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Kirjoittaessani tätä olen asunut Tübingenissä 
kolme kuukautta, ja sinä aikana olen ehtinyt 
käydä neljä kertaa Stuttgartin valtionooppe-
rassa. Itse talo on vallan miellyttävä, vanhan-
aikainen oopperatalo, jossa on erinomainen 
akustiikka. Kaikki neljä näkemääni ooppera-
ohjausta edustivat Saksassa vallitsevaa “Re-
gietheater”-tyyliä, jossa ohjaajan näkemys 
teoksesta on tärkein tekijä, monesti libreton 
tai jopa musiikin kustannuksella. 

Lentävä hollantilainen oli ensimmäinen Wag-
ner-kokemukseni Stuttgartissa. Ohjaus oli es-
panjalaisen Calixto Bieiton, joka on viime 
vuosina saanut runsaasti huomiota epätaval-
lisilla ohjauksillaan. Hänen yltiömodernit, 
dekonstruktionistiset ja ylilyövät ohjauksen-
sa ovat saaneet pääosin ankaraa kritiikkiä, 
mutta tästä huolimatta (tai ehkä juuri täs-
tä johtuen) hän on kysytty oopperaohjaaja: 
tällä hetkellä Stuttgartissa pyörii peräti kol-
me hänen ohjaamaansa teosta, ja hänen oh-
jauksiaan voi nähdä lukuisissa muissakin Eu-
roopan oopperataloissa. Olin aiemmin näh-
nyt vain yhden Bieiton ohjauksen, nimittäin 
Don Giovannin Englannin kansallisoopperas-
sa 2000-luvun alkupuolella. Tämä oli yksise-
litteisesti surkein ikinä näkemäni ooppera-
ohjaus, jopa kamalampi kuin Suomen kan-
sallisoopperan nykyistä produktiota edeltä-
nyt Taikahuilu. Tästä onnettomasta ja täysin 
mauttomasta ohjauksessa ei ollut mitään edes 
lievästi positiivista sanottavaa. Tuulipuvus-
sa heilunut Don Giovanni viskoi kaljatölk-
kejä ympäri lavaa, lauloi serenadinsa puhe-
limeen ja paistoi juhlaillallisekseen kanan-
munia trangialla. Pitää vain ihmetellä mitä 

oopperan (pääosin huumehurmiossa pyöri-
vät) naiset hänessä muka näkivät. 

Ymmärrettävästi olin siis hieman huolis-
sani siitä, minkälaiseen käsittelyyn Wagne-
rin teos joutuisi. Hollantilaisessa lopputulos 
oli onneksi parempi kuin tuo täysin kelvo-
ton Don Giovanni, kohdin jopa viihdyttävä, 
mutta kokonaisuutena melkoinen sekasotku. 
Bieitolla on selvästi hyviä ideoita, ja hänel-
lä on ilmeisesti kyky saada laulajat omistau-
tumaan ohjauksensa kyseenalaisempiinkin 
puoliin. Valitettavasti kaikki hyvät ideat lai-
menivat huonojen ideoiden vuohon – Biei-
to kuuluu niihin ohjaajiin, jotka eivät usko 
siihen, että musiikki yksin voisi kannattaa 
joitakin kohtauksia, vaan näyttämöllä täytyy 
koko ajan olla (turhaa) tapahtumaa. 

Ooppera alkoi itse asiassa varsin vakuut-
tavasti. Alkusoiton aikana näyttämön edes-
sä oli läpikuultava esirippu. Takavalaistuk-
sen avulla nähtiin silhuettikuvina, kuinka 
Senta joutui toistuvasti perheväkivällan koh-
teeksi. Hän kirjoittikin “Rette mich” (pelas-
ta minut) esirippuun moneen otteeseen al-
kusoiton loppua kohden. Tämä oli vallan 
lupaava alku, ja ehdottomasti Bieiton pa-
ras idea. Pahoinpidelty Senta kehittää siis 
mielikuvitushahmon paetakseen ankaraa 
todellisuuttaan.

Valitettavasti esiripun noustessa tilanne 
meni huonompaan suuntaan. Näyttämö 
oli kuin ankea hiekkaranta laskuveden ai-
kaan lätäkköineen ja tihkusateineen, mikä 
oli sinänsä vallan sopivaa. Valitettavasti vet-
tä tihkui koko oopperan ajan, ja hiljaisem-
missa kohtauksissa jatkuva ropina alkoi hie-
man häiritä. Daland (tai oikeammin Donald 
tässä versiossa) miehistöineen, jotka ovat il-

meisesti ylityöllistettyjä bisnesmiehiä, saapu-
vat kumiveneellä paikalle. Tähän liittyi oh-
jauksen toinen alituiseen häiritsevä sivute-
kijä, kun näyttämön takaseinälle projisoin-
tiin iskulauseita, jotka voisivat olla suoraan 
konsulttifirman järjestämiltä henkilöstön 
motivointipäiviltä. Hollantilaiseksi paljas-
tuu yksi kumiveneessä istuvista herroista, 
lähellä burn-outia oleva liikemies siis. “Die 
Frist ist um” tarkoitti tässä yhteyksessä epäi-
lemättä umpeutuvaa takarajaa… Monologin-
sa päätteeksi Hollantilainen yrittää itsemur-
haa kaatamalla bensiiniä päällensä, mutta ei 
tietenkään onnistu aikeessaan. Tämä pieni-
muotoinen liikemaailman kritiikki oli Biei-
ton parempia ideoita, ja konsepti olisi saat-
tanut toimiakin jossain määrin, jos hän oli-
si malttanut keskittyä vain tähän aspektiin. 
Mutta perämiehen laulun aikana ilmaantu-
vat kabareetytöt ja bordelli tekivät koko koh-
tauksesta absurdin, jolloin Hollantilaisen tus-
ka ei välittynyt, eikä edes kohtauksen sisäi-
nen logiikka ollut johdonmukaista. 

Toisen kohtauksen alku oli jälleen niitä 
onnistuneempia hetkiä. Kylän naisväki ovat 
kaikki sievoisia, blondattuja edustusrouvia 
pukeutuneina 60-luvun tyyliin. Kehruulau-
lun aikana rouvat esittelivät jääkaappiensa 
(kullakin omansa) sisältöä erittäin huvitta-
van koreografian mukaan. Senta, kamaline 
vaaleine peruukkeineen, ei sovi joukkoon lai-
sinkaan vaan yrittää paeta tästä ahdistavasta 
ympäristöstä mielikuvituksensa avulla (Hol-
lantilaisen kuvaa, josta puhutaan niin pal-
jon, ei tietenkään ole). Hän viskaakin balla-
din lopuksi peruukkinsa pois. Georg (Erik), 
verkkaripukeinen tyhjäntoimittaja, kohtelee 
Sentaa väkivaltaisesti. Tämän ohella hän kaa-
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taa ympärillä olevia jääkaappeja – harrastus, 
johon myös muut hahmot vuorollaan osallis-
tuvat. Donald saapuu, aluksi ilman Hollan-
tilaista. Hän on humalassa, ja myös hän on 
väkivaltainen Sentaa kohden ja pakottaa tä-
män laittamaan peruukkinsa takaisin päähän-
sä. Tämä Sentan kohtaama väkivalta ja sorto 
oli ehdottomasti ohjauksen paras oivallus – 
ikävää vain, että Bieito ei jaksanut kunnol-
la viedä tätä ajatusta loppuun asti, vaan tyy-
tyi siihen, että Donald perämiehineen kaa-
tavat taas pari jääkaappia ja jättävät Sentan 
kaksin Hollantilaisen kanssa, joka jostain 
syystä riisuu yläkehonsa paljaaksi dueton ai-
kana. Dueton loppua kohden Senta ja Hol-
lantilainen alkoivat viillellä itseään ja toisi-
aan veitsellä. Ehkä tämä kuvasi Sentan ää-
rimmäistä psykologista hätää, mutta tämän 
merkitys jäi melko epäselväksi.

Merimiesten kuoro oli taas pääosin onnis-
tunut ohjauksellisesti. Koko joukko oli heti 
alkuunsa reilussa humalassa, ja kabareety-
töt bordelleineen (jonka päällä perämies is-
tui) olivat jälleen maisemissa. Hollantilaisen 
miehistön keskeyttäessä merimiesten laulun 
koko näyttämö sortui kaaokseen kuorolais-
ten säntäillessä ympäriinsä kauhunsekaisin 
tuntein, yksi jopa ilkosillaan. Kuorolaiset to-
sin jäivät näyttämölle kun Senta ja Hollanti-
lainen tulivat kumiveneessään paikalle. Ge-
org saapui kantaen kirvestä, ja odotinkin että 
hän tappaisi Sentan sillä oopperan lopuksi. 
Näin ei kuitenkaan käynyt, vaan Georg hor-
toili pitkin näyttämöä kirveensä kera Sentan 
vaipuessa Hollantilaisen (edelleen yläosatto-
mana) kanssa tietokonemonitorin viereen. 
Samalla kumivene nousi ilmaan kantaen 
mukanaan ilmeisesti kuollutta bisnesmiestä, 
joka oli sidottu veneeseen siten, että asento 
toi mieleen ristiinnaulitun. Tätä loppua en 
lainkaan ymmärtänyt, ja Sentan ja Hollan-
tilaisen kohtalo olisi minusta pitänyt kuva-
ta vahvemmin. 

Stuttgartissa esitettiin Hollantilaisen ai-
van ensimmäinen versio, jonka Wagner oli 
sijoittanut Heinrich Heinen tavoin Skotlan-
nin rannikolle. Tästä siis johtuvat hieman 
tavallisesta poikkeavat nimet Donald ja Ge-

org. Tämä seikka myös kyseenalaistaa Wag-
nerin oman kertomuksensa siitä, kuinka hän 
“keksi” oopperan aiheen pakomatkalla Rii-
kasta myrskyn pauhatessa Norjan rannikon 
tuntumassa. Mutta Wagnerhan tunnetusti 
väritti oopperoidensa syntyvaiheita. Musii-
killisesti merkittävimmät erot myöhempiin 
versioihin nähden ovat alkusoiton ja koko 
oopperan loppu, joista puuttuu Wagnerin 
myöhemmin lisäämä pelastusmotiivi. Loppu 
ei kuitenkaan ole aivan samanlainen kuin 
Dresdenin versiossa (jonka voi kuulla mm. 
Otto Klempererin levytyksessä sekä Harry 
Kupferin ohjaamassa kuuluisassa versiossa 
Bayreuthista), jossa Wagner päättää ooppe-
ran synkän dramaattisesti. Tässä alkuperäis-
versiossa loppu on tavanomaisempi. Muu-
toin en huomannut suuria eroja, joskin Wag-
ner teki myöhemmin pieniä muutoksia or-
kestraatioon sekä laululinjoihin. Teos esi-
tettiin Wagnerin toiveiden mukaisesti tau-
otta, mikä korosti Wagnerin oppipoikamais-
ta rakenteen tajua säveltäjänuransa tässä vai-
heessa. Hollantilaisessa kohtaukset ovat lä-
hes poikkeuksetta liian pitkiä musiikilliseen 
sisältöönsä nähden. 

Musiikillisesti ilta oli hyvää keskitasoa. 
Mitään erityisen loistavaa ei ollut tarjolla, 
mutta ohjauksesta huolimatta laulajat teki-
vät pääosin vähintään tyydyttävää työtä. Illan 
parasta antia oli Timo Handshuhn energi-
nen ja taitava johtaminen. Erityisen syvälli-
nen tulkinta ei ollut kyseessä, mutta sellaista 
ei ohjauksen takia voisi odottaakaan. Kohta-
ukset kuitenkin etenivät luontevasti, ja niin 
herkemmät hetket, kuten Hollantilaisen ja 
Sentan duetto, kuin ponnekkaammat koh-
taukset, kuten merimiesten juhla, saivat oi-
keanlaisen käsittelyn. Stuttgartin valtionoop-
peran orkesteri soitti erinomaisesti, ja kuo-
ro teki – kohdin ohjauksesta huolimatta – 
vakuuttavaa työtä. 

Illan molemmat bassot, Yalun Zhang 
(Hollantilainen) sekä Attila Jun (Donald), 
olivat lähinnä luotettavia. Molemmat tarjo-
sivat varsin suoraviivaiset tulkinnat, ja epäi-
lemättä ohjauksen eksentrisyys sekä laulajien 
hieman auttava saksan kielen taito vaikutti-

vat siihen, että tulkinnat jäivät pinnallisiksi. 
Jun tosin vaikutti aariassan erityisen häijyl-
tä kohdellessaan Sentaa kaltoin. Zhang puo-
lestaan selvisi kunnialla Hollantilaisen roo-
lista, vaikka ylärekisterissä olisi saanut olla 
metallisempi sointi. Illan laulajista vaikutta-
vin oli Barbara Schneider-Hofstetter Senta-
na. Hänen äänensä ei ollut aluksi kunnol-
la auki, mutta balladissa hän pääsi kunnol-
la vauhtiin. Schneider-Hofstetterin dramaat-
tinen sopraano soi parhaimmillaan kauniis-
ti ja kiinteästi, ja hän selvisi pääosin hyvin 
Sentan äänellisistä haasteista. Loppua koh-
den hän joutui puristamaan muutaman kor-
kean nuotin, ja pari muuta jäi hieman roik-
kumaan, mutta kaiken kaikkiaan ihailtava 
suoritus. Hän oli myös näyttämöllisesti va-
kuuttava, ja ohjaus, joka poikkeuksellisesti 
Sentan kohdalla oli perusteltu vaikkei aina 
järkevä, teki Sentasta lähes koskettavan hah-
mon. Mutta vain lähes. Trine Øien oli kelvol-
linen Mary. Sen sijaan tenorit eivät vakuut-
taneet. Torsten Hoffmann oli pieniääninen 
perämies, jolla oli selviä vaikeuksia laulunsa 
korkeiden nuottien kanssa. Frank van Ake-
nilla oli oikeanlaista sankarillista sointia ää-
nessään, mutta hän tyytyi mylvimään suurim-
man osan Georgin musiikista, joka edellyttää 
pitkälti bel canto –laulua. Aitoa legatolinjaa 
ei ollut laisinkaan, pelkästään deklamoivaa 
ja usein pakotettua laulua, mikä on kauka-
na ihanteellisesta tässä musiikissa.

Ensikosketus Wagneriin Stuttgartin valti-
onoopperassa ei siis ollut kovinkaan positii-
vinen kokemus. Jos Bieiton älyvapaa ohjaus-
tyyli unohdetaan hetkeksi, Stuttgartin Hol-
lantilaisessa ihailtavia puolia olivat vain kuo-
ro- ja orkesteriosuudet sekä Schneider-Hofs-
tetterin vahvasti tulkitsema Senta. Muuten 
esitys oli korkeintaan keskitasoa, ja kun tä-
hän lisätään kammottava näyttämöllepano, 
lopputulos oli lähinnä pettymys.

K
uva: Sebastian H

oppe

K
uva: Sebastian H

oppe


