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Pohjalaisia on vahvan dramaattinen kansallisromanttinen ooppera.

The Ostrobothnians
Leevi Madetoja’s most famous opera, The
Ostrobothnians, was revived in October. This
opera competes with Aarre Merikanto’s Juha
for the title of finest Finnish opera. In The
Ostrobothnians, Madetoja combined catchy
folk tunes and a rich, Puccini-like orchestration with an evocative and patriotic story.
Though the National Romantic setting may
seem rather naïve to modern audiences, it
is easy to see how it gained such popularity
and the opera is still strongly dramatic. Jussi
Tapola’s production, premièred in 2009 is
traditional and uncomplicated, and therefore
rather prosaic – a more searching interpretation would have been more appropriate
for today.
I saw The Ostrobothnians on November 12.
This was a competent, well-balanced performance without any particular weaknesses but
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

rin roolissa Ville Rusanen lauloi vahvasti
ja näytteli taidokkaasti, muttei aivan tavoittanut hahmon järkähtämättömyyttä. Tiina
Vahevaara oli niin ikään onnistunut Liisa,
ja Riikka Rantanen oli jälleen vakuuttava
Maijan roolissa. Jorma Silvasti tarjosi tyypillisen paneutuneen roolityön Antti Hankana,
mutta olisin kaivannut hieman sankarillisempaa kalsketta ylärekisteriin. Pienemmät roolit oli kaikki miehitetty vähintään tyydyttäväsi, ja mm. Nicholas Söderlund (vallesmanni), Hannu Forsberg (Erkki Harri), Maarit
Westerlund (Kaisa) sekä Lassi Virtanen (kirjuri) tekivät vaikutuksen. Kari Tikka johti
tavalliseen luotettavaan tyyliinsä.

Kuva: Heikki Tuuli

Leevi Madetojan
kuuluisin ooppera Pohjalaisia palasi ohjelmistoon
loka-marraskuussa. Tämä teos kilpailee Aarre Merikannon Juhan
Teksti / Text:
kanssa hienoimJack Leo
man suomalaisen
oopperan tittelistä. Madetoja yhdisti Pohjalaisissa tarttuvia kansansävelmiä sisältävän,
puccinimaisen rikkaasti soivan partituurin

puhuttelevaan ja kansallismieltä nostattavaan tarinaan. Vaikka teoksen kansallisromanttinen asetelma tuntuu nykypäivänä
hieman naiivilta, niin on helppo ymmärtää,
että ooppera on aikoinaan herättänyt suurta
ihailua ja on edelleen vahvan dramaattinen.
Jussi Tapolan toissavuonna ensi-iltansa saanut produktio on perinteinen, ongelmaton
ohjaus, mutta samalla on vähän lattea – nykypäivään olisi sopinut paremmin teosta
syväluotaavampi tulkinta.
Näin esityksen 12. marraskuuta. Kyseessä oli laadukas, hyvin tasapainoinen esitys,
jossa ei ollut heikkouksia mutta toisaalta ei
mitään erityisen loistavaakaan. Jussi Har-

The Ostrobothnians is a strongly dramatic National Romantic opera.

neither was there anything outstanding. Ville Rusanen as Jussi Harri sang confidently
and acted with conviction, but didn’t quite
attain the character’s steadfastness. Tiina Vahevaara was similarly successful in the role
of Lisa, and Riikka Rantanen made a convincing Maija. Jorma Silvasti gave a typically strong portrayal of Antti Hanka, but this
role really needs a tenor with a more clarion top register. The smaller roles were all taken at least adequately, and among others
Nicholas Söderlund (the sheriff), Hannu
Forsberg (Erkki Harri), Maarit Westerlund
(Kaisa) and Lassi Virtanen (scribe) all made
a good impression. Kari Tikka conducted
with his usual dependability.

Madame Butterﬂy
The late autumn at the FNO included two
Puccini favourites, La Bohème and Madame
Butterfly. The latter opera has been performed in its current incarnation for over ten
years. Lorenzo Mariani’s production is quite traditional, and tells the tragic story of
the encounter between the American naval
officer and the geisha without unnecessary
fuss. The dark stage pictures and the frame
around the stage make the action somewhat distant, however, and consequently the
fate of Cio-Cio-San doesn’t have quite the
impact it should. The production contains
only one clear mistake, which it to bring
down the curtain for the second act intermezzo. In most productions, Butterfly’s vigil and the breaking of dawn are accompanied by impressive lighting effects, but not
in this one. And the only tasteless moment
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Madama Butterﬂy
Loppusyksyn ohjelmistoon kuului kaksi Puccinin suosikkioopperaa, La Bohème ja Madama Butterfly. Jälkimmäistä on esitetty Kansallisoopperassa nykyisessä muodossaan yli
kymmenen vuoden ajan. Lorenzo Marianin
ohjaus on melko perinteinen, ja kertoo tarinan traagisen geisha-tytön ja amerikkalaisen laivastoupseerin kohtaamisesta konstailematta. Tummat näyttämökuvat ja näyttämöä
reunustava kehys ovat tosin hieman etäännyttäviä, eikä Cio-Cio-Sanin kohtalo pääse
koskettamaan täydellä tehollaan. Ohjauksessa on tosin vain yksi selvä virhe, joka on toisen näytöksen intermezzon ajaksi laskeutuva esirippu. Yleensähän Butterflyn odotus-

ta ja aamunsarastusta elävöitetään vaikuttavilla valaistusefekteillä. Ja juuri ennen esiripun laskeutumista nähdään ohjauksen ainoa
selkeä mauttomuus, eli Butterflyn unelmat
murskaava sotalaiva. Mutta muuten ei ole
erityistä valittamista.
Madama Butterfly seisoo tai kaatuu nimiroolin esittäjän myötä. Cio-Cio-San on pitkä
ja raskas, mutta Elisabet Strid selvisi kaikella kunnialla roolin haasteista 29.11. Hänen
sopraanonsa on aavistuksen verran kevyt toisen näytöksen suuria hetkiä ajatellen, mutta
hän enemmän kuin kompensoi tämän koskettavan antaumuksellisella näyttämötyöskentelyllä. Mika Pohjosen tenori sopii sinänsä
hyvin Pinkertonin rooliin, mutta hän ei ollut näyttämöllisesi aina läsnä. Markus Nie-

minen (Sharpless) ja Anna-Liisa Jakobsson
(Suzuki) hoitivat pienehköt roolinsa varmuudella. Ivan Anguélov sai Kansallisoopperan
orkesterin soittamaan Puccinin partituurin
poikkeuksellisen taidokkaasti, ja yleensä vähän ylipitkältä tuntuva intermezzo osoittautui melkoiseksi kohokohdaksi.

Kuollut kaupunki
Loppusyksyn uusi produktio oli Erich Wolfgang Korngoldin tunnetuin ooppera, Kuollut kaupunki (Die tote Stadt). Korngoldin teos
on viime vuosina saanut enemmän huomiota ja alkaa olla jo osa perusohjelmistoa.
Vaikka Kuollut kaupunki sai menestyksellisen vastaanoton vuonna 1920, se vaipui sitKuva: Heikki Tuuli

Madama Butterflyn nimiosa on pitkä ja raskas, mutta Elisabet Strid selvisi kaikella kunnialla roolin haasteista
Madama Butterfly is a long and heavy part, but Elisabet Strid rose to all its challenges.
comes just before the curtain is lowered, as
Butterfly’s dreams are crushed by a war ship.
But apart from these there’s not much to
complain about.
Madame Butterfly stands or falls with the
singer of the title role. Cio-Cio-San is a long
and heavy part, but Elisabet Strid rose to all
its challenges on November 29. Her soprano
may be a little underweight for the big moments of the second act, but she more than
compensated with especially committed ac-
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ting. Mika Pohjonen sang a pleasingly Italianate but uninvolved Pinkerton. Markus
Nieminen (Sharpless) and Anna-Liisa Jakobsson (Suzuki) were thoroughly reliable.
Ivan Anguélov drew particularly lush playing from the FNO orchestra and turned the
usually slightly tedious intermezzo into a genuine highlight.

Die tote Stadt
The new production of the late autumn was
Erich Wolfgang Korngold’s best-known opera, Die tote Stadt (The Dead City). This piece has recently received more attention and
is slowly edging its way into the core repertoire. Although it had a successful première in 1920, Die tote Stadt later lost popularity. There are several reasons for this: firstly, Korngold’s unashamedly late Romantic
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

temmin epäsuosioon. Tähän on monta syytä: Ensinnäkin Korngoldin häpeilemättömän myöhäisromanttinen musiikki tuntui
jo 1930-luvulla vanhanaikaiselta. Toisekseen teos vaatii poikkeuksellisen kyvykkäät
laulajat. Ennen kaikkea oopperan päähenkilö Paul on osoittautunut Kuolleen kaupungin kompastuskiveksi. Tämä on sankaritenorin kestävyyden edellyttävä rooli, mutta
Paulin musiikki liikkuu monien Wagner-tenoreiden kannalta liian korkealla ollakseen
luonnollinen osa heidän ohjelmistoaan. Nyttemmin tosin teoksen täyteläinen ja taidokas orkestraatio, unen ja todellisuuden sekoittuminen sekä yllättävän hienovaraisesti
luopumisesta ja eteenpäin siirtymisestä kertova tarina ovat saaneet enemmän kiinnos-

tusta osakseen. Teos sisältää myös kaksi ehdotonta hittibiisiä, nimittäin ensimmäisen
näytöksen upea melodia ”Glück, das mir
verblieb”, joka toistuu johtoaiheen omaisesti myös myöhemmissä näytöksissä, sekä
kaihoisa Pierrot’n laulu.
Kansallisoopperan uuden produktion ohjasi tanskalainen Kaspar Holten. Hänet tunnetaan modernin Regietheater-tyylin edustajana, ja hänen nykyaikaiset oopperaohjauksensa ovat jakaneet mielipiteitä. Kuolleessa
kaupungissa Holten kuitenkin osoitti olevansa älykäs, kekseliäs ja teosta kunnioittava ohjaaja. Erityisesti henkilöohjaus oli vaikuttavaa. Holtenin kyseenalaisin keksintö
oli kuolleen Marien tuominen näyttämölle
mykkäroolina (häntä esitti näyttelijä Kirsti

Valve). Marie oli läsnä lähes tauotta, ja vaikka tämä olikin aluksi hieman hämmentävää
siitä ei ollut häiriöksi asti. Kolmannessa näytöksessä tosin aave-Marieta käytettiin vahvasti draaman tehostamiseksi.
En ollut aluksi vakuuttunut Es Devlinin
lavastuksesta: näyttämö oli kuvien ja kirkkoja kuvaavien pienoismallien peitossa. Mutta
toisen näytöksen alussa tapahtui äärettömän
hieno muodonmuutos näyttämön takaosan
auetessa paljastaakseen Brüggen (oopperan
”kuollut kaupunki”). Tämä oli visuaalisesti niin vaikuttava hetki, että pelkästään sen
tähden olin myyty tälle produktiolle. Lähes
yhtä hieno ja yllättävä oli kolmannen näytöksen uskonnollisen kulkueen toteutus. NäytKuva: Stefan Bremer

Kuolleen kaupungin pääparina esiintyneet Camilla Nylund ja Klaus Florian Vogt laulavat kesällä myös Bayreuthissa.
Camilla Nylund and Klaus Florian Vogt, the main couple of Die tote Stadt, sing at Bayreuth in the Summer.
sound started to feel old-fashioned already
by the 1930s. Secondly, the opera requires exceptionally good singers. Especially the protagonist Paul has been a stumbling block for
Die tote Stadt. The role demands the stamina of a Heldentenor, but the music lies too
high to be comfortable for most Wagnerian
tenors. More recently, however, the rich and
skilful orchestration, the mixture of dream
and reality and the touching message of letting go and moving on have rekindled inhttp://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

terest in this work. The opera also includes
two great hit tunes, the wonderful melody
of “Glück, das mir verblieb” in the first act,
reprised leitmotif-like later in the opera, and
the wistful song of Pierrot.
The FNO production was by the Dane
Kaspar Holten. He is known as a proponent of modern Regietheater, and his productions have been controversial. In Die
tote Stadt, Holten showed himself to be an
intelligent, inventive and respectful produ-

cer. Particularly his directing of the singers
was telling. Holten’s most questionable idea
was to bring the dead Marie on stage as a
silent part (played by Kirsti Valve). Marie
was present ghost-like almost throughout
the opera, and although this felt somewhat
confusing to begin with it never became a
distraction. In the third act, the ghostly Marie was used surprisingly effectively to enhance the action.
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tämöllisesti luen tämän Kansallisoopperan
hienoimpien produktioiden joukkoon.
Myös musiikillinen toteutus oli huipputasoa näkemässäni kahdessa esityksessä
(30.11. ja 16.12.). On vaikea kuvitella, että
päärooleihin löytyisi parempia laulajia kuin
Camilla Nylund ja Klaus Florian Vogt. Nylundin hopeisenhohtava lyyris-dramaattinen ääni sopii hyvin tähän musiikkiin ja
hänellä oli riittävästi voimavaroja Marien
rooliin. Vain kohdin olisin toivonut aavistuksen verran enemmän volyymiä. Hän oli
myös näyttämöllisesti täysin roolinsa näköinen ja oloinen ja teki vahvan roolisuorituksen. Vogt puolestaan sai Paulin armottoman
korkean musiikin kuulostamaan suorastaan
helpolta laulettavalta. Hänen äänensä ei ole
kovin suuri, mutta erinomainen projektio
piti huolen ettei hän jäänyt orkesterin peittoon. Myös Vogt teki vahvan roolisuorituk-

sen, eikä pitkä ja raskas rooli tuottanut rasittumisen merkkejä.
Muut oopperan roolit ovat näitä selvästi lyhyempiä. Baritoni Markus Eiche esitti
sekä Frankin että Fritzin roolit, ja lauloi kauniin Pierrot’n laulun varmuudella ja tunteikkuudella. Sari Nordqvist teki sen mitä voidaan Brigittan melko epäkiitollisessa osassa. Mikko Franck johti molemmat esitykset varmalla otteella ja sai Kansallisoopperan orkesterin tuottamaan runsaan romanttista sointia. Kaikin puolin siis erinomainen produktio.

La Bohème
Jos Marianin Butterfly on lähes ongelmaton
perusohjaus, niin Reto Nicklerin versio La
Bohèmesta on jotain aivan muuta. Tämä synkän masentava moderni ohjaus sijoittaa Ro-

dolfon ja Mimìn koskettavan tarinan nykyaikaan, mutta Nickler on ilmeisesti yrittänyt parhaansa välttää naturalismia. Lopputulos on ikävän dekonstruktionistinen tulkinta, joka ei kerro mitään uutta teoksesta
eikä valota siitä uusia piirteitä. Tässä ei hetkittäin oivaltava henkilöohjaus auta, kun
Puccinin rakastetuimpiin kuuluva ooppera
romutetaan. Rodolfon ja Mimìn tarina selviää tästä käsittelystä vain pienillä ruhjeilla,
mutta esim. Schaunard’n ja Collinen hahmot tehdään yksiselitteisen naurettaviksi.
Tätä käsittelyä on vaikea puolustaa edes sillä, että teos tuodaan lähemmäs katsojia ja
nykyaikaa, kun melkein ainoa saavutus on
katsojan etäännytys.
Onneksi musiikillinen puoli hoidettiin
varsin mallikkaasti. Leif Segerstam ei ehkä
ole kotonaan boheemien pelehdinnässä ensimmäisen ja neljännen näytöksen aluissa,
Kuva: Heikki Tuuli

La Bohémessa Sabina Cvilak oli kaunis Mimì, niin näyttämöllisesti kuin laulullisesti, ja Arnold Rutkowski oli kiihkeän lyyrinen Rodolfo.
In La Bohéme Sabina Cvilak was a beautiful Mimì, both vocally and visually, and Arnold Rutkowski was a lyrically ardent Rodolfo
To start off with, I was not convinced by
the busy staging of Es Devlin. The stage was
covered in pictures of Marie and models of
churches. However, at the beginning of the
second act the back of the stage opened up
to reveal Bruges (the “dead city” of the title). This was visually such a coup de theâtre
that I was entirely won over by the production. Another, almost equally inspired moment came in the third act in the depiction
of the religious procession. This must count
as one of the most visually enticing productions at the FNO.
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Happily, the production was top-notch
also musically. I saw two performances (November 30 and December 16). It would be
hard to imagine better casting for the main
roles than Camilla Nylund and Klaus Florian Vogt. Nylund’s silvery lyric-dramatic
soprano suits this music well, and she had
the vocal resources to be a first-class Marie;
only at a few points could she have used a
little more volume. On stage, not only did
she act strongly but looked perfect for the
part. Vogt made Paul’s mercilessly high music sound almost easy to sing; though his voi-

ce is not large, it is excellently projected and
so was never covered by the orchestra. Vogt
too acted well, and the long and arduous
role did not seem to tire him at all.
The other roles in the opera are much
shorter. The baritone Markus Eiche sang
both the role of Frank and Fritz, and sang
Pierrot’s song with security and feeling. Sari
Nordqvist did what can be done in the
rather ungrateful role of Brigitta. Mikko
Franck conducted both performances assuredly and drew richly Romantic playing from
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

mutta rakkauskohtauksissa hän sai orkesterin hehkumaan. Sabina Cvilak oli kaunis Mimì, niin näyttämöllisesti kuin laulullisesti, ja Arnold Rutkowski oli kiihkeän
lyyrinen Rodolfo. Oopperan kakkosparina
Mari Palo ja Tommi Hakala olivat molemmat osiensa mittaisia ja näköisiä. Nicholas
Söderlund (Schaunard) ja Mika Kares (Colline) tekivät varmaa työtä, mutta typerän ohjauksen takia he eivät päässeet tekemään sen
suurempaa vaikutusta.

Robin Hood
100-vuotisen taipaleensa kunniaksi Kansallisooppera esitti Jukka Linkolan uutuusteoksen alkukeväällä. Robin Hood oli melkoisen
mainoskampanjan kohde, ja Kansallisooppera panosti suuresti tähän teokseen. Teosta markkinoitiin koko perheen seikkailuoop-

perana, mikä on jo lähtökohtaisesti hieman
riskaabelia. Muutamasta erinomaisesta lapsille suunnatuista teoksista huolimatta ooppera on taiteenlajina hyvin aikuismainen,
joten nuorimpien katsojien innostaminen
saattaisi olla vaikeaa. Toisaalta teoksen liiallinen kohdistaminen yleisön nuorimmille saattaisi vähentää aikuisten mielenkiintoa. Ilahduttavasti on todettava, että balanssi löytyi yllättävänkin hyvin.
Linkolan musiikki oli vetävää ja rytmistä,
sekä pääosin helpon melodista, mikä tietenkin sopii koko perheelle suunnattuun teokseen. Laululinjat oli sävelletty siten, että
tekstistä sai pääosin hyvin selvää. Mukana
on myös muutama aariankaltainen monologi, mutta näinhän oopperassa pitää ollakin. Jukka Virtasen libretto oli toimiva ja
sisälsi paljon varsinkin nuorempia katsojia
huvittavia riimityksiä. Kohtauksia on tosin

runsaasti, kuin myös hahmoja, ja lukuisten
taistelukohtausten ynnä muiden efektien takia Robin Hood edellyttää huomattavaa resursointia. Tarinassa ovat mukana kaikki Robin
Hood-myytin keskeiset hahmot ja tapahtumat, kuten Robinin ja Pikku-Johnin keppitaistelu sekä tietenkin jousiammuntakisa.
Nuorempia viihdyttävää toimintaa riitti, mutta yllättäen Robinin iloisista veikoista ei oikein voi puhua tässä oopperassa, sillä siinä
oli huomattavan synkkä pohjavire. Linkolan
ja Virtasen tulkinnassa kolme päähenkilöä,
eli Robin, Marian ja Nottinghamin sheriffi,
olivat kaikki pohjimmaltaan syvän onnettomia hahmoja. Yksikään oopperan kohtauksista ei ollut kauttaaltaan iloinen, vaikka esim.
jousiammuntakisassa olikin näennäisen riemukasta karnevaalimeininkiä. Jopa lopussa
ilmaantuva Rikhard Leijonamieli (joka kuten Paciuksen Kaarle XI on puherooli) on
Kuva: Stefan Bremer

Robin Hoodin ja Pikku-Johnin keppitaistelu.
the FNO orchestra. A first-rate production all round.

La Bohème
If Mariani’s Butterfly is a fairly problem-free,
traditional production, Reto Nickler’s La
Bohème is something completely different.
This darkly depressing modern version places the touching story of Rodolfo and Mimì
in the present, but Nickler appears to have
eschewed naturalism to the best of his ability.
The result is an unfortunate, deconstructionist interpretation that doesn’t say anything
new about the piece or illuminate any new
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

The quarterstaff fight between Robin Hood and Little John.
angles. Occasionally inspired direction of the
characters simply does not help when one of
Puccini’s most loved operas is systematically
torn apart. Rodolfo’s and Mimì’s story survives this battering surprisingly well, but for
example Schaunard and Colline are made to
be so ridiculous as to lose all credibility. This
kind of treatment can’t even be defended by
saying that the story is brought closer to the
viewer, when the only achievement seems to
be alienation of the audience.
Fortunately, the musical side was handled well. Leif Segerstam may not be quite at
home frolicking with the Bohemians at the
beginnings of act one and four, but in the

romantic scenes he had the orchestra veritably glowing. Sabina Cvilak was a beautiful Mimì, both vocally and visually, and Arnold Rutkowski was a lyrically ardent Rodolfo. The second pair of the opera, Mari
Palo (Musetta) and Tommi Hakala (Marcello) were both well suited to their roles.
Nicholas Söderlund (Schaunard) and Mika
Kares (Colline) were dependable, but were
prevented by the production from making
a more positive impact.

Wagneriaani 43

väsynyt ja nöyrtynyt hahmo, eikä hänen ilmaantumisessaan ollut lainkaan odotettua
voitonriemua. Kohtauksessa ilmaistu väkivallattomuuden ja suvaitsevaisuuden sanoma oli tosin tyylikkäästi tuotu kokonaisuuteen ilman saarnaamisen tuntua.
Kari Heiskasen ohjauksessa riitti toimintaa ja katsottavaa. Vauhdikkaita kohtauksia
oli monta, kuten myös näyttäviä efektejä, ja
teos näytti uppoavan hyvin kohdeyleisöönsä.
Ainakin itseni vieressä istunut 9- tai 10-vuotias nuori herrasmies jaksoi katsoa keskitty-

neesti koko 2,5-tuntisen oopperan. Erityisen
suosittuja olivat sheriffin kaksi koiraa. Heiskanen ei kuitenkaan yrittänyt peitellä tarinan
synkempiä puolia, ja näyttämöllä näytettiin
(etäisesti toki) myös hirttämisiä.
Robin Hoodissa on peräti 13 solistiroolia,
kaksi puheroolia, tarvetta kuorolle, tanssijoille ja taistelijoille, sekä jo mainitsemani
koirat. Näin esityksen tammikuun 21. päivänä. Ville Rusanen esitti pääosan vakavan
varmasti: hänellä on riittävästi näyttämökarismaa tehdäkseen riittävän vaikutuksen
Kuva: Stefan Bremer

Iloisen lesken nimiosassa esiintyi Wagner-seuran vuoden 1998 stipendiaatti Tove Åman.
Tove Åman who sang the role of Hanna Glawari in The Merry Widow won the Bayreuth Scholarship of the Finnish Wagner Society in 1998.

Robin Hood
Celebrating its 100th anniversary, the FNO
put on a new opera by Jukka Linkola. Robin Hood was strenuously marketed, and the
FNO poured a great deal of effort into this
production. It was promoted as an adventure
opera for the whole family, particularly with
the view to attract boys to the opera. This is
a fairly risky move: apart from a few excellent operas for children, the genre is quite
adult and attracting younger viewers is not
easy. On the other hand, tailoring the piece to a younger audience might discourage
more senior spectators. Happily, the balance was achieved surprisingly well.
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Linkola’s music is engaging and rhythmic
and for the most part pleasantly melodic,
as is suitable for a whole-family opera. The
vocal lines were written so as to make the
Finnish text fairly clear. The opera also contains a few aria-like monologues. The libretto by Jukka Virtanen works quite well and
contained a lot of amusing – though anachronistic – rhyming to entertain the younger
viewers. There are a lot of scenes and characters, and the many fight scenes and special effects mean that Robin Hood requires a
great deal or resourcing. The story contains
all the central characters and events of the
Robin Hood myth, such as the quarterstaff
fight between Robin and Little John, and of
course the archery tournament. There was

tässä roolissa. Mari Palo oli hieno Marian,
joka tässä tulkinnassa ei ole mikään neito
vaan keski-ikää lähenevä äiti. Nottinghamin
Sheriffi on ehta syvän basson rooli, ja Matti
Salminen hallitsi kaikkia kohtauksiaan niin
näyttämöllisesti kuin äänellisestikin. Päivi
Nisula oli melkoisen hurja ilmestys hänen
äitinään. Muista laulajista mainittakoon vielä erikseen Melis Jaatinen (Jamaila) ja Koit
Soasepp (Pikku-John). Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Mikko Franck oli ollut vahvasti ajamassa Robin Hoodia ja hän johtikin
innostuneen ja hallitun esityksen.

Iloinen leski
Franz Lehárin kestosuosikki Iloinen leski palasi ohjelmistoon vuodenvaihteen jälkeen.
Jussi Tapolan käsialaa oleva produktio on
takuuvarma perusohjaus. Se on sopivan
viihdyttävä, ja Anna Kontekin lavastus on
näyttävä, eikä häiritseviä tekijöitä ole juuri lainkaan. Toisaalta nyt useampaan otteeseen tämän produktion nähtyäni on todettava, että se ei tarjoa mitään erityisen nokkelaa tai omaperäistä eikä oikein jaksa innostaa parin näkemisen jälkeen. Mutta useimmat eivät tietenkään näe tätä produktiota
moneen kertaan, joten tätä ei oikein voi pitää moitteena.
Tällä kertaa (8.2.) operetin pääparina
esiintyivät Tove Åman ja Jaakko Kortekangas. Molemmat tekivät laadukkaat roolisuoritukset, laulaen ja näytellen hyvin. Heidän vämuch action to entertain the younger viewers, but somewhat unexpectedly one can’t
really speak of the Merry Men of Sherwood
in conjunction with this opera as it has a
markedly dark undertone. In Linkola’s and
Virtanen’s version all three main characters, i.e. Robin, Marian and the sheriff, are
deeply unhappy people. None of the scenes
is completely joyful, though for example the
archery tournament had a carnival atmosphere. Even at the end, when Richard the
Lionheart (a speaking role) appears he is a
tired and humbled character, and the scene
lacked the expected sense of triumph. However, the message of peace and tolerance expressed in this scene was delivered tastefully,
without condescension or preaching.
Kari Heiskanen’s production certainly
had plenty of action and visual excitement.
There was no shortage of fast-paced scenes
and impressive effects, which seemed to go
down well with the target audience. At least
the 9 or 10 year-old gentleman sitting next to
me could concentrate for the whole of this
2.5-hour opera. A particular favourite were
the sheriff’s two dogs. However, Heiskanen
did not try to hide the darker side of the story, and there were even hangings on stage
(though shown distantly, naturally).
There are no less than 13 soloist roles in
Robin Hood, two speaking parts, and it calls
for a chorus, dancers and fighters, and of
course the dogs. I saw the performance on
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

lillään oli myös riittävästi kemiaa jotta tilanteet olisivat uskottavia. Operetin kakkosparina kuultiin Sirkka Lampimäkeä ja Tuomas
Katajalaa. Katajala selvisi Camille de Rossillonin korkealla liikkuvasta musiikista vaikeuksitta, ja hienon laulusuorituksen ohella Lampimäki osoittautui varsin atleettiseksi
Valencienneksi. Pienemmät lauluroolit olivat kaikki luotettavasti miehitettyjä, ja Ilmari Saarelainen oli jälleen mitä mainion Njegus. Esityksen johti Kurt Kopecky.

Faust
Charles Gounod’n suosituimmalla oopperalla on suurin piirtein yhtä paljon tekemistä Goethen suurteoksen kanssa kuin Väiski Vemmelsäärellä ja Wagnerilla, mutta
kunhan tämän antaa anteeksi Faust on varsin viihdyttävä ooppera. Vaikka Gounod’n
hieman sokerinen tyyli onkin nyt epämuodikasta, Faustin tarttuvia melodioita ja monia taidokkaasti rakennettuja kohtauksia
Kuva: Heikki Tuuli

ei voi kiistää. Kansallisoopperan produktio
vuoden takaa on jälleen Jussi Tapolan käsialaa, ja siitä voi sanoa lähes samaa kuin kaikista muistakin tällä kaudella nähdyistä Tapolan ohjauksista: täysin kelpo perusohjaus, joka ei muutamien Suomi-viittauksien
ohella tarjoa mitään poikkeuksellisen kekseliästä tai persoonallista, mutta ei myöskään
mitään erityisen ärsyttävää tai typerääkään.
Kokonaisuus on ehkä liian satukirjamainen
toteutukseltaan, eivätkä teoksen synkemmät
piirteet oikein pääse esille hienosti toteutetun kirkkokohtauksen ohella.
Kansallisooppera oli saanut myös tälle
teokselle vaikuttavan laulajakaartin, ja kuulin esityksen 14.2. Suurin huomio kohdistui
Soile Isokoskeen, joka on kansainvälisestikin
tunnustettu Marguerite. Hän ei ollut kovinkaan tyttömäinen mutta lauloi roolinsa upeasti heleän kimmeltävällä sopraanollaan. Pavel Cernoch ei ehkä ole kummoinen näyttelijä, mutta oli osansa näköinen Faustina.
Hänen komea tenorinsa sopii melko hyvin
tähän rooliin, vaikka hänen ranskan lausumisessaan olisikin hieman parantamisen varaa. Tuomas Pursiolla sen sijaan oli juuri oikeanlaista näyttämökarismaa ollakseen tummanpuhuva Mefisto, ja rooli on melko ihanteellinen hänen kevyelle bassolleen. Tommi
Hakala loisti Valentinin lyhyehkössä roolissa. Leif Segerstam johti hallitun esityksen,
joka painotti teoksen romanttisempia piirteitä, ehkä hieman ranskalaisen kepeyden
kustannuksella.
deserve special mention. The artistic director
of the FNO, Mikko Franck, had been a force
promoting Robin Hood, and he led a controlled and enthusiastic performance.

The Merry Widow

Soile Isokoski (oik.) on kansainvälisesti arvostettu Marguerite. Vasemmalla Pavel Cernoch (Faust).
Soile Isokoski has won international acclaim in the role of Marguerite. On her left Pavel Cernoch
(Faust).
January 21. Ville Rusanen played the main
part solidly and seriously; he has the necessary stage presence to make an impact in this
role. Mari Palo was a fine Marian, who in
this interpretation is no maid but a mother
nearing middle age. The sheriff of Nottinghttp://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

ham is a role for a genuine deep bass, and
Matti Salminen commanded every scene he
was in both vocally and dramatically. Päivi
Nisula was quite the scarecrow as his mother.
Of the other singers, especially Melis Jaatinen (Jamaila) and Koit Soasepp (Little John)

Franz Lehàr’s ever-popular The Merry Widow
was revived in the new year. The FNO production, by Jussi Tapola, is a sure-fire basic
staging. It is adequately entertaining, Anna
Kontek’s sets are sumptuous, and there are
hardly any distractions. On the other hand,
now having seen this production several times, it really doesn’t offer anything particularly clever or original and doesn’t really generate much enthusiasm after a couple of
viewings. Of course, most people won’t see
this production many times, so this isn’t really a valid complaint.
This time (February 8) Tove Åman and
Jaakko Kortekangas appeared as the main
couple. Both gave good performances, singing and acting well. Åman and Kortekangas also had enough mutual chemistry to
make their scenes believable. Sirkka Lampimäki and Tuomas Katajala sang the second
couple of the operetta. Katajala navigated
the high-lying music of Camille de Rossillon without difficulties, and, in addition to
singing gorgeously, Lampimäki proved to be
a very athletic Valencienne. The smaller roles were all taken reliably, and the actor Il-
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Aleksis Kivi
Einojuhani Rautavaara kamarioopperaa esitettiin jälleen helmi-maaliskuussa Alminsalissa. Rautavaaran oopperassa tapahtumat
nähdään ikääntyneen ja mielenterveytensä
menettäneen Kiven silmin, joten menneisyys ja nykyisyys, totuus ja houre sekoittuvat
keskenään. En ole täysin vakuuttunut, että
teos on toimiva ooppera, mutta kohdin se
vaikuttaa niin vahvan musiikkinsa kuin Kiven koskettavan kohtalon kautta. Aleksis Kivessä kansalliskirjailijamme pelot ja epäonnistumiset personoituvat August Ahlqvistin
puherooliin (Timo Torikka tässä produkti-

ossa), joka kritisoi armotta Kiven tuotantoa
rappiolliseksi. On mielenkiintoista huomata, että Kivi olisi luultavasti joutunut samalla tavalla perussuomalaisten hampaisiin kuvatessaan Suomen kansaa sellaisena kuin se
on, eikä “sellaisena kuin sen pitäisi olla”, kuten Ahlqvist edellyttää.
Pekka Milonoffin ohjaus on hyvin teatraalinen, mutta monissa kohdissa oli mielestäni jopa liikaa toimintaa näyttämöllä,
aina häiriöksi asti. Tämä on ehkä paikallaan oopperan loppupuolella Kiven lopullisesti menettäessään todellisuudentajunsa,
mutta muualla hieman vähemmän olisi voinut olla enemmän.
Kuva: Heikki Tuuli

Näin esityksen 17.2. Tällöin laulajat, mm.
Ville Rusanen (Nuori Alex), Pauliina Linnosaari (Hilda) ja Riikka Rantanen (Charlotta) tekivät kaikki hienot roolisuoritukset,
mutta esitys oli ennen kaikkea Jorma Hynnisen juhlaa. 70-vuotiaan veteraanibaritonin äänessä on toki ikääntymisen merkkejä, mutta se soi edelleen yllättävän vahvasti
ja kiinteästi, ja hänen näyttämöllinen intensiteettinsä sekä ilmaisuvoimainen suomenkielen laulamisensa ovat esimerkkeinä ja innoituksena tuleville laulajasukupolville. Hänen kuolinkohtauksensa oli liikuttavuudessaan oopperan ehdoton kohokohta. Mikko
Franck tarjosi varmaa tukea ja piti esityksen
taidokkaasti hallussaan.

Isän tyttö
Maaliskuussa Kansallisoopperan päänäyttämölle palasi Olli Kortekankaan vuonna 2007 ensiesitetty Isän tyttö. Teos käy läpi
Suomen lähihistoriaa sodasta lähtien tavallisten ihmisten näkökulmasta, ja kuten Aleksis Kivessä ajan kulku hämärtyy ja mukana
on runsaasti takaumia. Vuoteen 1997 sijoittuva kehystarina pitää kuitenkin oopperan
rakenteen kasassa. Kortekankaan musiikki
on nykymusiikiksi ”helppoa”, eli melko melodista ja tonaalista, ja laululinjat ovat pääosin kiitollisia. Oopperan sanoma toivosta,
sovinnosta ja menneisyyden hyväksymisestä
on periaatteessa koskettava, mutta tälle tunnetasolla päästään vain hetkittäin. Isän tyttö
sising the Romantic aspect of the work, perhaps a little at the expense of a Gallic lightness of touch.

Aleksis Kivi
Jorma Hynninen, Pauliina Linnosaari, Ville Rusanen ja Riikka Rantanen Aleksis Kivessä.
Jorma Hynninen, Pauliina Linnosaari, Ville Rusanen and Riikka Rantanen in Aleksis Kivi.
mari Saarelainen was having a grand time
as Nyegus. The performance was conducted
by Kurt Kopecky.

Faust
Charles Gounod’s most popular opera has
about as much in common with Goethe’s
masterwork as Bugs Bunny with Wagner,
but apart from this, Faust is quite an entertaining opera. Although Gounod’s rather saccharine style is now pretty unfashionable, the
catchy tunes and well-constructed scenes of
Faust cannot be denied. The FNO production, first given last year, is again the handiwork of Jussi Tapola, and more or less the
same can be said about as the other Tapola
productions this season: an unfussy, basic
production that – apart from a few Finnish
references – doesn’t offer anything particularly original or innovative, but neither does
it have much that is annoying or silly. On the
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whole, this production may be a little too
much like a fairy tale, and the darker sides
of the work don’t really come across, except
in the finely crafted church scene.
The FNO had assembled a fine cast also
for this production, and I saw Faust on February 14. The biggest attraction was Soile
Isokoski singing Marguerite, a role in which
she has won international acclaim. She may
not have been the most maidenly of Marguerites, but she sang magnificently with
her glistening soprano. Pavel Cernoch may
not be much of an actor, but he certainly
looked the part and sang handsomely with
a pleasing tenor (though his French could
have been better). On the other hand, Tuomas Pursio had the right kind of stage presence to make a sinister Mephistopèles, and
the role lies nicely for his light bass. Tommi Hakala gave an excellent account in the
rather short role of Valentin. Leif Segerstam led a disciplined performance empha-

Einojuhani Rautavaara’s chamber opera
was revived in February in the Almi Hall,
the smaller auditorium at the FNO. In this
opera, the events are seen through the eyes
of the aged and mentally unstable Aleksis
Kivi, Finland’s national author. Consequently the past and present, reality and delusion
become intertwined. I am not entirely convinced that the opera really works, but at points
the powerful music and Kivi’s personal tragedy (he was a dipsomaniac and died in an
asylum) do make an impact. In the opera,
Kivi’s fears and failures are personified in
the character of August Ahlqvist, an influential critic who mercilessly hounded Kivi
and called his works degenerate. The role of
this Philistine is a speaking part (played in
this production by Timo Torikka).
Pekka Milonoff’s production is very theatrical, but in many scenes I felt there was
simply too much going on on stage, to the
point of distraction. This was more appropriate for the end of the opera, when Kivi
finally loses all touch with reality, but elsewhere less could have been more.
I saw the performance on February 17.
The singers, including Ville Rusanen (the
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on siis taidokas nykyooppera, mutta ei siitä
ole samanlaiseksi koko kansan oopperaksi
kuin Punainen viiva. Vaikka teos käsitteleekin Suomen nousua niin sodasta kuin 1990luvun lamasta, se ei luultavasti silti olisi kelvannut perussuomalaisille, sillä teos päättyy
toivoon monikulttuurisesta Suomesta.
Michael Baranin ohjaus, joka on muokattu hänen Savonlinnaa varten tekemästään alkuperäisohjauksesta, on varsin suoraviivainen ja kertoo monessa eri ajassa ja
paikassa tapahtuvan tarinan selkeästi. Näin
esityksen 10.3., jolloin Kansallisooppera oli
jälleen koonnut hyvän miehityksen, joka teki
oopperalle oikeutta Pertti Pekkasen johdol-

la. Huomattavimmat roolisuoritukset tekivät
Lilli Paasikivi Annan roolissa, Mari Palo loppuun palaneen Veran osassa sekä Päivi Nisula ikääntyneenä Siirinä. Jaakko Kortekangas teki vaikutuksen Urhon lyhyissä esiintymisissä, ja Sauli Tiilikainen oli niin ikään
luotettava Axel.

Kuva: Stefan Bremer

Tämän artikkelin kirjoittaja, Kansallisoopperan esityksiä pitkään arvostellut
Jack Leo, on äskettäin muuttanut Saksaan. Tämän takia hän ei voi jatkaa Suomen Kansallisoopperan esitysten arvioimista. Haluan kiittää Jackia vuosia kestäneestä väsymättömästä työstä Wagneriaanin hyväksi. Toivottavasti saamme tulevaisuudessa lukea hänen kirjoituksiaan
saksalaisista oopperaesityksistä.
Syksyn Wagneriaanista alkaen Kansallisoopperan esitysten arvioiminen jaetaan usean kirjoittajan kesken. Valitettavasti on epävarmaa, voidaanko näitä arvosteluja julkaista jatkossakin myös englanniksi. Ota yhteyttä minuun, jos olet
kiinnostunut toimimaan kääntäjänä. Etsimme myös henkilöä, joka voisi kääntää tekstejä ruotsista suomeen.
Robert Storm,
robert.storm@suomenwagnerseura.
org

The author of this article, Mr. Jack Leo,
has recently moved to Germany and cannot review the performances of the Finnish National Opera anymore. I would
like to thank Jack for his long-time work
for Wagneriaani. Hopefully we can read
his articles about German opera performances in the future.
In the future issues of Wagneriaani
the performances of the FNO will be
reviewed by a team of writers. At the
moment we are unsure if these reviews
can be published English or only in
Finnish. Please contact me if you are
interested in translating them.
Robert Storm
robert.storm@suomenwagnerseura.
org
Sauli Tiilikainen ja Lilli Paasikivi Isän tytössä.
Sauli Tiilikainen and Lilli Paasikivi in Daddy’s Girl.
young Alex), Pauliina Linnosaari (Hilda)
and Riikka Rantanen (Charlotta), all gave
fine performances. But this was first and
foremost Jorma Hynninen’s show. The 70
year-old veteran baritone’s voice does show
some signs of age, but it is still admirably
strong and steady, and his intense performance and expressive Finnish (not to mention
exemplary diction) should be an inspiration
to new generations of singers. His moving
death scene was the highlight of the evening.
Mikko Franck provided solid support and
conducted skilfully.
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Daddy’s Girl
In March, Olli Kortekangas’s opera Daddy’s
Girl (Isän tyttö, premièred in 2007) was revived
on the main stage. The opera goes through
the recent history of Finland as seen through
the eyes of regular people, and like in Aleksis
Kivi the passage of time is distorted and there are numerous flashbacks. The anchoring
frame of the story, set in 1997, keeps the action together. Kortekangas’s music is easy on
the ear, quite melodic and tonal, and the vocal lines are mostly grateful. The opera’s messages of hope, reconciliation and accepting
the past are in principle touching, but this level of emotion is only sporadically achieved.
Daddy’s Girl is therefore a competent modern

opera, but not one to become a popular success like Sallinen’s The Red Line.
Michael Baran’s production for the FNO
is a revision of his original production for
the Savonlinna Opera Festival where the opera was first performed. It tells the story in
straightforward fashion and manages to convey the changes in time and location effectively. I saw the performance on March 10.
The FNO had again gathered a good cast that
did the opera full justice under the baton of
Pertti Pekkarinen. The most notable singing came from Lilli Paasikivi as Anna, the
opera’s protagonist, Mari Palo as the burnedout Vera and Päivi Nisula as the aged Siiri.
Jaakko Kortekangas made an impression in
the short appearances of Urho, and Sauli
Tiilikainen was a reliable Axel.
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