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

In memoriam
Ernest Blanc 1923–2010
Ranskalainen baritoni. Blancilla oli laaja 
ohjelmisto, joka painottui ranskalaiseen 
musiikkiin, mutta johon kuului myös pal-
jon italialaisia ja saksalaisia rooleja. Wag-
ner-rooleihin kuuluivat Lentävä hollan-
tilainen, Wolfram ja Telramund.  Wo-
tanin roolista hän kieltäytyi. Hän esiin-
tyi mieluiten kotimaassaan, mutta lauloi 
Telramundia myös Bayreuthissa vuosina 
1958–59. Kummankin vuoden esitys on 
julkaistu levyllä. 

Margaret Price 1941–2011
Walesilainen sopraano. Price sai mainet-
ta Mozart-laulajana, mutta esiintyi myös 
mm. Aidana ja Ruusuritarin Marsalkatta-
rena. Wagneria hän ei laulanut ooppe-
ralavalla. Hän kuitenkin levytti studios-
sa Isolden roolin Carlos Kleiberin joh-
dolla. Hän sai tämän takia osakseen pal-
jon sekä kehuja että kritiikkiä. Jotkut oli-
vat sitä mieltä, että Price ei olisi pystynyt 
laulamaan Isoldea oopperalavalla ja että 
hän tästä syystä olisi myöskään saanut le-
vyttää tätä roolia. Toiset ihailivat Pricen 
poikkeuksellisen herkkää ja lyyristä Isol-
de-tulkintaa.

Robert Tear 1939–2011
Walesilainen tenori. Tearilla oli laaja oh-
jelmisto, joka ulottui barokista nykymu-
siikkiin. Hän lauloi myös muutamaa Wag-
ner-roolia, Davidia ja Logea, joista jälkim-
mäistä hän sanoi lempiroolikseen. Se on 
myös julkaistu levyllä Wolfgang Sawalli-
schin johtamassa Reininkullassa.

Antonin Švorc 1934–2011
Tsekkiläinen bassobaritoni. Kuului kym-
menien vuosien ajan Prahan kansallisoop-
peran solistikuntaan. Lauloi useita Wag-
ner-rooleja kuten Wotania, Lentävää hol-
lantilaista ja Kurwenalia.

Hugues Cuenod 1902–2010
Ranskalainen tenori. Lauloi erityisesti van-
haa musiikkia, mutta myös paljon muu-
ta. Kaikkien aikojen vanhimpana Metro-
politan-debyytin tehnyt laulaja (Turan-
dotin Altoum 87-vuotiaana). Esiintyi vii-
meisen kerran oopperalavalla 92-vuotiaa-
na laulaen Triquet’n roolin Tsaikovskin 
Jevgeni Oneginissa.

Solange Michel 1912–2010
Ranskalainen mezzosopraano. Erityisesti 
huomattava Carmen. Levytti tämän roo-
lin André Cluytensin johdolla.

Juuri ennen, kuin Wagneriaani meni painoon, saimme suru-uutisen kunniajäsenemme, sop-
raano Anita Välkin kuolemasta. Välkki esiintyi suurissa Wagner-rooleissa niin Bayreuthissa 
kuin Metropolitanissakin. Kuvassa hän on Brünnhildenä Suomen Kansallisoopperassa. Väl-
kin elämää ja uraa käsitellään tarkemmin Wagneriaanin seuraavassa numerossa. Välkkiä voi 
muistella myös lukemalla kaksi Wagneriaanissa julkaistua haastattelua (numerot 8 ja 25) ja 
kuuntelemalla hänen lauluaan Wagneriaanin nro 18 mukana tulleelta CD-levyltä.

Anita Välkki 1926–2011


