
Pelléasin ja Mélisanden surullisen lumoava tarina palaa Kansallisoopperaan

Claude Debussyn harvoin esitetyn teoksen keskeisissä rooleissa on uudet tulkitsijat.

Lokakuussa Kansallisoopperan ohjelmistoon palaavan Pelléas ja Mélisanden nimirooleissa kuullaan kaksi debyyttiä. Pelléasin roolissa on tänä vuonna
Kansallisoopperan solistiksi kiinnitetty baritoni Ville Rusanen. Mélisanden roolin laulaa ensi kertaa suomalainen mezzosopraano Jenny Carlstedt, joka
kuuluu Frankfurtin oopperan solistikuntaan. Lavalla nähdään myös Suomen Kansallisoopperassa ensivierailunsa tekevä baritoni Jean-Francois Lapointe,
jonka kansainvälinen läpimurto syntyi Pelléas ja Mélisanden nimiroolista vuonna 2005. Nyt Lapointe tulkitsee mustasukkaisen Golaud’n roolin.

Claude Debussyn ainoa ooppera Pelléas ja Mélisande perustuu Maurice Maeterlinckin näytelmään. Se kantaesitettiin vuonna 1902, ja sen omaperäinen
ilmaisu on johdattanut koko oopperataidetta uuteen suuntaan. Perinteisen draaman sijaan oopperan musiikki koostuu tunnelman vaihdoksista, irtonaisesti
leijailevasta harmoniasta ja vapaasti elävästä rytmistä.

Symbolistisen oopperan tapahtumat sijoittuvat myyttiseen maailmaan. Metsästä löytynyt Mélisande päätyy salaperäiseen linnaan Golaud’n vaimoksi,
mutta rakkaus nuoreen Pelléasiin johtaa tragediaan. Unenomaisesti väreilevä ooppera heijastaa ihmismielen syvyyksiä, yksinäisyyttä, aavistuksia ja
ahdistusta.

Teos on esitetty Suomen Kansallisoopperassa viimeksi vuosina 1958 ja 2012. Nyt nähtävä Marco Arturo Marellin tulkinta on toteutettu lumoavan kauniisti
ja sai kiittäviä arvioita ensi-illastaan vuonna 2012. Vaikuttavan näyttämökuvan hallitseva elementti on vesi. Suurissa altaissa on peräti 30 000 litraa vettä,
jonka heijastukset luovat kiehtovia näkymiä.

Musiikinjohdosta vastaa Kansallisoopperan ylikapellimestari Michael Güttler.

Claude Debussy: Pelléas ja Mélisande
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Suomen Kansallisooppera on kansallinen taidelaitos, joka toimii koko Suomen hyväksi: Kansallisooppera on maan ainoa ammatillinen oopperatalo, Kansallisbaletti taas maan ainoa
ammatillinen balettiryhmä. Ohjelmistoon kuuluu sekä aikaa kestäviä klassikkoja että uusia teoksia, maailmalta ja kotimaasta.


