
Laulun

Tärkeintä musiikin toteuttamisessa ja tekemisessä on, että täydellisellä 
ja rehellisellä esiintymisellään – olemalla välittäjänä säveltäjän tai 
runoilijan päämäärille – saa annettua kuulijoille elämyksen tai herä-
tyksen, joka saa heidät havahtumaan. Oli sitten kysymyksessä kirkko-
musiikki tai maallinen musiikki, niin täysillä laidasta laitaan. Lauluääni 
on lahja, jota voin kehittää ja sillä lahjalla voin palvella ja puhutella 
ihmisiä eri tilanteissa kirkoissa, konserttisaleissa tai teatterissa – ei vaan 
sillä äänellä, vaan myös tekstillä ja melodialla yhdessä, kun laulajasta 
on kysymys. 

Oopperalaulaja  
Juha Kotilaisen 
haastattelu

TerTTu Seppänen

– elämäni
lahja
mahdollisuus
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Juha Kotilainen kuuluu valovoimaisim-
piin suomalaisiin baritoneihin sekä koti-
maassa että maailmalla. Kiireistä laulajaa 

viedään konsertista konserttiin ja produktios-
ta toiseen. Esiintymisen ja opettamisen ohella 
hän pitää tärkeänä tehtävänään tasokkaiden 
konserttien tuomista syrjäisemmillekin maa-
seutualueille ja yhteistyötä nuorten taiteilijoi-
den kanssa. 

Istumme Kaukalinnan salin pöydän ääres-
sä ja tarkoituksemme on puhua laulamisesta 
ja laulajan työstä, Juha Kotilainen alkaa kui-
tenkin puhua innoissaan puutarhakonsertis-
ta, joka toteutetaan elokuun 3. päivänä 2008. 
Konserttipaikka on Kerimäen kirkon kauniisti 
korjatun entisen kappalaisen pappilan Kauka-
linnan puutarha. 

– Se on jo perinteinen konsertti, kun se jär-
jestetään neljäntenä kesänä peräkkäin, sanoo 
Kotilainen ja jatkaa – kyllä kannattaa järjes-
tää konsertteja, kun on tällainen paikka. Tar-
koitukseni on ollut tukea tässä työssä, minulla 
kun on tuttuja, jotka tulevat talkoohengessäkin 
konsertoimaan. Jatkossa voidaan saada myös 
ulkomaisia vieraita, jotka tulevat ihan mielel-
lään käymään näin hienossa paikassa, jos ajan-
kohta vain sattuu sopimaan. Uskon että jatku-
vuutta tulee olemaan näissä puistokonserteissa. 
Tapaan lähiaikoina Mikon, joka tekee video-
dokumentteja erilaisista tapahtumista. Ajatte-
lin pyytää häntä filmaamaan puistokonsertin, 
se päivämäärähän oli kolmas elokuuta. Mikko 
filmas äskettäin Helsingissä sellotaiteilija Sep-
po Laamasen 80-vuotisjuhlakonsertin Sibelius-
Akatemian juhlasalissa. Hän tekee mielellään 
näitä filmauksia. 

– Kyllä näitä konsertteja pitää olla tarjolla 
täällä vähän syrjässäkin. Ohjelman pitää olla 
täyttä tavaraa ja se on, kun se tehdään hyvin 
kaikessa rauhassa ja yhteisymmärryksessä. Taso 
on sitten ihan hyvä. On paljon nuoria hyviä 

taiteilijoita, jotka tarvitsevat esiintymistilai-
suuksia ja tulevat mielellään esiintymään. 

Laulun ammattilainen

Juha Kotilaisen laulajanura alkoi Rauman poi-
kakuorosta. Pappis- ja opettajaperheen pojalle 
musiikin perusteet tulivat tutuiksi jo kasvuiäs-
sä. Kotilaisen suvun geenit ovat vahvasti mu-
sikaaliset, löytyyhän sieltä mm. säveltäjä Otto 
Kotilainen, joka oli isoisän serkku. Juha Koti-
laisen pappi-isä opiskeli teologian ohella myös 
musiikkitiedettä ja sävellystä, veli Timo Koti-
lainen toimii Turun laivastosoittokunnan ka-
pellimestarina ja on mukana, kun Suomen Tur-
ku julistaa joulurauhan. Pikkuserkuista löytyy 
tunnettuja musiikin ammattilaisia, mm. pro-
fessori, laulaja Matti Tuloisela ja Sibelius-Aka-
temian emerita vararehtori Tuula Kotilainen. 
Matti Tuloiselan isoisä, joka oli Heinäveden 
kirkon kanttori ja Juha Kotilaisen isoisä, joka 
oli opettaja ja musiikkimies olivat veljeksiä. 
Kanttoreiden, pappien ja opettajien edusta-
vuus suvussa on vahva. Teatterikorkeakouluun 
ja Sibelius-Akatemiaan pyrkinyt Juha Kotilai-
nen hyväksyttiin jälkimmäiseen ja tarkemmin 
Kuopion kirkkomusiikkiosastolle. Sieltä opin-
not jatkuivat yksinlaulun puolella opettajina 
Olavi Hautsalo ja Matti Tuloisela.

Juha Kotilainen kuvaa työtään laulun am-
mattilaisena:

– Teen monipuolista työtä musiikin parissa, 
on oopperaa ja puhtaasti liedkonsertteja, sit-
ten on kirkkokonsertteja ja tällaisia musiikil-
lisia tapahtumia. Elämässäni on monenlaista. 
Minulla ei ole kiinteää sidottua tehtävää. En 
ole sitonut mihinkään käsiäni, haluan toimia 
vapaana taiteilijana. Tarkoitukseni on mahdol-
lisimman monella tavalla olla mukana musiikin 
kentässä. Voimien mukaan tietenkin, välillä se 
on helpompaa. Ensi kesä voi olla hyvin antoi-
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Kun on aivan hiljaa, niin 
aistii kyllä sen, että luon-
non perusääni on monen 
äänen yhteinen sointi-
maailma, sanoo Juha Ko-
tilainen. Hän viihtyy hil-
jaisuudessa laulajan työn 
vastapainoksi.
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Sopraano Jutta Holm-
berg ja baritoni Juha Ko-
tilainen tulkitsevat  Zer-
linan ja Don Giovannin 
dueton Mozartin oop-
perasta Don Giovanni. 
Erinomainen tulkinta 
ja savonkielinen libretto 
valloittivat itäsuomalai-
sen yleisön.Jo
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sa, koska en ole mukana Savonlinnan ooppe-
rajuhlilla eikä niin ollen ole tiedossa pitkää ja 
vaativaa harjoitus- ja esitysperiodia, jossa kaik-
kien pitää olla paikalla.

Miten kuvailet laulamisen filosofiaasi?
– Sitä ei voi erotella mistään erikseen, se 

kuuluu tähän elämään mahdollisuutena, jon-
ka olen saanut lahjana ja jota olen kehittänyt. 
En osaa enkä halua eritellä sitä sen enempää, 
sillä se on lahja, jota olen työstänyt ja se on an-
tanut minulle ammatin. 
Totta kai voisin harjoit-
taa jotain muutakin am-
mattia. Laulaminen so-
veltuu minun elämääni 
parhaiten. Jos ajatellaan 
ammatillisen työn näkö-
kulmasta, niin teatteri ja 
musiikki yhdistettynä – 
ooppera – antaa minul-
le sen oman työni. Totta 
kai oopperan ohessa voi 
tehdä monenlaista muu-
takin. Lauluääni on lah-
ja, jota voin kehittää ja sillä lahjalla voin sitten 
palvella ja puhutella ihmisiä eri tilanteissa kir-
koissa, konserttisaleissa tai teatterissa. 

– Minun mielestäni tärkeintä musiikin to-
teuttamisessa ja tekemisessä on, että täydellisel-
lä ja rehellisellä esiintymisellään olemalla välit-
täjänä säveltäjän tai runoilijan päämäärille saa 
annettua ihmisille elämyksen tai herätyksen, 
joka saa heidät ikään kuin havahtumaan. Se 
on mielestäni tärkeää, oli sitten kysymyksessä 
kirkkomusiikki tai maallinen musiikki: täysillä 
laidasta laitaan, taiteilija joutuu niin monen-
laista tekemään sekä klassisessa musiikissa että 
vanhassa musiikissa.

Ketkä ovat sinulle tärkeimmät säveltäjät?
– Kyllä minä pidän Bachia yhtenä tärkeim-

mistä, erityisesti Bachin kirkkomusiikkia. Hän 
on tehnyt myös maallista musiikkia. Bach se 
on ja painotus on enemmän barokkiin ja kirk-
komusiikkiin. Jos mennään oopperasäveltäjiin, 
niin siellä on omat suosikit. Tai ehkä ei ole ke-
tään erityistä suosikkia, mutta on paljon mie-

luisia oopperasäveltäjiä. Verdi ja Mozart etune-
nässä, sitten Puccini – nämä ovat mieluisia. Ja 
löytyy myös Bartok, joka on tehnyt oopperaa, 
sitten on nykysäveltäjiä sekä suomalaisia että 
ulkomaalaisia, joiden musiikkia olen saanut 
esittää. Sieltä löytyy hyvin erilaisia oopperoi-
ta, jotka sitten sisällöltään ja tekstiltään ovat 
sellaisia, joita haluan esittää mielelläni. 

 Mikä on nykyisin mielestäsi laulutaiteen tila 
kansainvälisesti? Onko joku tietty koulukunta 

vahvoilla? Joskus on kuul-
lut puhuttavan teknisis-
tä huippuosaajista vailla 
persoonallista otetta? Mi-
ten näet tilanteen? 

– No jos ajatellaan ihan 
koko maailman laulajia 
tai olkoon kysymyksessä 
mikä taiteenlaji tahansa, 
niin jatkuvasti löytyy lisää 
ja lisää aivan suvereeneja 
uusia taitajia, jotka hallit-
sevat myös tulkinnallisen 
puolen ja osaavat kaikkea 

mitä esiintyvän taiteilijan tarvitsee osata. Heitä 
tulee koko ajan lisää Suomessa ja ulkomailla. 
Edelleen on paljon erilaisia koulukuntia. Ai-
koinaan puhuttiin mm. venäläisestä koulu-
kunnasta, miten Venäjällä opetettiin laulua. 
Nykyään rajat eri koulukuntien välillä ovat 
tasoittuneet aika paljon. Käytäntö on tullut 
paljon järkevämmäksi, eikä niitä eroja sillä 
tavalla ole eikä niitä tehdäkään. Tänä päivänä 
pyritään eri puolilla maailmaa yhteiseen pää-
määrään, siihen että laulaminen olisi mahdol-
lisimman luonnollista ja palvelisi sitten kaikkia 
tyylisuuntia, oli se oopperaa, liedmusiikkia tai 
jotain muuta.

– Meillä Suomessa on hyvin asiat, vaikka tällä 
hetkellä puhutaankin laulukilpailujen yhtey-
dessä, ettei miesääniä ole tarpeeksi tulossa ja et-
tä hyvätasoisia naisia on tulossa ihan liikaakin. 
Näkisin kuitenkin, että koko ajan tulee lisää 
potentiaalista ainesta myös miesääniin.

– Poikien vähäisempi kiinnostus yleensä klas-
sisen musiikin opiskeluun voi kuitenkin pitää 

Rossinin ooppera Matka Reimsiin: 

Baritoni Juha Kotilaisen Tromboni-

kin paroni näyttää loppujuhlan se-

remoniamestarina, miten näyttämö 

otetaan haltuun. Hänen laulussaan 

ja olemuksessaan on rehevän koo-

mista uljuutta.

Hannu-ilari Lampila, Hs 19.1.2003
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paikkansa, koska kouluissa on vähennetty nor-
maalia musiikinopetusta ja yhdessä laulamista, 
niin pojat ehkä sitten suuntautuvat enemmän 
fyysisiin harrastuslajeihin. Laulu ja tanssi jää 
heillä vähemmälle. Musiikinopetus kouluissa 
on paljon keventynyt siitä, mitä se oli aikai-
semmin. Se tahtoo olla nykyisin sitä kevyttä 
musiikkia. Musiikkitunnit mennään läpi sillä 
musiikilla, millä saadaan lapset mukaan. Se on 
negatiivinen puoli tämän hetken musiikinope-
tuksessa. Impulsseja klassisen musiikin puoles-
ta tulisi saada kouluihin enemmän tavalla tai 
toisella, jos ne eivät tule automaattisesti, niin 
sitten kouluihin pitäisi kutsua vierailemaan 
taiteilijoita, jotka voivat näyttää, mitä klassi-
sen musiikin osaaminen on.

Laulaja vai näyttelijä?

Nuorena haaveilit näyttelijänurasta. Jos oli-
sit mennyt teatterikouluun ja esiintyisit näyt-

tämöllä, käyttäisit puheääntä, mutta oop-
perassa käytät lauluääntä. Oletko pohtinut 
äänenkäytön eroja näyttelijän työssä ja lau-
lajan työssä? 

 – Laulajana se on rikkaampaa ja monipuoli-
sempaa, kun musiikki on mukana, on orkesteri 
ja muut elementit, mitä oopperassa on. Mutta 
uskoisin, että olisin pärjännyt pelkästään näyt-
telijänäkin, siis puhetyöläisenä, mutta minusta 
tuli laulutyöläinen. Molemmat ovat hyvin vaa-
tivia alallaan, näyttelijän työ on hyvin vaati-
vaa, koska siitä puuttuu musiikki, joka kantaa 
tietyissä tyhjissä hiljaisissa hetkissä. Näyttelijä 
kannattelee yksin omaa rooliaan ja myös sitä 
kokonaisesitystä.

– Ajattelen kyllä itse, että olisin pärjännyt 
myös puhenäyttämöllä ja pärjäisin vieläkin. 
Minua kiinnostaa edelleen se, ettei olekaan mu-
siikkia, vaan joutuu pelkästään puheen avulla 
tekemään roolin. Olisi kiehtovaa kokeilla, miltä 
tuntuu esittää monologia eikä olisikaan ketään 

Richard Straussin  Ruusuritarissa  Eric Halfvarson ja Juha Kotilainen.
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muuta näyttämöllä eikä mitään musiikkia eikä 
pausseja kannattelevia välisoittoja. Musiikki jo-
ka koko ajan menee siellä taustalla, vaikka ei 
ole yhtään repliikkiä laulettavana, on tietyllä 
tavalla turva. Se on tietysti myös rikasta ja im-
ponoivaa, se vaikuttaa vielä enemmän kuulijan 
tunnemaailmaan ja elämyksiin. Puheenkäytös-
sä ollaan kasvokkain pelkän äänen kanssa ja sen 
tuntemuksen kanssa, mitä itse tunnet sanoes-
sasi tiettyä repliikkiä, jossa pitää olla tietty si-
sältö ja tietty tunnemaailma mukana.

– Olen laulanut myös modernia musiikkia, 
modernia oopperaa ja myös uutta liediä sekä 
laulumusiikkia. Olen laulanut myös saamen-
kielellä mm. Nils Aslak Valkeapään teoksen 
ja siitä on tullut hyvää palautetta. Saamenkie-
lessä on alkuääniä – örinöitä. Turussa oli kon-
sertti, jossa yleisö otti hy-
vin riemullisesti vastaan 
tämän esityksen. Se oli 
sellaista, mitä ei kuulla 
kovin usein näillä leve-
ysasteilla. Saamenkielen 
äänteissä on tiettyjä eri-
laisuuksia muihin kieliin 
verrattuna. Saamelaisen 
poromiehen ääntelyt täs-
sä teoksessa sekä herät-
tivät hilpeyttä että jois-
sakin toisissa kuulijoissa 
myös ihmetystä, että mi-
tä tämä on ja mistä tuo 
ääni tulee. Kyllähän lau-
laja esiintyvänä taiteili-
jana joutuu esittämään 
monenlaista. 

Miten oopperalaulajat 
pärjäävät näyttelijöinä? 

– Siitä on puhuttu aina 
ja varmasti on menty pal-
jon eteenpäin tilantees-
ta, jossa oltiin 50 vuotta 
sitten, kun vaan seistiin 
ja laulettiin aariat. On kenties menty liian 
pitkällekin jossain mielessä. Oopperalaulaja 
pistetään liikkumaan samalla, kun pitäisi lau-

laa mahdollisimman hyvin. Siinä saattaa ti-
pahtaa pois musiikin esittämisestä, jos joutuu 
tekemään kovin paljon muuta siinä ohessa. 
Ainahan on oopperalaulajia, jotka eivät osaa 
näytellä ja laulaa samanaikaisesti. Heitä kou-
lutetaan koko ajan, että he pääsisivät täydelli-
seen balanssiin rooleissaan sekä näyttelijöinä 
että laulajina.

Oopperataiteesta

Miten näet oopperan taidemuotona?
– Taidemuotona arvostan ja arvotan oop-

perassa sitä, kun siinä on jotain ihmisiä pu-
huttelevaa, joka saa aikaan keskustelua, oli se 
aihe taustalla poliittinen, kansainvälinen tai 
mikä tahansa. Jos se laittaa ihmiset ajattele-

maan ja keskustelemaan, 
jos se herättää suurenmoi-
sia elämyksiä ja ravistelee 
ihmisiä, niin se on taide-
muotona kannatettavaa ja 
silloin se on tehnyt tehtä-
vänsä.

Tämä oopperan puhut-
televuus toteutui erin-
omaisesti viime kesänä 
Olli Kortekankaan oop-
perassa Isän tyttö, joka oli 
Savonlinnan Oopperajuh-
lien ja Suomen eduskun-
nan yhteinen tilausteos 
juhlien kunniaksi: edus-
kunta täytti 100 vuotta ja 
oopperajuhlat 40 vuotta. 
Arvostelut oopperasta oli-
vat myönteisiä ja yleisö eli 
täysillä mukana oopperan 
tapahtumissa. Katsojat 
kokivat katharsiksen. Ju-
ha Kotilainen jatkaa:

– Kun mukana on ele-
menttejä, jotka puhutte-

levat ihmisiä, se saa herkistymään, keskuste-
lemaan ja ajattelemaan. Se voi herättää myös 
muistoja ja omakohtaisia tuntemuksia: tämä 

Isän tytön tapahtumat sijoittuvat 

muutamaan kesäpäivään 1997, ja 

takautumina ne palaavat vuosiin 

1956, 1968, 1981 ja 1992. ooppe-

ra päättyy esitysajankohtaansa ke-

sään 2007. Ooppera kertoo koke-

muksista, joihin jokainen suomalai-

nen voi omalla tavallaan samastua, 

joko itse elettynä todellisuutena tai 

osana yhteistä henkistä perintöäm-

me ja identiteettiämme. Esimerkiksi 

sodan ja sen jälkeisen ajan tunnot 

ovat varmasti tuttuja monelle kat-

sojalle, samoin lamavuosia edeltä-

nyt vauhtisokeus ja siihen liittyvät 

ihmiskohtalot.

Pekka Hako, Oopperajuhlakirja 2007, 
s. 48
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ooppera kertoo meistä kaikista. Se saa ihmiset 
ajattelemaan jopa uudella tavalla. Kun nämä 
tällaiset asiat toteutuvat, niin ooppera taide-
muotona elää. 

– Tässä Isän tytössä oli sitä jotain! Monta viik-
koa oli yhteisiä harjoituksia. Minulle Axelin 
roolintekijänä kaikki tuli selväksi, miksi tehtiin 
näin ja miksi ajankohdat yhtäkkiä vaihtuivat; 
miksi mentiin ajassa taaksepäin ja miksi sit-
ten hypättiin eteenpäin. 
Totta kai säveltäjä ja lib-
retisti voisivat aina vähän 
parannella työtään.

Entä oopperat, jotka 
eivät ole heti auenneet? 

– Eräs uusimmista Ai-
ka ja Uni oli kolmen sä-
veltäjän Rechbergerin, 
Kortekankaan ja Ahon 
trilogia-ooppera Paavo 
Rintalan librettoon. Sii-
nä tein Blazerin eli pirun 
roolin, se punatakkinen 
piru putosi sieltä korkeal-
ta, siis nukke putosi alas 
ja tulin itse alas hissillä ja 
lauloin: Onneksi putosin 
p……lleni. Se oli sem-
monen oma mielikuva-
ni pirusta, joka oli hyvin 
nopealiikkeinen.

Sävellyksenä ja moder-
nina sävelkielenä Ajan ja 
unen musiikki ei ollut 
rytmisesti ihan helppoa. 
Uudet modernit ooppe-
rat ovat aina vähän vai-
keita. Niitä ei pysty kuin itse työstämään, jotta 
sitten esitystilanteessa saa kaikin puolin suve-
reenisti toimimaan laulamisen ja esittämisen. 

Miten maailmalla noteerataan suomalai-
nen ooppera, Suomessahan on aika paljon sä-
velletty oopperoita? Ja Suomesta nousee myös 
kansainvälisiä taiteilijoita?

– Maailmalla seurataan mielenkiinnolla, mi-
tä Suomessa tehdään. Suomalainen ooppera 

on ihan harvinaisessa maineessa, pieni kansa, 
pieni maa ja täältä löytyy aina uutta ja uutta. 
Suomesta nousee uusia oopperoita, uusia lau-
lajia ja uusia kapellimestareita.

– Ehkä se on just siinä yksinkertaisuudessa ja 
konstailemattomuudessa, mitä me kansanakin 
edustamme täällä Pohjoismaissa, se millä tavalla 
täällä ajatellaan, tehdään ja eletään – aika yk-
sinkertaisesti. Kun sitä elämäntyyliä sopivasti 

mausteiden kera saadaan 
sävellyksiksi ja libretoik-
si, niin se toimii. Tämä on 
mielenkiintoista. 

Missä ovat tämän luo-
vuuden juuret? Ovatko ne 
jossain syvemmällä, ajatel-
laan vaikkapa kalevalais-
ta historiaamme, löytyykö 
sieltä se luova voima? 

– Ehkei enää löydy, ne 
Kalevalan tarinat on jo sä-
velletty. Mutta nyt on me-
nossa esim. Kaija Saariaho 
-buumi. Kaija Saariaho 
tuo esille oopperoissaan 
yleismaailmallisia teemo-
ja ja myös Lähi-Itään liit-
tyviä teemoja libretistinsä 
ansiosta, joka on libano-
nilainen Amin Maalouf. 
Hän on kirjoittanut lib-
retot Kaija Saariahon oop-
peroihin Kaukainen rakka-
us ja Adriana Mater, jonka 
Suomen ensiesitys oli nyt 
kevättalvella Kansallisoop-
perassa. Nämä teemat kos-

kettavat ihmisiä ympäri maailmaa ja Adriana 
Materin loppuratkaisu, väkivallan ketjun kat-
kaiseminen kiinnostaa ja puhuttelee.

 – Ja sitten on omat kansalliset stoorimme, 
kuten esim. Aleksis Kiven kohtalo. Aleksis 
Kivi on mielestäni Einojuhani Rautavaaran 
hienoimpia oopperoita musiikillisesti. Alek-
sis Kiven elämä on meille läheinen tekstinä ja 
historiana. Se esitettiin oopperana Retretissä 

Aika ja uni on yhden libretistin ja 

kolmen säveltäjän yhteistyön tulos. 

Teoksessa on syvyyttä sekä histo-

riallisesti että henkisesti. Vuodes-

ta 1996 lähtien tekijät ovat työs-

kennelleet tiiviissä yhteistyössä 

ja synnyttäneet oopperahistorias-

sa ainutlaatuisen oopperatrilogi-

an, jonka teoksia voi esittää myös 

erikseen.

Aika ja uni on kertomus ihmis-

kunnan historiasta viimeisen kah-

dentuhannen vuoden ajalta. Te-

oskokonaisuudessa yhdistyvät eri 

kulttuurit ja aikakaudet. Aika ja uni 

on omalla tavallaan puheenvuoro 

oopperasta taidemuotona ja sen 

uusista mahdollisuuksista siirryttä-

essä uudelle vuosituhannelle.

Pekka Hako, Oopperajuhlakirja 2000, 
s.61

UUsi safiiri 1/200812



Richard Wagnerin ooppera Jumalten tuho 
oli Kansallisoopperan ohjelmistossa 2004.
Kuvassa Juha Kotilainen ja  Susan Ma-
rie Pierson.
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1997 ja 1998 ja vietiin sitten ulkomaille Rans-
kaan. Pidin siitä kovasti, lauloin nimiroolin 
1998. Aleksis Kivi on meille kaikille tärkeä ja 
läheinen kirjailijahahmo. Ja kaikkea mikä liit-
tyi hänen elämäänsä, on 
mahdollista tuoda näyt-
tämölle. Vilppu Kiljusen 
ohjaus oli hyvin mielen-
kiintoinen. Näistä suo-
malaisista Aleksis Kiven 
rooli voi olla yksi onnis-
tuneimmista rooleistani. 
Nimiroolin esittäminen 
ja tulkinta sekä Retretis-
sä että Ranskassa oli iso 
juttu minulle.

Roolin tekeminen 

Esittämiäsi rooleja on 
varmasti kertynyt paljon? 
Minkälainen on unelma-
roolisi?

– En ole laskenut kos-
kaan, mutta luulisin että 
jotain nelisenkymmentä 
roolia voisi olla. Unelma-
rooli on sellainen, missä 
saa mennä syvälle ja missä 
pystyy menemään syvälle, 
mihin voi ottaa mukaan 
sellaisia elementtejä, jot-
ka ovat elettyjä ja koettuja 
omassa elämässä. Sellaiset 
roolit ovat kiitollisia esitettäviä. Jokaisen ihmi-
sen elämästä löytyy mielenkiintoista elettyä 
elämää, jota voi hyödyntää. Minulla on etuoi-
keutena, että voin rooliini ammentaa syvyyttä 
eletystä elämästä. Se tuo rooliin mukaan myös 
todellisuuden tunnetta. Rooli pitää aina tehdä, 
elää ja esittää todellisena, vaikka se olisi mieli-
kuvitussyntyinen. Muuten se jättää kylmäksi 
eikä mene perille yleisön tajuntaan. 

Miltä tuntuu sukeltaa päärooliin täysillä?
 – Aluksi se vähän pelotti, pystynkö siihen, 

onko minusta päärooliin. Nyttemmin pikku-

hiljaa päärooleja on tullut lisää ja lisää. Nimi-
rooleihin liittyy tietysti vähän sellainen odotus, 
että esittäjän pitäisi tuoda esille niiden tradi-
tioon liittyvä esittämisen käytäntö, ne yleiset 

näkemykset ja perinteet, 
mitä tuohon nimirooliin 
on liitetty esim. 200 vuot-
ta. Ja kuitenkin pitäisi saa-
da tuotua esille myös oma 
kokemuksensa siinä roo-
lihahmossa. Tällaisia on 
mm. Rigoletto -ooppera, 
joka on tulossa ohjelmis-
tooni. En ole laulanut sitä 
aiemmin, mutta se toden-
näköisesti tulee nyt lähi-
tulevaisuudessa. Sitä on 
pyydetty pari kertaa aikai-
semmin, mutta ajoitus ei 
ole onnistunut.

 Mitä rooleja on toive-
listallasi?

– On niitä paljon, tämä 
Rigoletto on yksi sellainen 
rooli. Tässä Rigoletossa 
oma tytär ryöstetään isäl-
tään hänen omien virheit-
tensä takia. Pitää löytää ne 
ainekset, mistä oma tulkin-
ta lähtee, oma kärsimys tai 
oma tuska siihen, että saa 
sen tulkittua mahdollisim-
man aidosti. Ihmisillä on 
tänäkin päivänä esim. hy-

vin paljon avioeroja ja niihin liittyviä traagisia 
kohtaloita. Tällaisten omien sekä myös muiden 
ihmisten kokemusten kautta nämä tunteet avau-
tuvat ja sitten rooliin voi mennä täysillä. On tie-
tysti myös vain kreivin tai prinssin rooleja. Pahan 
miehen rooleja olen saanut tehdä aika paljon ja 
koomisia rooleja haluaisin tehdä enemmän. Pys-
tyisin kyllä hyppäämään ooppera buffan roolei-
hin, on minussa sellainenkin puoli olemassa.

Roolihahmoissasi on elämän kirjo laidasta 
laitaan; kreivi, perheenisä, hauska mies, paha 
mies, piru ja Jeesus.

Ne kolme jaksoa jotka Kiven työs-

sä ja elämässä saattaa nähdä ovat 

sivistyneistön kansallinen nousu ja 

kielitaistelu, toiseksi ajan kylämil-

jöö eli ”nummisuutaritaso” ja kol-

manneksi korpimaisema, synkän 

metsän yksinäisyys ja sen myytti-

set hahmot, alitajunnan arkkityy-

peistä syntyisin. Näistä tuli lähtö-

kohta eräille musiikillisille valinnoil-

le, jotka olivat lähinnä muotoa kos-

kevia ratkaisuja.

Kiven tyyli, sen arkaaisuus jo 

sinänsä, mutta varsinkin sanon-

nan ominaissävy oli minulle aina 

soinut tuttua ikään kuin melodiik-

kaa, ehkä geneettistä yhteisperua, 

suomalaisuutta. Jos se oopperan 

jonakin hetkenä välittyy kuulijalle 

on tarkoitus saavutettu.

Einojuhani rautavaara, Oopperajuhla-
kirja 1998, s. 84
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– Kaikki nämä, oopperamaailma on hyvin 
rikas maailma. Koettua, elettyä elämää saa ot-
taa mukaan; humoristisia, itseironisia tapah-
tumia tai surullisia, traagisia elämäntapahtu-
mia. Tässä laulajan elämässä pitää mennä jos-
kus ihan vieraalle maaperälle, kun ei ole elänyt 
joittenkin kuuluisien saksalaisten runoilijoiden 
vaiheita, muuta kuin tietää historiasta, miten 
he ovat eläneet ja mitä heille on tapahtunut. 
Siihen maailmaan pitää osata mennä, mutta 
ehkä siihen voi tuoda myös omaa elettyä elä-
mää mausteena mukaan, sitten se puhuttelee 
vielä enemmän.

Onko joku rooli ollut niin erilainen, että sitä 
on joutunut miettimään, miten sen tekee?

– Esimerkiksi Bartokin ooppera Herttua 
Siniparran linna, missä herttua Siniparta tap-
paa kaikki seitsemän vaimoaan. Kyllä se on 
aika hurjaa (nauraa), Judith on se viimeinen 
vaimo. Minä olin se Siniparta enkä tänäkään 
päivänä tiedä sitä, miten se tappoi ne vaimot, 
seitsemäs vaimo on kysymyksessä oopperas-
sa, se Siniparta oli hirviö. Mm. Shakespearen 
teoksista löytyy aika hurjia julmia kuninkaita, 
jotka sitten hylkäävät lapsensa tai vaimonsa. 
Sellaista tapahtuu tänäkin päivänä. 

– Esiintyvänä taiteilijana joutuu kuvitte-
lemaan, miten pitää riehua siellä näyttämöl-
lä, miten esittää hulluuskohtauksia ja muuta 
sellaista, tietyissä rooleissa pitää kuolla pitkät 
kuolemat. Terroristin rooli oli raju rooli. Tein 
Mamoudin roolin John Adamsin oopperassa 
Klinghofferin kuolema. Se kytkeytyy Lähi-Idän 
politiikkaan ja perustuu tosiasioihin, Mamoud 
oli palestiinalainen terroristi ja Achille Lauro 
oli se v. 1985 kaapattu laiva, josta Adams te-
ki oopperan. Se tuli tunnetuksi 1990-luvulla. 
Kansallisoopperassa se esitettiin 2000-luvun 
alussa. Roolissani jouduin mukaan väkival-
taiseen tappamiskohtaukseen ja jossakin näy-
töksessä vahingossa riehuin sen aseen kanssa 
vähän liikaa, niin että kuorolaiselta meni etu-
hampaat. Tämmöisiä onnettomuuksia sat-
tuu silloin tällöin. Niin myös minulle itselle-
ni, kerran putosin oopperaorkesterin mont-
tuun sellistin selkään jossain tiimellyksessä. 

Mozart, Don Giovanni: Tuhmana tähtenä 
loistaa baritoni Juha Kotilainen, joka on 
kuin näköispainos arkkityyppisistä don 
juaneista. Don Kotilainen on intohimoi-
nen, suloisen vaarallinen ja elehtii roolis-
saan sopivan lipevästi – ja kietoo laulul-
laan myös yleisönsä pikkurillinsä ympä-
rille.

satu Koho, Oulun kaupunginteatteri

Mozart, figaron häät: Juha Kotilainen 
näytti nautinnonhimoiselta ja kieronpuo-
leiselta kreiviltä.

Hannu-ilari Lampila, Hs 18.5.1989

richard straussin ruusuritari: Juha 
Kotilaisen von faninal on näyttämöllä 
kuin kotonaan, baritonikin on kuin huol-
losta tullut. 

Matti saurama Uutispäivä Demari 
30.11.2004

Basso-baritoni Juha Kotilainen oli illan 
laulusolisteista ylivoimaisesti nimek-
käin ja kokenein. Hän tulkitsi Jeesuk-
sen osuuden herkän puhuttelevasti: ääni 
kantoi miellyttävän lämpimänä, ja sävel-
ten säkeet kaartuivat aistikkaina.

arto sakari Korpinen, Bachin Johannes-pas-
sio ristin kirkossa 4.4.

Joseph Haydnin oratorio Luominen: Hie-
noista solisteista erottui vielä edukseen 
Juha Kotilainen, jonka näyttelijänlah-
joista on ollut eri oopperataloissa jo vuo-
sien ajan näyttöä. Hän osasi tuoda teks-
tin sisällön eri sävyin lähes käsinkoske-
teltavaksi, ja hänen äänensä soi vakaana 
kuin tammi.

Pentti Mäkinen, savon sanomat 23.11.2003 

Juha Kotilainen on Jeesuksena perinyt 
sen jykevän hartaan, arvovaltaisen roo-
lin, joka aikoinaan kuului Jorma Hynni-
selle.

Hannu- ilari Lampila
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Giacomo Puccinin ooppe-
ran La Bohème boheemi-
nelikkona laulavat Jyrki 
Korhonen, Juha Kotilai-
nen, Jouni Kokora ja Ari 
Grönthal
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Hyppäsin nopeasti sieltä 
ylös, mitään vahinkoa ei 
kuitenkaan tapahtunut 
sellistille eikä sellolle. Ne 
ohjaukset missä näitä on 
sattunut, ovat olleet niitä 
rajuimpia.

 Missä menee raja mi-
tä kaikkea oopperalaula-
ja voi laulaessaan tehdä? 
Mikä on hurjinta mitä 
sinulta on odotettu?

 – Raja menee yksinker-
taisesti siinä, että harjoi-
tuksissa on tullut eteen ti-
lanne, jolloin on ollut pak-
ko sanoa tai todeta ohjaa-
jalle tai kapellimestarille, 
että en pysty tähän? Vaati-
vimpia minulle ovat olleet 
ehkä just hyvin liikunnal-
liset roolit, joissa on pitä-
nyt laulaa hyvin vaikeita ja 
pitkiä äänellisesti raskaita 
lauluosuuksia. Niissä on 
ollut joskus tosi tiukalla, että kuinka jaksaa teh-
dä laulamisen ohella sen liikunnallisen roolin. 
Toistaiseksi olen jaksanut tehdä, nuorempana 
varsinkin, tänään ei ehkä jaksa enää niin suve-
reenisti kuin mitä jaksoi 20 vuotta sitten. Kyllä 
jotkut laulaa vaikka ihan päälläänkin seisten. 

– Jotkut ihmettelivät, kuinka pystyin se-
lälläni laulamaan pitkän aarian viime kesänä 
Savonlinnan Oopperajuhlilla Olli Kortekan-
kaan oopperassa Isän tyttö. Se on mahdollista, 
kun tekniikka on kehitetty siihen pisteeseen, 
että pystyy vaakatasossa laulamaan. Fysiikka 
ei kaikilla anna myöten tietenkään tällaiseen 
suoritukseen.

Evankeliumin välittäjä 

 Entä kun laulat Johan Sebastian Bachin kirk-
komusiikkia, miten koet sen?

– Tuntuu juuri siltä, että olen evankeliumin 
välittäjä, sanoman välittäjä tai tuoja, on kysees-

sä sitten Bachin Johannes-
passio, Matteus-passio tai 
Jouluoratorio. Tämä on 
ensisijainen tunne. Bach-
in hieno musiikki on sii-
nä mukana, mutta evan-
keliumiteksti on tärkein 
asia; esityksen tarkoitus 
on, että se teksti menee 
perille. Bachin musiikki 
on hienoa ja puhuttelevaa. 
Laulan todella mielelläni 
Bachia. Olen ehkä suoma-
laisista baritoneista saanut 
eniten esittää Johannes- 
ja Matteus-passioita siitä 
lähtien, kun minut ensi 
kerran kutsuttiin esiin-
tymään. Olisiko se ollut 
vuosien 1984–85 tienoil-
la? Unohtaa ei voi Verdin 
ja Mozartin Requiemejä 
eikä Haydnin Luomista, 
joiden teksti osittain pe-
rustuu Raamattuun. 

 – Ehkä Bachin Matteus-passio on vaikut-
tavin ja puhuttelevin kokonaisuus, jossa olen 
saanut laulaa Jeesuksen osan. On minua jos-
kus sanottu Jeesuksen näköiseksikin. Kerran 
kun menin yhteen kirkkoon, suntio sanoi: 
Teistä onkin jo maalaus tuolla kirkon etu-
osassa. Matteus-passio ja Jouluoratorio ovat 
lempiteoksiani. 

Musiikki  
ylläpitää terveyttä 

Viime aikoina on useampaan otteeseen ollut 
esillä musiikin parantavat elementit. Mm. ra-
diossa kerrottiin kansanterveyslaitoksen tut-
kimuksesta, jossa todettiin että kuorolaulua 
harrastaneet henkilöt olivat terveempiä ja pit-
käikäisempiä kuin harrastamattomat. 

– Pitää varmasti paikkansa. Se johtuu myös 
siitä, kun käytetään kehon eri osia ja ennen 
kaikkea keuhkoja. Laulaminen tekee hyvää 

Puccinin ooppera La Bohème: 

Räiskyvän Musettan taistelupari 

rakkaudessa on vähintäänkin yh-

tä energinen taidemaalari Marcel-

lo. Juha Kotilaisen Marcello on ker-

rassaan herkullinen boheemityyp-

pi, kaveri jonka ympärillä tapahtuu 

aina. Taitavana näyttelijänä Kotilai-

nen pystyy irrottelemaan Marcel-

lollaan sekä suuria koomisia et-

tä traagisia tehoja menemättä kui-

tenkaan typerryttäviin liallisuuksiin. 

Kotilaisen sähköistävä roolityö an-

toi virtaa myös oopperan bohee-

minelikolle.

Mikko Voutilainen, savon sanomat 
15.9.2002
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niin keuhkoille kuin kurkun laululihaksistol-
le. Ihminen pysyy sekä henkisesti että myös 
fyysisesti vetreämmässä 
kunnossa. Jos on laulanut 
vaikka kuusikymppiseksi 
ja sitten on tullut perio-
di, ettei ole laulanut kym-
meneen vuoteen edes pi-
haustakaan, niin aloittaes-
saan jälleen huomaa suu-
ren eron: hyvänen aika, en 
saa toimimaan tätä ja tätä 
lihasta! On hyvä, jos pys-
tyy jatkamaan läpi elämän 
laulamista. Kuorossa laula-
essa on mukana myös sosi-
aalinen puoli, joka edistää 
terveyttä. 

Olisi hirveän kivaa, jos ensi kesänä puisto-
konsertissa olisi vaikka pieniä kuororyhmiä 

mukana. Se olisi myös kuulijoille elämys, ei 
vain niille, jotka tekevät musiikkia. Kun on use-

ampi ääni, niin se saundi 
tai sointi on monella ta-
valla hätkähdyttävämpää 
kuin pelkästään yhden 
esittämänä. Ja harmoni-
an löytyminen ja sen vai-
kutus hivelee sekä esittä-
jää että kuulijaa.

– Kun on aivan hil-
jaa, niin aistii kyllä sen, 
että luonnon perusääni 
on monen äänen yhtei-
nen sointimaailma. En 
yleensä kuuntele mi-
tään taustamusiikkia, 
olen mieluummin ihan 

ilman musiikkia kotioloissakin, paitsi jos sitten 
on kuunneltava jotakin tarkoitusta varten. l

Juha Kotilaisen säestäjänä tällä kertaa Kalle Toivio
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Suomalaiskansallista linjaa jatkoi 

baritoni Juha Kotilainen Otto Ko-

tilaisen Pilvitanssilla ja Martti Turu-

sen tutulla Sunnuntailla sekä Heino 

Kasken herkällä ja sydämeenkäy-

vällä Ois vierelläin hän. Ei voi muu-

ta kuin ihailla Kotilaisen muuntau-

tumiskykyä herkästä humoristiseen 

ja oopperasta laulelmaan.

Kaisa Pakkala, Kaukalinnan puutarha-
konsertti 5.8.2007
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Juha Kotilainen 
– Curriculum vitae

Baritoni Juha Kotilainen aloitti laulajanuransa rau-
man poikakuorossa. Hän opiskeli laulua sibelius-
akatemiassa Olavi Hautsalon ja Matti Tuloiselan 
johdolla. Lauludiplomin hän suoritti 1985 ja lau-
luopintojaan hän on täydentänyt mm. Thomas 
Hampsonin ja Peter Bernen mestarikursseilla. 
Kotilainen on vieraillut säännöllisesti suomen 
Kansallisoopperassa vuodesta 1986, jolloin hän 
debytoi Dandinin roolissa rossinin La Ceneren-
tola -oopperassa. sittemmin hänen roolejaan ovat 
olleet mm. Kreivi almaviva figaron häissä, Jussi 
Leevi Madetojan Pohjalaisissa, Marcello La Bohè-
messa, Mamoud John adamsin Klinghofferin kuo-
lemassa, Gunther Jumalten tuhossa sekä ram-
baldo Puccinin La rondinessa, richard straussin 
arabellan Mandryke sekä il Barone de Trombonok 
rossinin oopperassa il viaggio a reims.

Vuosina 1992–97 Juha Kotilainen oli kiinnitet-
tynä Essenin aalto-teatteriin, jossa hänen tär-
keimpiä roolejaan olivat mm. nimiroolit Tsaikovs-
kin Jevgeni Oneginissa, Bartókin Herttua sini-
parrassa ja Mozartin Don Giovannissa, Guglielmo 
Cosi fan tuttessa sekä Guntherin rooli Wagnerin 
Jumalten tuhossa. 

Kotilainen on vieraillut useita kertoja myös 
savonlinna oopperajuhlilla, mm. alfiona Mascag-
nin Cavalleria rusticanassa ja nimiroolissa Einoju-
hani rautavaaran oopperassa aleksis Kivi (1998). 
Kesinä 2001–02 Kotilaista kuultiin Blazerin roo-
lissa oopperajuhlien tilausproduktiossa aika ja uni 
ja 2004 hän palasi savonlinnaan alfiona. Vuosina 

2005 ja 2006 Kotilainen teki oopperajuhlilla Matti 
Puikkasen roolin sallisen ratsumiehessä. Kesällä 
2007 hän lauloi alexin roolin Olli Kortekankaan 
isän tyttö -oopperan kantaesityksessä.

Muita tärkeitä tehtäviä ovat olleet mm. Tamer-
lano Händelin samannimisessä oopperassa, figaro 
rossinin sevillan parturissa, Kreivi Tomski Tsai-
kovskin Patarouvassa, Tonio Leoncavallon Pajat-
sossa, ja nimirooli Leevi Madetojan Juhassa.

Viime kausilla Kotilainen on vieraillut ahke-
rasti oopperataloissa eri puolilla Eurooppaa mm. 
Belgiassa, Hollannissa, saksassa, ranskassa ja 
Espanjassa. Joulukuussa 2000 kantaesitettiin 
Brysselin Théàtre royal de la Monnaiessa Philippe 
Boesmansin ooppera Wintermärchen, jossa Juha 
Kotilainen lauloi antigonuksen roolin. Pari kuu-
kautta myöhemmin tämä kansainvälisesti kehuttu 
produktio vieraili suurella menestyksellä Lyonissa, 
nyt Kotilainen pääroolissa Leontesina. Wintermär-
chen-ooppera on sittemmin vieraillut mm. Parii-
sissa (2001) ja Barcelonassa (2004). Viimeisimpiä 
oopperaproduktioita ovat olleet mm. shostakovit-
shin Lady Machbet, Musorgskin Boris Godunov, 
Mozartin Don Giovanni ja Verdin Otello.

Juha Kotilaisen ohjelmistoon kuuluvat olennai-
sesti myös lied – ”klassisesta” liedistä nykysävel-
täjien teoksiin – sekä basso-baritoni-osat suu-
rissa kirkkomusiikkiteoksissa. Kotilainen on esit-
tänyt lukuisia kertoja mm. Bachin Matteus-pas-
siota, Johannes-passiota ja Haydnin Luomista 
Peter schreierin johdolla, h-molli-messua Harry 
Christophersin johdolla ja esiintynyt oratoriosolis-
tina Esa-Pekka salosen johdolla. Helsingin kaupun-
ginorkesterin solistina Kotilainen on laulanut mm. 
Orffin Carmina Buranassa, Berliozin oratoriossa 
Kristuksen lapsuus ja Beethovenin 9. sinfoniassa. 
Kotilainen on laulanut Jukka-Pekka sarasteen joh-
dolla schönbergin Gurre-laulujen Bauerin roolin 
(Helsingin juhlaviikot 2001) ja Haydnin Luomisen 
basso-baritoniosat mm. Helmut rillingin johdolla 
(sinfonia Lahti 2002) ja Bachin h-molli messun 
(sinfonia Lahti 2005) Helmut rillingin johdolla sekä 
suuren baritoniosan Luciano Berion viimeiseksi jää-
neessä orkesterisävellyksessä La stanze Helsin-
gin Musica Novassa 2004. Vuonna 2006 Kotilai-
nen esitti mm. schubertin Winterreisea Tokiossa 
sekä esiintyi useilla eurooppalaisilla festivaaleilla 
mm. alankomaissa, itävallassa ja italiassa. Näy-
täntökaudella 2007–2008 Kotilainen laulaa suo-
men kansallisoopperassa Marcellon roolin Pucci-
nin La Bohèmessa.

Nyt toukokuun lopulla on tulossa Espanjassa lau-
luresitaali yhdessä pianisti ilmo rannan kanssa.

Lähteet:
savonlinnan Oopperajuhlien juhlakirjat 
www.fazerartists.fi 
www.operafin.fi

Juha Kotilainen laulaa mielellään Bachia. Hän sanoo: 
”Tuntuu juuri siltä, että olen evankeliumin välittäjä, sa-
noman välittäjä tai tuoja, on kyseessä sitten Bachin Johan-
nes-passio, Matteus-passio tai Jouluoratorio.”
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