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Sofian Ring
Koska bulgarialainen oopperataide ei
liene suomalaiselle yleisölle järin tuttua, esittelen aluksi lyhyesti sekä Sofian oopperan historiaa ja toimintaa että
sen rakennusta. Bulgarialainen oopperayhdistys aloitti toimintansa v. 1908. Se
tarjosi yleisölle ensin konsertteja, mutta jo v. 1909 alkoivat oopperaesitykset,
ensimmäisenä Ruggero Leoncavallon
Pajatso. V. 1922 yhdistys muuttui valtion organisaatioksi, Kansallisoopperaksi. 1920-luvun lopulla taloon perustettiin myös balettiryhmä. Oopperaohjelmisto painottui seuraavina vuosikymmeninä italialaisiin ja venäläisiin
teoksiin, mutta Wagneriakin esitettiin
(mm. Lohengrin ja Reininkulta). Näyttämölle tuotiin myös monia uusia bulgarialaisia oopperoita.
Toisen maailmansodan aikana oopperan toiminta oli parin vuoden ajan
katkolla, ja sen jälkeistä kautta määritti kiinteä yhteistyö neuvostoliittolaisten
kanssa. Neuvostoliiton romahdus ja sitä
seurannut Bulgarian siirtyminen sosialismista demokratiaan romahduttivat Sofian oopperan talouden, ja talon henkilökunnan määrä puolittui. Nyt työntekijöitä on noin 400, heistä solisteja 30.
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Talon nykyisen johtajan Plamen Kartalovin kaudella ooppera on laajentanut
yleisöpohjaansa mm. järjestämällä kesäisin ulkoilmafestivaalin ja tarjoamalla
joka kuukausi uuden lapsille suunnatun
oopperaesityksen. Taloutta on kohennettu sponsoreiden ja ulkomaankiertueiden avulla. Epäilemättä tunnetuin bulgarialainen oopperalaulaja, basso Nikolai Ghiaurov kuului pitkään Sofian oopperatalon solistikaartiin. Enimmäkseen
länsimaissa ovat sitä vastoin vaikuttaneet
basso Boris Christoff ja edelleen esiintyvä mezzosopraano Vesselina Kasarova.
Useimmat maailman oopperataloista seisovat yksin omassa korttelissaan viheralueiden ympäröimänä. Sofian oopperatalon ohitse voi kävellä sitä huomaamatta. Sivuilta päin katsoen se voisi olla
vaikkapa 50-lukulainen sosialistista arkkitehtuuria edustava virastotalo. Fasadia
koristavat kyllä joonialaiset pylväät, mutta niitä tuskin huomaa, kun ne avautuvat kapealle sivukadulle. Taloa ei olekaan
rakennettu oopperaa ja balettia varten.
Rakennuksen piirsi arkkitehti Lazar Parashkevanov v. 1921 Bulgarian maalaisliiton juhlalliseksi päämajaksi. Suunnitelman tilaaja oli maalaisliiton johtaja

ja maan silloinen pääministeri Aleksander Stambolijski, joka kuitenkin murhattiin pari vuotta myöhemmin poliittisessa vallankaappauksessa. Aikojen kuluessa tontille rakennettiin muita taloja, mm. asuinkerrostalo. Sodan jälkeen
heräsi ajatus rakentaa kansallisoopperalle oma talo, ja esiin kaivettiin rakentamatta jääneen maalaisliiton rakennuksen piirustukset. Parashkevanov muutti suunnitelmaansa niin, että oopperatalo saatiin mahtumaan uudisrakennusten väliin. Se vihittiin käyttöön v. 1953.
Rakennuksen kulmalla seisoo mahtava
patsas, joka esittää – ei säveltäjää, oopperanjohtajaa tai laulajaa vaan – Stambolijskia.
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Ring esitettiin ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan Wagnerin 200-vuotisjuhlavuonna kesällä 2013. Sen osat olivat
saaneet ensi-iltansa neljänä edeltävänä
näytäntökautena. Sarjana se oli ohjelmistossa kolmatta kertaa kesällä 2015.
Sofian oopperatalon nykyinen johtaja
ja ohjaaja Plamen Kartalov on halunnut tuoda Ringin näyttämölle bulgarialaisten laulajien voimin ja samalla kouluttaa heidät Wagnerin musiikin esittämiseen. Käytännön valmentajana wagneriaaniseen lauluun on toiminut Richard
Trimborn, joka on työskennellyt maailmalla samassa tehtävässä monissa maineikkaissa oopperaesityksissä Glyndebournen juhlista Mariinski-teatteriin.
Sofian Ring on ohjaaja Kartalovin
mahtava visio, jota hän selvittää laajasti käsiohjelmassa. Hän on halunnut
korostaa oopperoiden keskinäistä jatkumoa, sitä että ne muodostavat yhden kokonaisuuden. Tätä johtoajatusta hän on toteuttanut toisaalta kuvittamalla aikaisempia tapahtumia samalla
tavalla kuin Wagner niitä kertaa libretoissaan. Toisaalta Kartalov on luonut
näyttämökuvan pysyvät elementit, joita
hän pitää ikuisina symboleina ja joiden
asemoinnista ja muuntelusta syntyy erilaisia tilan jännitteitä: 12-metrisen renkaan/ympyrän (joka kuvaa äärettömyyttä), seitsemän kartiota, yhteenliittävän
tason, kuution ja miekanmuotoisen korokkeen, jotka esiintyvät kaikissa oopperoissa ja joita siirrellään ja muunnellaan
tarpeen mukaan. Rengas tuottaa halkaistuna kaksi isoa kaarta, jotka tarvittaessa risteävät, nousevat tai hajoavat. Kun
renkaan taittaa kahtia, siitä tulee soikea
mandorla, joka toimii niin alkiona, rakkauden ja hurmion keinuna kuin veneenäkin. Elementtien siirtely ja muuntuminen tapahtuvat katsojien silmien alla
näyttämömiesten liikuttelemina. (Joskus
tämä käy vähän kömpelösti, kolisten ja
kitisten, mutta ei Sofian oopperatalossa
muutenkaan taideta kovin paljon mekaniikkaa käyttää, valojakin ohjataan manuaalisesti.) Kartalovin ideoimat näyttämökuvat on upeasti toteuttanut taiteilija Nikolai Panajotov, ja ne jäävät esityksistä päällimmäisenä mieleen.

Reininkulta
Sofiassa oli Wagner-viikolla yli 30 astetta lämmintä, ja virvoketarjoilu oli katettu oopperatalon eteen. Kaksikymmentä
minuuttia ennen jokaista esitystä orkesterin vaskisoittajat ilmaantuivat (eri kohttp://www.suomenwagnerseura.org
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Bulgarialainen Ring

Ennen jokaista esitystä orkesterin vaskisoittajat ilmaantuivat talon eteen sijoitetulle lavalle
ja soittivat fanfaarin, illan oopperassa esiintyvän puhallinteeman
koonpanoissa) talon eteen sijoitetulle lavalle ja soittivat fanfaarin, illan oopperassa esiintyvän puhallinteeman, mikä viritti kuulijat hienosti tulevaan esitykseen.
Reininkulta alkoi onnettomasti: alussa
vasket haparoivat pahasti. Onneksi orkesteri Erich Wächterin johdolla sai sitten rivinsä järjestykseen, ja erityisesti fortet onnistuivat hyvin. Jonkin verran epätäsmällisyyksiä orkesterin soitossa esiintyi kautta koko Ringin, useimmiten yksittäisen soittajan hairahduksina, mutta
kaiken kaikkiaan orkesteri selvisi suururakastaan kunnialla. Ymmärrettävästi
bulgarialaisilla soittajilla ei vielä ole suvereenia Wagner-otetta eikä kokemusta.
Näyttämökuvaa oli usein korostettu
multimedian avulla, esimerkiksi Rein
lainehti sinisenä jo esiripussa ennen
sen avautumista. Siniset aallot heijastettiin sitten näyttämön täyttäneeseen valkeaan renkaaseen, joka auringon noustua muuttui kultaiseksi. Ringissä käytetyn multimedian suunnittelusta on vastannut Vera Petrova; se oli kautta linjan tyylikästä ja näyttämökuvaa täydentävää. Reinintyttäret kisailivat eli käytännössä hyppivät trampoliineilla liiankin riehakkaasti (permannolla istuja
näki onnekseen vain pomput). Hyppelystä huolimatta laulu sujui kolmikolta
(Milena Gjurova, Silvija Teneva, Elena
Marinova) moitteettomasti. Alberichin
esittäjä Biser Georgiev ei alussa vakuuttanut äänellään, mutta vallan lisääntyessä hänen äänensäkin tuntui voimistuvan. Georgiev esitti Alberichia kaikissa
oopperoissa, ja hän osasi myös näytellä

kiitettävästi. Kulta laskeutui näyttämölle kartiossa. Seuraavassa kuvaelmassa
kaikki seitsemän kartiota laskettiin näyttämölle esittämään Valhallaa.
Suurin ongelma Sofian Ringissä oli
solistikunnan epätasaisuus: joukkoon
mahtui erinomaisia ääniä mutta myös
täysiä floppeja. Reininkullassa esiintyjät olivat koko lailla tasalaatuisia, mutta toisaalta kukaan heistä ei tehnyt voimakasta vaikutusta. Vakuuttavimpia olivat bassot Aleksander Nosikov ja Dirk
Aleschus Fasoltin ja Fafnerin rooleissa. Heidän jättiläismäisyytensä oli toteutettu jatkamalla heidän ruumistaan
metrinkorkuisilla lihaksikkailla nukkehahmoilla, joilla oli mustat lasit Men in
Black -tyyliin; veljekset saapuivat lavalle
kauhakuormaajan kauhassa istuen. Wotania sekä Reininkullassa että Valkyyriassa
esittänyt Nikolai Petrov pärjäsi, muttei
vakuuttanut sen paremmin äänellään
kuin näyttelijänkyvyilläänkään. Logen
pitäisi olla metallisointinen tenori. Daniel Ostretsov ei saanut ääntään kantamaan orkesterin yli eikä muutenkaan
ollut sellainen primus motor, jollainen
Logen tulisi olla. Hänen saapumisensa
purjelaudalla lentäen tuntui ehkä ohjaajasta hauskalta kikalta, mutta ei sopinut yhteen tulenjumalan attribuuttien
kanssa. Nibelheim-kohtauksessa kartiot
laskettiin renkaan alle kyljelleen, ja niistä ryömivät esiin milloin kääpiöt, milloin onneton Mime, jota esitti mainiosti Plamen Papazikov. Niiden edessä kohosivat kolmikerroksiset telineet, joissa
nibelheimilaiset takoivat 18 alasintaan.
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Oopperan lopussa, kun Donner oli nostanut puhdistavat tuulet ja raikas sade
oli langennut näyttämölle, jumalat nousivat renkaan kehää pitkin sateenkaaren
väreissä hohtavaan linnaansa, joka kohosi taivaan sineen.

Valkyyria
Valkyyrian alussa kartiot seisoivat kärjellään kuvastamassa metsää. Baletin
tanssijat esittivät Siegmundia takaa-ajavaa joukkoa. Pidin upeana ja kekseliäänä Kartalovin ideoimaa ja Panajotovin
toteuttamaa näyttämökuvaa selkeine vakioelementteineen, jotka elivät ja muuttuivat Ringin tapahtumien mukana ja joita tehostettiin kaunein videoin. Puvustuksessa Panajotov sitä vastoin mielestäni oli mennyt metsään: laulajilla oli monenlaisista kubistisista ulokkeista koostuvia mielikuvituksellisia luomuksia, jotka
usein haittasivat heidän liikkumistaan
eivätkä olleet sisällöllisestikään perusteltuja. Esimerkiksi Hundingin kirjavasta
nutusta roikkui joka suuntaan ulottuvia
pitkiä sarvia ja muita liehukkeita, eikä
hänen kasvojaan erottanut pitkän lipan
alta; Siegfriedillä oli eräässä kohtauksessa selässään kilvenkaltainen purjekilpi,
joka teki käsien liikuttelun ja pään kääntämisen lähes mahdottomaksi.
Sofialaisten esityksessä Valkyyrian ensimmäinen näytös oli oopperan paras.
Martin Iliev (Siegmund) ja Tsvetana
Bandalovska (Sieglinde) olivat voimakas
ja uskottava lemmenpari, ja heidän suhteensa kehitys liikuttava. Kun he kertovat toisilleen historiaansa, Kartalov näytti kuvatut tapahtumat himmeinä taustalla näyttämön poikki kulkevalla tasolla. Henkilöohjaajana Kartalov onnistui
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erinomaisesti: hän toteuttaa näyttämön
tapahtumat dynaamisina ja saa laulajat
näyttelemään hyvin fyysisesti. Harvoin
olen nähnyt näin raivoisaa Frickaa (Rumjana Petrova); eihän väsynyt Wotan tällaista voimanpesää pysty vastustamaan
ja joutuu sitten kieriskelemään vihassa
ja itseinhossa pitkin näyttämöä.
Toisessa näytöksessä paljastui Valkyyrian suurin ongelma: Brünnhilden esittäjä Bajasgalam Dashnjam ei ollut lainkaan tehtäviensä tasolla, välillä hänen äänensä ei kuulunut orkesterin läpi, välillä
se sortui kokonaan. Toisessa näytöksessä
Brünnhilde oli koko ajan ratsailla eli
seisoi vaakasuoraan asetetun kiikkerän
kartion päällä, mikä ei selvästikään ollut
Dashnjamille helppo tehtävä, vaan tuntui huonontavan hänen ääntään entisestään, näyttelemisestä puhumattakaan.
Kolmannen näytöksen alun valkyyriat ratsastivat niin ikään vaakasuorassa kulkevien kartioiden päällä seisten.
Harvoin näkee näin sorjia ja solakoita valkyyrioita. Heille ei kupera alusta tuntunut aiheuttavan mitään ongelmia, vaan he lauloivat ja liikehtivät aivan vapaasti, vaikka “ratsut” vaihtoivat
koko ajan paikkaa näyttämöllä. Valkyyrioiden sointi oli muutamaa poikkeusta
lukuun ottamatta kohdallaan. Kolmannen näytöksen lopetus Brünnhilden ja
Wotanin dialogiin ja Wotanin aarioihin
ei ollut sellainen kliimaksi, joka se parhaimmillaan on: Dashnjamin ja Petrovin äänet ja lavakarisman puute jättivät
silmät kuiviksi.

Siegfried
Siegfriedin alkusoiton Kartalov kuvitti kertomuksella sisarusten lapsuudes-

ta, heidän rakkaudestaan, Siegmundin
kuolemasta, Sieglinden synnytyksestä,
Mimestä, joka otti lapsen huollettavakseen ja Siegfried-vintiön kasvusta nuorukaiseksi. Nämä kuvat kulkivat rainanomaisesti pantomiimina sinisävyisellä näyttämöllä, eli ohjaaja ei sortunut
banaaliin konkretiaan. Siegfriediä esitti
tässä versiossa Kostadin Andreev, jonka kyvyt eivät riittäneet rooliin: ääni ei
soinut, ja forteissa Andreev turvautui
silkkaan läpihuutoon. Tuntui, että hänen äänenmuodostuksessaan oli jokin
perustava vika: usein ääni lähti kurkusta, ennen kuin se kohosi normaaliin
tasoonsa. Hänen laulamastaan kielestä ei saanut selvää yksittäisiä saksan sanoja lukuun ottamatta. Kuiskaaja (jolla oli vähän turhankin kantava ääni)
joutui myös työskentelemään ankarasti. Siegfriedistä jäi pääosan esittäjän
vuoksi huonoin jälkimaku, vaikka se
sisälsi visuaalisesti upeita kohtauksia
ja nerokkaita ohjauksellisia ratkaisuja.
Mimeä esitti Krasimir Dinev, joka
pani peliin kaikki komeljanttarinkykynsä, lauloi välillä kierien, käsillään seisten,
selällään tai vatsallaan maaten. Hänen
tietokilpailunsa Vaeltajan kanssa oli oivaltavasti toteutettu: he heittelivät toisilleen kysymysten ja vastausten mukana isoa maapalloa, jota Vaeltaja lopulta pyöritti Mimeineen kuin lelua. Wotanina esiintyi Siegfriedissä Martin Tsonev, jonka näyttämökarisma oli parempi kuin Petrovin, mutta äänestä puuttui
vielä se jokin.
Renkaan puolikkaasta muodostui Fafnerin luola. Sen edustalla oli metsän virkaa toimittavaa säleikköä, kuin seittiä,
jonka siimeksessä Alberich, Vaeltaja ja
Mime piileskelivät ja kiipeilivät. Fafnehttp://www.suomenwagnerseura.org

rista näkyi vain punainen kita. Hänen
kuollessaan luolan suu muuttui liekehtivän punaiseksi, ja sen reunalle varisi yksi vihreä lehti. Siegfriedin verisyys
osoitettiin punaisella viitalla, jonka olkapäällä oli sama vihreä lehti. Metsälintu (Reininkullassa Woglindena hypellyt Milena Gjurova) “lensi” näyttämön
yllä valjaissa, teki ilmassa kuperkeikkoja, lauloi kauniisti ja matki linnun lentoliikkeitä hyvin.
Kolmas näytös alkoi Vaeltajan ja Erdan (kaunisääninen Blagovesta Mekki-Tsvetkova) kohtaamisella, joka oli lihallisin näkemäni. Wotan otti pystyssä
seisovan mandorlan sisällä valtaansa Erdan, alisti ja riisui hänet vallasta ja viisaudesta. Siegfriedissä Brünnhilden osan
lauloi Radostina Nikolaeva, joka selviytyi hyvin osasta sekä äänellisesti että näyttämöllisesti. Siegfriedin ja Brünnhilden
kohtaus oli ohjattu kekseliäästi. Brünnhilden vuode oli sijoitettu kyljellään olevan mandorlan sisään. Rakennelma rajasi kaiken huomion heidän rakkausduettoonsa. Henkilöohjaus oli Siegfriedissä erinomaista: Vaeltaja ja Mime, Mime
ja Alberich, Vaeltaja ja Erda, Siegfried
ja Brünnhilde tulkitsivat intensiivisiä ja
viimeistä elettä ja ilmettä myöten harkittuja kohtauksia.
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eikä yltänyt enää viimeisessä näytöksessä samaan kuin prologissa.
Loppukohtaus oli tetralogian ansiokas huipennus: Brünnhilde ratsasti tulimeren keskelle kuollut Siegfried mukanaan. Sen jälkeen Reinin siniset aallot peittivät kaiken, ja reinintyttäret hukuttivat sormusta tavoittelevan Hagenin.
Valhalla iättömyytensä menettäneine
jumalineen paloi poroksi, ja savu täytti
näyttämön. Viimeiseksi pimeälle lavalle osui savun läpi yksinäinen valonsäde: uusi alku?
Aplodimyrskyn alkaessa esirippu pysyi pitkään suljettuna, ja kun se vihdoin
aukeni, näyttämöllä oli vain kukkia ja
Wagnerin kuva niiden yllä: kunnia sille, jolle kunnia kuuluu! Vasta esiripun
sulkeuduttua uudelleen siirryttiin normaaleihin kumarruksiin.

Summa summarum
Laulajien epätasaisuudesta huolimatta
Sofian Ring oli ehdottomasti näkemisen arvoinen. Sen toteutus oli visuaalisesti upea, visualisointi-idean kaari kantoi johdonmukaisesti alusta loppuun ja
piti kiinnostusta yllä. Esteetikolle riitti ihasteltavaa symbolisten rakenne-elementtien käytössä ja niiden tyylikkäässä
multimediatoteutuksessa. Ringin toinen
vahvuus oli ohjaus. Se korosti tapahtumien dynaamisuutta: näyttämöllä ei ollut pysähtynyttä hetkeä, vaan koko ajan
tapahtui jotakin ja intensiteetti pysyi yllä.
Henkilöohjaus painotti fyysisyyttä ja oli
eleitä ja ilmeitä myöten harkittua. Sofian oopperaa voi todella onnitella tästä
aluevaltauksesta.
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Oopperan prologi oli henkeäsalpaavan
kaunis: maailmansaarnen kuva heijastui sinisenä hohtavaan mandorlaan, ja
sen juurakosta kierähti esiin ajanpyörä, kolmipisteinen triskele, jonka rei’istä nornat nousivat esiin punoen kohtalon köyttä. Köydet olivat heidän palmikkojaan, jotka kietoutuivat toisiinsa
ja kasvoivat ylöspäin, kunnes katkesivat.
Siegfried ja Brünnhilde lauloivat mandorlan sisällä ja siirtyivät sieltä keskelle
näyttämöä kietoutuen lattiaa pitkin kierien pitkään valkoiseen kankaaseen. Siegfriedinä lauloi Martin Iliev (Valkyyrian
Siegmund) ja Brünnhildenä ääneltään
ja näyttelijäntaidoiltaan upea Jordanka
Derilova. Heidän lemmenduettonsa oli
niin häkellyttävän kaunis ja pakahduttava, että yleisö puhkesi spontaaneihin taputuksiin. Mandorla kääntyi lopulta veneeksi, jolla Siegfried hevosineen lähti
zu neuen Taten. Reinin-matka oli toteutettu kauniisti videoita, valaistusta ja
näyttämön vakioelementtejä käyttäen.
Kartalov oli rakentanut Gibichungien
valtakuntaan observatorion, jossa Gunther (Atanas Mladenov) tarkkaili taivaankappaleita ja Gutrune (Valkyyrian Sieglinde Tsvetana Bandalovska) leikki pla-

neettoja kuvaavien lyhtyjen kanssa. Molempien ääni oli kelvollinen, joskaan ei
riittävän voimakas. Istuin toisella parvella, ja näyttämön takaosasta laulu ei kantanut sinne kovin hyvin. Hagenia esitti
Angel Hristov, joka lauloi aiempina iltoina sekä Hundingin että Fafnerin roolit. Hän esitti uskottavasti Hagenin luihuutta, mutta hänen bassonsa ei ollut
riittävän jykevä rooliin.
Waltrauten kuvatessa Brünnhildelle
Valhallan tilannetta hänen kertomuksensa kuvitus näytettiin lavan takaosassa: Wotan ja valkyyriat tulivat esiin sinihämyisinä hahmoina. Siegfriedin ja
Brünnhilden kamppailu sormuksesta oli
raju. Brünnhilde ei alistunut Gibichungien luonakaan, vaan osoitti pitävänsä
Guntheria mihinkään pystymättömänä
surkimuksena ja liittyi kiihkeänä Hagenin kostojuoneen. Derilovan Brünnhilde nousi kaikissa kohtauksissa lavan
keskipisteeksi.
Toisessa ja kolmannessa näytöksessä
tarvitaan myös kuoro, Hagenin miehet.
Valitettavasti se oli haparoiva: sen sisääntulot eivät osuneet kohdilleen, ja välillä se haahuili epämääräisesti, kun olisi pitänyt olla iskevä. Kuorolaisten hartioilta nousivat parin metrin mittaisten
keppien päässä olevat mustat siivet, jotka heiluivat heidän liikkuessaan. Kartalov kytkee ratkaisunsa linnunomaisuuteen ja siihen, että miehet ovat Hagenin
helvetillisten suunnitelmien yläpuolella.
Idea ei katsojalle kovin hyvin hahmottunut, mutta kieltämättä Siegfriedin surumarssia tämä siivekäs ruumissaatto kuvitti hienosti. Surumarssi kajahti komeasti, mutta mitä pidemmälle ilta eteni,
sitä enemmän orkesterille sattui onnahduksia; sen intensiteetti ei aivan riittänyt
kuuden tunnin esitykseen. Myös Siegfriedin esittäjän Ilievin ääni väsyi selvästi,
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