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Kausi 2008–09 Kansallisoopperassa
Loppusyksy ja alkukevät

Season 2008–09 at the 
Finnish National Opera  Late Autumn and Early Spring

Kauden uusia produktioita olivat 
Rigoletto (yllä) ja Pohjalaisia (alla).
Rigoletto and The Ostrobothnians 
were two new productions .
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Kansallisooppe-
ran syyskausi tar-
josi hieman sillis-
alaattimaisen yh-
distelmän italia-
laista, saksalais-
ta ja venäläistä 
oopperaa. Sak-
salaisuutta edus-
ti Weberin Der 
Freischütz, nyt 

käännettynä Paholaisen palkka-ampujaksi. Syys-
kaudella kuultiin kaksi tunnetuinta venäläis-
tä oopperaa, Boris Godunov sekä Jevgeni One-
gin, jotka molemmat perustuvat Aleksandr 
Puškinin teoksiin. Verdi ja Puccini edusti-
vat italialaista oopperaa, ja edellisen säveltä-
jän aina yhtä suosittu Rigoletto oli syyskau-
den toinen uusi teos. Kevään puolella tee-
mana oli suomalainen ooppera, jolloin oh-
jelmistossa on peräti neljä suomalaisteosta. 
Kansallisooppera on viime vuosina esittänyt 
runsaasti kotimaisia teoksia, mikä on tieten-
kin vallan kannatettavaa. Nytkin tarjolla oli 
kaksi ensi-iltaa, Olli Kortekankaan Isän tyt-
tö sekä Leevi Madetojan Pohjalaisia, lisäksi 
ohjelmistoon palaava Kaarle kuninkaan met-
sästys. Loppukeväästä esitetään vielä Ilkka 
Kuusiston kevyt Gabriel, tule takaisin. Lisäk-
si tarjolla oli näiden ohella suomeksi laulet-
tu Taikahuilu sekä Iloinen leski. 

Paholaisen palkka-ampuja

Paholaisen palkka-ampuja ei vakuuttanut toi-
sellakaan katsomisella. Weberin mestariteos 
Der Freischütz ei ehkä herätä nykykatsojassa 
samalla tavalla suuria tunteita kuin vielä sa-
takin vuotta sitten, mutta Juha Hemánuk-
sen uudelleentulkinta tekee koko teoksesta 
naurun alaisen. Muutamia näppäriä efektejä 
ja sinällään onnistuneen Sudenrotko-kohta-
uksen ohella tässä ohjauksessa on aivan lii-
kaa ylimääräistä epähauskaa ”komediaa”, 
mikä vähentää olennaisesti Freischützin va-
kavien puolien tehoa. Martti Suosalon no-
peasti rasittavaksi käyvä ja täysin turha hah-
mo Kuosmanen on tästä keskeisin esimerk-
ki. Ikävää, että tuotantoryhmä näytti luot-
tavan niin vähän Weberin alkuperäisen nä-
kemyksen tehoon, että joutui siirtämään 
koko tarinan nykypäivän Hollywoodiin. Ku-
ten todettu, tämä ei tuo tarinaan mitään li-
sää ja potku, jonka Freischütz kykynee vielä 
nykyäänkin antamaan hyvin esitettynä, ve-
sittyy nyt täysin. 

Musiikillisesti asiat hoidettiin sentään 
melko lailla paremmin lokakuun 10. päivä-
nä. Kirsi Tiihosen dramaattinen sopraano 
on oikeastaan liian raskas Agathen rooliin, 
mutta hän lauloi eittämättömällä tyylitajul-
la. Dilbérin hyvin kevyt sopraano sopii si-
nänsä hyvin Ännchenin musiikkiin, mutta 
hänen tekstistään, erityisesti lauletusta, oli 
vaikea saada selvää. Jyrki Anttila lauloi var-
man sankarillisesti Maxin roolin, ja hieman 

kuivia korkeita nuotteja lukuun ottamatta 
myös Jouni Kokora selviytyi hyvin Kaspa-
rin musiikista. Raimo Laukka (Ottokar) 
ja Marko Nykänen (Kuno) tarjosivat niin 
ikään laadukkaat suoritukset melko pienis-
sä rooleissaan. Matti Turunen lauloi erakon 
näyttämön sivusta sairastuneen Petri Pussi-
lan näytellessä roolin. Kari Tikka johti tyy-
pillisen luotettavasti, mutta ymmärrettäväs-
ti ei saanut kovinkaan suurta intoa esityk-
seen – mutta on vaikea kuvitella kuinka näin 
onneton ohjaus voisikaan inspiroida kapel-
limestarin tai laulajat muuhun kuin melko 
rutiininomaiseen suoritukseen.

Boris Godunov
Modest Musorgskin Boris Godunov on oop-
perakirjallisuuden merkkiteoksia. Tämän 
lohduttoman oopperan voima piilee Mus-
orgskin alkuvoimaisessa musiikissa ja myös 
itse Boriksen hahmossa, joka toimii muuten 
varsin hajanaisen juonen kiinteänä poltto-
pisteenä. Kansallisoopperassa nähtävä pro-
duktio on pyörinyt ohjelmistossa jo 11 vuot-
ta, mutta Friedrich Meyer-Oertelin synkkä 
ohjaus on edelleen toimiva ja ajankohtainen 
– kuten itse oopperakin. Varsin harmaa ja 
klaustrofobinen ylöspano sopii Boriksen tun-
nelmaan, ja paria mauttomuutta lukuun ot-
tamatta otteeltaan moderni ohjaus tekee oi-
keutta oopperan ajattomalle tarinalle. 

Näin esityksen 16.10., joka osoittautui 
ehkä parhaaksi Boriksen esitykseksi, jonka 

The autumn season at the FNO offered a 
mix of Italian, German and Russian opera. 
Germany was represented by Weber’s Der 
Freischütz, given in Finnish translation as 
“The Devil’s Mercenary”. The FNO also 
put on the two best-known Russian ope-
ras, Boris Godunov and Eugene Onegin, both 
based on works by Alexander Pushkin, du-
ring the autumn season. Verdi and Puccini 
were the Italian composers of the season, 
and Verdi’s popular masterpiece Rigoletto 
was the sedond première of the autumn. In 
contrast, the main theme in the spring see-
med to be Finnish opera. Domestic works 
have been a central part of the FNO reperto-
ry over the past few years, which is of course 
is quite appropriate. Both premières of the 
spring were Finnish operas, with Daddy’s 
Girl (a name which really doesn’t work in 
English) by Olli Kortekangas being one and 
Leevi Madetoja’s classic The Ostrobothnians 
as the other. In addition, The Hunt of King 
Charles returned to the FNO stage, as will 
Ilkka Kuusisto’s light opera Gabriel, Come 
Back later in the season. Furthermore, it was 
also possilbe to hear The Magic Flute and The 
Merry Widow, both sung in Finnish, in the 
early spring.

The Devil’s Mercenary

The Devil’s Mercenary failed to convince at 
my second viewing also. Weber’s master-
work may not evoke the Romantic feelings 
in modern audiences that it did even one 
hundred years ago, but Juha Hemánus’s 
re-interpretation ridicules the whole piece. 
Apart from a couple of nifty effects and a well 
executed Wolf’s Glen scene, this production 
contains far too much unfunny “comedy”, 
which demeans the more serious aspects of 
Der Freischütz. The totally unnecessary cha-
racter Kuosmanen, played by the noted actor 
Martti Suosalo, quickly becomes irritating, 
and is the principal example of the superf-
luous embellishments to the opera. What a 
pity that the production team had so little 
faith in Weber’s original vision that they felt 
compelled to move the action to modern 
Hollywood. As I have said, this brought 
nothing extra to the story, and the kick that 
Der Freischütz is still capable of delivering is 
now completely diluted.

At least musically things were at a more 
acceptable level on October 10. Kirsi 
Tiihonen’s dramatic soprano is perhaps too 
heavy for Agathe, but she sang with a con-
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Jouni Kokora Kasparina Paholaisen palkka-
ampujassa.
Jouni Kokora as Kaspar in The Devil’s 
Mercenary.
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olen kokenut. Matti Salminen oli yksise-
litteisesti suurenmoinen piinatun tsaarin 
roolissa, äänellisesti ja näyttämöllisesti su-
evereeni dominoiden näyttämöä ja tapah-
tumia, kuten tässä roolissa pitääkin. Vaik-
ka muut laulajat eivät tätä tasoa saavutta-
neet, Kansallisooppera oli koonnut vahvan 
miehityksen jossa ei ollut laisinkaan heikko-
ja lenkkejä. Erityisesti Jyrki Korhosen var-
masti laulettu Pimen ja Jorma Silvasti juo-
nittelevana Shuiskina tekivät vaikutuksen. 
Mika Pohjonen kuulosti sopivan sankaril-
liselta Vale-Dmitrin roolissa, ja Lilli Paasiki-
vi lauloi tyypillisen hienostuneesti Marina-
na. Jukka Romu oli hauska Varlaam, mutta 
rooli sopii paremmin aidolle bassolle kuin 
Romun kaltaiselle baritonille. Hannu Nie-
melä teki luotettavaa työtä Rangonin roo-

lissa. Pienemmistä rooleista ainakin Jaakko 
Kortekangas (Shtshelkalov) ja Lassi Virta-
nen (Heikkomielinen) ansaitsevan mainin-
nan. Eri Klas on hyvin kokenut Boris Godu-
novin johtaja, joten esityksessä oli sopivasti 
vetoa, ja hän sai niin orkesterin kuin erityi-
sesti kuoronkin kunnostautumaan.

Jevgeni Onegin
Venäläistä teemaa jatkoi Tšaikovskin Jevge-
ni Onegin. Tämä pienimuotoisempi ooppe-
ra ei yllä Boriksen mittoihin tai tehoon, vaik-
ka onkin sinällään myös hyvin venäläinen 
teos. Tšaikovskin tunnetuimman oopperan 
vahvuuksia ovat juuri pienieleisyys, lyyrisyys 
sekä melodisuus. Steven Pimlottin ohjaus 
antaa tälle teokselle täysin kelvollisen, perin-

teisen, ehkä turhan sokerisen näyttämölle-
panon. Näin Oneginin marraskuun 13. päi-
vänä, jolloin tarjolla oli hyvä mutta hieman 
rutiininomainen esitys. Tommi Hakala oli 
aristokraattinen Onegin, mutta olisin odot-
tanut häneltä hieman intensiivisempää eläy-
tymistä. Satu Vihavainen teki luotettavaa 
työtä Tatjanan roolissa, vaikka korkeimmat 
nuotit kuulostivat vähän kimakoilta. Jyrki 
Anttilan tenori ei ehkä taivu ihanteellisesti 
Lenskin runollisuuteen, mutta hän sai kuo-
linkohtaukseensa asiaan kuuluvaa melanko-
liaa. Jyrki Korhonen oli tyypillisen muhkeas-
sa äänessä Gremininä, ja Riikka Rantanen 
(Olga), Anna-Liisa Jakobsson (Larina) sekä 
Juha Riihimäki (Triquet) olivat niin ikään 
hyviä pienissä rooleissaan. Pertti Pekkanen 
tuki laulajiaan hyvin ja johti varmalla am-

summate sense of style. Dilbér’s much lighter 
voice is well suited to Ännchen’s music, but 
her diction was not always clear. Jyrki Anttila 
was a solidly heroic Max, and discounting 
a dryness of tone is his top register, Jouni 
Kokora fared well in the role of Kaspar. Rai-
mo Laukka (Ottokar) and Marko Nykänen 
(Kuno) gave qualified performances in their 
smallish roles. Matti Turunen sang from the 
side of the stage while the indisposed Petri 
Pussila acted the part of the Hermit. Kari 
Tikka conducted in his usual reliable fashi-
on, but was unable to find much inspiration 
– but then again, it is hard to imagine how 
such a dismal production could inspire the 
conductor and cast into giving more than a 
routine performance.

Boris Godunov

Modest Mussorgsky’s Boris Godunov is one 
of the truly great operas. The power of this 
austere piece lies in the elemental music of 
Mussorgsky and also in the character of Bo-
ris himself, who acts as a focal point for the 
otherwise kaleidoscopic plot. The current 
production has been in the FNO reperto-
ry for eleven years now, but Friedrich Mey-
er-Oerterl’s dark vision of the piece works 
well and is still topical – as of course is the 
opera itself. The grey and claustrophobic sta-
ging suits the atmosphere of Boris, and apart 
from a couple of tasteless details, this mo-
dern interpretation does justice to the time-
less story of this towering opera.

I saw the performance on October 16, 
which was quite possibly the best Boris I have 
experienced. Matti Salminen was simply 
magnificent in the role of the tormented 
Czar, vocally and theatrically overwhelming, 
completely dominating the the stage and the 
story, as is of course pertinent in this part. 
Although the other singers didn’t reach 
this level, the FNO had put together a fine 
cast without any weak links. Especially Jyrki 
Korhonen’s securely sung Pimen and Jorma 
Silvasti’s scheming Shuisky made an impressi-
on. Mika Pohjonen sounded suitably heroic 
as the False Dmitry, and Lilli Paasikivi gave 
a typically refined portrayal of Marina. Jukka 
Romu was an amusing Varlaam, even if the 
role would be more appropriate for a bass 

Matti Salminen oli suurenmoinen Boris Godunovin roolissa.    Matti Salminen was magnificent as Boris Godunov.
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mattitaidolla, vaikka ei suurta inspiraatiota 
saavuttanutkaan. 

Rigoletto
Syksyn toinen ensi-ilta oli Verdin suurteos Ri-
goletto. Tämä teos on Verdin hienoimpia, ja 
yksi kaikkein onnistuneimmista oopperois-
ta ylipäätään. Verdi oli sellaisten merkkite-
osten kuin Nabuccon, Luisa Millerin ja Mac-
bethin myötä jo varmistanut asemansa 1800-
luvun puolivälin johtavana oopperan teki-
jänä, mutta vasta Rigoletosta alkanut kausi 
sinetöi Verdin kuolemattomuuden Italian 
parhaana oopperasäveltäjänä. Rigoletto on 
todellinen musiikin ja draaman yhteensu-
lauma ja selkeästi suurinta italialaista mu-
siikkiteatteria sitten Mozartin Don Giovan-
nin. Lähes jokainen tahti tässä oopperassa 
on osa hittibiisiä, mutta kaikki musiikki so-
pii täysin dramaattiseen yhteyteen. Rigolet-
to itse on oopperakirjallisuuden suurimpia 
baritonirooleja, ja tämä monitahoinen hah-
mo edellyttää esittäjältään huomattavia ää-
nellisiä voimavaroja, ilmaisukykyä ja näytteli-
jän taitoja. Vaikka tämä teos sisältääkin suo-
rastaan uskomattoman määrän upeaa, ver-
rattoman melodista ja tarttuvaa musiikkia, 
yksi oopperan suuria kohokohtia on mieles-
täni Rigoleton selvästi Shakespeare-vaikut-
teinen monologi ensimmäisessä näytökses-
sä, ”Pari siamo”, jossa hän vertaa itseään sa-
lamurhaaja Sparafucileen. Kyseessä ei mis-
sään nimessä ole perinteinen aaria, sillä sii-

nä ei ole yhtä kantavaa melodiaa tai raken-
netta, vaan tunnelmat ja säestys muuttuvat 
Rigoleton ajatusten myötä – kyseessä on siis 
aidosta musiikkidraamasta. 

Kansallisoopperan produktion toteutti 
Georg Rootering. Hän oli siirtänyt tapah-
tumat 1500-luvun Mantovasta lähemmäksi 
nykypäivää, mutta tarkka ajankohta jäi luul-
tavasti tarkoituksellisen epäselväksi, mutta 
luultavasti tämä 1940- tai 50-luku. Herttua 
oli selvästi jokin alamaailman pomo, ja ta-
pahtumapaikkoina olivat mm. pimeä yöker-
ho, syrjäiset kujat sekä autio teollisuushalli. 

Minä pidin tästä ohjauksesta. Mafia-Rigolet-
toja on toki nähty ennenkin, joten idea ei 
kovin originelli ole, mutta konsepti istuu hy-
vin tähän teokseen. Rooteringin ohjaus ei 
ehkä muodostanut kovin ehyttä kokonaisuut-
ta tarinankerronnallisesti, mutta hän tarjosi 
lukuisia hyvin vaikuttavia näyttämökuvia ja 
joitakin näppäriä oivalluksia. 

Ensi-iltaan 29.11. Kansallisoopperan oli 
onnistunut kokoamaan kansainvälisestikin 
katsoen hyvin tasokkaan miehityksen. Pää-
roolin lauloi Paolo Gavanelli, joka on yksi 
aikamme huomattavimpia Verdi-baritone-

rathern than a baritone like Romu. Hannu 
Niemelä was a reliable Rangoni, and Jaakko 
Kortekangas (Shtchelkalov) and Lassi Vir-
tanen (the Simpleton) deserve mention. Eri 
Klas is an experienced conductor of Boris, 
and so the music had plenty of drive, and 
he drew spirited performances from the or-
chestra and chorus. 

Eugene Onegin
Tchaikovsky’s Eugene Onegin continued this 
Russian theme. This smaller-scale opera does 
not aspire to the sccope or power of Boris, 
but is very Russian nonetheless. The streng-
hts of Tchaikovsky’s best known opera lie in 
its simplicity, lyricism and melodies. Steven 
Pimlott’s production gives this opera an enti-
rely adequate, traditional and maybe slightly 
too saccharine staging. I saw Onegin on No-
vember 13, which was a decent but somew-
hat routine performance. Tommi Hakala 
was a distinguished Onegin, but I would 
have expected a more intense performance 
from him. Satu Vihavainen acquitted herself 
well as Tatyana, but her top notes tended to 
sound a little shrill. Jyrki Anttila’s dark te-
nor may not be ideally graceful for Lensky’s 
poetic turns, but he found the right note of 
melancholy for his death scene. Jyrki Kor-
honen was in his usual sumptuous voice as 
Gremin, and Riikka Rantanen (Olga), Anna-
Liisa Jakobsson (Larina) and Juha Riihimä-

ki (Triquet) were good in their small roles. 
Pertti Pekkanen was thoroughly capable, 
supportive of his singers, but perhaps not 
the most inspired of conductors.

Rigoletto
The second première of the autumn was 
Rigoletto, one of Verdi’s finest and among 
the most greatest operas. The new produc-
tion at the FNO was by Georg Rootering, 
who had moved the action from 16th cen-
tury Mantua closer to our time. The exact 

Tommi Hakala oli aristokraattinen Onegin. Tommi Hakala was a distinguished Onegin.
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ja. Gavenellilla on melkoisen persoonalli-
nen äänenmuodostus, ja äänessä on joita-
kin soinnittomia kohtia, mutta instrument-
ti on varsin suurikokoinen ja hän hallitsi 
laajan dynaamisen skaalan. Lisäksi hänellä 
on erittäin selkeä ja vivahteikas tekstin lau-
suminen ja vahva näyttämöolemus, ja hän 
tekikin suuren vaikutuksen traagisen Rigo-
leton roolissa. Charles Castronovon teno-
ri saisi olla ehkä astetta suurempi herttuan 
rooliin, mutta se taipui vaivattomasti tähän 
bel canto-tyyliseen musiikkiin ja Castrono-
vo oli ulkonäöllisesti täysin uskottava tässä 
osassa. Myös Anna-Kristiina Kaappola teki 
hienon roolityön Gildana, tarjoten virtuoo-
simaista koloratuurilaulua ja näyttämöllistä 

antaumusta. Kaappolan kaltainen kevyt ko-
loratuurisopraano ei kuitenkaan liene paras 
valinta Gildaksi, vaan rooli sopii mielestäni 
paremmin hieman täyteläisemmälle äänelle. 
Monteronen rooli on lyhyt mutta keskeinen; 
Jouni Kokora lauloi luotettavasti, mutta kui-
vasointisuus ylärekisterissä vähensi hieman 
kirouksen vaikutusta. Juuri näiden korkei-
den nuottien takia rooli sopii paremmin ba-
ritonille kuin bassolle. Jyrki Korhonen oli 
varsin joviaali salamurhaaja ja Riikka Ran-
tanen onnistui tekemään vaikutuksen Mad-
dalenan roolissa. Mikko Franck johti tämän 
esityksen tyypillisen dramaattiseen tyyliinsä, 
mutta piti orkesterin ehkä liiankin tiukassa 
kontrollissa eikä antanut Verdin musiikille 

sen kaipaamaa rytmistä vapautta. Tässä ehkä 
selitys Franckin osakseen saamille buuauk-
sille esityksen päätteeksi.

Näin Rigoleton myös toiseen otteeseen 
tammikuun 21. päivänä. Tällöin miehitys 
koostui täysin Kansallisoopperan omista 
laulajista ja esitys tuntui kotitekoisemmal-
ta. Raimo Laukka oli tyydyttävä Rigoletto. 
Hänen nykyään hieman rosoisesti soiva ba-
ritoninsa sopii varsin hyvin tähän musiik-
kiin, mutta hänen ilmaisuskaalansa on ra-
jallisempi kuin Gavanellin eikä Laukan Ri-
goletosta näin ollen muodostunut yhtä mo-
nisyistä hahmoa. Hieman samaa voisi sanoa 
Mika Pohjosen suorituksesta herttuana. Poh-
josen italialaisittain soivaa tenoria kuunte-

period remained unclear, but the 1940’s or 
50’s seemed to be a good guess. The Duke 
was an bishot of the criminal underworld, 
and the action was situated in a dark night 
club, back alleys and deserted industrial 
buildings. I quite liked this production. The 
Mafia setting is hardly an original idea for 
Rigoletto, but it is a concept that works well 
in this piece. Rootering may not have made 
a terribly coherent dramatic narrative, but 
he did offer some very striking stage pictures 
and several clever insights. 

For the première on November 29, the 
FNO had assembled a very respectable cast, 
even internationally speaking. The title role 
was taken by Paolo Gavanelli, one of the 
foremost Verdi baritones of today. He has a 
rather individual vocal technique, and the 

voice does contain some dry patches, but it 
is a large instrument and he commanded a 
wide dynamic range. In addition, his clear 
and nuanced diction and strong stage pre-
sence made his portrayal of the tragic jester 
a very impressive one. Charles Castronovo’s 
light tenor could have been just a little bigger 
for the role of the Duke, but he was very 
much at home in this bel canto-style music 
and looked completely convincing in the 
part. Anna-Kristiina Kaappola too gave a 
fine performance as Gilda, offering virtuoso 
coloratura singing and dramatic conviction. 
But I don’t think Kaappola’s kind of light 
coloratura soprano is the best kind of voice 
for Gilda; I would have preferred a fuller 
voice. The small role of Monterone may be 
short but it is dramatically pivotal. Jouni 

Kokora sang dependably, but the dryness of 
tone in his top notes lessened the impact of 
the curse. A true baritone might have been 
better casting for this part. Jyrki Korhonen 
was a surprisingly jovial assasin and Riikka 
Rantanen deserves mention for her short 
appearance as Maddalena. Mikko Franck 
conducted in his usual dramatic fashion, 
but kept perhaps too tight a control over 
the orchestra and didn’t always allow Verdi’s 
melodies the rhythmic freedom they need. 
Perhaps this is why he received some boos 
at the end of the performance.

I saw Rigoletto again on January 21. This 
time, the cast was entirely home-grown. Rai-
mo Laukka was a decent Rigoletto. His 
slightly grainy baritone is well suited to this 
music, but his scale of experssion is more 

Rigoletton roolin laulanut Paolo Gavanelli on aikamme huomattavimpia Verdi-baritoneja.
Paolo Gavanelli, one of the foremost Verdi baritones today, sang the role of Rigoletto.

K
uva: H

eikki Tuuli



Wagneriaani 51http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

lee mielellään, mutta olisin kaivannut huo-
mattavasti enemmän näyttämöllistä inten-
siteettiä. Illan tähti oli Sirkka Lampimäki, 
joka lauloi Gildan roolin kauniin vaivatto-
masti ja teki samalla koskettavan tulkinnan. 
Kuten Kaappolan, hänen äänensä on mieles-
täni hieman liian kevyt tähän rooliin, mut-
ta Gildan rooli annetaan usein juuri tämän-
tyyppisille sopraanoille. Monteronen roolis-
sa myös Robert McLoudilla oli hieman on-
gelmia saada ääntään soimaan kunnolla kor-
keimpien nuottien kohdalla. Hannu Fors-
berg ja Tuija Knihtilä täydensivät miehityk-
sen luotettavasti. Tällä kertaa kapellimesta-
rina oli Luke Dollman, joka johti ammatti-
taitoisesti ja varmisti hyvän esityksen, mutta 

hänkään ei saanut aivan ehtaa potkua Ver-
din musiikkiin. 

Tosca
Tosca on varma yleisöhitti, ja Siegwulf Tu-
rekin takuuvarma ohjaus on saanut jo yli 
sata esitystä. 

Tällä kertaa (16.12.) suurin mielenkiin-
non kohde oli vieraileva tähtitenori Anto-
nello Palombi. Hän tarjosi vahvan, hieman 
rosoisesti soivan, miehekkään tenoriäänen 
kajahtavine korkeine nuotteineen, mutta 
tarvittaessa hän kykeni myös herkkään lau-
luun. Palombin näyttämötyöskentely Cava-
radossina oli minusta hieman manerisoitu-

nutta, mutta joka tapauksessa hänen esityk-
sessään riitti energiaa. Hän sai myös Päivi 
Nisulan innostumaan tavallistakin enem-
män. Nisulan äänessä ei ehkä ole ihanteel-
lista italialaista lämpöä, varsinkin ylärekiste-
rissä, mutta Toscan rooli sopii muuten hy-
vin hänen dramaattiselle sopraanolleen. Esa 
Ruuttusen korkeita nuotteja puolestaan vai-
vasi kuivasointisuus, mikä merkitsi sitä, että 
toisessa näytöksessä moni kliimaksikohta jäi 
vajaatehoiseksi. Tästä huolimatta hän teki 
jälleen vaikutuksen Scarpian roolissa. Kari 
Tikka johti tavalleen uskollisesti hieman 
vaisusti alussa mutta saadan enemmän in-
toa esitykseen loppua kohden. 

limited than Gavanelli’s, and so Laukka’s 
Rigoletto was not as many faceted as that of 
his predecessor. More or less the same could 
be said of Mika Pohjonen as the Duke. It’s 
always nice to hear his Italianate tenor, but 
for me his performance lacked dramatic in-
volvement. The star of the evening was Sirk-
ka Lampimäki, who sang Gilda effortlessly 
and touchingly. But like Kaappola, I found 
her voice on the light side for this role, even 
though Gilda is quite commonly given to this 
type of soprano. Robert McLoud also had 
some trouble with Monterone’s high-lying 
phrases. Hannu Forsberg and Tuija Knihtilä 
completed the cast reliably. The conductor 
at this performance was Luke Dollman, who 
gave a professional and securely led reading, 
but he too failed to find quite the right level 
of thrust for this music.

Tosca

Tosca is a certain crowd-puller, and Siegwulf 
Turek’s surefire production has already re-
ceived over a hundred performances. The 
biggest attraction this time (December 16) 
was the visiting star tenor Antonello Palom-
bi. He had a robust, masculine teror voice 
with ringing top notes, but he was also able 
to deliver some very sensitive singing. I found 
his acting a little mannered, but he did bring 
a good deal of energy to the stage. He also 
inspired Päivi Nisula more than usual. Her 
voice may lack ideal Italianate warmth, es-
pecially in the top register, but the role of 
Tosca otherwise fits her dark dramatic sop-
rano well. Esa Ruuttunen’s top notes were 
plagued by dryness, which meant that many 
of the climaxes in the second act especially 

lacked power. In spite of this, he still mana-
ged to make an impression as Scarpia. Kari 
Tikka was true to his habits, starting off a 
little sedately but then rising to the occasi-
on later in the performance.

Daddy’s Girl
The first Finnish work of the spring season 
was the relatively recent opera by Olli Kor-
tekangas, Daddy’s Girl. It had first been per-
formed in 2007 at the Savonlinna Opera Fes-
tival, and received quite a lot of positive cri-
tique. I didn’t see Daddy’s Girl then, so the 
FNO performance was my first encounter 
with this opera. 

Kortekangas’s piece, based on a libret-
to written by the composer and producer 
Michael Baran, tells the story of Anna, the 

Esa Ruuttunen Scarpiana ja Päivi Nisula Toscana.  Esa Ruuttunen as Scarpia and Päivi Nisula as Tosca.
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Isän tyttö

Kevään ensimmäinen suomalaisteos oli Olli 
Kortekankaan verrattain uusi ooppera, Isän 
tyttö. Kyseinen teoshan oli saanut ensiesityk-
sensä vuonna 2007 Savonlinnassa ja nautti-
nut myönteisestä kritiikistä. Itse en silloin 
nähnyt Isän tyttöä, joten Kansallisoopperan 
esitys oli minulle ensimmäinen kosketus tä-
hän oopperaan. 

Kortekankaan teos, joka perustuu sävel-
täjän ja Michael Baranin kirjoittamaan lib-
rettoon, kertoo päähenkilö Annasta. Oop-
perassa seurataan Annan elämän vaiheita, 
lähinnä eri takaumien kautta, ja samalla 
käydään läpi melkoinen annos Suomen lä-
hihistoriaa. Oopperan nykypäivään sijoittu-
vassa kehystarinassa Anna on palannut Suo-
meen vieraantuneen perheensä luo vietetty-
ään monta vuotta Afrikassa. Hänellä on pal-
jon selvitettävää niin ikääntyneen äitinsä Sii-
rin kuin entisen miehensä ja lastensa kans-
sa. Anna nimittäin on nimittäin sairas eikä 
elinaikaa ole paljon jäljellä. Oopperan nimi 
viittaa Annan sodassa kaatuneeseen isään, 
jonka kanssa tytär on käynyt mielikuvitus-
keskusteluja pienestä pitäen. Isän tytössä on 
siis teemana ennen kaikkea menneiden hy-
väksyminen ja elämässä eteenpäin pääsemi-
nen. En ole aivan varma, onko oopperan dra-
maattinen rakenne lukuisine takaumineen 
paras mahdollinen muoto tarinan ja aiheen 
työstämiseen, mutta kohtaukset ovat varsin 
ytimekkäitä, eikä selviä tyhjäkäynnin kohtia 

pahemmin ollut. Kortekankaan musiikki on 
”helppoa”, eli vaikka se on selvästi moder-
nia, se on linjakasta ja melodista ja ilmeisen 
kiitollista laulettavaa. Mitään kovin mieleen-
painuvaa ei ollut tarjolla, eikä ooppera ehkä 
tavoittanut sitä koskettavuutta, jota aihepii-
ri edellyttäisi, mutta taidokkaasti rakennettu 
ja toimivalla, miellyttävällä tavalla sävelletty 
teos on paljon onnistuneempi kokonaisuus 
kuin muutamat viime vuosina Kansallisoop-
perassa nähdyt uudet oopperat. 

Kuten yleensä, Kansallisooppera tarjosi 
tällekin teokselle erinomaiset puitteet. Micha-
el Baranin ja Anna Kelon yhteisohjaus hyö-
dynsi remontoidun Kansallisoopperan näyt-

tämötekniikkaa tehokkaasta, ja näin kohta-
ukset vaihtuivat nopeasti. Riikka Rantanen 
teki 28.1. vahvan roolityön Annana, ja Päivi 
Nisula (Siiri), Juha Kotilainen (Annan mies 
Urho) sekä Juha Riihimäki (Taisto) onnis-
tuivat varsin vakuuttavasti esittämään rooli-
hahmojaan eri aikakausina ja ikäisinä. An-
nan lapsien rooleissa Nicholas Söderlund ja 
ennen kaikkea Mari Palo tekivät vaikutuk-
sen. Jaakko Kortekangas toi kohtauksiinsa 
Annan isänä sopivaa lämpöä ja haikeutta. 
Kansallisoopperan kuoro ja orkesteri kun-
nostautuivat Kari Kropsun johdolla. 

main character. The opera follows Anna’s 
life, especially through flashbacks, and at 
the same time taking the audience through 
a good chunk of recent Finnish history. In 
the framing plotline, set in the present, Anna 
has returned to Finland and her estranged 
family after spending a number of years in 
Africa. She has many issues to resolve with 
her aged mother, Siiri, her ex-husband and 
also her children; Anna is seriously ill, and 
does not have long to live. The name of the 
opera refers to Anna’s father, killed in the 
war, with whom Anna has had imaginary 
conversation since she was little. Daddy’s 
Girl deals principally with the themes of ac-
cepting the past and moving on in life. I’m 
not quite sure that dramatic structure of this 
opera with its numerous flashbacks is the 
best form in which to tell this story, but the 
scenes are fairly succinct and there weren’t 
really any points of inertia. Kortekangas’s 
music is “easy”, in the sense that it is melodic 
and accessible though clearly modern. It did 
not offer anything truly memorable, howe-
ver, and failed to pull at the heartstrings in 
the way the themes of the opera would sug-
gest. But Daddy’s Girl, deftly composed and 
put together, is a much more approachable 
opera than many of the new works seen at 
the FNO in recent years. 

As usual, the FNO gave also this piece an 
excellent staging. The production by Micha-
el Baran and Anna Kelo used the technical 

capabilities of the renovated FNO stage to 
good effect, ensuring fast changes of scene. 
Riikka Rantanen gave a strong portrayal 
of Anna on January 28, and Päivi Nisula 
(Siiri), Juha Kotilainen (Anna’s husband 
Urho) and Juha Riihimäki (Taisto) made 
convincing characters at different ages and 
periods. As Anna’s children, Nicholas Söder-
lund and particularly Mari Palo made good 
impressions. Jaakko Kortekangas brought 
appropriate warmth and melancholy to his 
scenes as Anna’s father. The FNO chorus 
and orchestra aquitted themselves well un-
der the baton of Kari Kropsu. 

The Magic Flute

I’m no great fan of The Magic Flute, and in 
modern times it is difficult to come to terms 
with its openly racist and sexist aspects. When 
watching this opera, I find my sympathies lie 
more with the Queen of Night rather than 
the insufferably hypocritical priesthood. I 
mean really, what kind of measure of spiri-
tual englightenment is subjecting yourself to 
tests with a significant probability of physi-
cal injury or even death, and which can ap-
parently only be overcome by using magic 
items? Of course, Mozart’s music does com-
pensate a bit for the sheer stupidity of the 

Riikka Rantanen teki vahvan roolityön Isän tytössä.
Riikka Rantanen gave a strong portrayal as Anna in Daddy’s Girl.

K
uva: Stefan B

rem
er



Wagneriaani 53http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

Taikahuilu

En ole mikään kovin suuri Taikahuilu-fani, 
ja nykypäivänä on vaikea hyväksyä sen avoi-
men rasistisia ja seksistisiä piirteitä. Tätä oop-
peraa seuratessa minun sympatiani ovat pi-
kemminkin Yön kuningattaren kuin sietä-
mättömän tekopyhien pappien puolella. Siis 
ihan oikeasti, minkälainen henkisen valistu-
neisuuden mittari on alistua kokeille, joissa 
on suuri todennäköisyys loukkaantua vaka-
vasti tai jopa kuolla, ja joista näemmä selvi-
ää ehjänä vain käyttämällä taikaesineitä…? 
Toki Mozartin musiikki korvaa jonkin ver-
ran tarinan typeryyttä, mutta se ei minusta 
missään kohtaa kohoa Da Ponte –ooppe-
roiden tasolle.

Kansallisoopperan viimeisin produktio on 
ollut yleisömenestys, ja näin sen nyt kolmat-
ta kertaa helmikuun 12. päivänä. Jussi Tapo-
lan sinänsä onnistunut, Kalevala-vaikuttei-
nen ohjaus ei kuitenkaan sisällä mitään eri-
tyisen kekseliästä tai mieleenpainuvaa (rie-
mastuttavaa siiliä mahdollisesti lukuun ot-
tamatta), eikä esitys kyennyt pitämään yllä 
innostustani korkeatasoisesta miehityksestä 
huolimatta. Jorma Silvasti lauloi tyypillisen 
hienostuneesti Taminon roolissa, ja Tiina Va-
hevaaran kevyt sopraano soi kauniisti Pami-
nan musiikissa. Hannu Forsberg oli hienos-
sa äänessä Sarastrona, vaikka hänen mata-
limmista nuoteistaan puuttuukin ihanteelli-
nen syvän basson resonanssi. Anna-Kristii-
na Kaappola kohosi vaivatta Yön kuningat-
taren edellyttämiin stratosfäärisiin korkeuk-

siin, ja Jussi Merikanto oli oiva valinta Papa-
genon rooliin. Esityksen johtanut Kurt Ko-
pecky tarjosi varman, luotettavasti johdetun 
tulkinnan, mutta Mozartin musiikista olisi 
voinut saada ehkä enemmänkin irti. 

Iloinen leski
Franz Léharin Iloinen leski on luultavasti kaik-
kien aikojen onnistunein operetti, joka yhdis-
tää yllättävän viihdyttävän tarinan vuolaasti 
juoksevaan melodiavirtaan. Teosta ei ehkä sy-
välliseksi voi haukkua, mutta ainakin minun 
mielestäni se tarjoaa jopa enemmän yleisin-
himillistä viisautta kuin Taikahuilu. Tämäkin 
teos esitettiin Jussi Tapolan ohjauksena, ja 
näin tämänkin kolmatta kertaa 25.2. Kelpo 
perusohjaus Anna Kontekin aina yhtä tyy-

story, but I find even that never reaches the 
level of the Da Ponte operas. 

The latest FNO production has been a po-
pular success, and I saw it now for the third 
time on February 12. However, Jussi Tapola’s 
Kalevala-influenced version doesn’t contain 
anything particularly inventive or memorable 
(with the possible exception of the delight-
ful hedgehog), and the performance failed 
to keep up my enthusiasm in spite of a very 
good cast. Jorma Silvasti sang Tamino with 
typical refinement, and Tiina Vahevaara’s 
light, pleasant soprano was appropriate for 
Pamina. Hannu Forsberg was in good voice 
as Sarastro, even though he lacks the sonoro-
us lower register of a true deep bass. Anna-
Kristiina Kaappola ascended effortlessly into 
the stratosphere as The Queen of Night, and 
Jussi Merikanto was a fun Papageno. The 
conductor, Kurt Kopecky, provided a reliab-
ly conducted, balanced interpretation, but I 
was left with the feeling that more could be 
extracted from Mozart’s score.

The Merry Widow
The Merry Widow by Franz Léhar is probably 
the most popular operetta of all time, combi-

Tamino (Jorma Silvasti) ja eläimet Taikahuilussa. Tamino (Jorma Silvasti) and the animals in The Magic Flute.

Iloinen leski esitettiin Anna Kontekin 
tyylikkäissä puvuissa ja lavasteissa
The Merry Widow was performed in in Anna 
Kontek’s stylish set and costumes

K
uva: Stefan B

rem
er

K
uva: H

eikki Tuuli



54 Wagneriaani http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

likkäissä puvuissa ja lavasteissa toimii hyvin, 
eikä tällainen teos muuta kaipaakaan. Ritva-
Liisa Korhonen ja Jyrki Anttila selvästi naut-
tivat rooleistaan operetin pääparina, vaikka 
heidän välisestään näyttämökemiasta puut-
tui pieni silaus viehätysvoimaa. Iloisen les-
ken kakkosparina, Valenciennen ja Camil-
len rooleissa Tiina Vahevaara ja Juha Rii-
himäki olivat niin ikään luotettavia, ja pie-
nempienkin roolien esittäjillä näytti olevan 
varsin hauskaa. Hannu Bister johti sopivan 
eloisasti. Iloisen lesken jälkeen lähdin ooppe-
rasta paremmalla tuulella kuin poistuessani 
Taikahuilun esityksestä. 

Kaarle kuninkaan metsästys
Suomalaista teemaa jatkoi Kaarle kuninkaan 
metsästys, jota Kansallisooppera mainostaa 
jostain syystä kääntämättä nimeä Kung Karls 
jaktina. Vaikka säveltäjä Fredrik Pacius oli-
kin syntyjään saksalainen, ja teoksen libret-
to on ruotsinkielinen ja tapahtumapaikka-
na Ahvenanmaa, pidetään Kaarle kuninkaan 
metsästystä ensimmäisenä suomalaisena oop-
perana, ja sillä oli merkittävä vaikutus suo-
malaisen musiikkielämän ja jopa kansallisen 
identiteetin rakentamisessa. Libretto ei ole 
kovinkaan huomattava kaunokirjallinen saa-
vutus, mutta sellainen suurmies kuin Saka-
ri Topelius pystyi itsekin myöntämään, että 
tarina on varsin pöhkö, mutta että musiikil-
la oli selkeästi pääosa tässä teoksessa. Ja erit-
täin onnistunutta musiikkia se onkin. Paci-

ning a surprisingly entertaining story with co-
pious flowing melodies. It may not be a deep 
work, but at least I find it offers more in the 
way of humane wisdom than The Magic Flu-
te. This production was also the handiwork 
of Jussi Tapola, also seen for the third time 
on February 25. The thoroughly decent, un-
complicated production in Anna Kontek’s 
stylish set and costumes work well, and that 
is all this kind of work really needs. Ritva-
Liisa Korhonen and Jyrki Anttila enjoyed 
themselves as the main couple, although 
the chemistry between them lacked a sliver 
of charm. Tiina Vahevaara and Juha Riihi-
mäki as the second couple, Valencienne and 
Camille, were also relaible, and the smaller 
roles were all cast well. Hannu Bister led a 
suitably lively performance. After The Merry 
Widow, I left the opera in a considerably bet-
ter mood than after The Magic Flute. 

The Hunt of King Charles
The Finnish theme was continued by The 
Hunt of King Charles. Even thought the com-
poser Fredrik (Friedrich) Pacius was German 
by birth, the libretto was written by the Sw-
edish-speaking Zacharias Topelius and the 
setting is (the predominantly Swedish-spea-
king) island of Åland, this work is conside-
red to be the first Finnish opera, and it had 
a large influence on Finnish musical circles 
and even on the national identity in the mid-

1800’s. The libretto is no great piece of lite-
rature, but such a remarkable man as Tope-
lius was happy to admit that the story is pret-
ty silly, but that it is the music that counts. 
And very nice music it is too. Pacius was ob-
viously a thoroughly professional composer, 
and the music of The Hunt of King Charles 
is pleasantly melodic and dramatically apt, 
and the scenes are clearly structured. The in-
fluence of German Romanticism, particular-
ly Weber’s Freischütz and Beethoven’s Fide-
lio, is clear, but Pacius’s music is individual 
enough to deflect any outright accusations 
of mimicry. Though the opera contains only 
one bona fide hit (Leonora’s ballad), the mu-
sic is enjoyable througout.

The highly entertaining FNO production 
from a couple of years ago is Joakim Groth’s 
handiwork. Even though his approach is a 
deconstructionistic one, Groth does not 
stoop to the level of ridicule prevalent in 
The Devil’s Mercenary, but rather manages to 
both provoke thought and amuse through the 
clashes of style and periods on stage. Harri 
Karri led a lively performance (March 7), in 
which I couldn’t find much to fault. The role 
of Leonora was supposed to be sung by Tove 
Åman, but due to her sudden indisposition 
the role was taken by Pauliina Linnosaari, 
who made her debut on the FNO stage. Her 
clear, lyric soprano was a pleasant surprise, 
and any slight sense of insecurity was easily 
blamed on the circumstances. I might have 

preferred a bit more heft to the voice in the 
great aria of the second act and the crowd 
scenes of the third, but all in all this was a 
very promising performance. Petrus Schro-
derus offered heroic singing as Jonatan and 
Gabriel Suovanen was again excellent as the 
conspiratorial Gyllenstjärna. The large num-
ber of smaller roles were cast well, and the 
actor Gogo Idman, in the speaking part of 
the king, was an audience favourite.

The Ostrobothnians
Leevi Madetoja’s opera The Ostrobothnians is 
a great piece of work, and is deservedly the 
most performed Finnish opera. Madetoja’s 
music is firmly grounded in the Romantic 
tradition, but it also shows the influence 
his more modernist contemporaries. In The 
Ostrobothnians, Madetoja adeptly combined 
folk song-like melodies with a lush Puccini-
an orchestration. When the very proficient 
libretto, with just the right amount of pat-
riotism not to turn it syrupy, is brought into 
the picture, a recipe for success in Finland is 
obvious. However, the themes of the opera, 
justice, freedom and standing up to opressi-
on, are universal and unfortunately still very 
current in many parts of the world.

Jussi Tapola was behind the new produc-
tion for the FNO. True to his habits, Tapola 
offered an accomplished period setting, which 
worked well and didn’t contain anything an-

Petrus Schroderus tarjosi sankarillista sointia Jonatanin roolissa Kaarle-kuninkaan metsästyksessä.
Petrus Schroderus offered heroic singing as Jonatan in The Hunt of King Charles.
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us oli selvästi vakaa ammattimies, ja Kaarle 
kuninkaan metsästyksen musiikki on miellyt-
tävän melodista, kohtaukset on taidokkaasti 
rakennetut ja dramaattiset käänteet peilau-
tuvat musiikin kautta. Vaikutteet saksalai-
sesta romantiikasta, etenkin Weberin Taika-
ampujasta ja Beethovenin Fideliosta ovat sel-
viä, mutta Paciuksen ote on riittävän omin-
takeinen varmistaakseen, ettei kyseessä ole 
pelkkää matkimista. Varsinaisia hittejä teos 
ei sisällä Leonoran balladia lukuun ottamat-
ta, mutta musiikki on muuten kauttaaltaan 
nautinnollista.

Kansallisoopperan produktio palasi näyt-
tämölle parin vuoden takaa Joakim Grothin 
varsin viihdyttävänä ohjauksena. Vaikka 
Grothin ote on melko dekonstruktionisti-
nen, hän ei alennu samanlaiseen teoksen 
halventamiseen kuin Paholaisen palkka-ampu-
ja, vaan onnistuu herättämään niin ajatuk-
sia kuin viihdyttämään näyttämöllä nähtävi-
en eri aikakausien yhteentörmäyksien myö-
tä. Eloisan esityksen (7.3.) johti Harri Kar-
ri, ja Kansallisoopperan ylöspanossa ei juu-
rikaan ole valittamista. Tove Åmanin piti 
laulaa oopperan pääroolin, Leonoran, mut-
ta hänen äkillisen sairastumisensa takia hä-
nen tilallaan kuultiin Pauliina Linnosaarta, 
joka teki samalla Kansallisoopperan debyyt-
tinsä. Ja erittäin hieno debyytti olikin. Hä-
nen lyyrinen sopraanonsa soi erittäin kau-
niisti ja kirkkaasti, ja hienoinen epävarmuus 
muutamassa kohdassa on helppo panna olo-
suhteiden piikkiin. Toisen näytöksen suures-

sa aariassa ja kolmannen näytöksen joukko-
kohtauksissa olisin toivonut hieman enem-
män potkua ääneen, mutta kaiken kaikki-
aan tämä oli erittäin lupaava esitys. Petrus 
Schroderus tarjosi sankarillista sointia Jona-
tanin roolissa, ja Gabriel Suovanen oli jäl-
leen erinomainen juonittelevana Gyllenstjär-
nana. Lukuisat pienemmät roolit oli miehi-
tetty hyvin, ja näyttelijä Gogo Idman, joka 
esitti kuninkaan puheroolin, oli yleisön eri-
tyinen suosikki. 

Pohjalaisia
Leevi Madetojan ooppera Pohjalaisia on hie-
no teos, ja se on ansaitusti eniten esitetty suo-
malainen ooppera. Madetojan musiikki poh-
jautuu romanttiseen perinteeseen, mutta hän 
sai paljon vaikutteita myös modernimmasta 
musiikista. Pohjalaisissa hän onnistuneesti yh-
disti kansanlaulunomaisia melodioita pucci-
nimaisen rikkaaseen orkestraatioon. Kun yh-
tälöön lisätään vielä toimiva libretto, joka si-
sältää sopivasti isänmaallisuutta ilman että se 
olisi siirappista, kotimaisen menestysteoksen 
syntyminen oli liki taattua. Kuitenkin Pohjalai-
sissa käsitellyt teemat oikeudenmukaisuudes-
ta, sorron vastustamisesta ja vapaudesta ovat 
universaaleja, ja edelleen valitettavan ajankoh-
taisia monessa maailman kolkassa. 

Kansallisoopperaa varten Jussi Tapola oli 
tehnyt uuden ohjauksen. Tavoilleen uskolli-
sena Tapola tarjosi takuuvarman periodiohja-
uksen, joka oli hyvin toimiva ja joka ei sisältä-

nyt mitään erityisen ärsyttäviä tai kyseenalaisia 
piirteitä. Toisaalta ohjauksessa ei myöskään ol-
lut mitään kovin persoonallista tai mieleenpai-
nuvaa. Vain häjyjen saapuessa toisessa näytök-
sessä oli jotain hieman ennalta arvaamaton-
ta. Hannu Lindholm oli valmistanut näyttä-
vän lavastuksen, johon Anna Kontekin aina 
yhtä hienot puvut istuivat luontevasti.

Pohjalaisten ensi-ilta maaliskuun 28. päivä-
nä oli menestys Kansallisoopperalle, ja osoi-
tus siitä että tämä teos on edelleen yleisösuo-
sikki. Kari Kropsu johti hengittävän, taidok-
kaasti muovatun tulkinnan Madetojan oop-
perasta, ja orkesteri sai tehtyä oikeutta par-
tituurin monille eri väreille. Kaikki solistit 
olivat tehtäviensä tasolla ja esityksessä oli ai-
toa ensemble-teoksen henkeä. Jaakko Korte-
kangas (Jussi) ja Helena Juntunen (Liisa) oli-
vat vaikuttavia niin äänellisesti kuin näyttä-
möllisestikin, ja Riikka Rantanen antoi kau-
den hienoimman esityksensä Maijan roolis-
sa. Jyrki Anttila oli niin ikään hienossa ää-
nessä Antin roolissa. Margit Westerlundilla 
(Kaisa) sekä Mika Pohjosella (Salttu) oli sel-
västi hauskaa rooleissaan, ja Jyrki Korhonen 
(Vallesmanni) sekä Hannu Forsberg (Erkki) 
olivat tyypillisen varmaotteisia. Pienemmistä 
rooleista mainittakoon Raimo Laukka he-
rastuomarina, joka teki lyhyestä esiintymi-
sestään melkoisen kohokohdan. Näin on-
nistuneen illan myötä Pohjalaisia nähdään 
varmaan monena kautena Kansallisooppe-
ran lavalla, ja pitänee paikkansa suosituim-
pana suomalaisoopperana. 

noying or dubious. On the other hand, neit-
her did the production present any highly 
individual or insightful aspects. Only during 
the arrival of the “häjyt” or country ruffians 
was there any attempt at something slightly 
out of the ordinary. The set design by Hannu 
Lindholm provided a handsome backdrop for 
Anna Kontek’s classy costumes. 

The première of The Ostrobothnians on 
March 28 was a great success for the FNO 
and showed that this work will continue as an 
audience favourite. Kari Kropsu lead a vital, 
skillfully crafted reading of Madetoja’s opera, 
and the orchestra brought out the many hues 
of the rich score. All the soloists were well up 
to their tasks, and the whole performance had 
a very welcome feel of true ensemble work. 
Jaakko Kortekangas (Jussi) and Helena Jun-
tunen (Liisa) were impressive both vocally and 
on stage, and Riikka Rantanen gave her most 
compelling performance this season as Maija. 
Jyrki Anttila was in fine voice as Annti, and 
Margit Westerlund (Kaisa) and Mika Poh-
jonen (Salttu) evidently enjoyed their parts. 
Jyrki Korhonen as the villainous sheriff and 
Hannu Forsberg as Erkki were as dependable 
as ever. In the smaller roles, particularly Raimo 
Laukka as the lay judge deserves mention for 
turning his short appearance into a highlight. 
After such a triumphant evening, The Ostro-
bothnians will no doubt return frequently to 
the FNO stage and maintain its position as 
the most popular Finnish opera.

Jaakko Kortekangas ja Helena Juntunen olivat Pohjalaisissa vaikuttavia äänellisesti ja näyttämöllisesti
In The Ostrobothmians Jaakko Kortekangas and Helena Juntunen were impressive both vocally and on stage
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