Suomen Wagner-seuran matkoja
ja muita tapahtumia osa 1: 1991–1997
Teksti: Peter Häggblom

Suomen Wagner-seura on 2011 viettänyt aktiivista juhlavuotta, joka huipentui kolmipäiväisiin 20-vuotisjuhliin Turussa 14.-16.10. ja
josta Robert Stormin reportaasi tässä numerossa. Juhlavuoteen on sisältynyt ennätysmäärä ulkomaan matkoja: etunenässä loppuunmyyty ja ensimmäinen Euroopan ulkopuolelle isommalle ryhmälle tehty kaukomatka
Kapkaupunkiin, jossa nähtiin Lentävä Hollantilainen ja syvennettiin suhteita Etelä-Afrikan Wagner-seuraan, Ring-matka Karlstadiin ja Parsifal-matka Tallinnaan sekä Kansallisoopperan upeat Parsifal- ja Ring-uusinnat.
Mitään historiikkia ei juhlavuoden kunniaksi ole tehty vaan ajatuksena on että sellainen
tehdään vuonna 2016, kun tulee seuran ensimmäinen neljännesvuosisata täyteen
Alla oleva teksti ei siis ole mikään 20vuotishistoriikin alku, vaan siinä on tehtyjen matkojen lisäksi joitakin poimintoja eri
vuosien tapahtumista, joilla on mielestäni ollut merkitystä seuralle ja sen jäsenille. Koska
Wagneriaanissa on julkaistu luettelot vuosien saatossa pidetyistä n 250 jäsentilaisuuksista musiikkiesityksineen (ks. n:o 18, 34 ja
38), olen tässä keskittynyt muihin tapahtumiin, etenkin seuran järjestämiin oopperamatkoihin, vuosijuhliin ja isompiin seminaareihin jne. Sen lisäksi olen sisällyttänyt joitakin jäsenmääriin ja seuran talouteen liittyviä kommentteja ja niiden kehitystä kuvaavia graafeja.
Ensin kuitenkin kunnianosoitus kaikille
seuran hallituksessa 1991-2011 toimineille.
Heitä on vuosien varrella ollut 36 henkilöä,
nestorina Martti Parkkari, jolla on katkeamaton sarja. Hän on istunut perustajajäsenenä
hallituksessa alusta asti. Ilman toimivaa hallitusta ja sen antaumuksellisia jäseniä ja toimihenkilöitä seuran toiminta näin laajamittaisena ei olisi ollut mahdollista
Hallituksen jäsenet 1991-2011:
Puheenjohtajat:
Uolevi Karrakoski, Turku 1991- 96
Martti Parkkari, Turku 1997
Ilkka Paajanen, Espoo 1998 – 18.8.1999
Markku Lulli-Seppälä, Piikkiö 2.9.19992001
Heikki Virri, Naantali 2002Varapuheenjohtajat:
Martti Parkkari, Turku 1991-94
Janne Haapanen, Turku 1995-1996
Ilkka Paajanen, Espoo 1997
Markku Lulli-Seppälä, Piikkiö 1998
Riitta-Liisa Mäkipaasi, Helsinki 2000-2002,
2007-2010
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Riitta-Eliisa Laine Helsinki 2003-2006
Anne Sivuoja Helsinki 2011-

Näin se alkoi

Sihteerit:

1991

Martti Parkkari, Turku (oto) 1991
Antti Uotila, Turku 1992-1993
Matti Lehtonen, Turku 1994-95
Niina Impiwaara (Eerikäinen), Turku 199698, 2003
Jopi Harri, Turku 1999-2001
Atte Tenkanen, Turku 2002
Stina Gerke, Parainen 2004-2007
Katriina Lemola, Espoo 2009-2010
Jenni Lättilä, Helsinki 2011-

Turusta Tampereelle tehdyn Parsifal-matkan
seurauksena päätettiin 23.5.1991 Uolevi Karrakosken kotona Turussa perustaa Suomen
Wagner-seura ry.
Itse Tampereen Parsifalista ei tietääkseni ole kirjoitettu juuri mitään seuran historiikeissa tai jäsenlehdessä (ja ensimmäinen,
vuoden 1991, vuosikertomuskin on ainakin
tällä hetkellä kateissa). Sen takia tässä jotakin poimintoja ohjelmalehtisestä:
Oopperan tuottivat Suomen Kansallisooppera ja Tampere-talo yhdessä Tampereen kaupunginorkesterin kanssa, kapellimestarina Leif Segerstam.
Elettiin poliittisten mullistusten aikaa ja
tämä heijastui selvästi ohjaukseen ja lavastukseen, jossa nähtiin mm kuvia juuri käydystä
Kuwaitin sodasta – etenkin muistan öljyssä
uivia, kärsiviä merilintuja. Näin kirjoitti ohjaaja Claude Naville ohjelmalehdessä:

Rahastonhoitajat:
Veli Vuorio, Turku 1991-1993
Peter Häggblom, Turku 1994Muut hallituksen jäsenet:
Veikko Tuohimaa, Turku 1991-1994
Sirpa Raulamo, Turku 1992-1993
Hannu Salmi, Turku 1992-1998
Matti Lehtonen, Turku 1992-1993
Peter Häggblom, Turku 1993
Veli Vuorio, Turku 1994-1996
Janne Haapanen, Turku 1994-96
Marja-Liisa (Marjukka) Kalliokoski,
Helsinki 1994
Outi Jaakola, Turku 1994-2001
Martti Parkkari, Turku 1995-96, 1998Petri Salin, Helsinki 1995
Niina Eerikäinen (nykyään Impiwaara),
Turku 1995
Risto Suviala 1996-1999
Uljas Pulkkis, Helsinki 1996
Markku Lulli-Seppälä, Piikkiö 1997, 2002
Toni Salo, Turku 1997
Riitta-Liisa Mäkipaasi, Helsinki 1998
Annikki Juhakoski, Raisio 1999-2001
Heikki J. Eskelinen Espoo, 2000-2002, 20042007
Heikki Virri 2000-2001
Cristina Andersson 2002
Matti Luukkainen Helsinki 2002Liisa Moilanen 2003-2006
Jopi Harri 2002-2005
Pasi P. Pihlaja, Espoo 2007-2010
Robert Storm, Turku 2007Anne Sivuoja Helsinki 2008-2010
Wille Rydman, Helsinki 2011Toiminnanjohtaja
Peter Häggblom 2000-

AJATUKSIA PARSIFALISTA
1989 Parsifal-projekti syntyy Tampereella. Jo silloin herää tarve puhua
maailmasta laajemmin: meidän maailmastamme.
1990 Muuri murtuu... Diktatuurit kukistuvat... Demokratia, Rauha
ja Veljeys heräävät uudelleen eloon...
Parsifal, sinun sanomaasi uskotaan...
Toivoa on sittenkin olemassa... Sinun
haavasi paranee, Amfortas... Pohjoinen
ja Etelä, rikkaiden ja köyhien vuoropuhelu. Kulunut aiheko?
1991 Sota... Aseiden vuoropuhelua
Jumalan ja Allahin nimeen... Ohjusten, pyhien keihäiden vaihtoa... Tavoitteena totaalinen, tuhoisa valta... Amfortas raukka, sinun kylkesi vuotaa jälleen verta... Rakkauden haava, hetkeksi unohdit vallan tavoittelun.
Missä on nyt toivosi, sinä puhdas,
houkkamainen Parsifal? Eivät he siihen
koskaan todella uskoneet... 20 vuosisataa vääriä valoja, petoksia ja sotia...
Kansanmurhat ja ydinkatastrofi eivät
riittäneet saamaan heitä järkiinsä... Ja
kuitenkin, luulisi uutta identiteettiä rakentavien kansojen vielä hiukan uskovan tuohon Toivoon...
Seuran perustamiskokouksessa Karrakoski
valittiin puheenjohtajaksi ja Martti Parkkari varapuheenjohtajaksi.
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

suus seuralta tilata ainakin joitkin näitä vanhojakin numeroita.
Seuran logosta järjestettiin kilpailu jonka voitti Pirkko Paavola-Häggblomin ja Peter Häggblomin ehdotus. Samaa logoa seura käyttää edelleen.
Vuoden 1992 lopussa seuralla oli 54 jäsentä, joista 41 Turun seudulta ja 7 pääkaupunkiseudulta.

1993

Tampereen Parsifal 1991, Jorma Hynninen Amfortaksena. Joht. Leif Segerstam, ohj. Claude
Naville, Parsifalina Raimo Sirkiä, Gurnemanzina Matti Salminen, Kundryna Karan Armstrong.
Sääntöihin otettu määritelmä seuran tarkoituksesta ja toiminnasta oli kaukokatseinen ja viisas: Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä tunnetuksi Wagnerin tuotantoa ja koota tähän
toimintaan asian harrastajia ja musiikin ammattilaisia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
järjestää luentoja, keskustelutilaisuuksia ja matkoja. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan konserttien
ja musiikkinäyttämöiden ohjelmistoon kiinnittämällä huomiota Wagnerin musiikkiin mahdollisena vaihtoehtona. Suomen Wagner-seura pyrkii
myös tiedottamaan Suomessa ja ulkomailla järjestettävistä Wagner-esityksistä sekä myös mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan Wagnerin musiikkia esittäviä taiteilijoita ja musiikin opiskelijoita. Yhdistys pyrkii luomaan yhteyksiä ulkomaisiin Wagner-seuroihin.
Perustamisesta ja seuran ensimmäisistä
vuosista voi tarkemmin lukea Hannu Salmen mainiosta historiikista ”WAGNERIN
VARJOSSA – JA LOISTEESSA. Suomen
Wagner-seuran viisivuotinen taival”. Myös
vuosilta 1991-2001 on olemassa historiikki,
Heikki J. Eskelisen kirjoittama. Sen jälkeen
seura ei ole historiikkeja julkaissut, mutta
(em. historiikkien ohella) kaikki vuosikertomukset on kyllä seuran kotisivuilta luettavissa (lukuun ottamatta vuoden 1991 kertomusta, joka on kadonnut arkistoista). Viime vuosien vuosikertomukset on kaikki julkaistu Wagneriaanissa.
Perustamisen jälkeen hallitus kokoontui
ensimmäistä kertaa 12.9. ja ”päätettiin kutsua Hannu Taanila esitelmöimään Wagnerista. Aihe jätettiin Taanilan valittavaksi”.
Yhdistys käynnisti siis toimintansa näyttävästi yleisötilaisuudella, jossa Hannu Taanila luennoi 3.10.1991 Turun pääkirjaston
musiikkiosaston kokoushuoneessa aiheesta ”Vaarallinen Wagner” peräti 86-henkiselle yleisölle.
Näin alkoi koko se sarja luentoja ja yleisötilaisuuksia, joita seura on sen jälkeen säännölhttp://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

lisesti vuosittain järjestänyt Turussa ja Helsingissä sekä satunnaisesti myös muualla (esim.
Tampere, Savonlinna ja Joensuu).
Ensimmäisinä vuosina osa luennoista pidettiin opintokerhojen muodossa yhteistyössä OK-opintokeskuksen kanssa, jolta saatiin
rahallista tukea.
Vuoden 1991 viimeisessä hallituksen kokouksessa tehtiin kauaskantoinen päätös:
”päätettiin tehdä Wagner-julkaisu, johon
haetaan kaupungin ja OK-opintokeskuksen
tukea. Julkaisu lähetetään jäsenetuna yhdistyksen jäsenille keväällä (1992).”
Julkaisusta on tähän mennessä ilmestynyt 38 numeroa. Siitä on vuosien mittaan
kehittynyt kaikkein konkreettisin ja tärkein
jäsenetu, joka on yhtä arvokas kaikille jäsenille asuinpaikasta riippumatta.
Ensimmäisen vuoden lopussa seuralla
oli 30 jäsenkortistoon merkittyä jäsentä. Jäsenmaksu oli 50 mk (perhejäs. 40 mk). Ensimmäisen vuoden jäsenmaksukertymä oli
1.350 mk.

1992
Tannhäuseria käsittelevä opintokerho kokoontui keväällä Matti Lehtosen johdolla
kuusi kertaa. Opiskelijoita kerhossa oli yhdeksän.
Oma ensikosketukseni seuraan tapahtui
seuran tilaisuudessa 5.10.92 Turun Park Hotelissa Henry Baconin esitelmän yhteydessä,
ja liityin heti jäseneksi (jäsennumerolla 47).
Ennen tätä omat työkiireeni olivat olleet esteenä tutustua uuteen seuraan.
Hallitus päätti kokouksessaan 22.10. antaa yhdistyksen ensimmäinen stipendi laulaja
Kaj Valtoselle. Rahat stipenditilille oli saatu
lahjoituksena Pirkko Karrakoskelta.
Syksyllä 1992 ilmestyi ”Suomen Wagnerseuran julkaisu n:o 1”, 39-sivuisena nidottuna monisteena. Keräilijöillä on mahdolli-

Hallitus päätti kokouksessaan 21.1.93 että
seura liittyy juuri perustettuun maailman
Wagner-seurojen kattojärjestöön, Richard
Wagner Verband International e.V.:iin
(RWVI).
Keväällä 1993 ilmestyi jäsenjulkaisu nro
2, tällä kertaa 32-sivuisena. Syksyllä Markku
Lulli-Seppälä tarjoutui tekemään seuraavan
jäsenjulkaisun nro 3 (36 sivua).
Lehden ensimmäiset viisi numeroa tehtiin monistamalla. Nro 6 (kevät 1995) siitä
tuli sitten oikein kirjapainossa painettu lehti. ISSN-numero 1236-8164 sille annettiin
jo nro:sta 4 alkaen. Nykyinen ISSN numero on 1455-2582.

Seuran ensimmäinen
konserttimatka
Seuran ensimmäinen konserttimatka tehtiin
Turusta Helsinkiin 29.1.93 RSO:n Finlandia-talon konserttiin, jossa esitettiin Valkyyrian 1. näytös, Tannhäuserin alkusoitto ja Valkyyrioitten ratsastus. Konserttia johti Woldemar Nelson, solisteina Poul Elming, Jörgen
Klint ja Edda Moser. Bussi oli täynnä ja konserttiin ja matkaan oltiin tyytyväisiä.
Myöhemmin keväällä oli vuorossa Turun kaupunginorkesterin (joka käyttää nykyään nimeä Turun filharmoninen orkesteri)
Wagner-konsertti 23.4., jossa kuultiin Pertti Pekkasen johdolla orkesterisarja Nibelungin sormuksesta . Konsertin jälkeen yhdistys
järjesti jatkotilaisuuden Ravintola Hamburger Börsissä, jota juonsi Raimo Lintuniemi.
Tilaisuudessa esitettiin runsaasti musiikkia.
Läsnä oli 106 henkilöä.

Ensimmäinen oopperamatka
suuntautui Tukholmaan
Seuran ensimmäinen ooppera- ja ulkomaan
matka tehtiin 18.-20.6.93 Tukholman Kuninkaalliseen Oopperaan, jossa nähtiin Nürnbergin mestarilaulajat, ohj. Götz Friedrich ja
musiikin johto Siegfried Köhler. Rooleista
mainittakoon Sachs Jerker Arvidson, Beckmessser Anders Bergström, Walther Gösta
Winbergh ja Eva Mari-Anne Häggander.
Esitys oli valtavan pramea (vuodelta 1977)
ja vaikuttava mutta itselläni oli yläparven
paikka ja pitkä esitys (5 h 45 min) koetteli voimia, kun lämpimässä kesäsäässä happi
oli piippuhyllyllä loppumaisillaan viimeisessä näytöksessä.
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Tukholman Kuninkaallinen Ooppera.

Tukholmassa 1993 esitetyn Nürnbergin mestarilaulajien loppukohtaus.
Jouduin itse yllättäen Martti Parkkarin
ohella tämän matkan johtajaksi pj Karrakosken sairastuttua äkilliseen vatsatautiin.
Tämä kohtalon oikku tekikin minusta
– muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
– seuramme vakinaiseksi oopperamatkojen
matkanjärjestäjäksi ja -johtajaksi.
Tukholman matka tehtiin Turusta Siljalla, johon sisältyi majoitus Värta-satamassa
sijainneessa Ariadne-hotellissa. Oopperaan
kuljettiin T-banalla tai taksilla. Matka oli kaikin puolin onnistunut ja siellä luotiin suhteet Ruotsin Wagner-seuraan ja sen hallitukseen, joka ystävällisesti antoi meille arvokkaita neuvoja, miten voimme saada seurallemme
Bayreuth-lippuja. Näitä neuvoja noudattaen

olemmekin saaneet joka vuosi jäsenillemme
lippuja Bayreuthin festivaalille.
Paluulaivalla järjestettiin nähtyä esitystä koskeva palautekeskustelu. Tätä käytäntöä on sittemmin jatkettu useimmilla laivaja bussimatkoilla.

Turun musiikkijuhlien Wagnerkonsertti
Turun musiikkijuhlien aikana 12.8.93 Turun kaupunginorkesteri Segerstamin johdolla esitti jälleen konsertin, jossa oli vain
Wagnerin musiikkia, Matti Salminen solistinaan. Ohjelma:
– Mögst du, mein Kind (Holländer);

– So war es unser verhiessen (Parsifal)
– Hier sitz ich zur Wacht (Götterdämmerung)
– Tristan ja Isolde alkusoitto (Tristan)
– Tatest du es wirklich (Tristan)
– Liebestod (Tristan)
Olimme saaneet Salmisen Park Hotelissa pidettävään seuramme jatkotilaisuuteen.
Siellä hän kertoi meille mm että hän on valmis laulamaan Kansallisoopperan tulevassa
Ringissä, jos vain ajoissa sopivat hänen kanssaan aikatauluista.

1994
Seuran toinenkin oopperamatka 11.-13.2.94
tehtiin Tukholman Kuninkaalliseen Oopperaan Vuorossa oli jälleen G. Friedrichin ohjaus, tällä kertaa Lohengrin, nimiosassa Gösta
Winbergh. Esityksen jälkeen pidettiin oopperan tiloissa yhteinen tilaisuus Ruotsin Wagner-seuran kanssa, johon vieraaksi oli saatu
illan kapellimestari Siegfried Köhler.

Kansallisoopperan uuteen
taloon

Tannhäuser Berliinin Deutsche Operin vierailunäytöksenä Suomen Kansallisoopperassa.
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Seuran ensimmäinen matka uuteen Kansallisoopperaan tapahtui 10.4. – runsas neljä
kuukautta talon avaamisen jälkeen – juhlavissa merkeissä kun siellä oli Berliinin Deutsche Operin vierailu, jossa esitettiin Friedrichin ohjaamana Tannhäuser. Nimiosan lauloi René Kollo, maakreivinä kuultiin Matti Salmista ja Wolframina Kansallisoopperan johtajaa Walton Grönroosia. Lehdet
ylistivät esitystä:
HS 12.4. Lampila kirjoittaa: ”Deutsche
Oper nosti Kansallisoopperan uuden talon
oopperamaailman huipulle... Huikaisevan
kauniit ja suggestiiviset näyttämökuvat edustavat puolestaan oman aikamme visuaalista
taidetta. Tannhäuser näyttää myös, miten modernia teknologiaa voi hyödyntää oopperan
vaikutuksen lisäämiseksi. Tuloksena on lumoavaa teatterimagiaa.”
Iltalehti kirjoitti: ”Berliinin Deutsche
Operin esitys siirsi Suomen Kansallisoopperan Wagnerin aikaan näyttävästi ja mahtipontisesti” ja Turun Sanomien Matti Lehtonen otsikoi ”Deutsche Operin vierailu – tuulahdus huipulta” Lehtonen kirjoittaa mm ”
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

Kuva: Kari Hakli, Suomen Kansallisooppera 1994

Wolfgang Wagnerin Parsifal-ohjaus Bayreuthissa.

Lohengrin oli Suomen Kansallisoopperan
ensimmäinen oma Wagner-produktio.
Jiri Koutin johtaman orkesterin säihke, iskevyys ja hiottu puhtaus loivat pohjan koko
musiikilliselle osuudelle” ja lopettaa arvostelunsa: ”Toimikoon berliiniläisten vierailu kuin oppituntina suomalaiselle oopperaväelle. Uudessa talossa näkemäni ärsyttävän sovinnaiset ja laimeat Carmen ja Otello
eivät vielä edusta tasoa, jota on vaadittava
Euroopan johtavaksi oopperapyhätöksi tähtäävältä talolta.”
Seura välitti Tannhäuserin esitykseen jäsenilleen 98 lippua, josta Turun bussissa oli
43 henkilöä.

Ensimmäisten vuosien jäsenjulkaisuissa
nro 1-4 ei ollut ooppera-arvosteluja mistään
oopperaesityksistä, joihin seura oli järjestänyt matkan, mutta syksyn 1994 nro:ssa 5 oli
Matti Lehtosen kirjoitus ”Lohengrin-reseptio
suomalaisessa lehdistössä”. Lehtosen artikkeli syntyi minun pyynnöstäni ajatuksena että
seura dokumentoisi ”jälkipolville” minkälaisen vastaanoton uuden talon ensimmäinen
Wagner-ooppera oli saanut.
Lehtonen aloittaa näin: ”Suomi on siirtynyt uuteen Wagner-aikaan. Tämän voi
kootusti lukea kaikista Kansallisoopperan
Lohengrin-produktion saamista arvosteluista. Lohengrinhan oli uuden talon ensimmäinen Wagner-työ, jolla tasoitetaan tietä säveltäjän myöhäisemmille teoksille. Esimerkiksi
Ring-tetralogia tullaan esittämään talossamme vielä 1990-luvun kuluessa.”

Kotimaiset lehdet yleensä kiittivät Segerstamin johtamista ja solisteja. Abeniuksen ohjaus ja lavatoteutus sai osakseen moitteita.
Sen sijaan Svenska Dagbladetin kriitikko C.-G. Åhlénin ankaruus oli selkeästi toista luokkaa kuin suomalaisten kirjoittajien.
Hän arvostelee ”Segerstamia epätasaiseksi
kulminaatiofanaatikoksi... Ohjaus saa tyrmäävän, suorastaan häijyn vastaanoton juonellisia epäloogisuuksia pursuavana.” Ainoa
solisti johon SvD on erittäin tyytyväinen on
Esa Ruuttunen.

Seuran ensimmäinen
Bayreuth-matka
Ensimmäinen seuran järjestämä Bayreuthmatka tehtiin elokuussa 1994, jolloin 16 jäsentämme näkivät siellä 5.8. Tristanin ja 7.8
Parsifalin. Toimin itse puheenjohtajan pyynnöstä matkanjohtajana, vaikka itse matka

Uuden oopperatalon
ensimmäinen oma Wagnerproduktio, Lohengrin
Uuden Kansallisoopperan ensimmäinen itsensä tuottama Wagner-ooppera oli Folke
Abeniuksen ohjaama Lohengrin, jonne seura järjesti matkan Turusta 13.6.1994 Leif
Segerstam johti ja solistikunta oli seuraava: Lohengrin James O´Neill, Elsa Pirkko Törnqvist, Telramund Esa Ruuttunen,
Ortrud Ritva Auvinen, Kuningas Michail
Michailow.
Peter Häggblom, Marjukka Kalliokoski ja Jari Saine Bayreuthin ravintola Eulessa vuonna 1994.
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/
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Suomesta Bayreuthiin oli oma-toiminen niin
kuin majoituksenkin varaaminen.
Tätä käytäntöä on sen jälkeen jatkettu
koko ajan, eli jäsenet tulevat omin päin
Bayreuthiin, missä on sitten yhteistä ohjelmaa osa ajasta.
Tällä ensimmäisellä matkalla useimmat
matkalaiset majoittuivat lähellä Wahnfriedia sijaitsevassa, kodikkaassa Gasthausissa
”Zum Edlen Hirschenissä”.
Tristania johti Daniel Barenboim ja sen
oli ohjannut Heiner Müller, Tristanin osan
lauloi Siegfried Jerusalem ja Isoldena esiintyi
upea Waltraud Meier, Markena lauloi Matthias Hölle, Kurwenalina Falk Struckmann,
Melotina Poul Elming, Brangänena Lioba
Braun ja Perämiehenä Poul Elming.
Wolfgang Wagnerin Bayreuthin Parsifalohjaus on muodostunut minulle rakkaaksi.
Siteeraan Janne Haapasta: ”Erityisen onnistunut oli ensimmäisen näytännön välisoitto,
jonka aikana Gurnemanz ja Parsifal siirtyvät
Graalin linnaan. Hidas taivallus vaihtuvien
lavasteiden keskellä saa aikaan juuri sen vaikutelman, jota Parsifal viimeisessä repliikissään ihmettelee: ” Ich schreite kaum, doch
wähn ich mich schon weit.”
Parsifalin johti upeasti Giuseppe Sinopoli ja nimiosassa kuultiin Poul Elmingia,
Kundryna lauloi Marilyn Schmiege, Gurnemanzina Hans Sotin, Amfortaksena Bernd
Weikl, Klingsorina Franz Mazura ja Titurelina Matthias Hölle.
Tästä ensimmäisestä seuran ”pyhiinvaellusmatkasta” on olemassa Petri Salinin
ja Janne Haapasen ansiokkaat kirjoitukset
jäsenjulkaisussa nro 5. Niistä tuli siten ensimmäiset jäsenjulkaisumme omat ooppera-arvostelut. Siitä lähtien tavoitteena on
ollut että julkaisussamme on arvostelu ja/
tai matkakuvaus kaikista oopperaesityksistä, joihin seura on järjestänyt matkan/lippuja jäsenilleen.
Seuran ensimmäinen Helsingissä järjestämä jäsen- ja yleisötilaisuus pidettiin 7.11.94.
Siinä ohjaaja Juha Hemánus ja Pekka Savijoki kertoivat näkemästään Bayreuthin uudesta Ring-produktiosta.

Pitkäperjantain ihme Tukholman Parsifal-esityksessä 1995.
ka huipentumana voidaan pitää Millingtonin Wagner-kirjan käännöstyötä.
Näin Harri lopettaa konserttiarvostelunsa: ” Leif Segerstamin luotsaama esittäjistö
oli tehnyt hyvää työtä, ja suosionosoitukset
olivat sen mukaiset. Esitys kuitenkin päättyi ennen aikojaan, sillä sopivaan Wagnerkuunteluvireeseen pääseminen ei käy hetkessä – ja kun siihen pääsee, ei ole mitään
kiirettä pois. Toisaalta konserttitilanne asettaa kovat vaatimukset sekä soittajille että laulajille: musiikki on kaiken aikaa etualalla ja
koska orkesteri ei soita montussa, olosuhteet
ovat laulajien kannalta tavattoman raskaat.
Finlandia-talon jäähallimainen akustiikka ei
sähköisillä vippaskonsteilla terästettynäkään
juuri helpota vokalistien työtaakkaa. Ei siis
tullut makeaa mahan täydeltä.
Seuramme oli saanut mahdollisuuden
esitellä toimintaansa Finlandia-talon lämpiössä, ja kiinnostusta tuntui olevan, jos ei
muuten niin ainakin Bayreuth-kiintiön ansiosta. En ihmettelisi, vaikka jäsenistöämme
kohtaisi kasvupiikki.”

Tällä kertaa Tukholmassa
Parsifal
Kolmas matka Tukholmaan tapahtui 21.23.4.95. Ohjauksesta vastasi edelleen Götz
Friedrich ja nyt oli vuorossa Parsifal. Kapellimestarina oli Berislav Klobucar ja nimiosan lauloi jälleen Gösta Winbergh,
Näytännön jälkeen olimme Ruotsin Wagner-seuran vieraana, jossa Gurnemanzin
osan esittänyt Sten Wahlund kertoi kokemuksiaan.
Matkasta ja esityksestä on olemassa Janne Haapasen kirjoitus julkaisussa nro 6.
Tässä pieni lainaus: ”Gösta Winbergh Parsifalina oli parasta, mitä aikoihin olen kokenut! Hänen äänensä on voimakas ja sävykäs, hän näyttelee hyvin ja tekee koko ajan
musiikkia.”

Matka uuteen Göteborgin
oopperataloon
Syyskuussa 1994 oli juhlavin menoin avattu
maailman uusin oopperatalo, GöteborgsOpeKuva: Krm500

1995
Seura teki 24.3.1995 matkan Helsinkiin, jossa Finlandia-talolla HKO esitti Leif Segerstamin johdolla kohtauksia Mestarilaulajista.
Konserttipäivänä Finlandia-talon aulassa oli
seuran esittelypöytä näyttelyineen.
Sittemmin tällaisia esittelyjä on pidetty
monien konserttien ja oopperaesitysten yhteydessä ja olemme saaneet sitä kautta monta uutta jäsentä.
Konsertista on jäsenjulkaisussa nro 6 Jopi
Harrin kirjoitus ”Mestarilaulajat Finlandiatalossa”. Tällä kirjoituksella Jopi aloitti pitkän ja ansiokkaan uransa Wagner-seuran eri
tehtävissä (ks. lista hallituksen jäsenistä), johon sisältyi lukuisia luentoja (usein matkojen yhteydessä), ooppera-arvosteluja ja jonGöteborgsOperan.
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ran, jonka johtajaksi oli pestattu Juhani Raiskinen. Luettuamme tämän uutisen päätimme, että heti kun talo esittää Wagneria niin
seura järjestää sinne matkan.
Tämä matka toteutui kesällä 1995 kun
aloituskappaleeksi oli valittu Lentävä Hollantilainen. Matka tehtiin bussilla ja laivalla 10.-13.6. Turusta Göteborgiin. Esitys olikin jo saapumispäivän iltana ja seuraavana päivänä pääsimme uuden talon esittelykierrokselle.
Oopperaa johti nuori kapellimestari Niklas Willén. Uusi talo kärsi lastentaudeista
ja pyörivä näyttämökoneisto oli ”leikannut
kiinni”, mikä olisi saattanut estää koko esityksen. Peruutusta ei kuitenkaan tullut, mutta saimme tyytyä siihen että ooppera esitettiin staattisella lavalla.
Saadaksemme mahdollisimman monta lähtijää mukaan matkaa tarjottiin myös
Turun Soitannollisen seuran jäsenille, joista osa lähti mielellään mukaan.
Jäsenjulkaisussa n:o 7 syksy 1995 Karrakoski käsittelee Göteborgin matkaa ja esitystä puheenjohtajan palstallaan otsakkeella ”Onnekas purjehdus”. Näin hän aloittaa
kirjoituksensa: ”Seuramme matka Göteborgiin oli monessa mielessä kokeilu; seitsemän tunnin ajo linja-autolla kesäkuun helteellä laivalla valvotun yön jälkeen, ja perillä tuntemattoman provinssioopperan esitys,
useimmille ehkä liiankin tutuksi tulleesta
Hollantilaisesta.
Göteborgin uusi oopperatalo, joka suomalaisten lehtien ja oopperan esittelykierroksen oppaan mukaan on tullut puolta
halvemmaksi kuin Helsingin ooppera, osoittautui varsin toiminnalliseksi. Materiaali on
puuta, rautaa, betonia ja erilaisia mineriittilevyjä. Tekniset laitteet ovat huippuluokkaa. Akustiikkaan on haettu mallia kuuluisasta Dresdenin Semper-oopperasta, ja se
toimi hyvin.

Timo Kankaala, Riitta-Liisa Mäkipaasi, Elvi Pietilä, Arvi Koskela,Outi Jaakola, Peter Häggblom
ja Kati Lemola Bayreuthissa vuonna 1995.
Täytyy tunnustaa, että ainakin minut valtaisi epäily esiripun noustessa esityksen alussa. Niklas Willénin johtama orkesteri haihdutti tällaiset asenteet nopeasti dynaamisella soitollaan. Koko esityksen ajan orkesteri
reagoi sähäkästi näyttämön dramatiikkaan
ja sen sointi oli kauttaaltaan väristyksiä aikaansaava, keskeisimmissä kohdissa aidon
wagneriaaninen.
Esitys oli nuoren Sven Erik Gouden ensimmäinen oopperaproduktio ja siinä oli
onnistuneen esikoisohjauksen raikkauden
tuntua. Lavastus, jossa keskeisintä oli suuri, milloin ruoria, milloin taas rukkia esittävä liikkuva pyörä, toimi hyvin. Hollantilaisen laiva oli kuin vastikään vedestä nostetun ikivanhan laivan rikkoutunut hylky.”
Näin puheenjohtaja lopetti kirjoituksensa

varsin hyvin osuvalla tulevaisuuden kuvauksella: ”Matkan lopussa suoritettu epävirallinen kysely osoitti, että seuran kannattaa yrittää rasittavia ja pidempiäkin matkoja tulevaisuudessa. Mieleen tulevat lähinnä
Oslo, Århus, Riika ja ehkä myöhemmin Pietari. Euroopan suuriin musiikkikeskuksiin
meno vielä tässä vaiheessa vaatii seuralta suurempia taloudellisia resursseja.
Vaikka oopperamatkojen järjestäminen
mannermaalle tai Englantiin on seurallemme vielä liian suuri haaste, on muistettava,
että omatoimimatkamme Bayreuthiin ovat
jo osa seuramme arkielämää. Askel Bayreuthista johonkin toiseen oopperafestivaaliin ei
ehkä sittenkään ole ylivoimainen.”

Bayreuthissa, Kirchnerin ja
Rosalien Ring
Elokuussa 1995 oli vuorossa seuran toinen
Bayreuth-matka, johon osallistui 15 jäsentä.
Tällä kertaa tunnelma oli korkealla kun lip-

Taikatuli Bayreuthin Ringissä 1995.
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Bayreuthin Ringin johti 1995 James Levine.

Wagneriaani 29

Kuva: Kari Hakli, Suomen Kansallisooppera 1996

pumme oikeuttivat Nibelungin sormuksen (joht.
James Levine, ohj. Alfred Kirchner, puvustus/lavastus Rosalie) esityksiin 9.-14.
Tästä ikimuistoisesta matkasta olen julkaisun numeroon 7 itse kirjoittanut elämäni ensimmäisen (ja toistaiseksi ainoan) ooppera-arvostelun: ” Idearikas mutta ohjauksellisesti epätasainen Bayreuthin Ring 1995”.
Samassa numerossa on Outi Jaakolan kirjoitus ”Ensi kertaa Bayreuthissa”. Omia matkakokemuksiaan tilitti myös Timo Kankaala Wagneriaanissa nro 8.

Seuralle saadaan kotisivu
Hannu Salmen avulla pystytettiin v 1995 seuralle kotisivu internetiin. Kaikista maailman
Wagner-seuroista vain Hannoverin seura oli
ehtinyt hieman ennen meitä. Sen jälkeen sivujamme on laajennettu ja monipuolistettu.
Ne ovat tuoneet meille paljon jäseniä, ystäviä
ja goodwillia sekä kotimaasta että maailmalta. Viime aikoina niistä on vastannut Matti Luukkainen. Sivumme osoite on: http://
www.suomenwagnerseura.org/

Hyvä jäsenmäärän kasvu ja
paraneva talous
Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 263 joista uusia 88 ja nettolisäys 66. Jäsenmaksun suuruus
oli 70 mk/40 mk. Seuran talous kohentui
vuoden aikana ilahduttavasti ja ylijäämäksi
muodostui 7.453 mk (ed.v. 387 mk).

1996
Vuonna 1996 perustettiin ohjelmatoimikunnat Turkuun ja Helsinkiin. Siihen asti
hallitus oli suunnitellut ja hyväksynyt kaikki ohjelmat. Turun toimikunnan ensimmäiseksi puheenjohtajaksi nimitettiin Hannu
Salmi ja Helsingin pj:ksi Pekka Asikainen.
Toimikunnat ovat siitä lähtien toimineet ja
suunnitelleet seuralle mitä moninaisempia
jäsen- ja yleisötilaisuuksia. Nykyään pääpaino on Helsingin toimikunnalla, jota vetää
tällä hetkellä Anne Sivuoja.
Järjestettiin 26.1.1996 matka Tampereen
kaupunginorkesterin Wagner-konserttiin
Tampere-talossa. Tieto konsertista tuli viime hetkellä ja vain kimppataksin verran oli
lähtijöitä Turusta. Kapellimestarina oli WolfDieter Hauschild ja ohjelmassa oli mm Valkyyriasta Wotanin jäähyväiset ja Taikatuli sekä
Mestarilaulajista Sachsin monologi.

Seuran Bayreuth-stipendiaatit
Seuran ensimmäinen Bayreuth-stipendiaatti
myönnettiin Johanna Rusaselle (sopr.), joka
kävi kesällä 1996 oopperajuhlilla. Sen jälkeen
olemme joka vuosi lähettäneet Bayreuthiin
stipendiaatin (lukuun ottamatta v 1997, jolloin stipendiaatti Jyrki Anttilalle tuli viime
tipassa työeste). Vuonna 2000 seuramme lähetti sinne peräti kaksi stipendiaattia.
1

Corinna Mologni, Tove Åman ja Riikka Rantanen reinintyttärinä Götz Friedrichin Reininkultaohjauksessa Kansallisoopperassa 1996.
Tässä lista tähänastisista Bayreuth-stipendiaateistamme:
1996 Johanna Rusanen (sopraano)
1997 Jyrki Anttila (tenori) – ei voinut työesteen takia lähteä
1998 Tove Åman (sopraano)
1999 Juha Uusitalo (bassobaritoni)
2000 Tommi Hakala (baritoni) ja
Ville Saukkonen (ohjaaja)
2001 Sari Nordqvist (mezzo)
2002 Niklas Spångberg (basso)
2003 Kouta Räsänen (basso)
2004 Liisa Viinanen (sopraano)
2005 Petrus Schroderus (tenori)
2006 Jutta Holmberg (sopraano)
2007 Nicholas Söderlund (baritoni)
2008 Kalle Kuusava (pianisti/kapellimestari)
2009 Jenni Lättilä (sopraano)
2010 Pauliina Linnosaari (sopraano)
2011 Anselmi Hirvonen (ohjaaja)

Kansallisoopperan Ring alkaa
Reininkullalla
Vuoden aikana tehtiin kolme matkaa Kansallisoopperan uuteen Reininkultaan (joht. L
Segerstam), ensin harjoituksiin 3.6. ja sitten
varsinaisiin esitykseen 15.6. ja 21.12. Esitysten jälkeen oli oopperatalossa jatkotilaisuus,
jossa tavattiin laulajia.
Harjoituksissa mukana olleet saivat tavata Ringin ohjaajan Götz Friedrichin. Tästä
tapaamisesta ja Friedrichin esittämistä ajatuksista on Heikki J. Hakkaraisen kirjoitus
Wagneriaanissa nro 9.
Samassa lehdessä on Jopi Harrin arvostelu Reinikullan kesäkuun esityksestä. Tässä Harrin mielipiteet musiikista ja illan solisteista:
”Musiikillisesti teos ei jättänyt juuri toivomisen varaa. Alberichia esittänyt Esa Ruuttunen karakterisoi roolinsa erinomaisesti sekä
laulullisesti että näyttämöllisesti; vaikka on
pitkä mies, kävi hämmästyttävän hyvin kääpiöstä. Wotan, Jukka Rasilainen, teki tasaisen
varmaa työt, vaikka luonnekuvan hienoista
terävöittämistä jäin kaipaamaan. Loge, Suomen ehkä paras lyyrinen tenori Jorma Sil-

vasti, selviytyi raskaasta roolistaan briljanttiin tapaansa; Donner, Raimo Laukka; Froh,
Ari Grönthal, ja Mime, Arild Helleland olivat sopivan komediallisia. Jättiläiset, Martti
Wallén ja Lennart Forsén näyttelivät ääliömäiset roolinsa oikein vakuuttavasti. Myös
oopperan naisrooleissa laulaneet Eeva-Liisa
Saarinen (Fricka), Satu Vihavainen (Freia)
ja erityisesti reinintyttäret Ritva-Liisa Korhonen, Tove Åman ja Riitta-Maija Ahonen
tekivät hyvää työtä. Erdana laulanut Renée
Morloc kärsi puhtausongelmista eikä niin
muodoin sytyttänyt.”
Ja näin ylistävin sanoin Wagneriaanin
arvostelija lopettaa kirjoituksensa: ” Ei ole
liioiteltua sanoa, että kyseessä on Kansallisoopperan toistaiseksi paras produktio. Provinsialismia saa hakea suurennuslasilla: tämän kummempaa ei ooppera musiikillisesti
ja ohjauksellisesti ole juuri missään muuallakaan. Henkilöohjaus oli vahvaa – vaikka teos
on Wagnerin tapaan melko staattinen, solistit liikkuivat runsaasti – (Savonlinnan) Tannhäuseriin verrattavaan seisoskeluun ei tarvinnut tyytyä. Suomen ensi-illan aikoihin tuli
radiosta sama teos La Scalasta. ja minusta
meillä oli musiikin taso korkeampi.
Joulukuussa Ruuttunen vaihtaa Alberichin Wotaniin ja jättiläisiksi tulevat kuningasbassot Matti Salminen ja Jaakko Ryhänen1. Kunpa nyt oopperalla riittäisi rahaa
ja mielihalua Ringin loppuunviemiseen tällä
intensiteetillä!”
Näihin aikoihin Helsingin kansainvälisen koulun opettajana toiminut amerikkalainen Frank Braccia oli liittynyt seuraamme, ja hän kirjoitti pyynnöstäni samaan numeroon oman arvostelunsa Kansallisoopperan Reininkullasta englanniksi.
Siitä lähtien Wagneriaani onkin ollut monikielinen julkaisu, jossa julkaistaan rinnakkain – kotimaisten kielten lisäksi – englannin- ja saksankielisiä kirjoituksia.
Tässä ote Braccian arvostelusta: ”While the singers were excellent the real star of
the evening was Leif Segerstam and the Orchestra of the FNO. As always they played
superbly and were extremely well lead. One
can´t stress enough the importance of the

Ryhänen ei esittänytkään jatkossa toista jättiläistä vaan joulukuussa 1996 Fafnerin roolissa kuultiin Bengt Rundgrenia.
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orchestra in Wagner and this performance
was, from an orchestral point of view, sublime. From the primeval prelude to the entrance of the gods into Valhalla the orchestra
gave us a truly Wagnerian performance.
In short the FNO production of Rheingold whets the appetite for the next installment in the series and we eagerly await Die
Walküre here in Helsinki.”

Savonlinnan Tannhäuser
Savonlinnan oopperajuhlilla esitettiin v
1996-97 Tannhäuser ja näin sinne järjestettiin 4.-5.8.96 bussimatka. Esitystä johti L.
Segerstam ja nimiroolin esitti Raimo Sirkiä. Muu miehitys: Venus Marit Sauramo,
Elisabeth Gunnel Bohman, Herrman Johann Tilli ja Walther Sami Luttinen. Ilma
oli esitysiltana sateisen kolea. Kylmyyttä ja
vetoa pelkäävänä en ole itse Savonlinnassa
sen jälkeen käynyt!
Wagneriaanin (nro 9) arvostelija Jopi
Harri manasi myös kylmyyttä ja olosuhteita. Tannhäuser oli hänestä ”musiikillisesti
täydellisyyttä hipova suoritus” ja ”tarjolla
oli ykkösluokan taiteilijoita”. ”Ilta olisi ollut todella hieno, jos kuuloelämysten lisäksi olisi ollut tarjolla myös jotakin visuaalisesti säkenöivää. Jäi arvoitukseksi, mitä ohjaaja Juha Hemánus, lavastaja Hannu Väisänen ja koreografi Ari Tenhula yrittivät luomuksellaan saada sanotuksi.”
Bayreuthissa 20 jäsentä näkivät elokuussa 1996 saman Ring-produktion kuin edellisvuoden kävijät.

Viisivuotisjuhlat Turussa

väliaikainen nimi ”kunnes löydettäisiin parempi nimi”.
Kuten kaikki tietävät julkaisun nimi on
edelleen Wagneriaani, mikä lienee nyt vakiintunut eikä herättäne enää mitään erityisiä intohimoja. Julkaisun vastaavana toimittajana oli tällöin edelleen Markku LulliSeppälä ja v 1997 alkaen minusta tuli Markun aputoimittaja. Lehden painosmäärä ylitti nyt 500 kpl.
Jäsenmäärä kasvoi vuoden aikana ennätysvauhtia eli 88 henkilöllä ja oli vuoden
lopussa 350. Tämä oli viimeinen vuosi kun
Turun seudun jäsenmäärä (149) pysyi vielä
Helsinkiä (141) korkeampana.

1997
Vuosi 1997 oli ”kovan paikan vuosi” sen
jälkeen kuin seuran perustaja, puheenjohtaja ja tulisielu Uolevi Karrakoski oli muiden hallituksen jäsenten yllätykseksi ilmoittanut että viiden palvelusvuoden jälkeen hänen on syytä astua syrjään ja antaa ”uusille
voimille tilaa”.
Hieman hämmentyneinä kevään 1997
vuosikokouksessa läsnä olleet jäsenet huomasivat, että tämä ei ollut pelkkää puhetta
ja Uolevin kieltäytyessä uudelleenvalinnasta valitsivat seuran uudeksi puheenjohtajaksi Martti Parkkarin. Kuten jatkosta käy ilmi
seuran toiminta ei tästä näivettynyt vaan
Uolevin aikana alkanut kehitys jatkoi monilla aloilla, mm. julkaisu kasvoi, järjestettiin kansainvälinen Ring 2000 seminaari,
Helsingin toiminta kehittyi voimakkaasti
ja matkoja lisättiin entisestään uusine matkakohteineen.

Seuran viisivuotisjuhlat vietettiin Turussa
30.3. seminaareineen "Suomi Ringin kynnyksellä”, konsertteineen – jossa esiintyi
mm tuore stipendiaatti Johanna Rusanen
– ja iltajuhlineen.
Ohjelma oli hyvin monipuolinen ja juhlavieraita oli runsaasti. Juhlista voi tarkemmin
lukea jäsenjulkaisusta nro 8, v 1996 vuosikertomuksesta ja 10 v historiikistamme.
Julkaisussa nro 8 on perusteellisesti käsitelty juhlatapahtumia. Siinä on mm Josef
Lienhartin tervehdys ja RWVI:a käsittelevä
kirjoitus, Hannu Salmen viisivuotishistoriikki, Eero ja Eila Tarastin sekä H.K. Riikosen
seminaarissa pitämät esitelmät. Matti Lehtosen tekemä Anita Välkin haastattelu sekä
hauskoja kuvia iltajuhlista.

Jäsenjulkaisu sai nimen
Juhlavuoden kunniaksi kevään 1996 5-vuotisjäsenjulkaisu nro 8 oli ensimmäistä kertaa
osittain värillinen. Nimikilpailun jälkeen jäsenjulkaisun uudeksi nimeksi tuli (keväästä
1997 nro 9 alkaen) hallituksen pitkien keskustelujen ja äänestyksen (3-2, yksi tyhjä) jälkeen WAGNERIAANI (olin itse ehdottanut
sitä). Äänestyksessä toisena vaihtoehtona oli
”ei nimeä ollenkaan” – eli entinen käytäntö.
Päätös syntyi sillä edellytyksellä että se olisi
http://www.suomenwagnerseura.org/wagneriaani/

Esa Ruuttunen Lentävänä hollantilaisena
Tampereella 1996.

Tukholman Ringin alku
Maaliskuun 7.-9. 1997 tehtiin jälleen matka
Tukholmaan, tällä kertaa Reininkullan esitykseen, jonka ohjasi Kalle Holmberg, kapellimestarina Leif Segerstam. Oopperanjohtaja
Walton Grönroos järjesti meille ennen esitystä juhlavan vastaanoton talon upeimmassa salissa Guldfoajénissa.
Produktio sai melko laimean vastaanoton
ja Tukholman ooppera keskeytti sittemmin
uuden Ringinsä tähän. Tätä emme kuitenkaan tienneet kun Matti Lehtonen kirjoitti
Wagneriaanissa nro 10 otsikolla ”Pohjolan
kaksi Ringiä käynnissä. Helsingin ja Tukholman produktiot vertailussa.”
Tukholman ooppera aloittikin sittemmin uuden Ringin puhtaalta pöydältä vasta vuonna 2005, jolloin ohjaus annettiin
Staffan Valdemar Holmille. SR Kulturnytt
otsikoi v. 2005 ensi-illan ”Tydlig Rhenguldet
utan mytisk dimension”. Sittemmin koko
Tukholman Ring on esitetty myös Ruotsin
TV:ssä. (Lähetykset olivat nähtävissä myös
Suomessa.) Tukholman vuoden 2005 alkaneeseen Ringiin seura ei ole järjestänyt matkaa, lähinnä siitä syystä, että sitä ei ole kertaakaan esitetty riittävän tiiviissä muodossa
(eli vajaassa viikossa, kuten Bayreuthissa ja
esim. Helsingissä syyskuussa 2011).

Tampereen Lentävä
Hollantilainen
Huhtikuun 12. oli vuorossa Tampereen Lentävä hollantilainen, jonka ohjauksesta vastasi
Arne Mikk ja musiikin johdosta Pertti Pekkanen. Näin kirjoittaa esityksestä Jopi Harri Wagneriaanissa n:o 10: ”Tampereen Ooppera oli valinnut 50-vuotisjuhlatuotannokseen Richard Wagnerin Lentävän hollantilaisen. Ennakkomainonta oli näyttävää ja solistikaarti niinikään ykkösketjua. Ensi-illan aikoihin Tampereen Ooppera vielä julisti pyrkivänsä vakiinnuttamaan asemansa todellisena ammattioopperana. Kokonaan vailla eväitä ei olla liikkeellä, sillä taiteelliseksi johtajaksi on kiinnitetty Jussi Tapola...
Arne Mikkin ohjaus oli – perinteinen, ja
sellaisena ilahduttava. Keski-Euroopassa tämäntyyppinen lähestymistapa ei tietenkään
kävisi laatuun: kun oopperat on vuosikymmeniä ohjattu perinteisesti, on lupa odottaa tuoretta näkemystä. Mutta Suomessa tilanne on lähes päinvastainen. Meillä oopperoita on modernisoitu usein ehkä juuri sen vuoksi, että esitystilojen tekniikka
ei ole soveltunut perinteiseen ohjaukseen.
Kun nyt siis soveltuu, tilaisuuteen on uskallettava tarttua.
Tampereella ohjaus oli enimmäkseen
vieläpä uskottava. Joukkokohtaukset eivät
koostuneet seisoskelusta, niissä oli liikettä...” Laulajista Jopi kirjoittaa näin: ”Suuremmissa rooleissa lauloivat Jaakko Ryhänen (Daland), Esa Ruuttunen (Hollantilainen), Taru Valjakka (Mary, imettäjä), Cynthia Makris (Senta) ja Heikki Siukola (Erik).
Esa Ruuttunen hoiti roolinsa jälleen ker-
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ran tyylikkäästi ja näytellen. Cynthia Makris osoitti myös hienosti laaja-alaisuutensa.
Mutta varsinaisen sensaation tarjoili Heikki Siukola: iso mies, ja mikä ääni! Todellinen sankaritenori – ja suomalainen. Toivottavasti kuulemme häntä Kansallisoopperan
Ringissä, ja Tristanina ja...
Tampereen kaupunginorkesteri selviytyi
Pertti Pekkasen johdolla urakastaan yhtä kunniakkaasti kuin mikä hyvänsä oopperaorkesteri. Alkusoitossa vaskilla oli pieniä käynnistysvaikeuksia, mutta myöhemmin soitto soi
aivan kelvollisesti. Kuoro lauloi erinomaisesti, kuuluvuus ja balanssi olivat kohdallaan.
Minusta esitys edusti kokonaisuutena tasoa,
joka olisi kunniaksi mille tahansa oopperatalolle. Onneksi olkoon, tamperelaiset!”
1.-3.8. tehtiin matka Savonlinnan oopperajuhlille, jossa nähtiin Mariinskin vierailuesitykset Parsifal ja Ruhtinas Igor, matkanjohtajana Risto Suviala. Gergijevin johtama Parsifal oli tehnyt suuren vaikutuksen matkalaisiin. Sääli että siitä ei ole jäänyt Wagneriaaniin mitään arvostelua – paria värikuvaa
lukuunottamatta n:ossa 10.

Kansallisoopperan Valkyyria
Marraskuussa oli vuorossa Kansallisoopperan Ring-produktion toinen osa Valkyyria, johon seura järjesti matkat ja liput esityksiin
14.11 ja 29.11.1997. Upean Valkyyria-esityksen kunniaksi Wagneriaanin n:o 11 kannessa komeileekin värikuva Todesverkündigungkohtauksesta.
Tässä ote Markku Villikan arvostelusta,
jossa todetaan ongelmia miehityksen suhteen. ”Ensimmäisen näytöksen suurin ongelma oli kuitenkin musiikillinen. Jaakko Ryhänen Hundingina oli kaikissa näkemissäni kolmessa esityksessä erinomainen ja täysiverinen Wagner-laulaja. Raimo Sirkiä teki
Siegmundina erään uransa parhaista suorituksista, tulkinta parani äänellisesti ensi-illasta vielä seuraaviin esityksiin.
Sirkiän suoritus oli odotettavissa, kun on
seurannut hänen kehittymistään Tannhäuserina Savonlinnassa. Sirkiän ulkoinen olemus
ei valitettavasti vastaa perinteistä mielikuvaa
Siegmundista. Tältä osin lienee tarvetta tarkistaa omia ennakkoasenteitaan.
Valkyyrian ensimmäisen näytöksen – ja
koko oopperaesityksen – suurimman pettymyksen muodosti ensi-illan ja useiden muiden iltojen Sieglinde Karan Armstrong,
joka ei äänellisesti vastaa Sieglindelle asetettavia toiveita. Hänen laulamisensa oli sekä
ensi-illassa että viimeisessä esityksessä siinä
määrin epävarma ja epäpuhdasta, jota runsas vibrato korosti, että ajoittain sai pelätä
laulajan puolesta.
Näyttelijänä Armstrong selvisi osastaan
vahvan eläytymiskykynsä turvin erinomaisesti, vaikka henkilökohtaisesti hieman ihmettelenkin ohjaajan näkemystä Sieglinden
luonteenlaadusta. Pirkko Törnqvist, joka
debytoi roolissa 24.11.1997 selvisi tehtävästä huomattavasti Armstrongia paremmin.
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Törnqvist on kehittynyt laulajana jatkuvasti ja alkaa lunastaa häneen asetettuja toiveita. Törnqvist lauloi Sieglinden osan kauniisti ja rooliinsa eläytyen. Hän myös sopii
rooliin ulkoiselta olemukseltaan erinomaisesti. Mikään suuriääninen Sieglinde Tömqvist ei toki vielä ole, mutta häntä olisi mielellään kuullut useammissa esityksissä. Valitettavasti viimeisessä esityksessä, jonka myös
Yleisradio nauhoitti esitettäväksi myöhemmin, Sieglinden roolin lauloi jälleen Karan
Armstrong, jonka laululliset ongelmat olivat ennallaan.”
Markku Villikan lisäksi Wagneriaanissa
n:o 11 oli kolme (!) muutakin Valkyyria-arvostelua (Frank Braccia, Jopi Harri ja Jack
Leo). Tämä oli harkittu teko ajatuksena että
saataisiin esityksistä mahdollisimman monipuolinen kuva.
Kesän 1997 Bayreuth-esitysten lipunjaossa
vallitsi niukkuus ja saimme vain 12 jäsenelle liput esityksiin: Nürnbergin mestarilaulajat,
Parsifal sekä Tristan ja Isolde 11.-14.8.

Jälleen Wagner-konsertti
Turussa
Täytyy sanoa että seuran perustamisesta Turun kaupunginorkesterin Wagner-konserttien tarjonta on ollut yllättävän runsasta. Tähän lienee selvästi vaikuttanut seuramme aktiviteetti. 20. ja 21.11.1997 oli vuorossa konsertti, jossa kuultiin koosteita Ringistä ja Tristanista ja jossa Anne Evans toimi solistina ja
Frank Shipway kapellimestarina. Perjantaiesityksen jälkeen järjestettiin Svenska Klubbenilla ”Wagner Goes Kapakka” -jäsentilaisuus (osanottajia n 75), johon oli kutsuttu
orkesterin edustajia sekä Evans ja Shipway.
Jälkimmäiset nimitettiinkin tilaisuudessa seuramme ensimmäisiksi kunniajäseniksi. Tilaisuutta juonsi onnistuneesti Matti Lehtonen, joka myös haastatteli uusia kunniajäseniä. Seuraavan päivän Valkyyria-seminaariin osallistui n 60 henkilöä.

Helsingin toiminta vilkastui
Vuoden 1997 seuran toiminta Helsingissä
vilkastui niin että siellä järjestettiin peräti
kahdeksan jäsen- ja yleisötilaisuutta, Turun
tilaisuuksien lukumäärän ollessa 10. Sitä mukaa kun jäsenmäärän painopiste on siirtynyt
Helsinkiin on suhde nykyään päinvastainen
ja esimerkiksi vuonna 2010 Helsingissä oli
kuusi ja Turussa kolme tilaisuutta.
Vuoden 1997 loppuun mennessä jäsenmäärä oli kohonnut 425:een. Jäsenmaksun
ollessa 80 mk/40 mk.
Tarinani seuran järjestämistä oopperamatkoista jatkuu seuraavassa numerossa.

Liite ja täydennys eo.
kirjoitukseen:
Seuran jäsenmäärä,
jäsenmaksut ja talous 19912011
Oopperamatkojen järjestämistä näinkin suuressa mittakaavassa on mahdollistanut se seikka, että seuramme saavutti varsin nopeasti
riittävän suuren jäsenmäärän. Jo viidessä vuodessa jäsenmäärä oli kasvanut kunnioitettavaan 350:een ja vuonna 2000 puhkaistiin 700
jäsenen raja (kun sisällytetään lukuun myös
kaikki perhejäsenet). Tämä määrä onkin siitä lähtien pyörinyt tasossa 700-800.
Oheisista graafeista 1-3 on nähtävissä jäsenmäärä alueittain ja jäsenryhmittäin sekä jäsenmaksun kehitys 1991-2010. (Vuoden 2010
luku ei ole vertailukelpoinen koska siinä on
mukana vain maksaneet jäsenet.)
Matkojen järjestämiseen sisältyy taloudellisia ja muita riskejä ja pystyäkseen selviytymään matkoihin liittyvistä ennakkomaksuista ja mahdollisilta yllätyksiltä ja vastoinkäymisiltä, seuran talouden on oltava
riittävän vakaa.
Oheisesta graafista 4 näkee että vuosi 1995
oli ensimmäinen vuosi kuin ”kirstun pohjalle jäi jotakin”. Tällöin kertynyt oma pääoma
(ilman käyttörahastoa johon kirjattu ainaisjäsenmaksut) oli 1423 euroa. Seuraavat viisi
vuotta kehitys jatkui myönteisenä niin että v
2000 kertynyt oma pääoma ylitti 10.000 euron rajan, ja saavutti vuonna 2003 paikkeilla 14.000 euron rajan, jota rajaa se ei ole sen
jälkeen alittanut.
Graafista 5 näkyy vuosittaiset tuotot, joita tarvitaan mm ja ensisijaisesti näyttävän
ja laadukkaan jäsenjulkaisun kulujen kattamiseen. Sellaisina vuosina kun tekemämme
matkat ovat olleet hyvin myytyjä niin matkojen kate on muodostanut merkittävän osan
ao. vuoden tuloista. Tällaisia vuosia ovat olleet 1997-2004 sekä v 2010. Matkojen keskikate on ollut luokkaa 5 % matkan hinnasta.
Matkojen tuomalla katteella pystymme (hyvinä matkavuosina) pitämään jäsenmaksun
kohtuullisena.
Lopuksi graafi 6, josta näkyy Uolevi Karrakosken nuorisorahaston kertynyt pääoma
2003-2010. Vuoden 2011 lopussa se oli 6533
e. Tämän rahaston tuotoilla on vuosittain tuettu nuorten ihmisten Wagner-oopperaharrastusta. Toistaiseksi melko vaatimattomin
summin, koska pääoma ei ole kovin iso. Jäsenet voivat mielellään kartoittaa tämän rahaston pääomaa tekemällä lahjoituksia sen
pankkitilille ÅAB 660100-4699245 tai uusi
IBAN: FI58 6601 0004 6992 45, SWIFT/
BIC: AABAFI22.
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