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Naiset tekevät vahvan roolityön Tampereen Oopperan esityksessä Lohengrin. 
Virolainen Helen Lokuta laulaa Ortrudin roolin ja Kirsi Tiihonen Elsan roolin. 
Tärkeä rooli on myös kuorolla.Kuva: Robert Seger 

TAMPERE 
Wagner: Lohengrin. Ensi-ilta Tampere-talossa 10.3. 

Tampereen Oopperassa on sen 64 toimintavuoden aikana esitetty Wagneria vain 
kahdesti: Lentävä hollantilainen vuosina 1962 ja 1997. Tässä valossa Lohengriniin 
kohdistuivat suuret odotukset. 

Hyvin pitkälle odotukset mahtavasta Wagner-illasta myös täyttyivät: solistikunta oli 
taitava, kuoro erinomainen ja orkesteri ylitti itsensä. Henkilöohjauksessa oli 
puutteita, mutta nekin on helppo antaa anteeksi. 

Richard Wagnerin (1813-1883) ooppera perustuu 1200-luvulla kirjoitettuun 
Lohengriniin sekä myytteihin. Muista säveltäjistä poiketen Wagner kirjoitti 
librettonsa itse. Lohengrin sai ensiesityksensä Weimarissa vuonna 1850. 

Jos ei ole aiemmin nähnyt Lohengrinia, ei kannata lukea tekstiselostusta etukäteen. 
Juoni etenee niin mielenkiintoisesti, että sitä seuraa kuin jännitysnäytelmää. 
Mystinen tarina imaisee mukaansa. 

Hämmästyttävät valot 

Jesper Garde Kongshaugin valosuunnittelun kaltaista ei Tampereen Oopperassa ole 
ennen nähty. Yhteistyö lavaste- ja pukusuunnittelija Steffen Aarfingin kanssa toi 
näyttämölle hämmästyttäviä kuvia. Lähes tyhjään tilaan saatiin valojen avulla mitä 
erikoisimpia miljöitä. 

Puvut noudattivat pääosin oopperan tapahtuma-ajan, 900-luvun alkupuolen, 
pukukoodistoa. Itse Parsifal on kuitenkin täysvalkoisessa puvussaan tästä päivästä. 
Valoilla hänestä saadaan häikäisevän kirkas ja loistava sankari. Häntä kuljettava 
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joutsen on korvattu pienellä paperista taitetulla origamilla, joka ei ehkä katsomon 
perälle erotu. 

Kapellimestari Jan Latham-König sai Tampere Filharmonian ylittämään itsensä. 
Musiikki soljui kuin hengitys, vaivattomasti ja täsmällisesti. Erikoiskiitoksen 
ansaitsevat vaskipuhaltimet, mutta kokonaisuus oli huippuluokkaa. 

Kasper Holtenin ohjaus herättää paikoin kysymyksiä. Kuoron liikuttelu suurissa 
kohtauksissa käy vaivatta, ja vaikutus on mahtava. Henkilöohjauksessa jää 
ihmettelemään joitakin ratkaisuja. Elsan pelastamaan tullut Lohengrin kuvataan 
yllättävän kylmäksi, samoin Elsa itse eikä heidän välillään rakkaus näytä roihuavan. 
Ehkä ohjaajan tarkoitus on korostaa vallan tavoittelua, jolla toki on oopperassa iso 
rooli. 

Tampereella suuren työn teki myös apulaisohjaaja Dennis Azarov. 

Upea kuoro 

Tampereen Ooppera on jälleen onnistunut hankkimaan tehtäviin sopivat laulajat. 
Jaakko Ryhänen laulaa kuningas Henrik Linnustajana erinomaisesti - ääni on 
loistavassa kunnossa. 

Virolaisen Helen Lokutan mezzosopraano on mahtava, ja hän on myös näyttelijänä 
oivallinen. Pelkällä kävelemisellään hän osaa näyttää viekkaan ja kavalan 
luonteensa. 

Kirsi Tiihonen hallitsee Wagnerin musiikin upeasti. Elsan rooliin eläytymistä 
haittaavat vain ohjaajan ratkaisut. 

Endrik Wottrich on tyypillinen Wagner- tenori, vahva ja kantava. Laulullisesti lähes 
täydellistä suoritusta himmensi tässäkin ohjaus, joka vei tulkintaa outoon suuntaan. 

Jukka Rasilainen kuuluu Ryhäsen ja Tiihosen ohella kansainvälisillä lavoilla 
menestyneisiin suomalaislaulajiin. Kreivi Telramundin roolin Rasilainen teki 
väkevästi. Upean laulun ohella hän myös näytteli hyvin. 

Koko oopperan kantava voima on Tampereen Oopperan kuoro. Kuorokapellimestari 
Heikki Liimolan harjoittama suuri kuoro on huippuluokkaa: se osaa upean 
laulamisen ohella myös näytellä. 

Ilman sitä tamperelainen ooppera ei olisi mitään. 
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