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Puheenjohtajan palsta
Mennyt vuosi oli wagneriaaneille antoisa.
Itselläni on päällimmäisenä Edinburghin
Ring viime elokuussa, johon seuramme
järjesti kaiken puolin onnistuneen mat-
kan. Tosin meitä on vuosikausia hemmo-
teltu toiminnanjohtajamme Peterin vii-
meistä yksityiskohtaa myöten hiomilla
matkoilla. Lukekaapa vain hänen laati-
miaan matkasuunnitelmia ja selosteita.
Ei voi päätyä muuhun kuin toteamaan,
että hän on jo elänyt nojatuolissa tulevan
matkan ennakolta!

Toinen viime vuoden suuri tapaus oli
seuramme julkaisemana ilmestynyt Barry
Millingtonin Wagner – elämäkerta. Tämä
hieno teos on myös saanut julkisuudessa
erittäin myönteistä palautetta. Siksi meitä
ihmetyttääkin, miksi sitä kuitenkin oste-
taan niin vähän. Kulttuuriteosten julkai-
seminen ei näemmä Suomessa tuo leipää.

Nyt sitten odottelemmekin Syksyä ja
Helsingin upeaa Ringiä. Nyt kannattaa
lähteä sitä katsomaan ja kuulemaan. Seu-
raavan kerran se nimittäin tulee ohjel-
mistoon vasta vuonna 2008. Vaikka taivas

ei välttämättä sitä ennen niskaan putoa-
kaan, kuka tietää miltä maailma silloin
näyttää?

Seuramme on muuten syksyn Ringin
suurin yksittäinen lipunostaja. Olemme
tehneet – innokkaitten jäsenten ansiosta
– siihen noin 20.000 euron sijoituksen.

Luovutimme helmikuussa Kansallis-
oopperalle Suomen Wagner-seuran jäsen-
ten keskuudessa keräämän lahjoituksen.
Vaikka lahjoitus ei ollut suuri, vaan sym-
bolinen, otti oopperan pääjohtaja Erkki
Korhonen sen näin lakon keskellä mie-
lellään vastaan. Korvamerkki oli tuleviin
oopperan Wagner-produktioihin, joita
pääjohtaja Korhosen mukaan on jo työ-
listalla. Suuresti ilahdutti kuulla jokaisen
wagneriaanin unelman toteutuminen:
ensi vuonna  Parsifal pitkänäperjantaina!
Vihdoinkin. Seuralla on maaliskuun 2005
ensi-iltaan ennakkovaraus. Tarkkailkaa
siis postianne!

Tänä vuonna vielä katsomme Turussa
pääsiäisenajan Wagnerimme kuvalevyltä.
Passioita voi sitten jälkiruoaksi nauttia

livenä.
Korhonen muu-

ten mainitsi, että
vuoden 2006 tou-
kokuussa Tallinnassa
järjestettävän kan-
sainvälisen Wagner-
seurojen kongressin
aikana Kansallis-
ooppera esittää Par-
sifalin. Lahden yli
lienee tällöin tuli-
joita Helsinkiin.
Hienoa.

Syksyllä 2007 on sitten tulossa ooppe-
raan oikein sensaatio, jonka luonnetta
pääjohtaja Korhonen ei suostunut vielä
paljastamaan. Arvaillaan kukin tykönäm-
me mitä se mahtaisi olla. Ainoa vihje oli,
että se liittyy Wagnerin oopperoihin ja
on maailmanlaajuisestikin ennenkuulu-
matonta.

Hyvää kevään jatkoa kaikille!

Teksti:
Heikki Virri

Suomen Kansallisooppera on
saanut seuraltamme rahalah-
joituksen, jonka tarkoituksena
on tukea erityisesti talon tu-
levia Wagner-produktioita.
Runsaan 300 euron summa
koottiin jäsenten vuonna 2003
tekemistä vapaaehtoisista
lahjoituksista. Tukirahan otti
vastaan pääjohtaja Erkki
Korhonen.

 "Wagner-seuran ajatus ja
ele ovat lähinnä symbolisia,
mutta toivottavasti kannus-
tavat muitakin yksityisiä ja yhteisöjä tu-
kemaan suomalaista oopperataidetta",
sanoi puheenjohtaja Heikki Virri, kun
seuran edustajat kävivät luovuttamassa
rahalahjan pääjohtajan työhuoneessa 27.
helmikuuta.

"Tämä sopisi varmasti hyvin lisänä
stipendirahastoomme, josta myönnetään
avustuksia Wagner-rooleihin perehtyville
laulajille", ehdotti Korhonen ja sai seuran
lähetystöltä siihen täyden tuen. Pääjoh-
tajalle myös kerrottiin, että tukirahaa
pyritään kokoamaan vastaisuudessakin.

 Korhonen sai samalla lahjaksi Barry
Millingtonin vasta suomeksi ilmestyneen
kirjan Richard Wagner - Elämä ja teokset,
jonka seura on kustantanut. Kirjaa hänellä
itsellään ei kuulemma vielä ollutkaan,
vaikka ilmestymisestä hän olikin tietoi-
nen.

 Tuen osoitus tuntui selvästi ilahdutta-

van lakkokiireiden keskelle joutunutta
Korhosta - edellisenä päivänähän ooppe-
rassa oli juuri alkanut näyttämöteknisten
lakko, joka aiheutti melkoisia järjestelyjä
suuren talon ja ohjelmiston pyörittämi-
seksi. Kiire ei kuitenkaan tuntunut Kor-
hosen työhuoneessa, jossa pääjohtaja lep-
poisaan tapaansa,
i lman stress in
häivääkään, jutteli
vieraidensa kanssa.
Työ ei stressaa, kun
tätä on niin mu-
kava tehdä, nau-
reskeli Korhonen.

 Ensi syksyn
Ring-syklien li-
säksi tulossa on
vaikka mitä wag-
neriaaneja innos-
tavaa oopperaoh-

jelmistoa. Korhonen muistutti
ylpeänä ensi kevään Parsifalista,
jonka ohjaajaksi hän sai tänne
itsensä Harry Kupferin ja tämän
suosikkilavastajana tunnetun
Hans Schavernochin. Kupfer
kuulemma haluaa tehdä aiempia
paremman Parsifalinsa. Ensi-ilta
on 19. maaliskuuta. Sitä esitetään
sitten myös pääsiäisenä, Korho-
nen kertoi tyytyväisenä tästä
meillekin nyt saatavasta pääsi-
äisperinteestä.

 "Ring tulee uudestaan 2008,
mutta ennen sitä Kansallisoopperaan tulee
jotain muutakin", Korhonen sanoi silmät
loistaen. Se jokin tapahtuu todennäköi-
sesti vuonna 2007. "En voi vielä puhua
siitä, mutta se on ihan huikeaa!"

Wagner-seuran raha-
lahjoitus Kansallisoopperalle
Pääjohtaja lupaa Parsifalin lisäksi
“jotain huikeaa” oopperan ohjelmistoon
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