roolin Rasilainen teki
vakevasti. Upean laulun ohella
han myos nayttdi hyvin.

Koko oopperan kantava voima
on Tampereen Oopperan kuoro.
Kuorokapetlimestari Heikki Lii-
motan narjoittama suuri kuoro
on huippuluokka.i: se osaa upean
laulamisen ohella myos naytella,

Ilraan sitataiiipere!ainen oop-
pera ci oSisi mita'an.

KWARitNA FLEMING


