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Myös tämä Wie-
nin uusi Valkyy-
ria herätti, kuten 
lähes aina kun on 
kyse Wagnerista, 
mielipiteitä puo-

lesta ja vastaan. Mutta tällä kertaa syynä 
ei ollut wagnerilaisen regietheaterin yli-
ampuvat oivallukset vaan ilmaisuvoimai-
sen ja mielenkiintoisen konseptin puut-
tuminen. Moni asia vaikutti tässä Sven-
Eric Bechtolfin ohjauksessa – lavastus Rolf 
Glittenberg, puvustus Marianne Glitten-
berg – olevan toisin kuin mitä ohjaaja en-
nen ensi-iltaa, erityisesti paljon siteeratus-
sa ja esitellyssä kirjassaan ”Vorabend. Eine 
Aneignung”, esitti. Vaikka tämä teos kä-
sittelikin etupäässä Reininkultaa, vaikut-
taa myös Valkyyrian uutuustuotanto omi-
tuisen irralliselta kirjassa oleviin pohdintoi-
hin ja dramaturgisista assosiaatioista esitet-
tyihin huomioihin nähden. Ensi-ilta osoit-
ti myös virheratkaisuksi aloittaa Ring Rei-
ninkullan sijasta Valkyyrialla.

Aluksi positiiviset vaikutelmat: Bech-
tolfilla on silmää erottaa olennainen ja hän 
osuu yleensä suoraan asian ytimeen, erityi-
sesti tunneherkän henkilöohjauksen ansi-
osta, joka tuo aina esityksen keskipistee-
seen henkilöiden välienselvittelyt. Hän 
näyttää särkyneet henkilöt, korostaa hei-
dän inhimillisyyttään. Näin ovat tehneet 
monet muutkin ohjaajat. Kuitenkin näh-
tävissä on enemmän teatterinäyttelijän 
kuin Wagner-ohjaajan käsiala. Siitä huo-
limatta on tasapaino näyttämötapahtumi-
en ja musiikin välillä aika ajoin vaikuttava. 
Metafora kuolleesta sudesta symboloimassa 
Wotanille Siegmundin lähestyvää loppua 
on mielenkiintoinen yksityiskohta. Toisen 
näytöksen puunrunkoihin aika ajoin proji-
soidut valoreflektiot Wotanin sankareista 
olisivat tarvinneet harkitumman toteutuk-
sen voidakseen symboloida dramaturgisen 
punoksen monikerroksisuutta. Ilmeisesti ei 
Wienin valtionoopperan luxusnäyttämön 
teknisiä mahdollisuuksia haluttu tai osat-
tu juurikaan käyttää?! Varmasti olisi voi-
tu kolmannen näytöksen yhdeksän hevos-
ta vetää pois näyttämöltä, ellei olisi halut-
tu rajoittua keinotekoisesti jo muuallakin 
käytettyyn klassisistiseen näyttämöboksiin 
Hundingin talon ja jopa vuoriston avaran 
seudun lavastuksessa. Turha déjà vu syntyi 
myös esimerkiksi lastensängyistä, jotka il-
meisesti kilpailivat Ch. Mielitzin Meinin-
geniin ja Dortmundiin ohjaamien produk-
tioiden Siegfriedin ammuntayritysten kans-
sa. Mutta myös typerät nuket ja pieni puu-
miekka, jonka Wotan särki polveaan vas-
ten jumalallisessa epätoivossaan…tämä lä-
henteli jo harrastelijamaisuutta, jolla ei ol-
lut juuri mitään tekemistä Bechtolfin en-

nen ensi-iltaa korostaman ajatuksen kans-
sa paluusta myyttiin.

Dramaturgisesti onnistunein oli ensim-
mäinen näytös, jossa tuli heti alussa selväk-
si, että kyse oli vain siitä, kuka vetää mie-
kan maailmansaarnesta. Sillä, että Johan 
Bothan – joka lauloi suurenmoisesti Sieg-
mundin osan – sen sijaan, että lähestyisi in-
tohimonsa kohdetta Sieglindeä, täytyy py-
sytellä Hundingin olohuoneen pöydän ää-
rellä kuin Arminiuksen Teutoburgin metsän 
muistomerkillä, on epäilemättä tekemistä 
hänen fyysisten ominaisuuksiensa kanssa. 
Roolin tulevat vaihtoehtomiehitykset saa-
vat rauhassa yrittää loikkaa pöydän äärestä 
Sieglinden käsivarsille…

Nina Stemme oli illan ehdoton täh-
ti. Hän lauloi Sieglinden osan niin kau-
niisti ja liikuttavasti, että vaikea on kuvi-
tella parempaa, ja vielä niin, että sanoista 
sai selvää. Hän välitti sellaista emotionaa-
lisuutta, joka vahvistaa lujasti hänen ase-
maansa aikamme johtavana naispuolise-
na Wagner-laulajana. Ain Anger on Hun-
ding, joka pystyi pitämään puolensa tämän 
äänellisen unelmaparin korkeimmissakin 
äänissä. Hän lauloi lyyrisesti, mikä on kyl-
lä hyväksi osan musikaalisuudelle, mutta 
mikä ei luo riittävää dramaturgista kont-
rastia. Myös hänen Hundinginsa on lopus-
sa murtunut mies. 

Ongelmallisempaa oli toisessa näytök-
sessä, jossa saattoi heti kuulla, että Wota-
nia esittävällä Juha Uusitalolla oli ongel-
mia äänensä kanssa. Hänen äänensä hil-
jeni koko ajan ja lopuksi pystyi hän oike-
astaan vain puhumaan. Oopperan johtaja 
ilmoittikin ennen kolmannen näytöksen 
alkamista, että Oskar Hillebrandt (koke-
nut Wotan, Hans Sachs ja Alberich), joka 
on tavoitettu puhelimitse, tulisi laulamaan 

kolmannen näytöksen. Ja Hillebrandt lau-
loikin hienosti kulisseista Uusitalon näy-
tellessä lavalla.

Michaela Schuster lauloi vakuuttavas-
ti Frickan osan soinnikkaalla timbrellään 
ja hyvällä ääntämyksellään sekä esitti roo-
linsa intensiivisesti petettynä aviovaimona, 
jolla oli edelleen eroottisia ambitioita. Toi-
vomisen varaa jäi sen sijaan Eva Johansso-
nin suoritukseen nimiosassa. Hänen hyvin 
vaalea sopraanonsa, jossa on keskialueilla 
kaunis intonaatio, on jugendlich-dramaat-
tinen, mikä ei riitä tämän roolin esittämi-
seen – varsinkaan Wienin valtionoopperas-
sa, jossa vaaditaan volyymiä ääneen. Hä-
nen korkeat sävelensä ovatkin varsin pako-
tettuja. Valkyyria-oktetti naurettavissa ho-
peisissa ja verisissä muovitakeissaan kuulos-
ti hyvältä vasta ensemblessä. Kaatuneiden 
urhojen toikkarointi yllättävän vitivalkeis-
sa kylpytakeissaan, ilmeisestikin mielessä 
kaikkea muuta kuin matka Valhallaan, oli 
vähemmän vakuuttavaa.

Franz Welser-Möst motivoi Wienin 
valtionoopperan orkesterin suureen musi-
kaaliseen Wagner-iltaan, joka otti yleisön 
pauloihinsa jo dynaamisessa alkusoitos-
sa. Useissa kohdissa painotti kapellimes-
tari kuitenkin emotionaalista puolta ana-
lyyttisen kustannuksella. Hän olisi voinut 
antaa paikka paikoin vähän enemmän va-
pauksia orkesterin perin juurin kokeneille 
Wagner-muusikoille, jolloin musikaalinen 
kipinä olisi kantanut ensimmäisen näytök-
sen yli kahteen seuraavaankin näytökseen. 
Joka tapauksessa jousisto oli loistokuntoi-
nen ja uskomattoman transparentti. Sellot 
ja puupuhaltimet ylsivät samanlaiseen lois-
tosuoritukseen. Vaskissa oli pari epävarmaa 
kohtaa. Mutta Wotanin osan ongelmien 
johdosta illan musikaalinen anti joka ta-

Valkyyria Wienin valtionoopperassa
ensi-ilta 2.12.2007

Johan Botha (Siegmund) und Nina Stemme (Sieglinde).
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pauksessa hieman kärsi eikä sitä voida ar-
vostella tavallisella mittapuulla. 

Jos ohjaus ei jatkossa parane, ennen kaik-
kea konseptionsa osalta, voidaan jo nyt to-
deta, että tästä uudesta Ring-ohjauksesta ei 
synny minkäänlaisia impulsseja Wagner-re-
septioon. Ja se on, ottaen huomioon Wienin 
valtionoopperan merkityksen ja vaatimus-
tason, yksinkertaisesti liian vähän.

Näytökset 6. ja 20.12.2007

Sen jälkeen kun Juha Uusitalon jännityk-
sellä odotettu ensiesiintyminen Wotanina 
päättyi esityksen aikana ilmaantuneiden ää-
niongelmien vuoksi onnettomasti, korvasi 
hänet seuraavassa esityksessä 6.12. norja-
lainen Terje Stensvold. Stensvold on Tuk-
holman uuden Ringin Wotan ja huolimat-
ta jo korkeasta 63 vuoden iästään hän oli 
siellä suuren persoonallisuutensa ja äänel-
lisen läsnäolonsa ansiosta vakuuttava. Hän 
lauloi Wotanin vuonna 2007 myös Berlii-
nin Deutsche Operissa. Viimeiseen esityk-
seen 20.12. oli Juha Uusitalon ääni vihdoin 
palautunut, joten mielenkiintoista on näi-
den kahden esiintyjän vertailu.

Stensvold esitti Wotaninsa suurella emo-
tionaalisella intensiteetillä ja jo johtuen 
suuresta ikäerosta hänen ja Brünnhildeä 
esittäneen Eva Johanssonin välillä painotti 
hän hyvin autenttisesti isähahmoa. Hänen 
esityksensä tässä hänelle entuudestaan tun-
temattomassa produktiossa oli täydellistä, 
mikä osoitti vaikuttavasti laulajan suuren 
musikaalisuuden. Hänen soinnikas basso-
baritoninsa oli yhtä ilmaisuvoimainen niin 
matalissa kuin korkeissa äänissäkin.

Juha Uusitalo sitä vastoin on vielä hy-
vin nuori Wotan ja hän tekikin siitä syystä 
aivan toisenlaisen roolimuotokuvan. Joka 
tapauksessa esityksestä syntyi vaikutelma, 
että hänellä oli pääpaino äänellisessä suo-
rittamisessa, joten samanlaista intensiivis-
tä roolihahmotusta kuin Stensvoldilla ei 
päässyt syntymään, mikä oli havaittavissa 
varsinkin loppukohtauksessa Eva Johans-
sonin kanssa. Kokonaisvaikutelma Stens-
voldin esityksessä oli huomattavasti vah-
vempi. Uusitalon timbre on Wotanin roo-
liin huomattavan vaalea, se liikkuu lähes 
heldenbaritonin alueella. Tietyissä kohdissa 
olisi syvempi ääni roolin luonteenomaisel-
le esittämiselle toivottavaa. Sen sijaan kor-

keat äänet syntyvät hänen voimakkaassa 
ja robustissa äänessään vaivattomasti ja 
loistokkaasti. Kuitenkin hänen roolisuo-
ritustaan rasittaa Stensvoldiin verrattuna 
emotionaalisen intensiivisyyden puute. Täl-
lä osa-alueella – esimerkiksi intensiivisem-
män elekielen alueella – täytyisi Uusitalon 
vielä työstää roolia voidakseen ruumiillis-
taa Wotanin kaikkia ulottuvuuksia.

Suomennos Heikki Virri

Juha Uusitalo (Wotan)
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