Richard Jonesin uusi produktio Dvorakin
oopperasta Rusalka.
Richard Jones’s new production of
Rusalka by Dvorak.

Kausi 2010 Loppukevät ja alkusyksy
Kansallisoopperassa
Season 2010 at the
Finnish National Opera

54 Wagneriaani

Syksyn ensimmäinen ensi-ilta oli Verdin Aida
(yllä). Ensimmäinen syksyn aikana esitetty
teos oli Tshaikovskin Jevgeni Onegin (alla).
The first première of the autumn season was
Verdi’s Aida (top). The first opera performed
during the autumn season was Tchaikovsky’s
Eugene Onegin.

Late spring and early autumn
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Peter
Grimes
Peter Grimes nähtiin päänäyttämöllä muutaman vuoden tauon jälkeen huhtitoukokuussa. David Radokin ohTeksti / Text:
jaus on jotain aiJack Leo
van poikkeuksellista – produktio, jossa ei ole mitään vikaa.
Radokin onnistuminen tietenkin kertoo
paljon Benjamin Brittenin ja hänen libretistinsä Montagu Slaterin teoksen teatraalisuudesta: Peter Grimes on oikeutetusti vakiinnuttanut asemansa kantaohjelmistossa.
Ohjaus on täysin perinteinen mutta on siitä
huolimatta kauttaaltaan toimiva, sujuva ja
tasapainoinen, eikä häiritseviä yksityiskohtia
ole laisinkaan. Varsinkin tämä jälkimmäisin
seikka on merkittävää, sillä ohjaajat onnistuvat lähes järjestään pilaamaan jonkin yksittäisen kohtauksien typerällä päähänpistolla. Oman lisänsä tuo Tazeena Firthin tunnelmallisen karu lavastus. Ainoa pieni moite ohjauksessa on se, että se ei ota vahvemmin kantaa Grimesin hahmoon ja syyhyn hänen syrjäytymiseensä. Valitettavasti en ehtinyt esitykseen, jossa pääosan olisi laulanut
Howard Haskin – epäilemättä tummaihoisen esittämänä Grimesin hyljeksintä olisi
saanut vielä synkempiä piirteitä.

Peter Grimes

Kuva: Heikki Tuuli

Peter Grimes returned to the main stage of
the FNO in April, after a few years’ absence.
David Radok’s production is something highly exceptional – there is nothing wrong with
it. Radok’s success also says much about the
theatricality of Benjamin Britten’s and his
librettist’s, Montagu Slater’s, creation: Peter
Grimes has justly established its position in
the central repertoire. Radok’s production
is traditional, but fluent and balanced, and
contains no annoying details. This latter
point is noteworthy, considering that almost all operatic producers manage to ruin
at least one scene of the respective opera
with some silly notion. Tazeena Firth’s atmospherically sparse sets add to the gravity
of this production. The only minor complaint could be that the production does
not take a stronger stand on the character
of Grimes and the reason for his ostracism.
Unfortunately, I didn’t make a performance
where Howard Haskin was singing the title
role – undoubtedly Grimes being played by
a black singer would have heightened the
tensions of the work.
The FNO production has been much
lauded, even internationally. The strong ensemble spirit displayed in this piece has been
particularly noted. Many fine performances,
in both the smaller soloist parts and in the
chorus guaranteed a vivid operatic experienhttp://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

Jorma Silvasti teki jälleen vahvan roolisuorituksen syrjittynä kalastajana Peter Grimesinä.
Jorma Silvasti once again gave a powerful portrayal of the antisocial fisherman Peter Grimes.
ce. It was therefore a pity that Jorma Silvasti
was not in his best voice on April 29, and he
sounded dry and effortful above the stave,
especially when singing at full throttle. He
was able to compensate somewhat with a
few expertly executed pianissimi, and once
again gave a powerful portrayal of the antisocial fisherman. Kirsi Tiihonen was in
better voice than in the recent Lohengrin
in Tampere, and sang reliably as Ellen Orford. Esa Ruuttunen was a suitably briny
old seadog as Balstrode. The orchestra and
particularly chorus did a fine job under the
baton of Harri Karri.

The Merry Widow
Operetta is a surprisingly difficult genre, and
requires above all else seamless ensemble
work – a situation all too rare in modern
opera houses, where soloists tend to change
frequently. It is consequently hard to get
the right kind of stage chemistry going, and
performances may end up lacking heart, an
absolutely crucial factor for successful operetta. A perfect example of this was The Merry
Widow performed in May at the FNO. Franz
Lehár’s score is one of the brightest jewels
among all operettas, and Jussi Tapola’s production in Anna Kontek’s sumptuous sets
provides a handsome backdrop for this story.
There was nothing wrong as such with the
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Kansallisoopperan produktio on saanut
runsaasti kiitosta, myös kansainvälisesti. Ennen kaikkea huomiota on saanut tässä oopperassa nähtävä ensemble-henki. Monet hienot näyttämösuoritukset, niin pienemmissä
solistirooleissa kuin myös kuorolaisten keskuudessa, takasivat vahvan oopperaelämyksen. Harmillisesti Jorma Silvasti ei ollut 29.4.
parhaassa äänessä ja hänellä oli vaikeuksia
saada tenoriansa soimaan nuottiviivaston
yläpuolella erityisesti laulaessaan täydellä äänellään. Hän pystyi jossain määrin kompensoimaan muutamalla hienolla pianissimolla,
ja teki jälleen vahvan roolisuorituksen syrjittynä kalastajana. Kirsi Tiihonen oli paremmassa äänessä kuin Tampereen Lohengrinissa
ja oli kaikin puolin luotettava Ellen Orford.
Esa Ruuttunen oli mainio vanha merikoira
kapteeni Balstroden roolissa. Kansallisoop-

peran orkesteri ja erityisesti kuoro kunnostautuivat Harri Karrin johdolla.

Iloinen leski
Operetti on yllättävän haastava taiteenlaji, ja vaatii ennen kaikkea saumatonta ensemble-työskentelyä – tilanne, joka vallitsee
vain harvassa oopperatalossa, sillä yleensä
solistit vaihtuvat tiuhaan. Tällöin on vaikea saada oikeanlaista näyttämökemiaa aikaan, ja kokonaisuus saattaa jäädä hieman
kolkoksi. Tästä oli esimerkkinä toukokuussa ohjelmistoon palannut Iloinen leski. Franz
Lehárin teos on operettikirjallisuuden kirkkaimpia helmiä, ja Jussi Tapolan ohjaus tarjoaa Anna Kontekin lavastuksineen näyttävät ja puitteet Iloiselle leskelle. Eikä esityksessä sinänsä mitään vikaa ollut, mutta koko-

naisuus jäi kaipaamaan viimeisintä hurmaavuuden silausta.
Osasyynä tähän saattoivat olla vierailevat solistit. Riikka Hakola oli kelpo Hanna
Glavari, laulaen aluksi hieman epävarmasti mutta lämmeten illan mittaan rooliinsa.
Hän tosin jäi hieman Danilonsa, loisteliaasti
esiintyneen Tommi Hakalan, varjoon. Tiina
Vahevaara ja Juha Riihimäki olivat tasapainoisempi pariskunta Valenciennen ja Rosillonin rooleissa. Riihimäki tosin ei selvinnyt
aivan täydellä kunnialla Rossillonin kiistatta
korkealla liikkuvasta musiikista. Muut laulajat olivat kaikki täysin luotettavia, ja Ilmari Saarelainen oli varastaa koko show’n Njeguksen puheroolissa. Kurt Kopeckyn eloisa
johtaminen takasi viihdyttävän illan (18.5.),
mutta kuten edellä totesin, kokonaisuus ei
yltänyt huippuesityksen tasolle.
Kuva: Stefan Bremer

Jussi Tapolan ohjaus tarjoaa Anna Kontekin lavastuksineen näyttävät ja puitteet Iloiselle leskelle.
Jussi Tapola’s production in Anna Kontek’s sumptuous sets provides a handsome backdrop for The Merry Widow.
performance, apart from lacking that final
sliver of charm.
This might partly be explained by the visiting soloists. Riikka Hakola was a decent
Hanna Glawari, slightly unsteady to start
with, but warming into the role more as the
evening progressed. She was, however, somewhat upstaged by her Danilo, the marvelous
Tommi Hakala. Tiina Vahevaara and Juha
Riihimäki were a more balanced couple as
Valencienne and Rossillon, although Riihimäki didn’t do full justice to the high-lying
music. The rest of the cast were thoroughly
reliable, and Ilmari Saarelainen almost sto-
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le the whole show in the speaking role of
Nyegus. The lively conducting of Kurt Kopecky guaranteed an entertaining evening
(May 18), but on the whole not a top-notch
performance.

Un ballo in maschera
If Radok’s Peter Grimes lacked annoying features, Vilppu Kiljunen’s production of Un
ballo in maschera has them a-plenty. In his
interpretation, Riccardo is a media mogul
who has risen to power, and all scenes take
place in front of television cameras. The

concept wears out rather quickly, and the
continuous presence of the cameras becomes
irritating, especially in the intimate scenes of
the second and third acts. Kiljunen doesn’t
manage to completely ruin one of Verdi’s finest operas, and the final scene, for example,
is handled surprisingly effectively.
The greatest point of interest at the spring
season’s final performance (May 26) was
Inessa Galante taking the role of Amelia.
Galante’s soprano took a while to warm up,
but reached its full glory in the love duet and
she sang quite stunningly from there on, particularly in her superbly delivered pianissihttp://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

Naamiohuvit
Jos Radokin Peter Grimesissa ei ollut juurikaan ärsyttäviä piirteitä, niin Vilppu Kiljusen ohjaama Naamiohuvit sisältää niitä sitäkin enemmän. Tässä produktiossa Riccardo
on valtaan noussut mediamoguli, ja kaikki
kohtaukset tapahtuvat televisiokameroiden
edessä. Konsepti kuluu nopeasti loppuun,
ja jatkuva kameroiden läsnäolo, etenkin toisen ja kolmannen intiimeissä kohtauksissa,
käy rasittavaksi. Kiljunen ei kuitenkaan täysin pilaa yhtä Verdin hienoimmista teoksista, ja esimerkiksi loppukohtaus on yllättävänkin tehokas.
Kauden viimeisen esityksen (26.5.) suurin mielenkiinnon kohde oli Inessa Galante Amelian roolissa. Galanten sopraanolla
kesti jonkin aikaa lämmetä, mutta lemmendueton aikana se pääsi täyteen loistoonsa, ja

hän lauloi tämän jälkeen melko loistokkaasti, tarjoten useita erittäin hienosti toteutettuja pianissimoja. Mikhail Agafonov oli olemukseltaan uskottava mediakeisari ja lauloi
roolin varmalla ja sankarillisesti soivalla tenorillaan, eikä muutamassa kohdassa esiintynyt hieman kyseenalainen intonaatio pahemmin haitannut muuten hienoa roolisuoritusta. Renaton laulanut Jorge Lagunes oli
roolinsa mittainen, ja Ewa Wolak teki vaikutuksen Ulricana. Myös Tiina Vahevaara
lauloi onnistuneest Oscarina. Alberto HoldGarrido johti hallitun esityksen, josta tosin
puuttui silaus intohimoa.

Taikahuilu
Ominaista kaikille alkusyksyn esityksille oli
se, että miehitykset olivat erittäin korkeatasoisia. Jo kauden aloittanut Taikahuilu (jon-

ka näin 26.8.) oli kauttaaltaan erinomaisesti laulettu, eikä heikkoja lenkkejä ollut laisinkaan. Miehityksessä loistivat erityisesti
Tuomas Katajala vaivattoman lyyrisenä Taminona sekä Sirkka Lampimäki sädehtivänä yön kuningattarena. Myös Tove Åman
kaunissointinen sopraano sopi erinomaisesti Paminan musiikkiin, ja Ville Rusanen oli
valloittava Papageno. Jaakko Ryhänen lauloi Sarastron sonöörillä bassollaan ja pitkän kokemuksen tuomalla auktoriteetilla,
mutta olisin kaivannut tulkintaan hieman
enemmän inhimillistä lämpöä. Pienemmissä rooleissa kuultiin vähintään luotettavia,
parhaimmillaan erinomaisia esityksiä. Jälkimmäisistä mainittakoon Anna-Kristiina
Kaappola ensimmäisenä naisena sekä Hannu Forsberg kaitsijapappina.
Esityksen johtanut Kari Tikka tuntui olevan enemmän kotonaan Taikahuilussa kuin
Kuva: Heikki Tuuli

Kauden viimeisen esityksen Naamiohuvit-esityksen suurin mielenkiinnon kohde oli Inessa Galante Amelian roolissa (kuvassa keskellä, vasemmalla
Mikhail Agafonov, oikealla Ewa Wolak).
The greatest point of interest at the spring season’s final performance of Un Ballo in Masxhera was Inessa Galante (in the photo between Mikhail
Agafonov and Ewa Wolak) taking the role of Amelia
mi. Mikhail Agafonov was a credible media
emperor and sang with strong and heroic tenor; a few moments of slightly questionable
intonation did not detract significantly from
his performance. Jorge Lagunes was up to
the task as Renato, and Ewa Wolak was an
impressive Ulrica. Tiina Vahevaara scored
a success as Oscar. Alberto Hold-Garrido
conducted a controlled performance, but
one lacking a little of passion.
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

The Magic Flute
Excellent casts were characteristic for all the
performances of the early autumn. Already
The Magic Flute, which opened the season
(and which I saw on August 26) was very
well sung without any weak links. Of particular note were the efforlessly lyrical Tamino
of Tuomas Katajala and a radiant Sirkka
Lampimäki as the Queen of Night. Tove
Åman’s attractive soprano was well-suited

to Pamina’s music, and Ville Rusanen was
a winning Papageno. Jaakko Ryhänen sang
Sarastro with his sonorous bass and with the
authority brought by long experience in the
role, but I was missing a little humane warmth
in his interpretation. All the smaller roles
were taken at least adequately, and at best
very well indeed. The latter category included
Anna-Kristiina Kaappola as the First Lady
and Hannu Forsberg as the Speaker.
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Mozartin ja Da Ponten yhteistyönä syntyneissä oopperoissa, ja sai tämän ainutlaatuisen teoksen niin kevyet kuin hartaammatkin
hetket toimimaan. Jussi Tapolan Kalevalan
innoittama ohjaus on enimmäkseen harmiton ja kohdin varsin viihdyttävä, vaikka kovin omaperäisestä tai uraauurtavasta Taikahuilusta ei voidakaan puhua. Kansallisoopperan näyttämötekniikka varmistaa sujuvat
kohtausten vaihdokset ja Anna Kontekin lavastus komeat näyttämökuvat, välillä videoprojisoinnein vahvistettuna. Minäkin nautin tästä hienosta esityksestä, vaikken mikään
Taikahuilun suuri ihailija olekaan.

Jevgeni Onegin
Syyskuun 1. päivänä näkemäni Jevgeni Oneginissa oli niin ikään erittäin korkeatasoinen

laulajakaarti, ja on vaikea kuvitella kuulevansa olennaisesti paremmin laulettua esitystä
Tšaikovskin ”lyyrisistä kohtauksista”. Illan
ensisijainen houkutus oli tietenkin Soile
Isokosken tulkitsema Tatjana, joka edustaa
kansainvälistä huipputasoa. Isokosken hopeisena hohtava sopraano sopii erinomaisesti
tähän rooliin, ja kirjekohtaus oli odotetusti huomattava kohokohta. Illan suurimmat
aplodit kuitenkin sai Jorma Silvastin tarkasti nyansoitu, herkän lyyrinen ja aidosti koskettava Lenski. Tommi Hakalan tulkitsemasta Oneginista puuttui ehkä hieman kylmää arroganssia, mutta hänen lämmin baritoninsa soi komeasti, ja hän oli toki osansa näköinen. Koit Soasepp lauloi pyöreine
bassoineen erittäin lupaavasti ruhtinas Greminin aarian. Riikka Rantanen (Olga), Sari
Nordqvist (Filpjevna) ja Anna-Liisa Jakobs-

son (Larina) tekivät luotettavaa työtä oopperan pienemmissä rooleissa. Kapellimestari
Aleksandr Vedernikov toi tarinaan ehtaa
slaavilaista tunnelmaa.
Harmi vain, että näyttämöllepano ei ollut Steven Pimlottin ohjausta onnistuneempi. Ohjaus on varsin perinteinen, mutta tätä
Oneginia katsellessa on vaikea välttyä sokerikakun mielikuvalta. Anthony McDonaldin lavastus, vaikka on kaunis, on liian satukirjamainen. Samoin oopperan alkupuolen
kuorokohtaukset olivat piinallisen hölmösti
ohjattuja. Loppua kohden ote hieman paranee, ja esimerkiksi Pietarin jäärata on varsin
näyttävä. Mutta kokonaisuus on kiiltokuvamaisen etäinen – tälle tarinalle olisi eduksi
hieman maanläheisempi ote.

Kuva: Heikki Tuuli

Jevgeni Oneginin ensisijainen houkutus oli Soile Isokoski Tatjanan roolissa.
The main attraction of Eugene Onegin was Soile Isokoski’s Tatyana
The conductor Kari Tikka sounded more
at home in The Magic Flute than in the operas
born of Mozart’s and Da Ponte’s collaboration, and made both the lighter and more
profound aspects of this piece to work. Jussi
Tapola’s production, inspired by the Finnish
epic Kalevala, is mostly harmless and even
quite entertaining at points, though this interpretation is neither particularly individual
nor groundbreaking. The technology of the
FNO stage ensured fluent scene changes and
Anna Kontek’s sets provided handsome
stage pictures, at times backed up by video
projections. I found myself quite enjoying
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this good performance, even though I’m
hardly a fan of The Magic Flute.

Eugene Onegin
The performance of Eugene Onegin, which
I saw on September 1, had a very high-level
cast, and it is difficult to imagine hearing
Tchaikovsky’s “lyrical scenes” significantly
better sung elsewhere. The main attraction
of the evening was of course Soile Isokoski’s
Tatyana, an interpretation of top international level. Isokoski’s silvery soprano is
admirably suited to this role, and the letter

scene was a major highlight, as expected.
However, the biggest applause of the evening
went to the sensetively lyrical, meticulously
nuanced and genuinely moving Lensky of
Jorma Silvasti. I found Tommi Hakala to
lack some of the icy arrogance one would
expect from Onegin, but he sang the role
very well indeed with a warm baritone, and
he certainly looked the part. Koit Soasepp
showed great promise as Prince Gremin,
singing with a rounded, deep bass. Riikka
Rantanen (Olga), Sari Nordqvist (Filipyevna)
and Anna-Liisa Jakobsson (Larina) provided
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Lemmenjuoma
Lemmenjuoma on Donizettin suosituin koominen ooppera, eikä syyttä: sen lämminhenkisyys ja elämänmyönteisyys, puhumattakaan
sen lukuisista hittibiiseistä, saavat kuulijan
melkoisella varmuudella hyvälle tuulelle.
Näin jopa Kansallisoopperan produktiossa. Giancarlo Del Monacon ohjaus on liki
20 vuotta vanha, ja myös näyttää siltä. Produktio maalattuine taustakuvineen tuntuu
kuluneelta ja sen huumori perustuu lähinnä halpoihin vitseihin, jotka eivät kestä kovinkaan montaa katsomista. Tämä ehkä selittää, miksi esitys lokakuun 2. päivänä ei
ollut erityisen innostava, vaikka miehitys
oli keskinkertaista parempi. Asiaa ei myöskään auttanut se, että kyseessä oli matine-

aesitys, eikä myöskään reaktioltaan vallan
vaisu yleisö.
Esityksen mielenkiintoisin osatekijä oli
Nemorinon roolissa vieraileva italialaistenori Paolo Fanale, joka oli aiemmin vakuuttanut esiintyessään Così fan tuttessa toissavuonna. Hän oli nyt vallan mainio Nemorino. Fanalen sai miellyttävän lyyrisellä tenorillaan, luonteva näyttämötyöskentelyllään
sekä komealla ulkonäöllään helposti yleisön
sympatiat puolelleen. Kuuluisa ja yllättävän
hankala aaria ”Una furtiva lagrima” taipui
tyylikkäästi hänen käsittelyssään. Anna-Kristiina Kaappola oli jälleen kaikin puolin luotettava Adina, vaikka hieman lämpimämpi
sopraanoääni olisi ihanteellinen tässä roolissa. Jukka Romu oli hauska tri Dulcama,
mutta hänen äänestään puuttuu ehdan buffobasson runsas alarekisteri. Markus Niemi-

nen oli ensiluokkainen kersantti Belcore, ja
Mia Heikkinen teki vaikutuksen Giannettan pienessä roolissa. Esityksen johti Kurt
Kopecky, joka ymmärrettävästi ei saanut aivan kaikkea iloa puserrettua tästä riemastuttavasta musiikista, mutta ei myöskään tuottanut pettämystä. Tasaisen tasokas, mutta
hieman rutiininomainen esitys.

Aida
Syyskauden ensimmäinen uutuusteos oli
Giuseppe Verdin suosituimpiin kuuluva
ooppera Aida. Tämä teos tunnetaan ennen
kaikkea eksoottisena spektaakkelioopperana, vaikka todellisuudessa Aida on varsin
intiimi rakkaustarina. Kiistatta pari Grand
Opéraan viittaavaa suurkohtausta, kuten ensimmäisen näytöksen temppelikohtaus sekä
Kuva: Heikki Tuuli

Lemmenjuoman mielenkiintoisin osatekijä oli Nemorinon roolissa vieraileva italialaistenori Paolo Fanale (kuvassa Jukka Romun kanssa).
The most interesting aspect of this revival of L’elisir d’amore was the visiting Italian tenor Paolo Fanale (with Jukka Romu on the left).
solid support. Aleksandr Vedernikov conducted with proper Slavic feeling.
What a pity that the staging was not more
engaging than what Steven Pimlott’s production has to offer. This is a traditional
Onegin, but an overly sugary one. Anthony
McDonald’s sets, through pretty, are too story
book-like. Similarly, the choral scenes at the
beginning of the opera were almost painfully
silly. The direction does get better towards
the end, and the ice rink in St Petersburg
is quite impressive. But on the whole this is
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too picturesque – a more down-to-earth approach would serve this opera better.

L’elisir d’amore
L’elisir d’amore is Donizetti’s most popular
comic opera, and with good reason: it’s lifeaffirming warmth, not to mention the numerous hit tunes, are virtually guaranteed to put
the listener in a good mood. Even in such a
production as the FNO’s, by Giancarlo del
Monaco. It is now nearly 20 years old, and
looks it. The production, with it’s painted,

cartoon-like backdrops, seems worn, and the
humour is based mostly on cheap jokes that
do not survive many viewings. This might
explaing why the performance on October 2
was not very inspired, despite a better-thanaverage cast. The performance was also not
helped by the fact that it was a matinee, and
that the audience was rather subdued.
The most interesting aspect of this revival
was the visiting Italian tenor Paolo Fanale.
He had previously made an impression in
Così fan tutte at the FNO a couple of years
earlier, and now proved to be a delightful
Nemorino. Fanale, with his pleasantly lyric
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la koskettava kuin esimerkiksi La Traviata,
Boccanegra tai Don Carlos.
Kansallisoopperan uudesta produktiosta vastasi Georg Rootering, joka oli ohjannut myös hienon Rigoleton pari vuotta sitten.
Olen nähnyt Aidan mm. Pietarissa, Wienissä ja Savonlinnassa, ja oli ilo todeta tämän
ohjauksen niistä selkeästi parhaaksi. Rootering oli sijottanut tarinan totalitaariseen valtioon, joka ei kaihda ihmisuhreja. Puvustus
oli jossain määrin ajatonta, sekoittaen nykypäivää, 30-luvun dekadenssia sekä etenkin

pappien asuissa antiikkia. Kuten hänen Rigoletossakin tarinankerronta ei aina edennyt täysin johdonmukaisesti, mutta Rootering onnistui luomaan niin vaikuttavia näyttämökuvia, että tätä tuskin huomasi. Erityismaininnan ansaitsee tuo surullisen kuuluisa
triumfikohtaus, joka useimmin osoittautuu
joko näyttämöllisesti tylsäksi tai rasittavaksi.
Rooteringin versiossa kyseessä on pienen, sodan todellisuudesta eristäytyneen eliitin juhlatilaisuus presidentin palatsissa, ja heidän
reaktionsa sodan kauhuja kuvaavaan baletKuva: Heikki Tuuli

toisen näytöksen voitonmarssi – lajinsa ylivomaisesti vaikuttavin, joskin ylisoitettu –
ovatkin luoneet mielikuvan teoksesta, jossa
saatetaan nähdä jopa norsuja näyttämöllä.
Kuitenkin suurin osa Aidasta keskittyy päähenkilöiden välisiin suhteisiin, ja jo herkkä,
hiljaisuudesta rauhallisesti kohoava alkusoitto kielii, että spektaakkeli ei ole tämän teoksen keskeisin piirre.
Verdi oli Aidaa säveltäessään pitkän uransa huipulla. Aidan piti jäädä suuren säveltäjän viimeiseksi oopperaksi, ja olisi ollutkin kaikin puolin loistokas päätös suurenmoiselle uralle, mutta musiikkimaailman
iloksi Verdi sävelsi vielä kaksi uutta teosta,
Shakespeareen perustuvat Otello ja Falstaff,
sekä muokkasi uusiksi aiemman ja epätyydyttäväksi jääneen Simon Boccanegran. Vaikka nämä kolme teosta ovatkin joissain suhteissa vaikuttavampia ja dramaattisesti koherentimpia kuin Aida, mikään niistä ei
yllä Aidan ylitsevuotavan melodisuuden tasolle. Tämä teos vetää vertoja Verdin keskikauden helmien, kuten Trubaduurin, Rigoleton ja Traviatan melodioiden tulvalle. Upeat aariat, kuten ”Celeste Aida”ja Niili-aaria
ovat taattua hittikamaa, mutta Aidan suurin
musiikki löytyy teoksen upeiden duettojen
sarjasta, joka päättyy, melko verrattomasti,
viimeiseen eteeriseen kuolonduettoon. Valitettavasti kaiken tämän uskomattoman musiikin seassa Aidan henkilöt jäävät hieman
yksiulotteisiksi, eikä teos ole samalla taval-

tenor, easy-going stage presence and attractive
appearance had no trouble in winning the
audience over. He also gave a stylish rendition of the famous and surprisingly tricky
aria “Una furtiva lagrima”. Anna-Kristiina
Kaappola was a thoroughly dependable Adina, though a slightly warmer soprano voice
would be ideal for the role. Jukka Romu
was funny as Dr Dulcamara, but his voice
lacks the lower register of a true basso buffo.
Markus Nieminen was a first-rate seargent
Belcore, and Mia Heikkinen made a good
impression in the small role of Giannetta.
The conductor Kurt Kopecky – understandably – did not manage to bring out all the
fun of this charming opera, but neither did
he disappoint. A solid but slightly routine
performance.

Aida
The first première of the autumn season
was Giuseppe Verdi’s ever popular Aida.
This opera is known first and foremost for
its spectacle, though Aida is in fact mostly
an intimate love sotry. Verdi was at the pinnacle of his career when composing this
opera, and in its melodic richness it rivals Il
trovatore, Rigoletto and La Traviata. Though
the great arias such as “Celeste Aida” and
the Nile Song are sure hits, it is the series
of great duets that contain the finest music of Aida. Unfortunately, among all this
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Hannu Niemelä (Amonasro) ja Gweneth-Ann Jeffers (Aida). Hannu Niemelä (Amonasro) and
Gweneth-Ann Jeffers (Aida).
stunning music, the characters themselves
remain somewhat one-dimensional, and as
a result, Aida does not have the emotional
impact of, say, Traviata, Simon Boccanegra or
Don Carlos.
The producer of the new FNO Aida was
Georg Rootering, who had also directed the
excellent Rigoletto of a couple of years ago. I
have seen Aida several times, in places such
as Vienna, St Petersburg and Savonlinna,
and I am very pleased to say that Rootering’s
was quite definitely the best production of

my experience. He placed the story in a totalitarian state where even human sacrifice
was not balked at. The costumes (by Götz
Lanzelot Fischer) were to some extent timeless, combining present day dress with the
decadence of the 1930s and, especially in the
priests’ costumes, ancient Egypt. As in his Rigoletto, the narrative flow of the production
was not entirely consistent, but individual
scenes and stage pictures were strong enough
to make the viewer hardly notice any small
discrepancies. A special mention must go to
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

tiin oli osuva. Bernd Franken loistelias kullan ja sinisen sävyttämä lavastus toi mieleen
niin muinaisen egyptin kuin 30-luvun fasismin, ja palveli kokonaisuutta upeasti.
Myös musiikillisesti näkemäni esitykset
olivat hyvin onnistuneet. Näin Aidan kaksi
kertaa, 25.9. ja 15.10., molemmilla kerroilla
oli eri miehityksellä. Ensimmäisen oli hitusen loistokkaampi, vaikka kummassakaan ei
pahemmin ollut valittamista. Ensimmäisen
esityksen huomattavin laulaja oli tähtitenori
Antonello Palombi, jonka suurikokoiselle,

vankalle tenorille Radamèksen haastava rooli ei tuottanut erityisiä hankaluuksia. Palombi ei ole hääppöinen näyttelijä, ja hänellä oli
tapana dominoida hieman liikaa ensemblekohtauksia, mutta häneltä löytyi tarvittaessa herkkyyttä, kuten viimeisessä duetossa.
Naiset jäivät hieman hänen suuren äänensä
varjoon. Mardi Byers lauloi Aidan erittäin
hallitusti ja ilmeikkäästi, mutta äänessä olisi saanut olla hieman enemmän volyymiä:
tämä Aida ei kohonnut joukkokohtauksissa päällimmäiseksi, mikä olisi toki toivottaKuva: Heikki Tuuli

Hannu Forsberg teki Aidassa vaikutuksen kuninkaan lyhyessä roolissa.
In Aida Hannu Forsberg made an impression in the smallish role of the King.
the usually rather tiresome Triumphal Procession scene, which in Rootering’s version
is a victory celebration at the King’s palace
for a small elite secluded from the realities
of war. Their reaction to the ballet, which depicted the horrors of war, was telling. Bernd
Franke’s gorgeous set desing, in gold and
blue, was evocative of both ancient Egypt
and the Fascism of the 1930s and made a
grand setting for this production.
Musically speaking the production was
also a success. I saw Aida twice, on Septemhttp://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

ber 25 and October 15, with different casts.
The first was the slightly more splendid
performance, though neither had much to
complain about. The most notable singer of
the first cast was the star tenor Antonello
Palombi, whose large, robust tenor had no
trouble negotiating the challenges of Radamès. Palombi may not be a great actor, and he
did tend to overly dominate the ensembles,
but he could provide surprising tenderness
when needed, in the final duet for instance.
The women were slightly upstaged by his

vaa. Liki samaa voi sanoa Lilli Paasikiven
Amneriksesta. Erittäin tyylikkäästi laulettu
ja näytelty roolisuoritus, mutta Amneris kaipasi hieman dramaattisempaa ääntää ja eläimellisempää eläytymistä. Mutta erittäin vaikuttavaa joka tapauksessa. Jorge Lagunes oli
tehtävänsä tasolla Amonasrona, kuin myös
Giorgio Giuseppini hieman karheasointisena Ramfiksena. Hannu Forsberg teki vaikutuksen kuninkaan lyhyessä roolissa.
Lokakuun esityksen Aida oli GwenethAnn Jeffers. Hänen sopraanonsa oli suurikokoisempi kuin Byersin, ja myös Jeffers lauloi
tyylikkäästi, joskin ääni ei soinut aina täysin
kiinteästi. Hänen Radamèksensa oli Mika
Pohjonen, joka selviytyi kaikella kunnialla
tehtävästään, mutta oli tulkinnallisesti ehkä
turhankin yksioikoinen. Tuija Knihtilä oli
hienossa vedossa Amneriksena, ja hänen äänensä on lähempänä ihanteellista kuin Paasikiven. Hannu Niemelä oli luotettava Amonasro. Jyrki Korhonen tarjosi muhkeaa sontia Ramfiksena, ja Mika Kares oli erinomainen kuningas. Stefano Ranzani johti molemmat esitykset, ja kuoro ja orkesteri tekivät oikeutta Verdin partituurille.

performance. Mardi Byers sang the role of
Aida with great poise and control, but more
volume would have been welcome; this Aida
did not soar above the ensembles. The same
could be said of Lilli Paasikivi’s Amneris: a
very stylishly sung and acted portrayal, but
Amneris could use a more dramatic voice
and a more visceral interpretation. But pretty
impressive nonetheless. Jorge Lagunes was a
solid Amonasro, as was Giorgio Giuseppini
as a rather grainy Ramfis. Hannu Forsberg
made an impression in the smallish role of
the King.
The Aida of the October performance
was Gweneth-Ann Jeffers. Her soprano
was more voluminous than that of Byers,
and Jeffers too sang with style, though her
voice wasn’t always ideally steady. Her Radamès was Mika Pohjonen, who was up to
the task vocally, but rather too monochrome in nuance. Tuija Knihtilä on the other
hand was in fine form and a suitably gutsy
Amneris. Hannu Niemelä sang dependably
as Amonasro, Jyrki Korhonen offered rounded bass tone as Ramfis, and Mika Kares
was an excellent King. Stefano Ranzani conducted both performances with verve, and
the FNO chorus and orchestra did justice
to Verdi’s rich score.
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