
Nationaloperan presenterar Sjostakovitjs revolutionära verk Näsan och operan Indigo,
skapad av Apocalyptica-musiker

Dmitrij Sjostakovitjs Näsan, en frän satir om människorna och samhället, sätts upp på
Nationaloperan i november med den legendariske Peter Stein som regissör. Operaåret 2016
inleds med verket Indigo, som komponerats av Perttu Kivilaakso och Eicca Toppinen. Bägge är
medlemmar i celloheavybandet Apocalyptica.

En näsa som vandrar omkring i S:t Petersburg och en genialisk ung kompositör med glödande passion; ur denna kombination föddes en opera, som
fortfarande betraktas som en av de mest hejdlösa och originella skapelserna inom 1900-talets musikteater. Den 22-åriga Dmitrij Sjostakovitj tänjde sin
musikaliska skicklighet till det yttersta i sin skildring av Nikolaj Gogols läckra berättelse. Han kombinerade olika musikstilar i sin opera, som återspeglar
den experimenterande och fria atmosfären i 1920-talets Sovjetunionen. Sjostakovitjs radikala stil råkade dock i onåd på 1930-talet, och det dröjde flera
decennier innan Näsan uppfördes på nytt.

Nationaloperans uppsättning av Näsan, med dess tiotals solister, extrema röstomfång och komplicerade masscener, är en produktion som Peter Stein
regisserat för operan i Zürich. Peter Stein hör till de berömdaste och mest erkända regissörerna inom europeisk teater. Den främsta språngbrädan till hans
världsberömmmelse blev den berlinska Schaubühne-teatern, som han ledde.

I de centrala rollerna i Näsan hör vi förutom 32 finländska sångare även gästande solister från Ryssland: Vladimir Samsonov, Alexey Sulimov, Andrei
Popov och Leonid Bomshteyn. Föreställningarna leds av Nationaloperans chefsdirigent Michael Güttler, som fördjupade sig i den ryska operastilen
under sin långa karriär vid Marinskijteatern i S:t Petersburg. Ferdinand Wögerbauers imponerande scenografi andas rysk 1920-talsmodernism.
Kostymerna har designats av Anna Maria Heinreich, ljussättningen av Joachim Barth och koreografin av Lia Tsolaki. Näsan har premiär 20.11, och den
sista av åtta föreställningar ges 16.12.

Rockmusikernas Indigo – "den vackraste operan sedan Turandot"

År 2016 inleds med ett uruppförande av en ny finländsk opera som pulserar av moderna klanger, då Indigo får sin premiär den 22 januari. Perttu Kivilaakso
och Eicca Toppinen, bägge musiker i det världsberömda celloheavybandet Apocalyptica, har komponerat en fullblodig opera där de smidigt väver samman
drag ur den moderna tunga rockmusiken med oförskämt romantiska melodier. "Vi skrev den vackraste operan sedan Turandot", säger kompositörerna om
sitt beställningsverk. Musiken har editerats, orkestrerats och arrangerats av Jaakko Kuusisto, som också dirigerar föreställningarna.

Sami Parkkinens spännande libretto går på djupet med mänsklighetens fundament. Det handlar om ett mäktigt storbolag med långa tentakler som når
överallt, om teknologin och dess risker samt om jakten efter lycka. Bolaget har utvecklat ett effektivitetshöjande läkemedel som visar sig ha oanade
bieffekter. Offren blir allt fler, och den enda som kan rädda situationen är den som ursprungligen har utvecklat läkemedlet. Någon måste resa in i en annan
verklighet med en mystisk maskin. Är det kanhända där som nyckeln till lycka finns?

För den energiska regin av operan står Vilppu Kiljunen. Scenografin har designats av Sampo Pyhälä, kostymerna av Kalle Kuusela och koreografin av
Reija Wäre. Indigo uppförs på engelska, och i solistrollerna hör vi några av dagens främsta finländska sångare. Den sista av totalt åtta föreställningar ges
18.2.2016.
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Finlands Nationalopera är ett opera- och baletthus som håller hög internationell standard. Den nationella konstinstitutionen verkar för hela Finlands bästa: Nationaloperan är vårt
enda professionella operahus och Finlands Nationalbalett vårt enda professionella balettkompani.

Bilder av verken finns till mediernas förfogande gratis på Nationaloperans materialbank. Man kan registrera sig som användare av materialbanken på Operans webbplats.


