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Parsifal 19.4.
Teksti: Pekka Vaajalahti

Kansallisoopperan Parsifal sai ensi-iltansa ke-
väällä 2005 ja tämä oli sen 14. esitys, joten 
arvatenkin likimain kaikki lukijat ovat sen 
ainakin kertaalleen nähneet. En palaa enää 
ohjauksen yksityiskohtiin, mutta kokonai-
suus oli jälleen loistavaa tasoa, oopperam-
me ehdotonta parhaimmistoa. Harry Kup-
fer (lavastus Hans Schavernoch, tärkeä ja 
hyvin onnistunut valaistus Andrew Voller, 
hienot puvut Yan Tax, uusintaohjaus Kim 
Amberla) halusi korostaa erityisen soveliaas-
ti ja kiinnostavasti teoksen buddhalaisia ele-
menttejä, joilla vuosikymmenet oli Wagne-
rin mielessä tärkeä osansa.

Yleisellä tasolla teoksen rituaalinen osa 
toteutuu erityisen kauniisti. Voi ajatella, että 
fantasia ja toisen näytöksen sensuaalisuus 
jäävät taka-alalle, mutta näyttämötoteutus 
kokonaisuutena on arvokas, soveliaan har-
ras, pääosin kaunis ja kokonaan ilman type-
ryyksiä tai tarpeettomasti ärsyttäviä “ideoi-
ta”. Kupferin ansiokas työ kestää varmasti 
aikaa ja sopii uusia yhä uudelleen vielä mo-
nina vuosina.

Esityksen johti israelilaissyntyinen Pin-
chas Steinberg, kuuluisimpia oopperassam-
me esiintyneitä kapellimestareita. Hänen 
tulkintansa oli taidokkaan tasapainoinen ja 
koko suuri koneisto oli täysin hallinnassa. 
Tempoja voi kutsua kohtuullisiksi ja orkes-

teri soitti vähitellen karttuvan Wagner-koke-
muksensa myötä erittäin hyvin. Kuorot oli-
vat myös tasokkaita, kuten tavallista.

Toisen näytöksen vähemmän eroottista 
kukkaistyttökohtausta ei parantanut neitos-
ten suhteellisen kimakka ja sekavakin sointi. 
Muissa suhteissa solistikunta oli hyvää tasoa. 
Pienissä rooleissa herättivät myönteistä huo-
miota Koid Soasepp (toinen ritari) ja Petri 
Pussila (Titurel), molemmat hienosointisia 
bassoja. Esa Ruuttusella ei nykyään ole pal-
jonkaan sointivärejä tai sointiakaan käytös-
sään, mutta volyymia ja tulkinnan vaikutta-
vuutta senkin edestä – Klingsoreiden joukos-
sa ei ole ennenkään juuri kohdattu kauno-
laulajia. Tommi Hakala oli antaumukselli-
nen Amfortas ja hänen pohjimmiltaan hien-
osointinen äänensä nousi kummassakin suu-
ressa soolossa muutamaan todella komeaan 
forteen. Äänessä on kuitenkin myös harmil-
lista epätasaisuutta, joka ajoittain johti soin-
nin himmenemiseen.

Päivi Nisula ei tavoittanut kaikkia Kund-
ryn kolossaalisen roolin nyansseja, mutta sii-
hen ovat ylipäätään pystyneet vain harvat ja 
valitut. Hänen äänessään on tiettyä kovuut-
ta ja arkisuuttakin, mikä haittaa varsinkin 
toisen näytöksen viettelykohtauksessa. Toi-
saalta hänen intelligentti ja erittäin hyvin 
hallittu musikaalisuutensa tuotti runsaas-
ti nautintoa ja “lachte” onnistui optimaali-
sella tavalla. Ruotsalainen Michael Weini-
us on nousevia kykyjä dramaattisten teno-

rien joukossa ja hänen debyyttinsä Helsin-
gissä oli sangen menestyksekäs. Äänessä on 
baritonaalista tukevuutta, mutta silti selvä 
ja kaunis tenoraalinen sointi. Hän esiintyi 
arvokkaasti eikä kokenut minkäänlaisia vai-
keuksia missään kohdassa. Weinius oli mie-
lestäni äänityypiltään sopivampi ja muuten-
kin vähintään yhtä tasokas kuin Bayreuthis-
sa esiintynyt Christopher Ventris.

Yksi oli kuitenkin ylitse muiden: Matti 
Salmisen Gurnemanz on tämän ajan todel-
la suuria Wagner-tulkintoja ja vuosien varrel-
la se on entisestään kypsynyt ja täydentynyt. 
Samalla Salmisen ääni on osapuilleen ennal-
laan, sointi on edelleen mahtavaa luokkaa 
ja täysin hallinnassa, kuten myös laulun lin-
jakkuus ja sävykkyys. Hänen ääntämyksensä 
on verratonta ja tekstin merkityksellinen tul-
kinta poikkeuksellisen korkeaa tasoa. Toisi-
naan tulee mieleen, että Suomessa saatetaan 
ottaa Salminen ikään kuin selviönä, vaikka 
tietenkin suosionosoitukset olivat nytkin ää-
nekkäät. Hänen esityksensä muualla maail-
massa herättävät kuitenkin vielä enemmän 
huomiota ja saamme olla kiitollisia, että Sal-
minen haluaa ja jaksaa esiintyä Kansallisoop-
perassa säännöllisesti. Tämän muutenkin an-
siokkaan Parsifalin hän nosti omalla panok-
sellaan korkeammalle tasolle.
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Parsifal, 19th April
Teksti: Pekka Vaajalahti

The premiere of Parsifal at the Finnish Na-
tional Opera was already in spring 2005, 
this being its fourteenth performance, so I 
guess almost all of the readers of “Wagneri-
an” have already seen it at least once. I am 
not going into detail about the stage direc-
tion this time, the whole was once again of 
splendid quality, the crème de la crème of 
our opera house.  Harry Kupfer (with set 
designed by Hans Schavernoch, lighting well 
done by Andrew Voller, fine costumes by 
Yan Tax, and stage direction of the reprise 
by Kim Amberla) wanted to emphasize in 
a very appropriate and interesting way the 
Buddhist elements of the opera, which were 
an important part of Wagner’s way of think-
ing for decades.

Generally, the ritualistic aspect of the op-
era is accomplished in an exceptionally beau-
tiful manner. One might say that fantasy el-
ements and the sensuality of the second act 
stay more in the background, but the big pic-
ture of the staging is dignified, suitably sol-
emn, mostly beautiful, and entirely lacking 
all kind of stupid and unnecessarily irritat-
ing “ideas”. Kupfer’s meritorious work isn’t 
going to go out-of-date, and it is possible to 
make re-runs in years to come.

The Israeli Pinchas Steinberg, one of the 
most renowned conductors who has ever 

performed at the Finnish National Opera, 
conducted the performance. His interpre-
tation was skilfully well balanced, and he 
had the whole big opera apparatus in total 
control. I might say the tempi were reasona-
ble, and the orchestra played well due to the 
musicians’ ever growing experience on play-
ing Wagner. The choir scenes were of good 
quality, as usually.

The relatively shrill and scrappy sound of 
the damsels did not improve the less than 
erotic flower maiden scene in the second act. 
Otherwise the soloists were of good quality. 
In the smaller roles Koit Soasepp (Second 
knight) and Petri Pussila (Titurel) caught my 
attention to the positive, both basses with 
a fine sound.  Esa Ruuttunen doesn’t have 
many different colours or sound in his voice 
anymore, but quite a lot of volume and im-
pressive expression in stead – Klingsors usu-
ally tend to sing less than beautifully. Tom-
mi Hakala sang Amfortas in a devoted way, 
and his basically refined voice reached a cou-
ple of really imposing fortes in his two big 
solo numbers. There is some troublesome 
unevenness in his voice, though, which oc-
casionally caused the sound of his voice to 
fade a bit.

Päivi Nisula did not reach all the nuanc-
es of the colossal role of Kundry, but that 
is generally very rare in such a role. There 
is a certain harshness and plainness in her 
voice, which is disturbing especially in the 

seducing scene of the second act. On the 
other hand, her intellectual and well-con-
trolled musicality brought me great pleas-
ure, and the “laughing” scene succeeded op-
timally. The Swede Michael Weinius is one 
of the rising talents among dramatic tenors, 
and his debut in Helsinki was quite success-
ful. He has some baritonal sturdiness in his 
voice, combined to a clear and beautiful 
tenor sound. He carried himself with dig-
nity and experienced no difficulties what-
soever. In my opinion, Weinius’ voice type 
suited the role better and he was at least as 
qualified as Christopher Ventris who sang 
the role in Bayreuth.

There was one singer who stood above eve-
rybody else: Matti Salminen’s Gurnemanz 
is one of the greatest Wagner interpreta-
tions of our time, and it has matured and 
improved as the years have gone by. Salmin-
en’s voice is still as it used to be, the sound is 
great and completely in control, as is the line 
and colour. His diction is preeminent, and 
he interprets the meanings of the text excep-
tionally well. Sometimes I think that Finns 
might take Salminen too much for granted, 
even though the applause was loud. Never-
theless, his performances arouse even more 
attention abroad, and we should be grate-
ful that he still wants to perform in our Na-
tional Opera on regular basis. He raised this 
very good performance of Parsifal to an even 
higher standard.
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Tyylikäs La Cenerentola
Teksti: Riitta-Liisa Mäkipaasi

Michael Hampen ohjaama Rossinin Tuhkimo 
nähtiin ensimmäisen kerran vuonna 2002.  
Ooppera palasi ohjelmistoon keväällä 2011 
Timo Paavolan uudelleenohjauksena.  

Kapellimestarina oli italialainen Pier 
Giorgio Morandi, jolla on näyttävä kansain-
välinen ura erityisesti italialaisen oopperan 
johtajana. Hänen johdollaan orkesteri tai-
pui tyylikkääseen Rossinisoittoon.

Tämänkertainen miehitys olisi ollut täy-
sin uskottava vaikka ilman ääntä. Prinssi-
mäisempää prinssiä kuin englantilainen Ale-
xander Grove ei näe unissaankaan. Tuhki-
mo Katija Dragojevic oli myös nätti ja hert-
tainen vaikkakin näyttämöllä hieman väri-
tön. Grovella oli kaunis ja taipuisa tenori-
ääni. Mezzo Dragojevic selvisi myös periaat-
teessa hyvin mutta ääni oli jossain määrin 
vivahteeton.

Don Magnificon, Tuhkimon isäpuolen 
roolissa nähtiin Noé Colín. Tämä hyvin lau-
lava ja näyttelevä bassobaritoni teki roolin 
mainiosti. Yleisöä hauskuttivat myös taitavas-
ti ylinäyttelevät nousukastyttäret Tove Åman 
ja Riikka Rantanen, jotka myös lauloivat 
erinomaisesti.  Prinssin palvelijan Dandinin 
koomisessa baritoniroolissa nähtiin Filippo 
Bettoschi, joka hääräili hykerryttävästi sekä 
palvelijana että prinssin valepuvussa. Hyvä 
laulaja hänkin. Hannu Forsberg oli prins-
sin arvovaltainen opettaja Alidoro.

Alidoron tähtivuorinen viitta toi muu-
ten rationaaliseen kertomukseen ripauksen 
sadunomaisuutta.  Tämä Tuhkimo ei nimit-
täin ole satu siinä mielessä, että tapahtuisi 
yliluonnollisia.  Ei hyviä haltiattaria, ei kur-
pitsavaunuja vaan puhdasta realismia. Nimit-
täin puhdasta oopperarealismia.  Tylsässä ar-
kimaailmassa prinssit valitettavasti harvem-
min etsivät morsiamia uunin loukosta.

Mauro Paganon näyttämötoteutus oli hy-
vin ilmava, kevyt ja tyylikäs. Vaihdokset ta-
pahtuvat joustavasti maalattujen kangasku-
lissien avulla. Anna Kontekin puvut olivat 
todella kauniit. Koko esitys oli yhtä aikaa 
sekä hienostunut että hauska.

Vaikka esitys oli kaikin puolin onnistu-
nut, se ei kuitenkaan tehnyt yhtä voimakas-
ta vaikutusta kuin aikaisemmin. Missä syy? 

Ei lainkaan itse esityksessä, jonka miehitys-
kin oli monelta osin entistä parempi.  Yleisö 
on vain koko 2000-luvun saanut nähdä niin 
paljon onnistuneita tuotantoja, että on vai-
keampi erottua joukosta. Ensi-illan aikoihin 
koko yleisö esimerkiksi yltyi taputuksiin haus-
kasti lavastetulle kohtaukselle, jossa prinssi 
palvelijoineen ajaa hevospelillä myrskyssä. 
Nyt riitti hyvän mielen hyrinä. 

Kiitokset Kansallisoopperalle siitä, että 
meillä saa nykyisin usein kuulla hyviä vierai-
lijoita. Omien solistien edistymistä on toki 
aina hauska seurata mutta ooppera on kan-
sainvälistä ja uskoakseni kanssakäyminen 
nostaa kaikkien tasoa, yleisöä myöten.  

Stylish La Cenerentola
Text: Riitta-Liisa Mäkipaasi

Rossini’s Cinderella was seen for the first time 
in 2002, directed by Michael Hampe. The 
opera returned to the repertoire of the Fin-
nish National Opera in the spring 2010, re-
directed by Timo Paavola.

The conductor was the Italian Pier Gior-
gio Morandi who has an impressive inter-
national career especially conducting Italian 
operas. Under his command the orchestra 
played Rossini very stylishly. 

The cast would have been totally convinc-
ing even without sound. One could not pos-
sibly see a more prince-like prince than the 
englishman Alexander Grove, even in one’s 
dreams. Katija Dragojevic as Cinderella was 
also pretty and sweet, even though a bit col-
ourless on stage. Grove had a beautiful and 
flexible tenor voice. The mezzo Dragojevic 
also did basically a good job, but her voice 
was somewhat nuanceless.

As Cinderella’s stepfather, Don Magnifi-
co, we saw Noé Colín. This well singing and 
acting bass-baritone did the role magnificent-
ly. The proficiently over-acting parvenu-sis-
ters Tove Åman and Riikka Rantanen, who 
also sang excellently, also amused the audi-
ence. In the comical baritone role of Dandi-
ni, the prince’s servant was Filippo Bettoschi, 
who made the audience chucle by hustling 
in both the servant’s outfit and disguised as 

the prince. He’s also a good singer. Hannu 
Forsberg was very authoritative as Alidoro, 
the prince’s teacher.

Alidoro’s cape with a starry lining broght 
a dash of fairy tale in this otherwise quite 
rational story. That is to say, this version of 
Cinderella wasn’t a fairy tale in a sense of su-
pernatural happenings. No fairy godmoth-
ers, no pumpkin chariots, but pure realism. 
That is, operatic realism. In the dull every-
day life it never happens that a prince would 
seek his future bride behind an oven, un-
fortunately.

The set by Mauro Pagano was very airy, 
light and stylish. The set changes were done 
in a flexible way using coulisses of painted 
fabric. The costumes by Anna Kontek were 
really beautiful. The whole performance was 
sophisticated and funny at the same time.

Even though the performance was a suc-
cess in every way, it still did not make an im-
pression quite as powerful as before. Why 
then? The reason was not at all in the show 

itself; even the cast was in many cases better 
than before. The audience just has seen so 
many successful productions in the 2000’s 
that it is more and more difficult to stand 
out. For example, at the time of the first 
premiere the audience gave an enthusiastic 
applause to the scene where the prince and 
his servant drive in a horse cart through a 
storm. Now there was only a humming of 
good mood.

I would like to give thanks to the Na-
tional Opera for getting so often to hear 
good guest performers in Helsinki. It is of 
course always fun to follow the progress of 
the house soloists, but opera is an interna-
tional thing, and I believe that this kind of 
an interaction raises the level in general, 
even that of the audience.

La Cenerentola: Katija Dragojevic (Tuhkimo/Cinderella), Alexander Grove (Don Ramiro).

K
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Sevillan parturi 7.5.
Teksti: Pekka Vaajalahti

Giancarlo del Monacon ohjaama Sevillan 
parturi on Kansallisoopperassa ilmaantunut 
näyttämölle jo 15 vuoden ajan, joten ilmei-
sesti monet näkevät siinä klassikon ainek-
sia. Legendaarisen isän poika on joka puo-
lella maailmaa tunnettu ohjauksistaan, joi-
den onnistuminen on ollut vaihtelevaa. Hel-
sinkiläisen parturin perusongelma on maut-
tomuuksien sävyttämä farssimaisuus. Rossi-
ni sävelsi joukon farsseja, jotka ovat enim-
mäkseen lyhyitä ja jotka tunnistaa helposti: 
säveltäjä kutsui niitä farsseiksi ja tiesi, mitä 
se tarkoittaa. Sevillan parturi ei kuulu farssei-
hin ja sen läpikotaisen sivistyksen leimaa-
maa ydintä turmellaan, jos esityksen pai-
nopiste suunnataan halpahintaiseen kohel-
lukseen. Myönnän toki nauraneeni muuta-
maan otteeseen, mutta en esimerkiksi type-
rän, infantiilin ja täysin epähauskan toilet-
ti-idean kohdalla. Onneksi Sevillan parturi 
on niin yleisesti esitetty ja tunnettu ooppe-
ra, ettei vaatimaton produktio aiheuta suu-
rempaa vahinkoa.

Toinen aiheeseen liittyvä ongelma on, että 
parhaatkaan suomalaiset laulajat eivät yleen-
sä ole hallinneet erityisen hyvin bel canto -
tyyliä. Parannusta on selvästi tapahtunut vii-
me aikoina, mutta todellisista taitureista ol-
laan keskimäärin kaukana. Tässä esitykses-
sä Tuomas Katajala oli solistien joukossa 
ainoa, joka olisi herättänyt huomiota suu-

remmissakin keskuksissa. Hänellä on erin-
omainen laulutekniikka ja tyylitajua, osit-
tain Pesaron Rossini-akatemiasta hankit-
tuina. Ääni ei ole erityisen värikäs tai aina 
kauniskaan, mutta sen käyttö on taidokas-
ta. Katajalan poikamainen olemus sopii hy-
vin kreivin rooliin, jonka hän tulkitsi ym-
päristön huomioiden ilahduttavan hillitys-
ti, mutta silti hauskasti. Olen varma, ettei 
yksikään suomalainen tenori ole kyennyt ai-
emmin laulamaan yhtä monta nuottia krei-
vin roolin runsaissa kuvioissa.

Myös Sirkka Lampimäki osoitti merkit-
tävää kuviolaulutaitoa ja oli muutenkin so-
veliaan pirteä ja temperamenttinen. Äänes-
sä on hienoa sointia ja briljanssiakin, mutta 
matalammat alueet eivät soi yhtä hyvin eikä 
ehkä ollut viisasta yrittää muutamia super-
korkeita nuotteja. Kokonaisuus oli silti hy-
vin tyydyttävää tasoa. Jaakko Kortekangas 
oli kykyjensä rajoilla Figarona, mutta selvitti 
osan kokemuksensa ja ammattitaitonsa avul-

la. Jukka Romu (Bartolo) oli ohjauksen uh-
reja, mutta loi hyvin persoonallisen ja pai-
nokkaan näyttämöhahmon. Aarian huippu-
nopea osuus ei mainittavammin kuulunut ja 
sen toteuttaminen suomen kielellä on muu-
tenkin vielä vaikeampaa kuin italiaksi. Jyrki 
Korhosella ei ollut äänellisesti paras iltansa, 
vaikka hänellä on kaikki edellytykset hyväk-
si Don Basilioksi. Pari kovin hyvin erottuvaa 
kohtaa osui nuotin viereen eikä aaria tehnyt 
parasta vaikutustaan. Marja Kettunen pö-
lynimureineen oli huvittava Berta.

Esitys laulettiin Jussi Törnwallin suo-
mennoksena, mikä periaatteessa on virkis-
tävää vaihtelua. Lisäksi yllättävän suuri osa 
sanoista oli helposti ymmärrettävissä. Kari 
Tikka johti suurella fyysisellä panoksella ja 
saikin aikaan varsin täsmällisen ja usein tyy-
likkäänkin orkesteriosuuden. Kokonaisuute-
na tämä Sevillan parturi ei kuitenkaan kuulu 
Kansallisoopperan tähtihetkiin.

The Barber of Seville, 7th May
Teksti: Pekka Vaajalahti

The Barber of Seville, directed by Giancarlo 
de Monaco, has been reappearing on the 
National Opera stage for already fifteen 
years, so apparently there’s many that con-
sider the production a classic. The son of 
a legendary father is world famous for his 
works, which have been variably successful. 
The problem of the Barber of Helsinki is the 
farcical lack of good taste. Rossini has com-
posed a bunch of farces, most of which are 
short and easy to recognize: the composer 
called then “farces”, knowing the meaning 
of the word. The Barber of Seville is not one 
of them, and its essence, characterized by 
refined culture, is ruined, if the perform-
ance is directed to cheap fussing about. I 
admit to have laughed a couple of times, 
but not at the stupid, infantile and lowbrow 
potty humour, for example. Fortunately, the 
Barber of Seville is so well known and widely 
performed, that one poor production can’t 
do any remarkable harm to it. 

Another problem is that even the best Fin-
nish singers aren’t usually particularly skilled 
in the art of bel canto. There has been some 
improvement recently, but generally they are 
far behind the best ones. In this performan-
ce there was only Tuomas Katajala, who 
would have been able to attract attention 
in bigger cities.  He has an excellent singing 

technique and a sense of style, partially due 
to his studies at the Rossini Academy in Pe-
saro. His voice is not especially colourful, 
or even incessantly beautiful, but he uses it 
very skilfully. His boyish appearances suit the 
role well, and he interpreted the Count in a 
delightfully discreet but nevertheless funny 
manner – especially compared to everything 
else on stage. I am certain that no Finnish 
tenor before has been able to sing as many 
notes as he did in the plentiful coloratura 
of the Count.

Sirkka Lampimäki proved a remarkable 
skill of coloratura as well, and she appeared 
just enough perky and temperamental. She 
had a fine sound and even brilliant shine in 
her voice, but the low tessitura does not reso-
nate properly, and it seemed a bit unwise to 
try some of the super high notes. As a whole 
her performance was of a satisfactory level. 
Jaakko Kortekangas was very close to his 
own limits as Figaro, but cleared the task with 
his long experience and professional skills. 

Jukka Romu (Bartolo) was one of the vic-
tims of the stage direction, but still managed 
to create a personal and forcible character.  
The top speed passage in the aria was barely 
audible, and it seemed more difficult to sing 
in Finnish than in Italian. Jyrki Korhonen 
did not have the best evening possible, even 
though he has what it takes to be a very good 
Don Basilio. He sang some clearly notice-
able passage out of tune, and Basilio’s aria 
did not make the best impression possible. 
Marja Kettunen was an amusing Berta with 
her vacuum cleaner.

The opera was sung in Finnish, translated 
by Jussi Törnwall, which gave a refreshing 
variety in principle. Mostly the text was clear 
and possible to understand, too. Kari Tikka 
conducted with a great physical effort, and 
managed to create an accurate and stylish 
orchestral part. As a whole this performance 
of the Barber of Seville is still not the finest 
hour of the Finnish National Opera.

Sevillan parturi / The Barber of Seville: Jyrki Korhonen (Don Basilio), Tuomas Katajala (Almaviva)
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Il Tritticon kolme Puccinia
Teksti: Robert Storm

Il Trittico on erikoistapaus Giacomo Puccinin 
tuotannossa: kolmen lyhyen oopperan kokonai-
suus. Nämä kolme oopperaa eivät liity aiheil-
taan tai musiikillisestikaan toisiinsa. Silti ne on 
tarkoitettu esitettäväksi peräkkäin saman illan 
aikana. Valitettavasti Il Tabarro tai varsinkaan 
Suor Angelica eivät ole saavuttaneet samanlais-
ta suosiota kuin päätösosa Gianni Schicchi. Täs-
tä syystä Gianni Schicchiä esitetään usein irral-
laan muista osista, tavallisesti yhdessä jonkin 
toisen lyhyehkön oopperan kanssa. Suomen 
Kansallisoopperassa kokonainen Il Trittico sai 
ensi-iltansa vasta keväällä 2011. Gianni Schic-
chiä ja Il Tabarroa on kuitenkin aiemmin esi-
tetty Kansallisoopperassa – joskus erikseen ja 
joskus yhdessä. Suor Angelicaa taas ei ole esitet-
ty Kansallisoopperassa koskaan aikaisemmin. 
Tässä uudessa produktiossa teoksen jokaisel-
la osalla oli eri ohjaaja. Lavastajana toimi kui-
tenkin koko ajan Mark Väisänen. Tätä ei oi-
keastaan huomannut, sillä kaikki kolme osaa 
oli lavastettu aivan eri tyyleillä.

Vaikka Il Trittico ei kuulu Puccinin suo-
situimpiin oopperoihin, se on hänen teok-
sistaan henkilökohtainen suosikkini. Teok-
sen harmonioissa on vaikutteita aikakau-
den riitasointuisuudesta, bitonaalisuudesta 
ja Debussyn impressionismista. Nämä har-
moniat kuitenkin yhdistyvät Puccinin lois-
teliasiin melodioihin täysin omaperäisellä 
tavalla. Huolimatta siitä, että sen osat eivät 

varsinaisesti liity toisiinsa, Puccini on libre-
tistiensä Giuseppe Adamin ja Giovacchino 
Forzacchin kanssa saanut siihen sisäistä dra-
matiikkaa, jonka takia nämä kolme ooppe-
raa toimivat ehdottomasti parhaiten peräk-
käin esitettyinä. Kansallisoopperan esityk-
sessä valitettavaa oli Suor Angelican siirtämi-
nen keskeltä ensimmäiseksi osaksi. Oliko-
han tähän syynä vain se, että vähiten suosi-
tusta osasta haluttiin päästä ensimmäiseksi 
eroon? Eräs Il Tritticon kiinnostava piirre taas 

katoaa useimmissa moderneissa ohjauksis-
sa, nimittäin siirtyminen ajassa taaksepäin: 
Il Tabarro sijoittuu Puccinin oman ajan Pa-
riisiin, Suor Angelica nunnaluostariin 1600-
luvulle ja Gianni Schicchi Firenzeen vuoden 
1299 Firenzeen.

Suor Angelicaa ovat monet syyttäneet sie-
tämättömän sentimentaaliseksi oopperaksi. 
Teos sai kritiikkiä esimerkiksi kapellimestari 
Arturo Toscaninilta. Olen sentimentaalista 
tyyppiä, ja minuun juuri tämä teos on tehnyt 

Il Trittico – Puccini in Three 
Ways
Text: Robert Storm

Il Trittico is a special case among the works 
of Giacomo Puccini: an ensemble of three 
short operas. Musically and topically these 
three operas have no connection to each ot-
her whatsoever. Nevertheless, they are me-
ant to be performed together. Unfortuna-
tely, Il Tabarro and especially Suor Angelica 
are not as popular as the final part, Gianni 
Schicchi. That’s why Gianni Schicchi is often 
performed apart from the other two, usual-
ly together with some other short opera. At 
the Finnish National Opera Il Trittico was 
first performed as a whole only in the spring 
2011. Il Tabarro and Gianni Schicchi have been 
performed there before, though - sometimes 
together and sometimes separately. Suor An-
gelica had never been performed at the Na-
tional Opera before. In this new producti-
on each part has its own stage directors, but 
the set designer of all three operas was Mark 
Väisänen. Actually, this was something one 
could not tell, because each and every one 
of the three parts had very different style in 
the setting.

Even though Il Trittico is not among the 
most popular operas of Puccini, it is my per-
sonal favourite of his works. In the harmo-
nies there are influences of the dissonances 

Ruotsalainen sopraano Elisabet Strid 
on muutaman viime vuoden aikana tul-
lut tutuksi monille suomalaisille oop-
peranystäville. Hän on esiintynyt Suo-
men Kansallisoopperassa Madame But-
terflyna, Rusalkana ja viimeksi Giorget-
tana Il Trittico -kolmoisoopperan Il Ta-
barro -osassa. Muissa maissa hän on lau-
lanut myös useita Wagner-rooleja. En-
simmäinen näistä oli Sieglinde Riias-
sa esitetyssä Valkyyriassa vuonna 2007. 
Viime vuonna hän lauloi Leipzigin Rei-
ninkullassa Freian roolin. Viime vuon-
na hän myös esiintyi Oslossa Tannhä-
userin Elisabethina – ei kuitenkaan sii-
nä esityksessä, johon Suomen Wagner-
seura teki matkan. Tässä roolissa hänet 
nähdään pian myös Suomessa, Tampe-
reen oopperan Tannhäuserissa.

“Odotan innolla esiintymistä Tampe-
reella. En ole aiemmin työskennellyt ka-
pellimestari Hannu Linnun ja ohjaaja 
Vilppu Kiljusen kanssa”, Strid sanoo. 
“Elisabeth on ehkä (taitaa olla) tällä het-
kellä lempiroolini, ja on hienoa, että pää-
sen laulamaan sen Tampereella.”

Ennen Tampereen Tannhäuseria St-
rid debytoi jälleen uudessa Wagner-roo-
lissa: juuri, kun tämä lehti menee pai-
noon, hän esiintyy Gutrunena Riian 
oopperassa. Tämä Jumalten tuhon esitys 
kuuluu samaan Viesturs Kairišsin oh-
jaamaan produktioon, jonka Valkyyri-
assa hän lauloi vuonna 2007.

“Pidän Ringiä kaikkein suurimpana 
musiikillisena teoksena ja olen onnelli-
nen jokaisesta roolista, jonka saan teh-
dä tässä upeassa tarinassa”, Strid tote-
aa ja kertoo Riian Ring-produktiosta: 
“Viesturs  Kairišs on hyvin kiinnosta-
va ja älykäs ohjaaja. Hänellä on joskus 
hulluja ideoita, mutta lopulta kaikki 
tuntuu järkevältä.”

Strid esiintyy Riiassa jälleen kesäl-
lä 2013, kun Ring esitetään siellä koko-
naan. Hänen unelmaroolinsa on Isol-
de, jonka hän toivoo voivansa laulaa 
10–15 vuoden kuluttua. Hän sanoo, 
että jokaisen Wagner-laulajan unelmana 

on päästä esiintymään joskus Bayreut-
hissa. Siellä hän on vasta ollut yleisön 
joukossa vuonna 2004. Tuolloin hän 
sai Ruotsin Wagner-seuran stipendin 
ja näki Bayreuthissa Tannhäuserin, Len-
tävän hollantilaisen ja Parsifalin. Ruotsin 
Wagner-seura antaa Bayreuth-stipendin 
joka vuosi kahdelle henkilölle. Vuon-
na 2004 toinen stipendiaatti oli barito-
ni Göran Enegård Hall. Aiempien sti-
pendiaattien joukossa on sellaisia tun-
nettuja laulajia, kuten Iréne Theorin ja 
Katarina Dalayman. Tämän vuoden sti-
pendin saivat Malin Nilsson ja eteläaf-
rikkalainen Nkosazana Dimande, jon-
ka Suomen Wagner-seuran jäsenet nä-
kivät viime vuonna Kapkaupungin Len-
tävässä hollantilaisessa.

Äskettäin Strid teki suomalaiseen 
yleisöön suuren vaikutuksen Il Tabar-
ron Giorgettana.

“Suomen Kansallisoopperan Il Ta-
barro on varmasti paras produktio, mis-
sä olen ollut”, hän sanoo. “Miehitys oli 
hieno, ja loistavan ohjaaja Katariina 
Lahden ja inspiroivan maestro Mikko 
Franckin ansiosta tarina heräsi eloon 
todella erityisellä tavalla. En ole koskaan 
kokenut näyttämöllä yhtä maagisia het-
kiä. Ja parasta oli, että yleisö näytti ra-
kastavan produktiota yhtä paljon kuin 
me laulajat.”

Wagner- ja Puccini-sopraano 
Elisabet Strid Teksti: Robert Storm

Elisabet Strid Oslon Tannhäuserissa 
vuonna 2010. Keväällä Strid laulaa 
Elisabethin roolin Tampereella.
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Il Tritticon osista kaikkein suurimman vaiku-
tuksen. Erityisesti loppuosa alkaen ”Senza 
mamm”a -aariasta on mielestäni järisyttävää 

musiikkia. Tässä produktiossa Suor Angelica 
tuntui kuitenkin jäävän vähiten kiinnosta-
vaksi osaksi. Tärkeimpänä lavastuselement-

tinä toimiva puu oli kaunis. Puussa istuvan 
naisen (Neitsyt Maria?) ja hänen eleidensä 
merkitys jäi minulle epäselväksi. Lopun pu-
natukkainen kuoro oli tahattoman koomi-
nen. Johanna Freundlich on periaatteessa 
tehnyt hyvää työtä, mutta ne suuret tunteet 
jäivät tällä kertaa tavoittamatta, joihin täs-
sä teoksessa olisi mahdollista päästä. Sama 
ongelma oli myös Mikko Franckin johta-
massa musiikissa.

Suor Angelica on melko vahvasti yhden 
laulajan ooppera. Nimihenkilö on nuori 
aatelisnainen, joka nunnaluostarissa elä-
essään kaipaa poikaansa. Olga Romanko 
suoriutui nimiosasta melko vakuuttavasti, 
ja ”Senza mamman” lopun pianissimot soi-
vat kauniisti. Hänen näyttelemisessään oli 
kuitenkin hieman ulkokohtaiselta vaikutta-
via vanhan ajan oopperaeleitä. Muut nun-
nat jäävät tässä teoksessa statisteiksi, vaik-
ka heille jokaiselle on kirjoitettu joku luon-
teenpiirre. Angelican lisäksi teoksen ainoa 
todella huomattava hahmo on hänen tätin-
sä, joka vuosien jälkeen vierailee luostaris-
sa. Hänestäkin tosin on tehty melko yksise-
litteisen hirviömäinen hahmo. Sari Nord-
qvist esitti hyytävällä tavalla tätä henkilöä, 
jota kiinnostaa vain suvun kunnia, jonka 
Angelica on vetänyt lokaan synnytettyään 
aviottoman lapsen.

Puccini yhdistetään usein verismi-nimi-
seen italialaisen oopperan ja kirjallisuuden 
suuntaukseen, johon kuului tavallisen kan-
san kuvaaminen arkirealistisesti. Tarkkaan ot-

of the era, bitonality and impressionism à la 
Debussy. These harmonies join Puccini’s glo-
rious melodies in a totally unique way. Des-
pite the fact the parts have no actual connec-
tions to each other, together with his libre-
tists Giuseppe Adami and Giovacchino For-
zacchi, Puccini has managed to create inner 
drama on the whole, which is why the three 
operas function absolutely best when perfor-
med together. In the National Opera produc-
tion they had unfortunately moved Suor An-
gelica from its original place in the middle 
to the beginning the trilogy. It might have 
been that they wanted to perform the least 
popular part first just to get rid of it..? One 
of the interesting features of Il Trittico is of-
ten lost in the modern productions, name-
ly moving back in time: Il Tabarro is situa-
ted in Paris in Puccini’s own time, Suor An-
gelica in a 17th century nunnery and Gian-
ni Schicchi in Florence, year 1299.

Many have blamed Suor Angelica an into-
lerably sentimental opera.  It has been cri-
ticised by the conductor Arturo Toscanini, 
for example. I am a sentimental person my-
self, and I’ve been most impressed by this 
part in particular. For me, especially the en-
ding, from the aria “Senza mamma” is real-
ly earthmoving music. However, in this pro-
duction Suor Angelica seemed to be the least 
interesting part. A tree as the most impor-
tant element in the stage setting was beau-

tiful. The meaning of the woman sitting in 
the tree (Virgin Mary?) and her gestures re-
mained a bit unclear to me. The redheaded 
choir in the end was involuntarily comical. 
Basically, Johanna Freundlich as the stage 
director has done a good job, but this time 
she could not reach the great emotion pos-
sible in this opera. The same problem was 
present in the music, conducted by Mik-
ko Franck.

Suor Angelica is quite strongly a “one sin-
ger opera”.  The title character is a young 
noblewoman living in a nunnery, missing 
her son. Olga Romanko managed the role 
in a quite convincing way, and the pianis-
simos in the end of “Senza mamma” soun-
ded beautiful. She had some old fashioned 
operatic gestures in her acting, which see-
med a bit superficial. All the other nuns re-
main statists, despite the fact that every one 
of them has been written as a character of 
their own. Besides Angelica, the only real-
ly remarkable character is Angelica’s aunt, 
who visits the nunnery after several years. 
She had also been made an unambiguously 
monstrous figure. Sari Nordqvist played in 
a bloodcurdling way this person who is only 
interested in the honour of the family, offen-
ded by Angelica’s illegitimate child.

Puccini is often connected with verismo, 
the style of Italian opera and literature that 
represented the ordinary people in a realis-

tic way. Actually, Il Tabarro is the only Puc-
cini opera that really fits the definition. It 
is a brutal triangle drama situated amongst 
the harbour workers in Paris. In the sta-
ge direction by Katariina Lahti the opera 
happened in the present time, which was a 
very good solution. The set was realistic: a 
cargo ship and a dock. The videos by Jen-
ni Valorinta, reflecting the dreams of the 
characters, gave a slight sense of escapism.  
Also the characters were directed in a realis-
tic manner. Giorgetta (Elisabet Strid) and 
Luigi (Zoran Todorovich) had a true passi-
on between them. The final scene in all its 
horribility was shocking.

Even though Angelica is in a certain sen-
se the heaviest role of Il Trittico, Il Tabarro de-
mands more dramatic voices. It is no surpri-
se that all of the three singers in the leading 
roles also have experience of Wagner. Han-
nu Niemelä’s voice sounded occasionally a 
bit dull, which in a way fit the character of 
Michele, the man disappointed in his life. 
Zoran Todorovich had a really heroic sound. 
Both vocally and in her appearance Elisabet 
Strid was a charming slum beauty. There were 
excellent singers even in the smaller roles, 
like Riikka Rantanen and Mika Pohjonen, 
who has also sung many leading Puccini ro-
les. In my opinion, Il Tabarro was in every 
way the best part of this staging of Il Trittico, 

Il Tabarro (Il Trittico): Zoran Todorovich (Luigi), Elisabet Strid (Giorgetta)
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taen Il Tabarro on kuitenkin Puccinin teoksis-
ta ainoa, johon tämä määritelmä todella so-
pii. Se on pariisilaisten satamatyöläisten kes-
kuuteen sijoittuva raaka mustasukkaisuusdraa-
ma. Katariina Lahden ohjauksessa tapahtu-
mat oli siirretty nykyaikaan, mikä on tämän 
teoksen kohdalla erittäin toimiva ratkaisu. 
Lavasteet olivat realistiset: rahtilaiva ja laitu-
ri. Pientä pakoa todellisuudesta toivat Jenni 
Valorinnan tekemät videokuvat, jotka kuva-
sivat henkilöiden unelmia. Myös henkilöoh-
jaus oli realistista. Giorgettan (Elisabet Strid) 
ja Luigin (Zoran Todorovich) välillä oli todel-
lista intohimoa. Loppukohtaus oli kaikessa 
kaameudessaan hätkähdyttävä.

Vaikka Angelica on tietyssä mielessä Il Trit-
ticon raskain rooli, vaatii Il Tabarro dramaatti-
sempia ääniä. Ei olekaan yllättävää, että kai-
killa kolmella pääosanesittäjällä on kokemus-
ta myös Wagnerista. Hannu Niemelän äänes-
sä oli ajoittain pientä soinnittomuutta, mutta 
elämäänsä pettyneen Michelen rooliin tämä 
tavallaan sopi. Zoran Todorovichin ääni soi 
sankarillisesti. Elisabet Strid oli niin äänel-
tään kuin olemukseltaankin hurmaava köy-
hälistökaunotar. Pienemmissä rooleissa oli 
erinomaisia laulajia, kuten Riikka Ranta-
nen ja Puccinin päärooleissakin esiintynyt 
Mika Pohjonen. Il Tabarro oli joka suhtees-
sa tämän Il Tritticon onnistunein osa, ja pää-
si hyvin lähelle Kansallisoopperassa näkemie-
ni esitysten kärkeä.

Gianni Schicchi on Puccinin ainoa varsinai-
nen koominen ooppera, vaikka huumoria toki 

löytyy monista hänen muistakin teoksistaan. 
Jo ennen musiikin alkua kävi selväksi, että 
ohjaaja Ville Saukkonen on kohdellut teosta 
melko rankalla kädellä – ja että hänen näke-
myksensä taatusti jakaisi yleisön mielipiteet: 
Andy Warholin näköiseksi tehty rikas eloste-
lija Buoso Donati (Esko Mäkelä) tuli näyttä-
mölle kahden nuoren naisen kanssa, veti ko-
kaiinia ja sai sydänkohtauksen. Saukkosen oh-
jaus sai alkupuolella minut nauramaan oikein 
kunnolla. Myöhemmin mukana oli ehkä hiu-
kan väkinäisempää vitsin vääntämistä. Suu-
rimmaksi osaksi esitys oli kuitenkin todella 
hauskaa katsottavaa meille, jotka emme aina 
vaadi huumorilta hyvää makua.

Vaikka kapellimestari Mikko Frank oli on-
nistunut hyvin erityisesti Il Tabarrossa, hän 
tuntui olevaan parhaimmillaan Gianni Schic-
chin räiskyvyydessä. Tito Gobbin tummaääni-
seen klassikko-Schicchiin tottuneen korvissa 
Roberto de Candian ääni kuulosti yllättävän-
kin tenoraaliselta. De Candia onnistui kui-
tenkin näyttelemisellään valloittamaan ylei-
sön. Hänellä itselläänkin oli selvästi hauskaa 
roolia esittäessään. Tuomas Katajala ja Mar-
jukka Tepponen lauloivat rakastuneiden Ri-
nuccion ja Laurettan roolit kauniisti lyyrisillä 
äänillään. Lopulta esityksen keskushenkilök-
si nousi kuitenkin kaikessa limaisuudessaan 
varsin sympaattinen Buoso-vainaa. Kun useim-
missa Gianni Schicchin esityksissä Buoso näh-
dään korkeintaan ruumiina, hän oli tällä ker-
taa mukana jatkuvasti niin videokuvana kuin 
taivaaseen liihottelevana enkelinäkin.

Il Trittico palasi Kansallisoopperan oh-
jelmistoon heti syksyllä, ja kävin katsomas-
sa sen uudestaan lokakuussa. Suurin ero ai-
empaan esitykseen oli, että Il Tabarrossa Lui-
gin roolin lauloi Mikhail Agafonov. Hän oli 
jo tosin ollut mukana joissakin keväänkin 
esityksissä. Hänen äänenvärinsä oli kaunis, 
lyyrisempi kuin Todorovichin. Jotkut kor-
keat sävelet eivät soineet aivan täydellises-
ti. Sen sijaan Hannu Niemelän ääni soi täl-
lä kertaa keväistä esitystä paremmin. Täl-
lä kertaa Luigin tappaminen oli vielä aiem-
paakin raaempi.

Toisena suurehkona erona oli Hanna 
Rantalan siirtyminen Gianni Schicchissä Lau-
rettan rooliin. Tepposen tapaan Rantala on 
nuori lyyrinen sopraano, joka lauloi Lauret-
tan roolin sopivan kauniisti. Ennen Gianni 
Schicchin alkua ilmoitettiin nimiosan esit-
täjän Roberto de Candian olevan sairaana 
mutta esiintyvän silti. Ilmoitus oli turha, sillä 
de Candialla ei tuntunut olevan laulamises-
saan mitään ongelmia. Itse asiassa aiemmin 
mainitsemani tenoraalisuus ei nyt kuulunut 
yhtä voimakkaasti. Olisiko flunssa painanut 
ääntä baritonaalisemmaksi? Toisella katso-
miskerralla Ville Saukkosen ohjauksen vit-
sit eivät enää naurattaneet aivan samalla ta-
valla. Yleisön jatkuvasta hihityksestä saattoi 
kuitenkin huomata, kuinka onnistunutta ko-
mediaa Saukkonen oli tehnyt. Eräs Wagner-
seuran hallituksen jäsenkin näytti selvästi tyy-
tyväiseltä siihen, että Saukkoselle aikoinaan 
annettiin seuran Bayreuth-stipendi.

and close to the top of all the performances 
I’ve seen at the National Opera.

Gianni Schicchi is the only really comical 
opera of Puccini, even though there is hu-
mour in many other Puccini operas, too. Al-
ready before the music started it was clear 
to the audience that the stage director Vil-
le Saukkonen had handled the opera in a 
quite rough way – and that his interpretati-
on would certainly divide the opinions of 
the audience: the Andy Warhol look-alike 
rich playboy Buoso Donati (Esko Mäkelä) 
entered the stage with two young women, 
took some cocaine and had a heart attack. 
At first Saukkonen’s direction made me re-
ally laugh aloud. Later there was maybe a bit 
more forced humour. Mostly the show was 
very entertaining for us that don’t invariab-
ly require good taste in humour.

Even though the conductor Mikko Franck 
had done really well in Il Tabarro, he see-
med to be at his best in the sparkling mu-
sic of Gianni Schicchi. To ears accustomed 
to the dark shaded classic Schicchi of Tito 
Gobbi the voice of Roberto de Candia soun-
ded surprisingly tenoral. De Candia still ma-
naged to win the audience with his acting 
skills. He seemed to enjoy himself playing 
the role. Tuomas Katajala and Marjukka 
Tepponen sang the roles of the lovers Rinuc-
cio and Lauretta beautifully with their lyri-
cal voices. In the end the late Buoso, quite 
sympathetic despite of all his sliminess, en-

ded up as the main character. Whereas in 
most of the Gianni Schicchi stagings we only 
see Buoso as a corpse, here he was constant-
ly present in video projections and as an an-
gel soaring towards heaven.

Il Trittico returned in the National Opera’s 
repertoire in the beginning of the season, 
and I went to see it again in October. The 
biggest difference was Mikhail Agafonov 
as Luigi in Il Tabarro. He had sung in some 
of the performances in the spring, too. He 
had a beautiful colour in his voice, more ly-
rical than that of Todorovich. Some top no-
tes were not exactly perfect. Instead, Hannu 
Niemelä’s voice sounded better now than 
in the spring. This time the killing of Luigi 
was even more brutal than before.

Hanna Rantala as Lauretta made an-
other quite big difference. Like Tepponen, 
Rantala is a young lyric soprano who sang 
the role in a conveniently beautiful way. Be-
fore the beginning of Gianni Schicci the audi-
ence was announced that Roberto de Can-
dia is ill but will perform nevertheless. The 
announcement was made for no reason; de 
Candia appeared to have no problems in 
his singing whatsoever. As a matter of fact, 
the “tenoral” sound I mentioned before was 
not so clearly audible this time. Maybe the 
cold had made the voice more baritonal? 
The second time Ville Saukkonen’s jokes 
did not feel as funny as the first time. Any-
way, I could tell from the constant giggling 

of the audience, that Saukkonen had suc-
ceeded in making a good comedy. One of 
the members of the Finnish Wagner Socie-
ty board seemed clearly content of the fact 
that the society gave Saukkonen the Bay-
reuth-scholarship some years ago.

Gianni Schicchi: Esko Mäkelä (Buoso Donati)
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Der Ring des Nibelungen
Text: Robert Storm

It had already been seven years since the last 
performance of the Ring directed by Götz 
Friedrich. While I was waiting for the perfor-
mances this autumn, many thoughts crossed 
my mind. Would Friedrich’s stage direction 
still work, after fifteen years since the premie-
re and eleven years since the director’s dea-
th? I had also heard rumours (apparently fal-
se ones) that this would be the last time to 
perform this production. So would it be time 
to let go of it already? But in case it would no 
longer be performed, would there be another 
possibility to get the Ring to the Finnish Natio-
nal Opera in decades? Also the casting arous-
ed both interest and prejudice in me, since 
in the leading roles there were many foreign 
singers, previously unknown to me.

Of course I had heard of the reputati-
on of the Norwegian baritone Terje Stens-
vold. Stensvold is an almost 70-year-old sin-
ger, who used to sing in the Norwegian Na-
tional Opera for decades, but almost no 

one knew anything about him outside Nor-
way. Only in the age of over fifty years he 
started taking Wagner roles into his repertoi-
re, and that’s when his international career 
started rocketing up. In the present day he is 
one of the most appreciated Wagner-barito-
nes in the world. Stensvold’s age cannot be 
seen or heard in his Wotan in any way. He 
has a very big voice that resonates splendid-
ly in every register. His stage appearance is 
active, and even youthful when needed. It’s 
probably no surprise that Wotan’s farewell 
sung by Stensvold was one of the true high 
points of this Ring. Even more of his great-
ness tells the fact that another culmination 
in the performance was Wotan’s monolo-
gue from the second act of Die Walküre. It 
happens often that this monologue feels a 
bit boring when sung by some other singer, 
now there was no sign of that.

Catherine Foster is probably best kno-
wn for her Brünnhilde on the Ring DVD 
filmed in Weimar. Next year she will appear 
as Brünnhilde in Hamburg and Deutsche 
Oper Berlin. At first her voice sounded a 
bit muted compared to Stensvold’s Wotan. 
Maybe it was just that she was saving her voi-
ce; later on there was no problems hearing 
her whatsoever. The long duet with Stens-
vold in the third act of Die Walküre was in 
every aspect so wonderful that afterwards I 
found myself pondering whether this duet 
was the best scene I’ve ever heard at the 

National Opera. In Siegfried Brünnhilde’s 
part is shorter but higher than in Die Wal-
küre. For many sopranos this opera is the 
most difficult part of the Ring. Foster’s voi-
ce sounded even more splendid than befo-
re. She was still as comfortably at home in 
the massiveness of Götterdämmerung.

For me the most interesting – and frighte-
ning – part was Siegfried, because the singers 
in the two leading roles were previously to-
tally unknown to me. Colin Judson as Mime 
proved to be a rather good character tenor. 
He was nearly as good as Arild Helleland 
who sang the role seven years ago, but just 
nearly. Unlike some other Mimes he wasn’t 
trying to out-sing Siegfried, which I think is 
a good thing. Jürgen Müller started his Sieg-
fried briskly and singing with so much power 
that it lead me thinking whether his voice 
would last until the end or not. It lasted al-
most until the end anyway. In the third act 
he seemed to be singing a bit more careful-
ly, and in the very end some signs of strain 
were audible in his voice. In Götterdämme-
rung he sounded more strained from the 
start. His best performance was heard in the 
third act, though. Even the high C was al-
most perfectly there, much better than many 
other Siegfrieds’. I heard that he had been ill 
during the first cycle, and that he had soun-
ded much worse than now.

When Wotan and Brünnhilde represent 
top quality and Siegfried is also surprising-

Nibelungin sormus
Teksti: Robert Storm

Götz Friedrichin Ring-ohjauksen edellisestä 
esityksestä oli kulunut jo seitsemän vuotta. 
Tämän syksyn esityksiä odottaessa mielessäni 
liikkuikin monenlaisia ajatuksia. Toimisiko 
Friedrichin näyttämötoteutus enää nyt, kun 
hänen ohjaamansa Reininkullan ensimmäises-
tä esityksestä on 15 vuotta ja hänen kuolemas-
taankin 11 vuotta? Sellaisiakin huhuja on ol-
lut  liikkeellä (ilmeisesti vääriä), että tämä oli-
si viimeinen kerta, kun tätä näyttämötoteu-
tusta esitetään. Olisiko sen jo aikakin päästä 
eläkkeelle? Mutta jos sitä ei esitettäisi, saatai-
siinko Kansallisoopperaan uutta Ringiä vuo-
sikymmeniin? Myös miehitys herätti minussa 
sekä kiinnostusta että epäilyksiä, koska useis-
sa tärkeissä rooleissa oli minulle varsin tun-
temattomia ulkomaalaisia laulajia.

Wotanin roolin laulaneen norjalaisbari-
toni Terje Stensvoldin maine oli toki pääty-
nyt minunkin tietooni. Stensvold on lähes 
70-vuotias laulaja, joka lauloi vuosikymme-
niä Oslon oopperassa, mutta juuri kukaan 
ei tiennyt hänestä mitään Norjan ulkopuo-

lella. Vasta selvästi yli viidenkymmenen iäs-
sä hän alkoi ottaa ohjelmistoonsa Wagner-
rooleja. Tällöin hänen kansainvälinen uran-
sa lähti huimaan nousuun. Tällä hetkel-
lä hän on yksi maailman arvostetuimmista 
Wagner-baritoneista. Stensvoldin ikä ei näy 
eikä kuulu hänen Wotanissaan millään ta-
valla. Ääni on erittäin suurikokoinen ja soi 
kaikissa rekistereissä loistavasti. Hänen la-
vaolemuksensa on aktiivinen ja tarvittaes-
sa jopa nuorekas. Se ehkä ei ole yllättävää, 
että hänen laulamanaan Wotanin jäähyväi-
set kuului tämän Ringin todellisiin koho-
kohtiin. Sitä vahvemmin Stensvoldin suu-
ruudesta kertoo kuitenkin se, että esityksen 
kohokohtiin kuului myös monologi, jonka 
Wotan laulaa Valkyyrian toisessa näytökses-
sä. Monen laulajan esittämänä tämä mono-
logi jää helposti pitkästyttäväksi. Nyt tällai-
sesta ei ollut tietoakaan.

Catherine Foster tunnetaan luultavasti 
parhaiten hänen Weimarissa kuvatulla Ring-
DVD:llä esittämästään Brünnhildestä. Ensi 
vuonna hän esiintyy Brünnhildenä Hampu-
rissa ja Berliinin Deutsche Operissa. Aluk-
si hänen äänensä kuulosti hiljaiselta Stens-
voldin Wotanin rinnalla. Ehkä hän kuiten-
kin vain säästeli ääntään, sillä myöhemmin 
minkäänlaista kuuluvuusongelmaa ei ollut. 
Hänen ja Stensvoldin pitkä duetto Valkyyri-
an kolmannessa näytöksessä oli kaikin puo-
lin niin upea esitys, että jälkeenpäin mietin, 
oliko tämä Valkyyrian kolmas näytös parasta, 
mitä olen ylipäätään koskaan kuullut Kansal-

lisoopperassa. Siegfriedissä Brünnhilden roo-
li on Valkyyriaa lyhyempi, mutta myös kor-
keampi. Monille Brünnhildeille juuri tämä 
ooppera on Ringin vaikein. Fosterin ääni soi 
kuitenkin siinä edellistäkin loistokkaammin. 
Silti hän oli yhtä kotonaan myös Jumalten tu-
hon massiivisuudessa.

Minulle tämän Ringin kiinnostavin – ja 
pelottavin – osa oli Siegfried, sillä kahden 
suurimman roolin esittäjät olivat minulle 
niminäkin tuntemattomia. Mimen roolis-
sa esiintynyt Colin Judson osoittautui varsin 
hyväksi karakteritenoriksi. Hän nousi lä-
helle seitsemän vuoden takaista Arild Helle-
landia, vaikka ei tätä ylittänytkän. Joistakin 
Mimeistä poiketen hän ei laulanut suohon 
Siegfriediä, mikä lienee hyvä asia. Jürgen 
Müller aloitti Siegfriedin roolin reippaas-
ti ja laulaen sellaisella teholla, että mietin, 
kestäisikö hänen äänensä loppuun asti. Kyl-
lä se kuitenkin melkein loppuun saakka kes-
ti. Kolmannessa näytöksessä hän tosin tun-
tui laulavan jonkin verran varovaisemmin, 
ja aivan lopussa hänen äänessään jo kuului 
pieniä rasituksen merkkejä. Jumalten tuhos-
sa hänen äänensä oli alusta asti aiempaa ra-
sittuneemman kuuloinen. Hän kuitenkin 
pärjäsi parhaiten kolmannessa näytöksessä. 
Korkea c:kin osui melkein kohdalleen, huo-
mattavasti paremmin kuin monilla Siegfrie-
deillä. Ensimmäisessä syklissä Müller oli kuu-
lemma ollut sairaana ja kuulostanut selvästi 
huonommalta kuin nyt.

Ring: Catherine Foster (Brünnhilde)
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Kun Wotan ja Brünnhilde edustavat huip-
putasoa, ja Siegfried on yllättävän hyvä, asi-
at ovat todella hyvin. Tässä Ringissä oli kui-
tenkin lisäksi suuri joukko suomalaislaula-
jia, joista useimmat olivat rooleissaan erin-
omaisia. Esa Ruuttusella (Alberich) ja Jor-
ma Silvastilla (Loge) on rooleistaan jo pal-
jon kokemusta, ja molemmat tuntuivat täysin 
muuttuvan esittämikseen hahmoiksi. Mat-
ti Salminen oli, jos mahdollista, entistäkin 
pelottavampi Hagen, vaikka korkeat sävelet 
eivät soineetkaan aivan täydellisesti. Ringin 
kiinnostavimpiin laulajiin kuului myös Lil-
li Paasikivi Frickana ja Waltrautena. Hänet 
on mahdollista nähdä Frickana myös Simon 
Rattlen johtamalla Valkyyria-DVD:llä. Kir-
si Tiihonen puolestaan oli parhaimmillaan 
Sieglindenä.

Ringin laulajien joukossa oli kuusi Suo-
men Wagner-seuran stipendiaattia: Jyrki Ant-
tila (Siegmund), Tommi Hakala (Gunther), 
Sari Nordqvist (Erda, ensimmäinen nor-
na), Jenni Lättilä (Gerhilde, kolmas norna 
ja Gutrune), Pauliina Linnosaari (Freia) ja 
Tove Åman (Wellgunde ja yksi metsälinnuis-
ta). Olin erityisen ilahtunut huomatessani, 
kuinka erinomaiseksi dramattiseksi mezzok-
si Sari Nordqvist on kehittynyt. Myös Tom-
mi Hakalan ääni on kehittynyt entistä wag-
neriaanisempaan suuntaan. Hän näytteli 
hieman surkuhupaisan Guntherin roolin 
sympaattisesti ja hauskastikin. Jyrki Antti-
lan ääni kuulosti Siegmundin roolissa ko-
mealta. Hänen ääntämisensä tosin oli hie-

man epäselvää, ja hänelle sattui suurimmis-
sa sooloissaan pari ikävää virhettä. Uusim-
man polven stipendiaatteihimme kuuluvat 
Jenni Lättilä ja Pauliina Linnosaari onnistui-
vat hienosti ensimmäisissä Wagner-rooleis-
saan. Kummankin tulevaisuus Wagner-sop-
raanona näyttää hyvin lupaavalta. 

Seitsemän vuotta sitten Ringin johti Ralf 
Weikert. Monet eivät pitäneet hänen “kama-
rimusiikkimaisesta” Wagner-näkemyksestään, 
vaikka ymmärtäjiäkin hänellä toki oli. Tällä 
kertaa kapellimestariksi palasi Suomen koke-
nein Wagner-kapellimestari Leif Segerstam. 
Weikertiin verrattuna hän edustaa toista ää-
ripäätä: hänen johtamastaan Ringistä ei puu-
tu dramatiikkaa, suuria tunteita eikä massii-
visuutta. Tempot ovat ajoittain melko hitai-
ta. Dynaamiset vaihtelut ovat suuria ja ajoit-
tain äänenvoimakkuudet ovat melkoisia. Se-
gerstaminkaan tyyli ei miellytä kaikkia, mut-
ta minua kyllä. Kuuntelen ehdottomasti mie-
luummin Segerstamin “elämää suurempaa” 
Wagneria kuin Weikertin hieman hyssyttele-
vää tyyliä. Pientä kritiikkiä on pakko antaa 
siitä, että laulajat ja orkesteri eivät aina ol-
leet aivan samassa kohdassa. Myöskään or-
kesterin soitto ei aivan koko ajan ollut täy-
sin virheetöntä.

Götz Friedrichin ohjaus ja Gottfried Pil-
zin lavastus eivät tuntuneet juurikaan van-
hentuneen. Valkyyrian ja Jumalten tuhon toi-
nen näytös olivat dramatiikassaan hyvin vai-
kuttavia. Taikatuli ja koko sarjan lopussa ta-
pahtuvat tuho olivat upeaa katsottavaa. Ju-

malten tuhon ensimmäisen näytöksen päättä-
vä Vale-Gunther -kohtaus oli aidosti pelot-
tava. Reininkullan Nibelheim-kohtaus ja Sieg-
friedin ensimmäinen näytös  taas olivat haus-
koja. Tosin täytyy todeta, että kun seitsemän 
vuotta sitten istuin kolmannen parven reu-
nalla, näkyvyys sekä Nibelheimiin että Mi-
men mökkiin oli huono. Joitakin muitakin 
asioita on jotka eivät edelleenkään täysin va-
kuuta minua: Rein-joen voisi mielestäni esit-
tää kiinnostavammallakin tavalla kuin ylös-
alas liikkuvilla neonvaloputkilla. Useat laval-
ta poistumiset näyttivät liikaa juuri siltä, mitä 
olivat: laulaja käveli ulos näyttämön ovesta. 
Jotkut kohtaukset olivat liian pimeitä. Täs-
sä suhteessa tilanne oli pahin Valkyyrian en-
simmäisessä näytöksessä. Se oli muutenkin 
tämän Ring-produktion huonoiten onnis-
tunut näytös – esimerkiksi niin tärkeä koh-
ta kuin miekan irti vetäminen ei tuntunut 
juuri miltään. Nämä ovat kuitenkin pieniä 
osia kokonaisuudessa, joka oli suureksi osak-
si todella loistava. Ohjaaja Götz Friedrich ja 
lavastaja Gottfried Pilz ovat aikoinaan teh-
neen hienoa työtä, ja heidän näkemyksensä 
on edelleen erittäin toimiva. Osa kiitoksista 
toki kuuluu myös uusintaohjauksen tehneil-
le Anna Kelolle, Jeremias Erkkilälle, Kirsi 
Talvelalle ja Kim Amberlalle.

Tämän syksyn Ring oli monessa suhteessa 
seitsemän vuoden takaista onnistuneempi. 
Toivottavasti seuraavaan esitykseen on vähem-
män kuin seitsemän vuotta, ja toivottavasti 
taso on yhtä korkea kuin tällä kertaa.

ly good, all is basically well. In addition to 
that, in this Ring we had a great number of 
Finnish singers, and most of them are real-
ly excellent in their roles. Esa Ruuttunen 
(Alberich) and Jorma Silvasti (Loge) both 
have a lot of experience of their roles, and 
both really seemed to really transform into 
the characters. Matti Salminen was, if pos-
sible, even more frightening as Hagen than 
before, even though his top notes were not 
exactly perfect. Also Lilli Paasikivi as Fricka 
and Waltraute was one of the most interes-
ting singers in the Ring. It is also possible 
to see her on a DVD of Die Walküre, con-
ducted by sir Simon Rattle. And Kirsi Tii-
honen was at her best as Sieglinde.

Among the singers in the Ring there were 
six Bayreuth scholarship holders of the Fin-
nish Wagner Society: Jyrki Anttila (Sieg-
mund), Sari Nordqvist (Erda and First Norn), 
Tommi Hakala (Gunther), Jenni Lättilä 
(Gutrune, Gerhilde and Third Norn), Pau-
liina Linnosaari (Freia) and Tove Åman 
(Wellgunde, one of the Forest birds). I was 
really happy to notice what a wonderful dra-
matic mezzo Sari Nordqvist has developed 
into. Tommi Hakala’s voice has grown into 
a more Wagnerian sound. He acted the tra-
gicomic Gunther in a sympathetic and even 
funny way. Jyrki Anttila sounded impressi-
ve as Siegmund. His diction was a bit un-
clear, though, and he made a couple of nas-
ty mistakes in his biggest solo numbers. The 

youngest generation of our scholarship hol-
ders, Jenni Lättilä and Pauliina Linnosaari 
did a splendid job in their first Wagner ro-
les. They both have a very promising future 
as Wagner sopranos.

Seven years ago the Ring was conducted 
by Ralf Weikert. Then there were many that 
did not like his “chamber music like” in-
terpretation of Wagner, even though there 
were some who understood him. This time 
we had Finland’s most experienced Wag-
ner-conductor, Leif Segerstam. Compared 
to Weikert he represents the other extremi-
ty: in his Ring there is no lack of drama, gre-
at emotions or massiveness. The tempi are 
occasionally quite slow. The dynamic ran-
ge is wide and sometimes the volume is tre-
mendous. His style does not suit everybody 
either, but I like it. I would much rather lis-
ten to Segerstam’s “greater than life” Wag-
ner than Weikert’s  slightly timorous style. 
I must give a little critique about the fact 
that the singers and the orchestra were not 
always perfectly together, and the orchestra 
was not always playing accurately.

The stage direction by Götz Friedrich 
and the set by Gottfried Pilz didn’t feel at 
all out-of-date. The last acts of Die Walküre 
and Götterdämmerung were very impressive in 
their dramatic happenings. The magic fire 
and the total destruction in the end of the 
whole cycle were a gorgeous sight. The “fal-
se Gunther scene” in the end of the first act 

of Götterdämmerung was really scary. The Ni-
belheim scene in Rheingold and the first act 
of Siegfried were funny. I must say, though, 
that seven years ago when I sat on the side 
of the third balcony, it was really difficult 
to see Nibelheim or Mime’s hut. There are 
still some things that are less than convin-
cing to me: there might be more interesting 
ways to illustrate the river Rhine than neon 
lights moving up and down. Many of the 
exits from the stage looked too much like 
what really happens: the singer just walks 
out the door. Some scenes were too dark; 
the first act of Die Walküre was the worst in 
this sense. It was probably the least success-
ful act in the whole Ring cycle – for example 
the important moment of pulling the sword 
out of the tree trunk felt like nothing. The-
se are of course just small parts in the big 
picture, which was mostly excellent. The sta-
ge director Götz Friedrich and the set desig-
ner Gottfried Pilz had done an excellent job 
in their time, and their interpretation still 
works really well. A part of the thanks be-
longs to the directors of the reprise: Anna 
Kelo, Jeremias Erkkilä, Kirsi Talvela and 
Kim Amberla.

The Ring this autumn was in many ways 
more successful than the previous one seven 
years ago. I hope the next time will come in 
less than seven years, and I hope the stan-
dard will be as high as this time.
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Elokuvallinen Carmen
Teksti: Riitta-Liisa Mäkipaasi

Ohjaaja Arnaud Bernard käytti Carmenis-
sa runsaasti miimisen teatterin ja elokuvan 
keinoja.  Alkusoitto kuvitettiin näyttävästi 
härkätaisteluun valmistautuvien toreadori-
en liikkuessa pukuhuoneessaan hidastetun 
filmin tapaan.  Näyttämökohtauksia zoomat-
tiin kuin elokuva- tai TV-ruudussa peittämäl-
lä osa näyttämöä mustilla verhoilla.  Viimei-
sen näytöksen alku oli vaikuttava: pukuhuo-
neen hidastettu toiminta muuttui näyttämön 
toisella puolella normaalinopeudelle Carme-
nin ja Escamillon kohdatessa.  Tässä kohta-
uksessa ei siis nähtykään härkätaisteluaree-
nalle menevää kulkuetta ja sitä ihailevaa ylei-
söä kuten yleensä, vaan tapahtumat kuului-
vat ulkopuolelta pukuhuoneen intiimiin ti-
laan. Elokuvallinen ratkaisu tämäkin.

Teatterillinen elementti oli myös kapakan-
pitäjä Lillas Pastialle rakennettu mykkä roo-
li, jossa esiintyi hykerryttävästi uudelleenoh-
jauksen tehnyt Timo Paavola. 

 Lavastus oli Alessandro Cameran, pu-
vut Carla Ricottin, valaistus Patrick Méeü-
sin ja koreografia Gianni Santuccin.  Ulko-
maalaiset tekijät selittyvät sillä, että ooppe-
ra oli yhteistuotanto Lausannen oopperan 
kanssa. Ensi-ilta oli Helsingissä 2007.

Epookiksi oli valittu 30-luku, ennen Es-
panjan sisällissodan puhkeamista. Näyttä-
mökuva oli kaikissa näytöksissä koruton. Tu-
pakkatehtaan tytöt, Carmen yhtenä heistä, 

olivat työhaalareissa.  Toreadorikohtaukset 
muodostivat runollisen vastakohdan yleiselle 
arkisuudelle kuin unelmina kauniimmasta 
tulevaisuudesta kovan elämän keskellä. Esi-
tyksen tietty melankolisuus kertoi jälkiviisaan 
näkökulmasta: nyt tiedämme miten kävi sisäl-
lissodassa samoin kuin kortit kertoivat Car-
menille hänen oman kohtalonsa. 

Carmenina oli ruotsalainen Matilda 
Paulsson, näyttävä ja hyvin näyttelevä, erit-
täin matalaääninen mezzo. Ääni oli voima-
kas ja kaunis. Syntyi kuitenkin erikoinen vai-
kutelma, että äänen tuotto oli jotenkin lii-
an runsasta ja joustamatonta. Tuntui siltä, 
että laulaja ei täysin pystynyt hallitsemaan 
tempoja ja että kapellimestari Kari Tikka 
joutui tästä syystä hidastamaan niitä.  Don 
Joséna lauloi ruotsalainen Mathias Zacha-

riassen.  Hyvä tenoriääni mutta ensimmäi-
sissä näytöksissä melko harmaa virkamies, 
jonka kemia Carmenin kanssa ei oikein sy-
tyttänyt. Viimeisen näytöksen traagisessa yh-
teenotossa asia kuitenkin korjaantui ja hän 
näytteli vaikuttavasti.  Tommi Hakalan Es-
camillo oli komea ilmestys ja lauloi sanka-
rillisesti.  Carmenin ja Escamillon rakkaus-
kohtaukset olivatkin vilpittömän uskottavia. 
Mari Palo sopi sekä ääneltään että ulkoisesti 
Micaëlan rooliin vaikka näyttelemisessä oli 
hiukan liikaa teatterieleitä.  Hanna Ranta-
lan Frasquita ja Niina Keitelin Mercedes te-
kivät eläväisiä kohtauksia Jaakko Kortekan-
kaan ja Aki Alamikkotervon salakuljettaji-
en kanssa, samoin Jussi Merikanto kersantti 
Moralesina. Koit Soaseppin basso luutnant-
ti Zunigana ilahdutti jälleen.

A Cinematic Carmen
Text: Riitta-Liisa Mäkipaasi

In Carmen the stage director Arnaud Ber-
nard used a lot of expressive devices, bor-
rowed from the mimic theatre and cinema. 
The overture was illustrated imposingly by 
showing, in slow motion, toreadors getting 
ready for a bullfight in their dressing room. 
The scenes were zoomed in like on a cinema 
or TV screen by covering parts of the stage 
with black curtains. The beginning of the 
last act was impressive: the slow motion ac-
tion of the dressing room turned into nor-
mal speed on the other side of the stage as 
Carmen’s encounters with Escamillo. So, 
in this scene there was no procession to the 
bullfighting arena with the cheering crowd 
as usually, but the happenings outside were 
audible to the intimate dressing room. This 
was also a very cinematic solution.

A theatrical element was also the silent 
role created for the publican Lillas Pastia, 
which was played by the director of the re-
prise, Timo Paavola, in a way worth of a 
chuckle. The set was designed by Alessan-
dro Camera, the costumes by Carla Ricot-
ti, the lighting by Patrick Méeüs and the 
choreography by Gianni Santucci. The  ex-
cessive use of foreign artists is explained by 
the fact that this was a co-production with 

Lausanne Opera. The premiere in Helsinki 
took place in 2007.

The 30’s were chosen for the époque here, 
the time before the Spanish civil war. The 
stage was quite simple in all of the scenes. 
The working girls of the cigarette factory, 
Carmen as one of them, were all dressed in 
overalls. The toreador scenes created a po-
etic contrast to the general everyday com-
monness, like dreams of a more beautiful 
future in the middle of a tough life. There 
was a certain melancholy in the production: 
in the present we know how it went with 
the civil war, like the cards predicted Car-
men her destiny.

As Carmen we saw Matilda Paulsson, a 
handsome and well acting Swedish mezzo 
with a very low voice. The voice was strong 
and beautiful. However, I had the impres-
sion that the voice production was some-
how too heavy and inflexible. It felt like the 
singer was not completely able to control the 

tempi, and the conductor Kari Tikka had 
to slow them down for her. As Don José we 
saw the Swedish Mathias Zachariassen. He 
has a good tenor voice, but in the first acts 
he appeared as a grey office clerk, and his 
chemistry with Carmen was not very ignit-
ing. In the tragic encounters in the last act 
this got better, and he acted very convinc-
ingly. Tommi Hakala’s Escamillo was a very 
handsome sight, and he also sang heroically. 
His love scenes with Carmen were sincerely 
credible. Mari Palo was suitable for the role 
of Micaëla, both in her voice and appear-
ances, although there were a bit too much 
theatricality in her gestures. Hanna Ranta-
la (Frasquita) and Niina Keitel (Mercedes) 
made vivid scenes with the smugglers sang 
by Jaakko Kortekangas and Aki Alamik-
kotervo, as did Jussi Merikanto as sergeant 
Morales. The bass Koit Soasepp as lieuten-
ant Zuniga was yet again delightful.

Carmen: Mathias Zachariassen (Don José), Matilda Paulsson (Carmen)
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Boris Godunov   28.10.

Parsifalin ja Kuolleen kaupungin ohella Boris 
Godunov on Kansallisoopperan hienoim-
pia produktioita ja se onkin ollut vuodesta 
1997 lähtien ilahduttavan usein ohjelmistos-
sa. Esitettävä versio on hyvin täydellinen: ai-
noa isompi pois jätetty sektio on toisen näy-
töksen papukaijavälikohtaus, mitä ei voi pi-
tää kovin pahana puutteena. Viime vuosina 
on muualla esitetty runsaasti ns. alku-Boris-
ta, josta puuttuu puolalaisnäytös kokonaan 
ja jossa on muitakin oikopolkuja (ratkaisun 
taustalla on epäilemättä kustannustekijöitä-
kin, vaikka aivan omanlaisenaan oopperan 
lyhyt alkuversiokin toimii hyvin). Kansallis-
oopperassa saa kuitenkin siis kuullakseen 
kaiken asiaan kuuluvan ja tietenkin alku-
peräisenä Musorgskin sävellyksenä. Se on 
viime vuosikymmeninä syrjäyttänyt koko-
naan Rimski-Korsakovin version, joka voi-
si poikkeustapauksissa palata ohjelmistoon 
mielenkiintoisena varianttina.

Friedrich Meyer-Oertelin ja Maren Chris-
tensenin näyttämötoteutus on lähes täydel-
lisen onnistunut tyylitellyssä dramatiikas-
saan. Lavastushan koostuu metallinhohtoi-
sista massiivista seinärakennelmista, jotka 
liikkuvat helposti ja (liiankin ?) usein luoden 
yhä uusia tiloja. Muu rekvisiitta on verraten 
vähäistä, mutta relevanttia. Ohjaus on täyn-
nä ikimuistoisia yksityiskohtia, kuten kruu-
najaiskohtaus: Boris pelkässä paidassaan 
näyttää ikään kuin leijuvan maassa makaa-

van kansan yläpuolella ja kun hän saa tsaa-
rin loistokkaan viitan päälleen, hän näyttää 
hetkeksi luhistuvan sen symbolisen painon 
alle. Lopussa on liikuttavaa esimerkiksi Feo-
dorin (Riikka Rantanen) yritys kaivautua 
kuolevan Boriksen kainaloon. Nämä ovat 
vain esimerkkejä, koko toteutus on täynnä 
vastaavia oivalluksia. Ainoa tarpeeton idea 
mielestäni on esitellä lopussa myöhempien 
Venäjän ja Neuvostoliiton johtajien kuvia - 
jokainen katsoja osaa vetää osuvat johtopää-
tökset ilman niitäkin.

Esityksen johti viime aikoina mainetta 
Keski-Euroopassa saanut Peter Feranec ja 
erittäin hyvin hän tulkitsikin. Orkesterin lau-
lava perustematiikka tuli vaikuttavasti esil-
le, mutta dramaattiset nousut olivat myös 
tehokkaita, kuitenkin hyvin kontrolloitu-
ja. Tempot olivat osuvasti valittuja ja jänni-
te alati aistittavissa. Orkesteri ja kuoro oli-
vat jälleen erinomaisia.

Matti Salmisen Boris on vähintään yhtä 
merkittävä tulkinta kuin hänen Gurneman-
zinsa. Salmisen ääni oli hienossa kunnossa 
ja venäjäksikin hän pystyy laulamaan loista-
vaa, merkityksellistä ja täsmälleen istuvaa 
tekstiä. Tulkinta on monumentaalisen vai-
kuttava niin tsaarin kotioloissa lasten seu-
rassa tai hallusinaatioiden iskiessä kuin jul-
kisessa loistossa tai kuoleman hetkelläkin. 
Maailmassa ei tällä hetkellä yksinkertaisesti 
ole Salmisen veroista Borista ja “parempi” 
on jo ajatuksena mahdoton.

Myös muut esityksen solistit onnistuivat 
hyvin. Anna-Lisa Jakobssonin laulu oli tosin 
kehnosti kontrolloitua, mutta hänen puolat-
tarensa näytti upealta. Mika Pohjonen oli 
erinomainen Grigori. Viimeksi osaa laulaes-
saankin hän oli hienosointinen, mutta peh-
meä, ehkä liiankin lyyrinen. Nyt äänessä oli 
metallikasta hohtoa tarvittaessa, mutta kau-
niit perusvärit olivat edelleen tallella. Kor-
keimmatkin nuotit soivat loisteliaasti. Koit 
Soasepp esitteli aivan erityisen muhkean, 
tummasointisen basson ja lauloi ylipäätään 
komeasti, asiaankuuluvan arvokkaasti. Vain 
korkein rekisteri vaikutti hieman varovaiselta 
ja epävarmaltakin. Ellei se ole pysyvä ongel-
ma ja ellei mitään erityistä tapahdu, olettai-
sin hänen luovan merkittävän uran.

Jorma Silvasti oli jälleen verraton Shuis-
ki, tekopyhän juonittelijan ruumiillistuma. 
Aki Alamikkotervo (Missail) ja Jukka Romu 
(Varlaam) olivat mainioita tyyppejä, vaikka 
Romulla ei tietenkään ole vanhojen venä-
läisten viinahöyryisten (tässä osassa) jytybas-
sojen volyymiä. Lassi Virtasen Heikkomieli-
nen on klassikko lajissaan ja Kansallisoop-
peran tasoa osoittaa, että poliisiupseeritkin 
(Heikki Aalto ja Jorma Kulmala) olivat ko-
measointisia.

Kansallisoopperan Boris on ollut usein esil-
lä ja se on sen aina ansainnut. Vähitellen se 
ehkä tulee kuitenkin korvattavaksi uudella ja 
varmasti toisenlaisella produktiolla, toivotta-
vasti yhtä syvällisesti ymmärtävällä.
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Together with Parsifal and Die Tote Stadt, 
Boris Godunov has been one of the finest 
productions of the Finnish National Op-
era, and it has been performed delightfully 
often since 1997. This version is close to the 
complete version: the only major scene left 
out was the second act parrot scene, which 
cannot be considered a serious omission. 
Lately, there have been performances of 
the so-called “original” Boris abroad, the act 
with the Poles cut off, and with some other 
“short cuts”. (the reason of which is prob-
ably cutting costs, even though the original 
short version of the opera also works well). 
Anyway, at the National Opera the audience 
gets to hear everything needed, with all the 
original music composed by Mussorgsky, of 
course. This version has during the recent 
years overridden Rimski-Korsakov’s version, 
which could of course occasionally return to 
the repertoire as an interesting variant.

The staging by Friedrich Meyer-Oertel and 
Maren Christensen is almost perfect in its 
stylized dramatics. The set consists of metallic 
shiny, massive wall structures that move easi-
ly, and (almost too) often, create new rooms. 
There were relatively few but relevant props. 
The direction is full of memorable details, like 
the coronation scene where Boris, just dressed 
in a shirt, looks as if he is floating above the 
people lying on the ground, and he seems 

almost to be collapsing under the weight of 
the Tsar’s luxurious cape when it is put on his 
shoulders. In the end there’s a very touching 
moment when Feodor (Riikka Rantanen) 
is trying to get into the arms of dying Boris. 
These are just examples; the entire stage di-
rection is filled with similar innovations. In 
my opinion, the only unnecessary idea is to 
bring forth the pictures of Soviet leaders from 
recent history – the audience is able to make 
their own conclusions without them.

Peter Feranec, who has lately gained a 
lot of reputation in Europe, conducted the 
performance and he did a good job. The sin-
ging-like basic themes in the orchestra were 
clearly audible; also the dramatic highpoints 
were efficient, yet controlled. The tempi were 
selected well, and the audience could always 
sense a suspension. The orchestra and the 
choir did once again a splendid job.

Matti Salminen’s Boris is at least as im-
portant an interpretation as his Gurnemanz. 
His voice is in a good shape, and he is able 
to produce splendid, significant and pre-
cise text even in Russian. The character is 
monumentally impressive at home with his 
children, struck with his hallucinations, in 
public splendour as well as at the moment 
of his death. There simply is no Boris in the 
world equal to Salminen, and a better one 
is an absurd thought.

The other soloists did well, too. Anna-
Lisa Jakobsson’s voice was ill controlled, 

but her Polish beauty looked marvellous. 
Mika Pohjonen was an excellent Grigori. 
Last time he sang the part, he had a fine but 
soft, maybe even a bit too lyrical sound to 
his voice. Now he had the basically beautiful 
shade still present, but he also had a metallic 
shine when needed. Even the highest notes 
sounded gorgeous. Koit Soasepp presented 
a very voluminous dark shaded bass voice 
and sang imposingly and suitably solemnly 
in general. He only seemed a bit timid and 
uncertain in his high register. If that is only 
a temporary problem, and if nothing surpri-
sing happens, I would predict a remarkable 
career for him.

Jorma Silvasti was once again a splendid 
Shuiski, the very epitome of a cunning hy-
pocrite. Aki Alamikkotervo (Missail) and 
Jukka Romu (Varlaam) were excellent cha-
racters, even though Romu does not have the 
volume of strong old Russian whisky basses. 
The Holy Fool sung by Lassi Virtanen is a 
true classic already, and the fact that even 
the police officers (Heikki Aalto and Jorma 
Kulmala) sounded very good, tells a lot about 
the artistic level of the National Opera. 

Boris has been performed often at the 
National Opera, and it has well deserved it. 
Eventually it probably will be replaced with 
another production, new and different, but 
hopefully as deeply insightful.

Translations: Jenni Lättilä


