Een golf van nieuwe Wagner-premières
Minze bij de Weg
Het regende dit jaar Wagner-premières in de operahuizen. De ontvangst was, laten we het vriendelijk
formuleren, nogal wisselend. Hieronder een beknopt overzicht. Mocht u in de komende jaren een van
deze voorstellingen bezoeken, dan bent u gewaarschuwd.

Wenen
We beginnen in de Weense Staatsoper, waar de nieuwe Tristan und Isolde al voor de première voor
onrust zorgde. Tijdens de generale repetitie werd er zo hard boe geroepen dat theaterdirecteur Bogdan
Roščič voor aanvang van het tweede bedrijf dreigde de zaal te laten ontruimen. Boe roepen mag alleen
als je kaarten voor een echt voorstelling hebt, liet hij weten. Dat klonk bijna als een uitnodiging,
schreef de Salzburger Nachrichten, want
bij de première klonken protesten zoals
er in Wenen lang niet meer waren
gehoord. Dat had alles te maken met de
regie van Calixto Bieito. In de eerste
akte had hij de vloer onder water gezet
en moest Tristan (tenor Andreas
Schager) zijn optreden liggend in het
water beginnen. De liefdesdrank kwam
niet uit een flesje, maar werd eenvoudig
uit het vloerwater opgeschept. In het
tweede bedrijf was het niet Melot die
Tristan und Isolde (© Wiener Staatsoper GmbH / Michael Pöhn)
Tristan neerstak, maar verwondde de
tragische held zichzelf. Verder bleef de
regie afstandelijk en abstract, schreven de recensenten.
Meer waardering was er voor de musici. Wel kun je lezen dat de première niet perfect verliep en dat
de latere voorstellingen een stuk beter waren. Zei Bernard Haitink niet dat je nooit naar een première
moet gaan en pas vanaf de derde voorstelling kaartjes moet kopen? Vooral Andreas Schager (Tristan)
werd geprezen, om zijn stem, zijn interpretatie en zijn uithoudingsvermogen. Ook Martina Serafin
(Isolde) haalde probleemloos het einde al klonk zij af en toe wat schril. En grote waardering was er
voor chef-dirigent Philippe Jordan die het orkest wondermooi liet klinken. Het enige probleem was
soms het volume, maar dat schijnt ook te liggen aan de Weense orkestbak, die nogal hoog ligt.

Parijs
Heel anders was de waardering voor het orkestspel bij de Parsifal in Parijs, in de regie van Richard
Jones. Althans, als je de website van de Süddeutsche Zeitung mag geloven. Volgens de recensent
deden regisseur en dirigent Simone Young hun best het werk te ontdramatiseren. Met als gevolg dat
het allemaal ‘zacht, gedragen en
ondramatisch’ klonk. En traag. Dirigent
Hartmut Haenchen, die vindt dat Parsifal
binnen vier uur klaar moet zijn, had er
ongetwijfeld van gegruwd. Gemakkelijk
voor de zangers was het overigens wel, ze
hadden geen moment problemen om boven
het orkest uit te komen.
Dat je er ook heel anders tegenaan kunt
kijken bewees de website Operawire. Die
omschreef de directie van Simone Young als
‘briljante scherpzinnigheid’. Beide
recensenten waren het er wel over eens dat
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de regisseur erin was geslaagd het werk te

ontmythologiseren. Bijvoorbeeld door de graalridders in joggingpakken te kleden en uiteraard door de
nodige verwijzingen naar nazi-Duitsland. Of dat geslaagde ingrepen waren, daarover waren ze het dan
weer oneens. Operawire vond het al met al een geslaagde exercitie, de Süddeutsche had het over
banalisering. Waardering was er van beide kanten voor de zangers, zoals Kwangchul Youn
(Gurnemanz), Brian Mulligan (Amfortas), Marina Prudenskaja (Kundry) en Simon O’Neill (Parsifal),
al viel de laatste tijdens de voorstelling wel terug.

Berlijn
En dan de nieuwe Meistersinger bij de Deutsche Staatsoper Berlin. Voor de regie was het bekende
regisseursteam Jossi Wieler en Sergio Morabito aangetrokken, uitgesproken representanten van het
regisseurstheater. Voor wie bij
deze namen niet direct een
belletje gaat rinkelen: het waren
de regisseurs die in 2006 de
Amsterdamse Don Giovanni in
een beddenpaleis lieten spelen.
Het lag dus voor de hand dat
deze productie zich niet rond een
schoenmakerij afspeelde maar
elders. Hans Sachs had zich tot
muziekdocent voor slagwerk aan
een conservatorium laten
omscholen. Als extra breuk met
het oorspronkelijke werk liep hij
bijna de hele tijd blootsvoets
rond. De hele voorstelling
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speelde zich trouwens aan dat
conservatorium af en het
hoofdthema was machtsmisbruik en seksueel ongewenst handelen.
Laten we zeggen dat niet iedere recensent onder de indruk was van die aanpak. Zo schreef klassikbegeistert.de: “Was aber in knapp sechs Stunden inklusive Pausen zu sehen war, kann man nur als
Bankrott-Erklärung dieses Teams bezeichnen.” En volgens NWZ.de gaat het om “Ein unbeschreiblich
nichtssagendes, szenisch unbeglaubigtes Tohuwabohu.“ Andere media waren meer gematigd in hun
kritiek op de regie, maar juichend was niemand. Niet vreemd dus dat er aan het slot flink boe werd
geroepen. Een bezoekster van de première relativeerde dat tegenover persbureau dpa: “Als je na een
Wagner-première uitgejouwd wordt, weet je dat je iets goed hebt gedaan.”
Muzikaal zat het beter in elkaar, zij het niet flitsend. Samengevat: Hans Sachs (Johan Reuter) was
goed, Walther von Stolzing (Klaus Florian Vogt) uitstekend, Heidi Sober (Eva) kon de rol niet aan en
de stem van de nachtwaker (Günther Groissböck) klonk van de geluidsband. Dirigent Markus Stenz
was niet altijd overtuigend, maar dat had er ongetwijfeld mee te maken dat hij chef-dirigent Donald
Runnicles op het laatste moment moest vervangen.

In het kort
Nog een paar premières in het kort. De opera van Dortmund begon zijn nieuwe Ring niet met Das
Rheingold, maar met Die Walküre. Voor de regie was veteraan Peter Konwitschny aangetrokken. In
tegenstelling tot zijn gewoonte haalde hij het verhaal niet overhoop, maar concentreerde hij zich op de
relatie tussen de personen. De Süddeutsche Zeitung schreef daarom: “De Walküre van Konwitschny
bevat de zeldzame belofte dat men zich nu al kan verheugen op de resterende avonden.” Het orkest
was uitstekend, de zangers prima tot goed.
Ook de Opera in Zürich begon met een nieuwe Ring. Hier was Das Rheingold wel het eerste deel.
Volgens Das Opernglas begon de nieuwe chef Gianandrea Noseda zo enthousiast aan de intro, dat hij
halverwege al aan het maximale geluidsvolume zat. Daarna hield hij het echter transparant, wat de
zangers ten goede kwam. Tomasz Konieczny stak als Wotan boven iedereen uit. De regie van artistiek

directeur Andreas Homoki was nogal onrustig. Later in deze Ring maakt Klaus Florian Vogt zijn
debuut als Siegfried. Zie elders in dit nummer.
In Stuttgart tenslotte werd de nieuwe Ring vervolgd met Die Walküre. Stuttgart behoort tot de betere
en ook meer avontuurlijke Duitse operatheaters. Rond de eeuwwisseling werd daar al eens een Ring
opgevoerd met voor ieder deel een andere regisseur. Dit keer ging die opsplitsing nog verder. Voor
Die Walküre werd voor ieder bedrijf een ander ontwerpteam aangetrokken. Dat leidde uiteraard tot
visuele versplintering, waardoor het aan dirigent Cornelius Meister was voor de muzikale eenheid te
zorgen. Dat lukte hem wonderwel. Okka von der Damerau, van oudsher een mezzo, maakte een
veelbelovend debuut als Brünnhilde.

