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Kesäkuussa Karlstadiin 

Lähemmäs 50 SWS:n jäsentä matkusti ke-
säkuun alussa 2011 Karlstadiin Vermlannin 
oopperan Ringin perässä, sen kolmanteen 
sykliin, jossa oli esitys matkalaisen kannal-
ta sopivasti joka toinen päivä. Juuri matkan 
alla ilmestyi Wagneriaanin edellinen numero 
(37), jossa on Klaus Billandin saksankielinen 
arvio Karlstadin ensimmäisestä Ring-syklis-
tä. Tämän lisäksi ruotsalaisten päivälehtien 
kritiikit ovat olleet luettavissa jo huhti-tou-
kokuussa samoin kuin ruotsalaisen Tidksrif-
ten Operan ennakkojuttu (nr. 2/2011) ja var-
sinainen arvio (nr. 3/2011). 

Karlstad on alle 65.000 asukkaan kaupun-
ki Vermlannissa, Tukholma–Oslo-reitin var-
rella, lähellä Göteborgia. Kaupunkioikeudet 
Karlstad (ent. Tingvalla) sai v. 1584 Kustaa 
Vaasan pojalta, joka Suomessa tunnetaan 
Kaarle-herttuana. Valitettavasti tuolta ajal-
ta ei ole katukuvassa näkyvissä juuri mitään, 
koska useat tulipalot – viimeisin v. 1865 – 
ovat tuhonneet kaupunkia. V. 1905 Karl-
stad oli pohjoismaisen suurvaltapolitiikan 
näyttämönä, kun Ruotsin ja Norjan unioni 
purettiin. Norjan neuvottelijat asuivat tuol-
loin samaisessa, 1870-luvulla valmistunees-
sa kaupunginhotellissa kuin mekin. Vanhal-
la arvokkaalla tavalla tyylikäs hotelli oli lois-
to valinta myös siksi, että se sijaitsee muuta-
man minuutin kävelymatkan päästä teatteri-
rakennuksesta, jossa Ring esitettiin. 

Karlstadin vieressä lainehtii Vänern, Ruot-
sin suurin järvi, ja kaupungin läpi mutkitte-
lee ja haaroo Klarälven, soma pieni joki, jota 
pitkin pääsee puikkelehtimaan kunnallisilla 
vesibusseilla; pisimmät reitit yltävät Väner-
nille asti. Yksi kaupungin erikoisuus on v. 
1929 valmistunut Vermlannin museo, joka 
muistuttaa kiinalaista temppeliä sisältä ja 
ulkoa. Museon arkkitehti Cyrillus Johans-
son on taittanut temppeliaihetta varovaises-

ti ruotsalaiskansallisromanttisilla elementeil-
lä. Museon kokoelmiin kuului yllättäen kol-
me Anna Sahlstenin taulua, jotka ovat pe-
räisin Marja (ja Rune) Wirénin mittavasta 
taidelahjoituksesta. 

Pienelle kaupungille ja pienelle oopperal-
le Ringin tekeminen ja peräti vielä viidessä 
perättäisessä syklissä on huikea ponnistus, 
jonka järkevyyden perään on kyselty useam-
massakin lehtijutussa. Ja samalla olisi syytä 
pohtia sitä, miksi niin moni haluaa käyttää 
noin viikon Ringin katsomiseen ruotsalai-
sessa pikkukaupungissa. Svenska Dagblade-
tin kriitikon mukaan Ringin vieminen Verm-
lannin oopperaan on niin suuruudenhullu 
ajatus, että sen olisi voinut keksiä aivan hy-
vin myös Richard Wagner itse. Hulluuden 
asteen arvioinnissa täytyy muista, että hul-
lumpaakin on tehty kuin viety Ring yhteen 
pieneen teatteriin; Angelo Neumann, italia-
lainen impressaari, teki nimittäin Ring-kier-
tueen 1882–1883 lähinnä Saksassa mutta 
vei Ringin myös Roomaan, Torinoon, Buda-
pestiin, Lontooseen, Amsterdamiin ja Brys-
seliin ja tuotti yhteensä 135 esitystä kahden 
vuoden aikana. Helsingissähän nähdään 
syksyllä 2011 kaksi Ring-sykliä, ja sekin on 
kova ponnistus. 

Pieni teatteritalo
Vermlannin ooppera on perustettu vuon-
na 1975, ja tällä hetkellä se on laajentunut 
n. 70 hengen seurueeksi, joista n. 35 soit-
taa orkesterissa ja 10 laulaa lavalla. Lisäksi 
oopperan hallinto ja tekniset tehtävät tar-
vitsevat vakinaista henkilökuntaa. Ooppe-
ra tarjoaa myös työtilaisuuksia free lancer -
taiteilijoille. Ooppera on toiminut vuodes-
ta 1994 lähtien vakituisesti entisessä keh-
räämössä (Spinneriet), vajaan kymmenen 
minuutin kävelymatkan päässä keskustasta. 
Tässä tiilitalossa sijaitsevat oopperan hallin-

to, työverstaat, harjoitustilat sekä pieni näyt-
tämö (Lilla Scenen, 240 katsojalle). Mutta 
Ring-esitykset oli viety suurelle (!) näyttämöl-
le, Karlstadin teatteritaloon, johon mahtuu 
maksimissaan 397 katsojaa. Helsingissä Bu-
levardilla sijaitsevaan Aleksanterin teatte-
riin (1879) mahtuu n. 500 katsojaa ja Tu-
run ruotsalaiseen teatteriin (1839) nykyisel-
lään 360 katsojaa. 

Alunperin vuonna 1893 valmistunut teat-
teritalo on ollut usean vuoden ajan remontis-
sa, jonka aikana mm. teatteritekniikka uusit-
tiin perusteellisesti. Teatteritalon uudelleen 
avaamista juhlittiin 18. huhtikuuta 2011 sa-
malla kun Karlstadin ensimmäinen Ring-syk-
li pyörähti käyntiin Reininkullalla. Teatterita-
lo on rakennettu alunperin puhenäyttämök-
si, ja sellainen se on edelleenkin. Niinpä or-
kesteri aina on sovitettava tavalla tai toisel-
la esitystilaan / katsomoon. Ringin kohdalla 
oli päädytty siihen, että toinen parvi oli ko-
konaisuudessaan orkesterin käytössä. Tämä 
aiheutti monenlaisia käytännön seurauksia. 
Katsomoa ei voitu koskaan täysin pimentää 
(koska muusikot eivät olisi nähneet soittaa). 
Näin ollen katsomossa saattoi nähdä vähän 
tarkemmin, mitä lähiympäristössä tapahtui 
ja puolihämärässä näki myös tehdä lukukel-
poisia muistiinpanoja. Ensimmäisessä katso-
morivissä istuneet olivat aivan kiinni lavan 
reunassa, ja monet olivat kokeneet olleena 
tapahtumien polttopisteen äärellä. Etäisyys 
näyttämölle ei muodostunut suuren suurek-
si myöskään taempana istuneille, koska teat-
teritila on pieni eikä orkesterimonttua siis 
ollut yleisön ja näyttämön välissä. Joissakin 
kohtaa, esimerkiksi Reininkullan ja Jumalten 
tuhon alussa katsomo ja näyttämö puhallet-
tiin samaan savupilveen, mikä osaltaan liit-
ti niitä toisiinsa, ikään kuin toistensa tilalli-
siksi jatkumoiksi. 

Perinteinen konstailematon 
ohjauskonsepti 
Osittain remontinkin takia harjoitusperiodi 
näyttämöllä oli intensiivinen ja lyhyt, vain 
kaksi kuukautta koko syklille. Ringin ohjaa-
jalle, Wilhelm Carlssonille lyhyt harjoituspe-
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riodi merkitsi sitä, että monet ratkaisut oli 
tehtävä ennen näyttämötyön alkamista. Sil-
ti ainakin lehtitietojen mukaan laulajat oli-
vat kokeneet, että heillä on liikkumatilaa 
rooleissaan. Henkilöohjauksessa keskeinen 
työmetodi on ollut impulssien herättäminen 
laulajissa, jotka ovat sitten työstäneet niitä 
eteenpäin. Tärkeää on ollut myös etsiä kei-
noja tehdä ajatteleminen näkyväksi näyttä-
möllä, jotta vältyttäisiin kuolettavalta staat-
tisuudelta. Tietoinen työmetodi tässä on ol-
lut kuunteleminen; laulajat kuuntelevat toi-
siaan roolihenkilöinä ja reagoivat toisiinsa 
roolihenkilöiden raamien sisällä myös sil-
loin kun itsellä ei ole laulettavaa. 

 Varsin monen kohdalla tämä toimikin 
hyvin, eikä merkittäviä rooleista putoami-
sia juuri tapahtunut. Ehkäpä Siegfried (Pär 
Lindskog) olisi voinut olla enemmän sisällä 
roolissaan metsälintua kuunnellessaan – vai-
kutta enemmän siltä, että Siegfriedin kon-
takti jalkautuneeseen lintuun oli enemmän-
kin visuaalista kuin että hän olisi kuunnel-
lut tätä. Kohtaus ei muutoinkaan toiminut 
hyvin, eikä linnun ruskeanharmaa palttoo-
tyyppinen puku ehkä ollut puvustaja Ann-
Mari Anttilan paras oivallus. 

Ringin ohjauskonsepti on perinteinen, ja 
se noudattaa varsin tarkasti Wagnerin omia 
esitysohjeita. Ennen kaikkea sitä ei ole uudel-
leendramatisoitu mihinkään tiettyyn maail-
manhistorialliseen kontekstiin (esimerkiksi 
II maailmansotaan) tai sijoitettu yhteen kon-
septiin tai miljööseen. Ohjaajan tavoite on 
ollut haastaa katsojaa tällaiseen tulkintatyö-
hön, pohtimaan, millaisiin tulkintakonteks-
teihin oopperaa olisi mielekästä sitoa. Tie-
tyt perusteemat nousevat Ringistä itsestään: 
halu, valta, rakkaus – mitkä ovat tietysti var-
sin perinteisiä oopperateemoja mutta Rin-
gin tapauksessa näihin liittyvät vielä myytit, 
ja näiden kautta avautuu kosminen ulottu-
vuus. Usein nämä kietoutuvat toisiinsa joh-
toaiheiden tavoin. Näiden koko tetralogian 
kannalta keskeisten elementtien esiin kaiva-
minen ohjauksen keinoin on ollut Carlsso-
nin tavoitteena. Tämä oli minulle kolmas ko-
konainen live-Ring, enkä ollut koskaan hah-
mottanut, kuinka taitavasti Wagner käyttää 
henkilön yksinäisyyttä dramaturgisesti mer-
kittävänä eleenä (esim. Siegfried lohikäär-
meen tapettuaan, Brünnhilde vankeudessa 
tai Hagen vahdissa), siis yksin olemista näyt-
tämöllä, koska Carlssonin ohjauksessa näyt-
tämöllä ei ollut läsnä kuin partituurin / lib-
reton osoittamat henkilöhahmot

Carlsson itse sai Wagner-tartunnan puo-
livahingossa jo nuoruudessaan (aluksi levy-
jen välityksellä), ja on pitkään suunnitellut 
Ringin ohjaamista ja vähitellen rakentanut 
omaa tulkintaansa. Vuonna 1995 hän oh-
jasi juuri Karlstadissa Valkyyrian, joka onkin 
ollut aina kaikkein eniten esitetty yksittäi-
nen Ringin osaooppera, ja usein koko Ring 
rantautuu uuteen teatteritaloon Valkyyrian 
kautta; näin siis tässäkin tapauksessa. (Tosin 
Karlstadissa vuoden 1995 yksittäinen Valkyy-
ria oli aivan toisenlainen teos kuin vuoden 
2011 Ringin Valkyyria.) 

Karlstadin Ringin keskeinen ohjaukselli-
nen elementti on itse asiassa myös eräänlai-
nen ring, halkaisijaltaan usean metrin mit-
tainen puinen ympyrä, joka elementtinä si-
too Ringin kaikkia osia saaden kuitenkin niis-
sä erilaisia merkityksiä ja käyttötarkoituksia. 
Puurinkula voidaan laittaa pyörimään vaa-
katasossa kuin LP-levy, mutta se myös nou-
see erilaisiin kaltevuuksiin, jopa 90° kul-
maan, niin kuin Siegfridien alkusoiton aika-
na, jolloin valoefekteillä puulaatasta piirtyi 
esiin jättiläiskokoinen sormus. Kallistuksen 
avulla ohjaaja lisäksi pääsee korostamaan ha-
luamiaan seikkoja. Esimerkiksi Wotanin ja 
Frickan riidellessä Valkyyrian II näytöksessä 
puulaatta on kallistettuna niin, että Fricka 
seisoo jatkuvasti korkeammalla kuin Wotan, 
joka lopulta joutuu ahdistettuna pois laa-
tan päältä, lattialle. Käytännössä koko Ring 
näytellään puurinkulan päällä, mikä keskit-
tää entisestään pienellä näyttämöllä draa-
man jännitteitä.

Reininkullassa Alberich liukastelee puu-
laatan päällä huikaisevassa vihreässä valo-
virrassa, Valkyyriassa ja Siegfriedissä Brünn-
hilde nukkuu puuringin päällä, ja sen reu-
nojen alta purkautuu pieniä savuavia kaa-
supatsaita, ja Jumalten tuhossa (ruots. Ragna-
rök) siitä tulee ensin Siegfriedin vene ja lo-
pulta tämän (ja Brünnhilden) hautarovio. 
Pyörivä puurinkula oli tuonut mieleen Tid-
skrfiten Operan kriitikolle Jan Brazdan Rin-
gin Tukholmassa 1960-luvulla. 

Oli Karlstadissa toki muitakin visuaalisia 
näyttämöelementtiä kuin pyöreä puulaatta. 
Takanäyttämö oli lähes koko ajan puoliympy-
rän muotoisen rakennelman sulkema, mut-
ta rakennelma saattoi liukua myös etunäyt-
tämölle, esimerkiksi Valkyyrian alussa, kun 
Brünnhilde leikki kuurupiiloa jumalisänsä 
kanssa. Rakennelma muuntautui hetkes-
sä Nibelheimin vankilaksi, kalloseinämiksi 
tai myrskypilven heijastumaksi upeasti toi-
mineen valaistuksen saattelemana. 

Oopperaa markkinoitiin valkoisella ju-
listeella, jossa katseen vangitsijana oli vasta-
syntynyt vauva, jonka sukupuolta ei voinut 
määrittää. Tällä herätettiin tietoisesti kysy-
mys siitä, kenen vauva oikein on ja miten 
se liittyy Ringiin. Oma, väärä arvaukseni oli, 
että vauva olisi ollut Brünnhilden ja Sieg-
friedin. Sittemmin moni katsoja (minäkin) 
oli ollut kokevinaan, että osa Nornista olisi 
ollut kunnolla raskaana, mutta ei; Nornat-
kaan eivät synnyttäneet. Vauva, tai parem-

minkin kolme vauvaa, palasi loppukuvassa, 
kun näyttämön kansoitti arkisiin vaatteisiin 
pukeutunut kuoro, joka oli ryhmitelty väljäs-
ti perhe- ja sukukunnan näköisiksi muodos-
telmiksi. Kolme nuorta tyttöä kantoi vauva-
nukkeja. Tämä näyttämökuva yhdistettynä 
julisteen salaperäiseen vauvaan aiheutti mi-
nussa voimakkaasti banaalin kokemuksen. 
Julisteella herätetyn odotuksen ja sen banaa-
lin täyttymyksen välinen ristiriita saattoi olla 
myös ohjaajan tavoitteena; epäilemättä hän 
olisi voinut ja osannut rakentaa Jumalten tu-
hon loppuun myös kosmisen huipentuman, 
jos olisi halunnut. Ringin lopussa ei päädyt-
ty kosmiseen, myyttiseen alkuun vaan arki-
seen medelsvenssonien maailmaan – mei-
dän maailmaamme? 

Näkymätön orkesteri
Karlstadin Ringin suurin erikoisuus on näky-
mätön orkesteri. Mutta, toisin kuin Bayreut-
hissa, Karlstadin näkymätön orkesteri ei si-
jaitse näyttämön alla vaan yleisön takana ja 
yläpuolella, koska se on siis sijoitettu toiselle 
(= ylimmälle) parvelle. Yleisö on näin ollen 
musiikin ympäröimä, kun laulu tulee edes-
tä ja orkesteri kuuluu takaa, ylhäältä ja kai-
unnan vuoksi joskus edestäkin (ja katosta). 
Parven katsomon puoleinen reuna oli pei-
tetty tummalla huopakankaalla, mikä taittoi 
orkesterin sointia ja petti näkyvistä musiikil-
liset työläiset – tämäkin on Wagnerin inten-
tioiden mukaista. Musiikillinen koordinaa-
tio näyttämön ja orkesterin välillä toimi yllät-
tävän hyvin. Kapellimestari näki näyttämön 
myös suoraan livenä, ja videokuvan välityk-
sellä laulajat näkivät kapellimestarin. 

Toinen orkesteriin liittyvä erikoisuus on 
sen pieni koko: yksi harppu, 3 selloa, 1-viulu-
ja 6, 2-viuluja 4, alttoviuluja 3 kontrabassoja 
2 sekä vähän vähennetyt puhaltimet. Kolmas 
erikoisuus on se, että jousisoittimissa käyte-
tään suolikieliä (eikä metallikieliä). Jouset 
soivat näin ollen yläsävelpitoisemmin. Suo-
likielet mahdollistavat vivahteikkaamman 
jousenkäytön, myös nykyaikaisilla jousilla. 
Saksalainen kapellimestari Henrik Schae-
fer käytti nykyisin yleisesti käytössä olevaa 
viritystasoa (a1 = 442 Hz). Suolikieliset jou-
set luistavat kuitenkin helposti pois virees-
tä, varsinkin jos soitto-olosuhteet muuttuvat 
esim. lämpötilan ja/ tai kosteuden vuoksi. 
Tästä kärsii erityisesti Reininkulta, jossa ei ole 
kunnollisia mahdollisuuksia virityksen kor-
jaamiseen. Suolikielet eivät ole ainoa histo-
rialliseen esityskäytäntöön liittyvä elementti 
tässä Ringissä, sillä myös portamentoa kuul-
tiin lähinnä jousissa, tosin niidenkin kohdal-
la varsin maltillisesti. Kapellimestari oli suo-
sitellut ensemblelle historiallisten Wagner-
äänitteiden kuuntelemista ja ehdottomasti 
välttämään uusia alle viidenkymmenen vuo-
den ikäisiä taltiointeja. 

Pieni suolikielinen jousisto ja modernit 
puhaltimet aiheuttivat jatkuvasti balanssion-
gelmia: jouset peittyivät. Lisäksi jousten (ja 
miksei puhaltimienkin) sävelpuhtaudessa 
olisi ollut yhtä ja toista korjattavaa. Jousten 

Vastasyntynyt vauva Karlstadin Ring-julis-
teessa.
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crescendo- ja forte-efektit jäivät vaatimatto-
miksi, mutta koko orkesterin fortessa pieni 
auditorio täyttyi yli äyräitten. Epäpuhtauk-
sien ja orkesterin sisäisen balanssiongelman 
vuoksi sointi ei silti yltänyt ravistaviin mittoi-
hin. Kapellimestari teki sen, mikä tällä ko-
neistolla oli mahdollista. Hän fraseerasi elas-
tisesti ja antoi tilaa laulajille, heidän äänten-
sä syttymiselle ja hengitykselle sekä saksan 
kielen selkeälle lausumiselle, joka oli hänelle 
tärkeää. Oman tulkintansa yhtenä esikuva-
na kapellimestari Schaefer pitää Wienin fil-
harmonikkojen ja Wilhelm Furtwänglerin 
Valkyyria-levytystä (1954), jossa Martha Mödl 
(Brünnhilde) ja Ferdinand Frantz (Wotan) 
tavoittavat Schaeferin mielestä saksan dik-
tion ideaalilla tavalla. 

Paikallisia ja kansainvälisiä 
kykyjä 
Suurin osa Karlstadin laulajasti teki Ring-roo-
linsa ensimmäistä kertaa. Esitysten todelli-
nen sensaatio oli Brünnhilden osan kaikis-
sa kolmessa oopperassa laulanut ruotsalai-
nen AnnLouice Löglund, joka oli Ruotsin 
Wagner-seuran Bayreuth-stipendiaatti 2001. 
Hän oli vokaalisesti aivan huikaiseva. Ääni 
oli metallinen ja kiinteä, mutta ei leikkaa-
va eikä tukkoinen, ja lisäksi hän oli tavatto-
man varma. Volyymiäkin riitti, ainakin tä-
män teatterin tarpeisiin asti. Äänestä löytyi 
sävyjä draaman kulloistenkin vaatimusten 
mukaisesti; leikkisyyttä, intohimoa, kaipa-
usta, surua, raivoa, epätoivoa. Hän liikkui 
tavattoman hyvin ja ilmensi myös kehol-
laan roolihenkilön tunnetiloja. Oikeastaan 
kenestäkään muusta ei ollut haastetta tälle 
Brünnhildelle paitsi hänen sisarestaan Walt-
rautesta (Martina Dike), jonka hienosti lau-
lettu kertomus Valhallan viime vaiheista (Ju-
malten tuho) sai yleisön syttymään. Sen sijaan 
velikultamainen Siegfried (Pär Lindskog) ei 
koskaan oikein kasvanut sankarin mittoihin, 
ei myöskään vokaalisesti. 

Wotanin rooleissa oli yllättävä katkos, 
sillä Reininkullan ja Siegfriedin Wotanin lau-
loi Fredrik Zetterström, ja näiden väliin jää-
vän Valkyyrian Wotanin taas Urban Malm-
berg, jonka varhaisia rooleja oli 1. poika Ing-
mar Bergmanin Taikahuilu-filmatisoinnissa. 
Wotanit olivat aivan eri näköisiä ja kuuloi-
sia, ja lisäksi heidän silmälappujensa paik-
ka vaihteli. Malmberg ruumiillisti taitavas-
ti haavoittunutta jumalaa, jolla on valittava-
naan vain ikäviä vaihtoehtoja. Luopuminen 
oli viety äänenkäyttöön saakka, sillä Malm-
berg ei varsinaisesti laulanut kuin harvois-
sa kohdissa vaan pääasiallisesti ”puhui” roo-
linsa. Erityisen vaikuttava oli hänen suuri 
Brünnhildelle ”puhuttu” monologinsa Val-
kyyrian lopussa. 

Wotanin vastapelurin, Alberichin roo-
lissa on kaikissa kolmessa oopperassa sama 
laulaja Marcus Jupither, jolla on eniten ko-
kemusta omasta roolistaan. Hän on tehnyt 
Alberichia vuodesta 2006 lähtien mm. Karls-
ruhessa, Tukholmassa, Latviassa ja Bergenis-
sä Stefan Herrheimin tuotannossa. Jupit-
herin Alberich oli järeä ilmestys vokaalises-
ti ja visuaalisesti. Reininkullan alun henkse-
lihousuinen bönde muuttui nahkoihin ver-
houtuneeksi tatuoiduksi jengi-kingiksi ges-
tiikaa myöten. Jupither ilmensi äänellään 
Alberichin yletöntä kullan ja vallan himoa, 
välillä jopa riskirajoille asti (esim. Reininkul-
lan loppu). Muutoinkin Nibelungien esittä-
jät olivat kuuluivat ensemblen parhaimmis-
toon (poislukien ylivertainen Brünnhilde). 
Mime (Jonas Durán) oli näyttämöllä kette-
rä ilkimys, joka melkein herätti myötätun-
toa. Hän lauloi Mimejen tapan voimakkaas-
ti karakterisoiden. Alberichin ja hänen poi-
kansa Hagenin (Johan Schinkler) kohtaus Ju-
malten tuhossa on yksi Ringin vahvimmista. 
Hagen kantoi ihossaan samanlaisia mustia 
tatuointeja kuin isänsä mutta peittää nämä 
alemmasta alkuperästä kielivät merkit mus-
tan takin alle. Hiusmalli ja viikset viittaavat 
vaivihkaa 3. valtakunnan johtajaan. Vaik-
ka hoiho!:t toisinaan kaikuivat jossain mää-

rin ponnettomasti, muutoin Schinkler pro-
filoi roolinsa niin ihmisenä ja nibelungin-
akin uskottavaksi. Tämä Hagen oli selvästi 
isänsä Alberichin vihan mittainen. Johan 
Schinkler urakoi myös jättiläisenä, Fafne-
rina, ja näin ollen hän esiintyi sekä Reinin-
kullassa että Siegfriedissä. Tämänkin hän teki 
vaikuttavasti. 

Monia muitakin mainitsemisen ja muis-
tamisen arvoisia roolitöitä kuultiin ja näh-
tiin yllä mainittujen lisäksi, mm. Andreas 
Franzén (Fasolt), Kaj Hagstrand (Froh), 
Michael Schmidberger (Hunding), Jan Kyh-
le (Siegmund), Anders Larsson (Gunther 
ja Donner), Rickard Söderberg (Loge). Mo-
net naislaulajat tekivät useita rooleja: An-
neli Lindfors (Wellgunde ja Sieglinde), Ma-
ria Streijffert (Erda, 1. Norna, Schwertlei-
te), Anne Bolstad (Freia, Gerhilde, Gutru-
ne), Ivonne Fuchs (Fricka, Grimgerde) ja 
Natalie Hernborg (Woglinde, Helmwige ja 
Metsälintu). 

Varsin moni laulaja oli ollut Ruotsin 
Wagner-seuran Bayreuth-stipendiaattina: 
Anders Larsson (1995), Maria Streijffert 
(2000), AnnLouice Lögdlund (2001), Mi-
chael Schmidberger (2003), Rickard Söder-
berg (2006), Anneli Lindfors ja Andreas 
Franzén (2010).

Karlstadin Ring toteutettiin inhimillisessä 
mittakaavassa, sellaisin keinoin, joihin pie-
nessä vermlantilaisteatterissa oli mahdolli-
suus. Yleisöä ei mitattu tuhansissa vaan sa-
doissa (alle 300), orkesteri oli karsittu ran-
kasti, laulaja-ensemble oli taidoiltaan epäta-
sainen ja loppujen lopuksi aika pieni, kos-
ka monet tekivät kaksoisrooleja. Tästä ehkä 
voisi päätellä, että lopputulemani olisi nega-
tiivinen Karlstadin Ringistä. Näin ei kuiten-
kaan ole. Myös niukemmin keinovaroin to-
teutettu Ring voi tarjota jotain aivan ainutlaa-
tuista, jota ei kohtaa suurtuotannoissa. Ring 
tuli Karlstadissa katsojaa lähelle, konkreet-
tisesti myös siksi, että näyttämön ja katso-
mon etäisyys oli minimaalinen. Näin ollen 
yleisö ja laulajat olivat ikään kuin samaa ko-
koa, samassa mittakaavassa – toisin kuin esi-
merkiksi Bayreuthissa, jonka näyttämömagia 
on täysin omanlaisensa. Puvustuksen, valais-
tuksen ja jopa savustuksen keinoin vahvis-
tettiin näyttämön ja katsomon välistä jatku-
moa. Monien roolihenkilöiden vaatteet oli-
vat varsin arkisia, ja laajentamalla ja lisää-
mällä joitakin yksityiskohtia ne muuttuivat 
arkivaatteesta roolipuvuksi. Ja Ringin lopus-
sa vedettiin myyttisestä dimensiosta alas ar-
keen, banaliteettiin, jonka merkitys jäi mi-
nua edelleen askarruttamaan. 

Anne Sivuoja toimii Suomen Wagner-Seu-
ran varapuheenjohtajana. Hän on esittävän 
säveltaiteen tutkimuksen professori Sibe-
lius-Akatemiassa. 
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Taikatuli Valkyyrian lopussa.


