Oopperan kummituksen paluu
Maailman suosituimmaksi mainittu
suurmusikaali Oopperan kummitus
palasi Kansallisoopperan näyttämölle 41 esityksen voimin kaudelle 20182019.
Teksti: Pasi Päivinen,
Kuvat: Stefan Bremer / Suomen Kansallisooppera

E

nsimmäisen kerran tämä spektaakkeli esitettiin oopperatalossa kaudella 2015-2016 ja kaikki esitykset olivat loppuun myytyjä jo ennen
ensi-iltaa. Oopperan kummituksen päääsi kokemaan ensimmäisellä kaudella 75 000 katsojaa. Jäin silloin ilman pääsylippua, mutta nyt varmistin
ajoissa, etten jää tästä kokemuksesta paitsi. Musikaalissa
on sekä kevyttä musikaalimusiikkia että kohtauksia kuvitteellisista oopperoista, joten se sopii erinomaisesti oopperatalon lavalle. Kansallisoopperan ensemble on maailman suurin laatuaan, joten se ei tuossa laajuudessa mahtuisikaan yhdenkään suomalaisen teatterin tiloihin.
Suuremmoiset puitteet
Onnistuin saamaan lipun lempipaikaltani, 2. parven ensimmäisestä rivistä keskeltä. Siitä on suora näkymä näyttämölle, vaikkakin näyttämö on hieman kaukana, eikä näkevä henkilö pysty enää erottamaan esiintyjien ilmeitä.
Minulle sillä ei ole merkitystä, koska en näkisi niitä edes
eturivistä, mutta paikka soveltuu itselleni mitä parhaiten,
koska näen siitä kokonaisuuden ja äänimaisemallisesti 2.
parven eturivin keskiosa on myös erinomainen paikka.
Kun Kummituksen on päässyt kerran kokemaan Kansallisoopperassa, teatterissa esitys ei enää tunnu miltään.
Nick Daviesin johtama upea 45-jäseninen Kansallisoopperan orkesteri soi upeasti täydennettynä oopperan kuorolla ja Kansallisbaletin tanssijoilla. Esiintyjiä on lavalla ja
orkesterimontussa yhteensä 125. Laulajia on 61, tanssijoita 12 ja avustajia eri rooleissa kuusi. Oopperan orkesteri ja kuoro tuovat lisää mahtipontisuutta etenkin joukkokohtauksiin.
Teppo Järvisen suunnittelema lavastus ja Marjaana Mutasen suunnittelemat esiintymisasut ovat saaneet runsaasti kiitosta yleisöltä ja jopa kulttuurikriitikoiltakin.
Olen käynyt jonkun kerran musikaaleissa Lontoossa ja
New Yorkin Broadwaylla, mutta yhtä mahtipontista lavastusta ja upeaa pukuloistoa en ole ennen nähnyt.
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Esityksessä on useita mahtavia kohtauksia, joissa niin
lavasteet, puvut kuin esiintyjätkin loistavat. Puitteet Andrew Lloyd Webberin suurmusikaalille ovat mitä parhaimmat, ja kun esiintyjät antavat kaikkensa, lopputulos
on häikäisevä.
Kulissien takana
Näyttämöllä tapahtuu useita kohtauksia nopeassakin
tahdissa ja esityksen aikana kulisseissa tehdään kymmeniä asujen pikavaihtoja, joista nopein 35 sekunnissa. Jokaiseen pikavaihtoon tarvitaan kaksi pukuhuoltajaa. Kansallisoopperan puvusto valmisti Kummitukseen runsaat
300 asukokonaisuutta. Jos mukaan lasketaan myös kengät, sukat, hatut ja korut, puvustus sisältää noin 1500
osaa.
Äänimaailman luomisessa käytössä on 137 mikrofonia,
joista 43 langattomia. Puolestaan mikserissä on käytössä kanavia 175.

Suurenmoinen kulttuurielämys
Ranskalaisen Gaston Leroux’n (1868-1927) romaaniin perustuvaa tarinaa kannattelee englantilaisen Andrew Lloyd Webberin säveltämä loistokas monivivahteinen musiikki, joka nostattaa kylmät väreet pintaan heti jylisevistä alkutahdeista lähtien. Pääroolissa kummituksena Ville Rusanen oli häikäisevä. Hän on teknisesti erinomainen
laulaja ja eläytyi upeasti Phantomin maaniseen rooliin.
Vaikka Ville Rusanen on täysiverinen oopperalaulaja, hän
lauloi osuutensa musikaalimaisesti ja Rusasen baritoni oli
hienoa kuultavaa. Toista pääosaa, Christineä, esitti Hanna-Liina Võsa jonka ääni soi kirkkaasti ja tyylipuhtaasti,
kuten ammattilaisella kuuluukin.
Musikaali esitettiin alkukielellä, englanniksi. Tekstitys
oli suomeksi ja ruotsiksi. Laulujen sanat erotti hyvin, kiitos erinomaisen puhtaasti äännetyn englanninkielen, joten esitystä pystyi hyvin seuraamaan ilman tekstin lukemismahdollisuuttakin.
Oopperan kummituksen alkuperäisversio on pyörinyt
Lontoossa vuodesta 1986. Sitä on esitetty yli 30 maassa.
Musikaalin arvioidaan tavoittaneen tähän mennessä yli
140 miljoonaa katsojaa. Välttelen tietoisesti massainnostusta ja ”perässä hiihtämistä”, mutta Oopperan kummitus
oli Kansallisoopperan toteuttamana suuremmoinen kulttuurielämys, joka kannatti ehdottomasti kokea. Yhtä tasokasta Oopperan kummitusta saa todennäköisesti Suomessa odottaa kauan, sillä useiden asiantuntijoiden mukaan toisen kauden kummitus oli vielä hieman parempi
kuin kaudella 2015-2016. Jos tämä suurmusikaali sattuisi palaamaan lähivuosina ja yhtä massiivisella ensemblellä Kansallisoopperan lavalle vielä kerran, kannattaa mennä paikalle.

