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Operetin hurmaa ja työn riemua 

 

 

Lohjan musiikki- ja teatteriväen yhteinen ponnistus, Emmerich Kálmánin 

operetti Kreivitär Mariza (1924) on monella tapaa onnistunut produktio. 

Pieniin puitteisiin on luotu värikäs ja viihdyttävä esitys, jossa ei ole kuolleita 

hetkiä. 

Mutta jos hyväksyy vain musiikkiteatterin riisutun ankeuden, ei kannata 

vaivautua paikalle, sillä tarjolla on romanttinen postikorttiversio 

unkarilaispukuineen ja -rekvisiittoineen. 

Itävallassa, operetin ykkösmaassa, tosin ollaan sitä mieltä, ettei operettia 

tarvitse modernisoida: siellä voi vielä kokea aikuisten satua. 

Oopperan pikkuveli onkin onnistunut valtaamaan Keski-Euroopan 

oopperatalojen esityksistä jo kolmanneksen. 

SARI NIINIKOSKEN ohjauksessa oli kosolti riemastuttavan farssin aineksia. 

Laulajat nauttivat esiintymisestä ja liikkuivat mainiosti. 

Käsienojentelumaneereita voi vielä karsia yksilösuorituksista. 

Lohjan Kreivitär Marizan vetovoimaa lisäävät runsaat, puvustukseltaan 

vaihtelevat ja humoristiset tanssit, joissa saavutetaan maalaisidyllin lisäksi 

1920-luvun kultaisen ajan eleganssia. 

Orkesteri on jouduttu tunkemaan ahtaaseen suppiloon näyttämön viereen. 

Siltikin se tavoitti Juha Nikkolan johdolla pienen alkukankeuden jälkeen 

Kálmánin musiikin edellyttämän letkeän tanssillisuuden, joka syntyy 

ihastuttavien valssien sekoittamisesta ajan muotitansseihin, ennen muuta 

foxtrotiin. 

Operettikuoro lauloi vaihtelevasti, mutta oli enimmälti esityksen vahva 

osatekijä. 

OPERETISSA tärkeää on paitsi kehittää laulajien näyttelijäntyötä myös 

suunnata huomiota selkeään lausumiseen. Sikäli solistiryhmällä on yhä 
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työmaata edessään, mutta ilahduttavan vakavasti laulajat olivat ottaneen 

haasteen vastaan. 

Tiina Vahevaara nimiosassa ei ollut vain soma aatelisneitonen, vaan sopivan 

korskea ja tuittupäinen. Hän lauloi vaivatta ja kirkkaasti osuutensa, joskin 

ylimmät äänet soivat joskus kimakkoina. 

Oli mieluisaa kokea Jyrki Anttilan Tassilo näin laulullisesti loisteliaana ja 

ylä-äänissään varmoina; hän haki menestyksekkäästi myös puoliäänisävyjä. 

Tilanhoitajaa teeskentelevän kreivin vaikea asema välittyi osuvasti, paikoin 

pohjalaiseen malliin. 

Emilia Vesalainen oli Lisana esityksen elastisin hahmo, jonka 

näyttämötyöskentelyä oli ilo seurata. Laulaminen oli lupaavaa ja edistynee 

Wienin opintojen alkaessa. 

Lisan lopuksi kaappaava Aki Alamikkotervo oli muheva sikafarmari Zsupan ja 

loistava koomikko. 

Jouni Kokoran touhukas, mutta kiihtymiskohtauksia välttelevä ruhtinas 

Populescu oli osuva hahmo. 

Mari Palo mustalaistyttö Manjana piristi esitystä raikkaalla hahmollaan. 

Tekijöillä on ollut hauskaa esitystä rakentaessaan, ja heidän iloisuutensa 

tarttui yleisöön. Se on paljon tässä matoisessa maailmassa! 

Veijo Murtomäki 

 


