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Oopperataloista on muodostunut eräs observatorioarkkitehtuurin ja 
kurinpidollisen instituution muunnelma, jonka yhtenä keskeisenä pää-
määränä on tuottaa sekä pitää yllä tottelevaista ja alistettua ruumiillista 
subjektia. Aiemmin selkeästi näkyvillä ollut tietyn subjektin edustama 
perinteinen valta on häipynyt taka-alalle lähes näkymättömän panopti-
sen vallan tieltä. Esitän tutkimuksessani oopperanäyttämön esiintyjien, 
oopperainstituution asiantuntijoiden ja oopperassa kävijöiden joutuneen 
osaksi modernin kurinpitovallan objektivoivia ja subjektivoivia käytäntö-
jä. Ooppera ei kuitenkaan ole mikään yhtenäinen kenttä tai instituutio, 
vaan siihen sisältyy myös toisin tekemistä ja tilallista vastarintaa. Tämän 
mahdollistavat toisaalta produktioihin, toisaalta yleisöön liittyvät subjek-
tiasemat. 

Rigoletto Göteborgin oopperassa
Tarkastelen tutkimuksessani Göteborgin oopperan Rigolettoa visuaali-
sen toisin tekemisen vastarintana, jossa oopperayleisön identiteetti- ja si-
mulaatiotyö ajautuu kriisiin. Lavastamani ja puvustamani Giuseppe Ver-
din Rigoletto-ooppera esitettiin Göteborgin oopperassa näytäntökaudella 
2004–2005. Työskentelin Göteborgin oopperan produktiossa ohjaaja Vilp-
pu Kiljusen työryhmässä, jossa valosuunnittelijana toimi Ilkka Paloniemi. 

IV   Oopperan tilallinen kuri tuottaa identiteettejä
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En kuitenkaan tarkastele oopperaproduktiotamme työryhmän lähtökohdis-
ta käsin, vaan irrotan sen osaksi postmodernia antiessentialistista tarkaste-
lua, jossa korostuvat ennen kaikkea yksilöä ympäröivät instituutiot, niihin 
liittyvät diskurssit ja valta sekä ruumiillisen subjektin kulttuurisesti raken-
tunut asema ja identiteetti. Pyrkimykseni on vastakkainen essentialistiselle 
ajattelutavalle, joka kieltää instituutioiden merkityksen osana yksilöiden ra-
kentumista. (Ks. Best & Kellner 1991, 210.) 
 Antiessentialistisesta lähestymistavasta käsin politisoin katsojaa ym-
päröivän oopperainstituution ja sen arkkitehtuurin korostaen kummankin 
merkitystä subjektin aseman ja identiteetin rakentumisprosessissa. Tämä 
prosessi on sekä esiintyjien että katsojien tapauksessa sidoksissa ympäröi-
vään kulttuuriin, sen diskursseihin ja niiden käytäntöihin. Katsojilla voi 
olla myös kulttuurista pääomaa, jonka perusteella he asettuvat oopperakat-
somossa erilaisiin asemiin. Kulttuurinen pääoma merkitsee valtaa, jota kat-
sojat voivat käyttää oopperainstituution sisällä esitysten ja laulusuoritusten 
arvioimiseen. Kun oopperakatsoja arvioi, hän tuo samalla esiin taiteellisen 
näkemyksensä, joka heijastaa arvioijan asemaa oopperan kentällä. Taiteel-
liseen näkemykseen liittyvät ne ajattelutavat ja asenteet, joiden perusteella 
katsojat tekevät arvioita taiteesta. 
 Käytän tutkimustekstissäni sekä instituution että kentän käsitteitä. 
Liitän oopperainstituution Foucault’n valta-analyysiin, jota esittelen tut-
kimustekstissäni. Kentän käsitteen olen ottanut käyttöön sosiologi Pierre 
Bourdieun kulttuurista erottautumista käsittelevästä teoriasta. Katsomon 
valtaa ja katsojien erilaisia asemia voi tarkastella Bourdieun esittelemien 
kentän, kulttuurisen pääoman ja habituksen käsitteiden avulla. Bourdieun 
muotoilemat käsitteet liittyvät kulttuurisiin eroihin, erottautumiseen ja 
symbolisiin valtataisteluihin. (Mäkelä 1994, 245–244, 250.) Kentän käsite 
jakaa yhteiskunnan sosiaalisen tilan erilaisiin toiminnan alueisiin, joiden 
hallinnasta ja niille ominaisista pääomista käydään jatkuvaa kamppailua. 
Pääomat voivat liittyä talouteen, koulutukseen, arvostukseen, vaikutusval-
taan ja sosiaalisiin suhteisiin. (Mt., 250; Roos 2013, 1.) Taiteen kentällä 
merkittävä pääoman muoto on kulttuurinen pääoma, joka perustuu kentäl-
lä olemassa oleviin pelisääntöihin koskien kulttuurin tuntemusta, sopivaa 
kulttuurista makua ja oikeanlaisia toimintatapoja (Purhonen ym. 2006, 34; 
Mäkelä 1994, 250). 
 Oopperan kentällä tarvitaan erilaista kulttuurista pääomaa kuin nyky-
taiteen kentällä, ja kulttuurinen pääoma onkin pirstoutunut samaan ta-
paan kuin sosiaalisen tilan toiminnan alueetkin. Kulttuurin eri kentillä ei 
ole mahdollista esittää arvovaltaista arvostelmaa, joka ei noudattaisi tietyn 

diskursiivisen muodostelman sääntöjä – esimerkiksi tässä tapauksessa Ri-
goletton tulkintojen diskurssin. Kaikkiin oopperakentän asemiin ei liity 
yhtä suurta valtaa, joten marginaalisesta asemasta käsin esitetty kriittinen 
arvostelma laimenee oopperakentän diskursseissa ja normatiivisten sääntö- 
ja käyttäytymisjärjestelmien sisällä. Postmodernin ajattelutavan mukaan eri 
kentät, kulttuurinen pääoma, arvostelman ilmentämä taiteellinen näkemys 
ja arvostelman esittäjän habitus ovat kaikki kulttuurisesti rakentuneita ja 
tuotettuja. 
 Bourdieun esittämä habituksen käsite liittyy ruumiilliseen subjektiin ja 
subjektin toimintaan sosiaalisessa tilassa ja sen eri kentillä. Bourdieu si-
sällyttää habituksen käsitteeseen myös ruumiillistuneen tiedon, joka liit-
tyy tiedostomattomaan toimintaan vastakohtana abstraktille älyllisyydelle. 
(Mäkelä 1994, 251, 254; Kivinen 2006, 238; Roos 2013, 1, 8.) Habitus 
”on mekanismi, jonka kautta merkitykset sisäistetään ja ruumiillistetaan” 
(Mäkelä 1994, 254). Habituksen voidaan katsoa muokkautuneen sub-
jektin historian, kasvatuksen ja koulutuksen tuloksena (Roos 2013, 8). 
Määrittelen habituksen ruumiillisen subjektin sosiaaliseksi olemassaolon 
tavaksi, jossa yhdistyvät tietoisesti ja tiedostamatta omaksutut kulttuuri-
set asenteet, toimintatavat ja valinnat. En liitä habitukseen subjektin ajat-
telutapoja, koska Bourdieu painottaa habituksen ruumiillista, tiedostama-
tonta ja ei-rationaalista luonnetta (ks. Roos 2013, 8). En kuitenkaan pidä 
habituksen käsitettä postmodernista näkökulmasta käsin käyttökelpoisena, 
ellei habitusta ymmärretä kulttuurisesti rakentuneena ja ellei tunnusteta 
kehollisen subjektin tietoista mahdollisuutta muuttaa ja tuottaa habitus-
taan. Juuri tästä syystä en pidä mielekkäänä olemisen ja tekemisen vasta-
kohtaparia, jossa oleminen edustaisi jotain pysyvää, kun taas tekeminen 
liitettäisiin yksin muutokseen. Habituksessa ja subjektin identiteetissä on 
aina mukana ei-tietoisia piirteitä, jotka katson kulttuurisesti rakentuneiksi. 
Yksilösubjektilla on kuitenkin mahdollisuus purkaa ja muokata myös näitä 
habituksen ja identiteetin ei-tietoisia piirteitä tunnistamisen, toisin tois-
tamisen ja toisin tekemisen avulla. Käytän habituksen käsitettä tutkimuk-
sessani viittaamaan niihin sosiaalisiin toimintatapoihin, jotka ilmenevät 
oopperayleisön pukeutumisessa ja käytöstavoissa. Bourdieun muotoilemaa 
habitusta on pidetty pikemminkin rakenteita ja toimintatapoja ylläpitävä-
nä olemassaolon tapana kuin niitä purkavana ja muokkaavana toimintana 
(Kivinen 2006, 248). 
 Esitän, että ajatus pysyvästä habituksesta on mahdoton. Pidän habitus-
ta identiteettiä tuottavana olemisen tapana. Vaikka liitän identiteetin te-
kemiseen ja habituksen olemiseen, en pidä habitusta muuttumattomana. 
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Yksilön habitukseen vaikuttavat aina tietty aika ja paikka. Sosiaalisessa elä-
mässä yksilön asema ja identiteetti ovat jatkuvassa liikkeessä ajan ja muut-
tuvan paikan seurauksena. Myös yksilöä ympäröivä kulttuuri ja taiteen eri 
kentät muuttuvat. Ei ole olemassa mitään paikallaan pysyvää, kulttuurises-
ti rakentunutta habitusta, koska käsityksemme habituksesta muodostuu 
aina suhteessa johonkin – liikkeessä olevaan kulttuuriin ja sen muuttuviin 
kenttiin. Vain poikkeustapauksessa habituksen muutos voi olla sama kuin 
kulttuurin ja siihen kuuluvan oopperakentän muutos. Jos kulttuuri tai oop-
peran kenttä muuttuvat, samalla muuttuu myös yksilön habituksen suhde 
niihin, eikä havaintomme yksilön habituksesta voi säilyä samana. Ei ole 
olemassa mitään autonomista, ajatonta ja olemuksellista habitusta, joka 
voisi olla ympäröivästä kulttuurista riippumaton. Jos identiteetti, jonka 
osana habitusta pidän, on fragmentoitunut, täytyy myös habituksen olla 
tätä. Postmodernista perspektiivistä katsoen ei ole olemassa identiteetin 
ydintä, alkupistettä tai pysyviä ominaisuuksia, eikä habituskaan voi sellai-
seksi muodostua.

Observatorioarkkitehtuuri ja vallan toimintaperiaate
Kurinpitovallan keskeisenä arkkitehtonisena mallina voidaan pitää Jeremy 
Benthamin suunnittelemaa modernin ajan vankilarakennusta, panopticonia. 
Panopticon on samalla eräs versio observatorioarkkitehtuurista, jonka tär-
keimpiä elementtejä on valo. Foucault kuvaa panopticonia rakennukseksi, 
jossa on eräänlaisia pienoisnäyttämöjä: ”Jokainen selli vastaa pientä näyttä-
möä ja jokainen näyttelijä on yksin täysin yksilöityneenä ja jatkuvasti näky-
vissä.” (Foucault 2005a, 273.) Selliin tulvivan valon tehtävänä on paljastaa 
ja nostaa esiin tarkkailtavat yksilöt – pimeys kun kätkee ja suojaa katseilta. 
Panopticonissa vanki tietää olevansa valvonnan alainen, vaikkei voikaan ha-
vaita valvovaa katsetta. Panopticonin keskustorni muistuttaa vallan läsnä-
olosta. Keskustornista voi nähdä kaiken vaikkei koskaan tulisikaan itse näh-
dyksi. ”Panopticon on kone, joka erottaa toisistaan näkemisen ja näkyvissä 
olemisen käsitteet” (mt., 273). 
 Teatterit, oopperatalot ja panopticonit ovat kaikki muunnelmia obser-
vatorioarkkitehtuurista. Teattereista ja oopperataloista on muodostunut 
panopticonin kaltaisia koneita, joissa tarkkailtaviin kohdistuva valta ei ole 
kulloisestakin yleisöstä tai yleisön jäsenestä riippuvaista. Luokittelen oop-
peratalon osaksi observatorioarkkitehtuuria, koska sekä oopperassa että 
Benthamin panopticonissa valon säätelemä näkyvillä tai näkymättömissä 
oleminen on arkkitehtuurin mahdollistama tarkkailun ja valvonnan keino. 
Näyttämöltä katsottuna oopperakatsomon hämärään sulautuvat katsojat 
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pelkistyvät epämääräisiksi hahmoiksi näyttämöön suunnattujen kirkkaiden 
valojen seurauksena.
 Oopperan observatorioarkkitehtuurissa toimiva valta ja valvonta eroa-
vat kuitenkin oleellisesti Benthamin kuvaamasta panopticonista. Oopperan 
katsomo ei ole valvontatorni, vaikka katsomosta olisikin mahdollista ero-
tella ohjaajan, oopperan johdon ja musiikkikriitikoiden paikat, jotka yh-
dessä muodostavat eräänlaisen oopperan ideologisen valvomon. Oopperas-
sa valta on hajonnut myös katsomossa istuvalle asiantuntijayleisölle, vaikka 
oopperan tekemisessä ja sen julkisessa arvottamisessa vaikuttavatkin vallan 
hegemoniset subjektiasemat. Useaan eri asemaan jakautunut valta ja val-
vonta on epäyhtenäistä, eivätkä eri subjektiasemista esitetyt arvostelmat 
välttämättä tue toisiaan. Oopperan kentällä taistellaan vallasta, oikeasta 
arvostelmasta ja sen vaikutuksesta hegemoniseen oopperakäsitykseen. Vai-
kuttavat voimat voidaan liittää traditiota vahvistavaan, ylläpitävään tai vas-
tustavaan toimintaan. 
 Oopperainstituution sisällä toimivat yksilöt joutuvat sekä objektivoin-
nin että subjektivoinnin kohteeksi. Asiantuntijat, esiintyjät ja yleisö tark-
kailevat toisiaan mutta myös itseään. Subjektista on Foucault’n mukaan 
tullut objekti itselleen sekä tieteellisissä diskursseissa että erilaisissa insti-
tuutioissa. Subjektien objektivoiminen on eräs keskeisimmistä vallankäytön 
muodoista (Alhanen 2007, 22, 117). Subjektivointi ja objektivointi liittyvät 
kuriin ja ajatukseen hyödyllisestä ja kuuliaisesta ruumiillisesta subjektista. 
Observatorioarkkitehtuurin kaavan mukaan toteutetuissa laitoksissa toimi-
via subjekteja voidaan analysoimisen lisäksi myös kouluttaa, manipuloida ja 
alistaa. (Foucault 2005a, 187.) Ruumiista onkin pyritty tuottamaan ”yhtä 
tottelevainen kuin se on hyödyllinen” (mt., 188). ”Kuuliainen on ruumis, 
joka voidaan alistaa ja jota voidaan käyttää, muuttaa ja täydentää” (mt., 
187). Ruumista muokkaava valta tuottaa sen hajottamisen ja uudelleen 
muovaamisen avulla, ja näin ruumiiden odotetaan toimivan vallan halua-
malla tavalla. Vallan alistamissa ruumiissa keskeiseksi kurin mekanismiksi 
nousee subjektin ruumiillisen itsekontrollin harjoittaminen ja kurinpito-
vallan sisäistäminen. (Mt., 188–189.) Foucault’n esittämä ajatus ei perustu 
mihinkään ruumiin, kehon tai ruumiillisen subjektin oletettuun alkuperään, 
vaan hän katsoo vallan tuottaneen käsityksemme ruumiista samoin kuin 
subjektista ja sen identiteetistä. 
 En käytä tutkimuksessani Foucault’n teksteissä esiintyvää ruumiin kä-
sitettä, vaan puhun ruumiillisesta subjektista, jossa mieltä ja ruumista ei 
eroteta toisistaan. Selvyyden vuoksi en ole kuitenkaan muuttanut Foucault-
suomennoksessa Tarkkailla ja rangaista käytettyä sanaa ”ruumis” ”ruu-
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miilliseksi subjektiksi”. Sana ”ruumis” liittyykin tekstissäni ennen kaikkea 
Foucault’n teoretisointiin.
 Yksi Rigoletto-oopperan päähenkilöistä on Mantovan herttua, kunin-
kaan piirteet täyttävä yksinvaltias, joka oopperan tarinassa käyttää hy-
väkseen valtaansa ja sen suomia etuoikeuksia. Myös Göteborgin ooppe-
ran Rigolettossa on kysymys kuninkaan vallasta, vaikka tämä valta onkin 
liuennut modernissa yhteiskunnassa lähes näkymättömiin muuttuessaan 
osaksi kurinpitovaltaa ja sen instituutioita. Foucault’n valta-analyysin 
väite on, että näkyvä valta on siirtynyt osaksi kurinpitovallan kasvotonta 
vallankäyttöä, joka on läsnä observatorioarkkitehtuurissa epäyhtenäisten 
subjektien muodostamana tarkkailukoneistona. Panopticon ja erilaiset ob-
servatorioarkkitehtuurin muunnelmat edustavat modernin yhteiskunnan 
kasvotonta ja ruumiitonta tarkkailevaa valtaa. Myös jokainen julkisella 
paikalla oleva valvontakamera toimii merkkinä meitä ympäröivästä ruu-
miittomasta vallasta. (Mt., 275.)  
 Jokaisella observatorioarkkitehtuurin piiriin luokiteltavalla rakennuksel-
la on omat erityispiirteensä. Oopperanäyttämöltä ei esityksen aikana kirk-
kaiden valojen tuottaman ”valoseinän” takia näe katsomoa eikä siellä istu-
via katsojia kuin vain viitteellisesti. Ennen oopperan alkamista, väliajoilla 
ja oopperan loputtua, kun kirkkaat valot eivät nosta näyttämöä esiin, kat-
sojien mielenkiinto kohdistuu toisiin katsojiin, heidän eleillään, ilmeillään, 
käytöksellään ja pukeutumisellaan ilmaisemaansa habitukseen. Väliajoilla 
oopperan näyttämö siirtyy sen hillitysti valaistuun lämpiöön, jossa laulajat 
ja esiintyjät vaihtuvat yleisöön, oopperakentän toimijoihin ja asiantuntijoi-
hin. Myös  esitysten aikana oopperavieraat tarkkailevat toisiaan. Tämä tark-
kailu on kuitenkin näyttämön esiintyjille lähes näkymättömissä. Oopperan 
observatorioarkkitehtuurista muodostuukin Benthamin panopticonia mo-
nimutkaisempi koneisto.

Kuningas oopperassa
Vaikka observatorioarkkitehtuurissa toimiva näkymätön valta onkin tehnyt 
hallitsijan ja valtionpäämiehen valtaa korostavat rituaalit tarpeettomiksi, 
kuninkaallisilla ja hallitsijoilla on lähes aina ollut erityinen rooli ooppe-
ran katsomossa. Hallitsijan paikka on merkitty muihin paikkoihin verrat-
tuna kohtuuttomalla tavalla, tai hallitsijan läsnäolo juuri tietyllä paikalla 
on muuttanut sen ylettömäksi. Kuninkaan esiintymiset eivät voineet olla 
maltillisia, sillä vallan esiin tuomiseksi hallitsijan täytyi olla vaikuttavam-
pi ja dramaattisempi kuin häntä ympäröivän hovin. (Crawford 2010, 198.) 
Aina kun kuningas ja hänen hovinsa ovat paikalla oopperassa, majesteetin 
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ruumis muuttuu tarkan valvonnan kohteeksi, mutta tämä poikkeusyksilö 
katsoo samalla myös oopperan tapahtumia aivan tietyllä tavalla. Kuninkaan 
ruumiillinen subjekti edusti ja edustaa yhä edelleenkin ajatusta jatkuvasta 
valvonnasta.
 Musiikkihistorioitsija David Kimbell on kuvannut tutkimuksessaan Ver-
di in the Age of Italian Romaticism Verdin ajan italialaisten oopperatalojen 
esityskäytäntöjä ja yleisön käytöstä hallitsijan ollessa läsnä. Jo pelkästään 
hovin jäsenten osallistuminen kuninkaallisiksi nimettyjen oopperatalojen 
esityksiin saattoi säädellä aplodien määrää ja ajoitusta. Spontaaneja suo-
sionosoituksia pidettiin vallitsevien sääntöjen ja etiketin rikkomisena. Ho-
vin oma etiketti puolestaan asetti sopivan käytöksen rajat hovin jäsenille 
oopperassa ja teatterissa. Oopperan käyttäytymissäännöt tukivat ajatusta 
hallitsijasta yksinvaltiaana, jonka tahtoa tulee noudattaa. 
 Hoviteattereiden valaistus riippui hallitsijan läsnäolosta. Jos tämä oli 
läsnä, katsomo valaistiin kirkkailla valoilla, jolloin näyttämön valaistusefek-
tit menettivät tehonsa, mutta hallitsija ja hänen edustamansa valta tulivat 
selkeämmin näkyville. Valaistusolosuhteiden vaihdoksilla teatterin toimin-
nan keskipiste siirtyi näyttämöltä hallitsijan aitioon. Muiden aitioiden si-
jainti lähellä kuninkaallista tai herttuallista aitiota nosti niissä istuvien kat-
sojien kulttuurista pääomaa ja sosiaalista statusta ja lisäsi heidän valtaansa 
suhteessa esitettävään oopperaan (Kimbell 1981, 41–44). Hallitsijan, val-
tionpäämiehen ja sosiaalisessa hierarkiassa korkealla olevien yksilöiden kat-
seet edustavat oopperassa näkyvää valtaa, jonka kohteita näyttämöllä olevat 
laulajat ovat. Oikea habitus ja kulttuurinen pääoma lisäävät oopperan ken-
tällä valtaa – myös kurinpitovaltaa, joka suuntautuu näyttämöön, muihin 
katsojiin sekä itse subjektiin.
 Valta ja kuri liittyvät toisiinsa, vaikka ne on Foucault’n mukaan myös 
mahdollista erottaa toisistaan. Valta perustuu perinteisesti näkyvillä oloon, 
kun taas kurinpitovalta pitää kohteensa näkyvillä ja tekeytyy itse näky-
mättömäksi. (Foucault 2005a, 255.) Observatorioarkkitehtuurin eräänä 
muunnelmana oopperatalosta on muokkautunut vähitellen kurinpitoval-
lan instituutio, jossa näkyvä valta näyttäytyy vain satunnaisesti mutta jossa 
näyttämön esiintyjiä objektivoiva tarkkaileva valta kätkeytyy ja hajautuu 
katsomon hämärään. Vaikka oopperayleisön asiantuntijuus perustuukin 
Bourdieun habituksen ja kulttuurisen pääoman käsitteiden perusteella erot-
tautumiseen, ei tällä erottautumisella ole kovinkaan paljon merkitystä oop-
peranäytösten aikana, kun oopperasalin valot on himmennetty ja näyttä-
mölle kohdistuu kirkas valo. Silloin oopperayleisön aplodit, vaikeneminen, 
huokailut, yskiminen, tuoleissa kääntyily, nauru tai buuaukset toimivat kas-
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vottoman yleisön kurinpitovaltana suhteessa näyttämöön. Aplodit, buuauk-
set tai yleisön hiljeneminen eivät identifioidu näyttämöltä katsottuna tiet-
tyyn yksilöön vaan säilyvät kasvottoman ja nimettömän yleisön reaktioina 
ja vallan ilmauksina. 

Sensuurin kuri
Kirjailija Victor Hugon   Le roi s’amuse ja siihen perustuva Verdin Rigoletto 
joutuivat tarkkailun ja sensuroinnin kohteiksi (Budden 1973, 476–477). 
Hallitseva valta näki sekä Hugon näytelmän että Verdin oopperan hyökkää-
vän hallitsijaa, vallan näkyvää kehollista subjektia, vastaan. Hugo kirjoitti 
Le roi s’amuse -näytelmän Pariisin Comédie-Françaiselle, mutta näytelmä 
kiellettiin heti ensimmäisen esityksen (22.11.1832) jälkeen (Halsall 1998, 
106, 110). Rigolettoa sensurointiin ennen sen ensi-iltaa, joka oli Venetsias-
sa 11. maaliskuuta 1851.   Hugo ja Verdi eivät sisäistäneet kurinpitovallan 
vaatimuksia eivätkä valvoneet itse itseään. Foucault’n mukaan tarkkaile-
vasta vallasta on tullut vähitellen ruumiitonta. Valtaa toteuttamaan ei tar-
vita ketään tiettyä yksilöä. Riittää että vallan ”näkyvyyskenttään” joutunut 

k

1820-luvun alussa Hugo luettiin kirjailijana osaksi ”rojalistista romantiikkaa”. Tuolloin hän 
oli hakeutunut yhteen konservatiivisen kuningasvallan puolestapuhujien ja äänenkannattajien 
kanssa. Hugoa voidaan pitää eräänlaisena Bourbonien 1820-luvun hovirunoilijana, sillä Hugo 
antoi teksteissään tuen kuningasideologialle (Hemmings 1987, 167, 212–213). Hugo vertaa 
vuonna 1822 julkaistussa kokoelmassaan Odes et poésies diverses Louis XVII:ta, ”temppelin or-
polasta”, Kristus-lapseen, ja Ranskan vallankumouksen hän selittää olevan taivaasta lähetetty 
rangaistus Ranskan kansakunnalle sen hylättyä uskontoon nojaavan tiensä. (Mt., 171.) Näy-
telmässä Hernani (1830) Hugo esittää ideologisen suunnanmuutoksensa rojalistista kansan 
äänillä oikeutetun keisarivallan kannattajaksi. Näytelmän lopussa kuningas kokee muutoksen 
”himokkaasta itsevaltiaasta uskomattoman viisaaksi ja armeliaaksi hallitsijaksi”. (Mt., 231.) 
Sensuuri kuvasi näytelmän olevan täynnä kaikenlaisia sopimattomuuksia: ”Kuningas puhuu 
usein kuin bandiitti, ja bandiitti kohtelee kuningasta kuin maantierosvoa”. Sensorit halusivat 
kuitenkin sallia Hernani-näytelmän esittämisen ikään kuin varoittavana esimerkkinä teatteri-
yleisölle. (Mt,. 224.) Victor Hugo kääntyi myöhemmin kirjailijan urallaan demokratian ja jopa 
vallankumouksen puolestapuhujaksi (Brombert 1984, 8–9). Tämä kehityskulku oli kuitenkin 
vielä kesken, kun Le roi s’amuse esitettiin ensimmäisen kerran Pariisissa vuonna 1832 (Hem-
mings 1987, 167, 212).

Giuseppe Verdin säveltämä Rigoletto-ooppera esitettiin ensimmäisen kerran Teatro la Feni-
cessä Venetsiassa 11. maaliskuuta 1851 (Budden 1973, 476–477). La Fenice oli maaliskuus-
sa 1850 kutsunut Verdin säveltämään uuden oopperan oopperatalon seuraavaksi karnevaali-
paastonajaksi. Venetsian sensuuriviranomaisia oli huolestuttanut huhu, jonka mukaan Hugon 
”hillittömyyksiä täynnä oleva” näytelmä olisi saanut kielteisen vastaanoton sekä Pariisissa että 
Saksassa. (Kimbell 1981, 254, 260, 267.) Rigoletton säveltäminen ja ensiesitys osuvat aikaan, 
jolloin Italia itsenäistyi ja vapautui Itävallan hallinnasta (Budden 1973, 27).
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subjekti antautuu vallan kohteeksi, omaksuu vallan häneen kohdistamat 
pakotteet ja toimii tämän kasvottoman vallan edellyttämällä tavalla. (Fou-
cault 2005a, 277.) 
 Le roi s’amuse -näytelmän painetun version esipuheessa Hugo totesi 
vuoden 1830 heinäkuun vallankumouksen sallineen ranskalaisille julkai-
suvapauden, joka koskee myös teatteriesityksiä. Kaiken sensuurin lak-
kauttaminen merkitsi Hugolle teatteriesitysten koskemattomuutta, joten 
Le roi s’amuse -näytelmän kieltäminen oli käytännössä teatterin ja näy-
telmäkirjailijan laitonta “ryöstöä”. (Hugo 1964, 124; Halsall 1998, 115.) 
Hugo kirjoitti esipuheessaan näytelmän kieltämisen liittyvän väitteisiin 
sen siveettömyydestä ja moraalittomuudesta sekä kuninkaan hovia koh-
taan suunnattuun kritiikkiin (Hugo 1964, 126, 131–132; Halsall 1998, 
115–116). Monien aikalaistensa tavoin Hugo kyseenalaisti ajatuksen hal-
litsijasta, joka peri asemansa syntyperänsä kautta (Hemmings 1987, 231; 
Brombert 1984, 55). Tämä merkitsi samalla kuninkaan valvovan katseen 
syrjäytymistä kasvottoman vallan tieltä. Kuningas ei ollut Hugolle enää 
”mystinen ylimmän vallan ruumiillistuma”, vaan kansan tahdosta valittu 
hallitsija (Hemmings 1987, 231). 
 Wienin kongressin (1814–1815) jälkeisessä, Bourbon-sukuisten ku-
ninkaiden hallitsemassa Ranskassa kehittyi poliittinen sensuurijärjestelmä, 
joka huolehti siitä, ettei näytelmissä esitettäisi kotimaisiin tai ulkomaisiin 
kuninkaallisiin kohdistuvia halventavia vihjauksia. Kuninkaat saattoivat-
kin muuttua sensorien käsissä herttuoiksi ja kuningattaret herttuattariksi. 
Vuoden 1830 heinäkuun vallankumouksen jälkeen draamojen sensuroinnin 
piti teoriassa loppua, mutta käytännössä uuden kuninkaan Ludvig Filipin 
ensimmäisten viiden hallintovuoden aikana kiellettiin jopa 185 näytelmää. 
Sensorien tehtävä oli sekä moraalinen että poliittinen. Sensuurin tuli pitää 
huolta siitä, ettei aristokratiaa leimattaisi käytökseltään kelvottomaksi, ja 
estää samalla kaikki säädyttömät viittaukset sekä vihjaukset sukupuolikurin 
rikkomiseen. (Mt., 141–142.)

Sensuroitu Rigoletto
Sensuuri, jota Itävalta harjoitti nykyisen Pohjois-Italian alueella ennen 
vuosien 1848–1849 kansannousuja ja vielä niiden jälkeenkin, puuttui kir-
jallisuudesta ja libretoista löytämiinsä epäkohtiin ennen kaikkea poliitti-
sesta, uskonnollisesta ja moraalisesta näkökulmasta (Kimbell 1981, 23). 
Viranomaiset olivat määritelleet teattereiden ensisijaiseksi tehtäväksi ylei-
sön moraalin korjaamisen. Milanoa ja Venetsiaa hallitsevan Itävallan ja sen 
sensuurin hampaissa olivat erityisesti Victor Hugon draamat. (Mt., 24.) 
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 Vallankumouksellinen liikehdintä oli kiristänyt sensuuria Itävallan hal-
litsemilla alueilla, mutta vuosien 1848–1849 kansannousujen jälkeen 
sensuuriviranomaiset saattoivat täyskiellon sijaan sallia Verdin uuden Ri-
goletto-oopperan esittämisen. Oopperan aikakautta ja nimeä sekä tapahtu-
mapaikkojen ja henkilöiden nimiä tuli kuitenkin muuttaa ottaen huomi-
oon alueen hallinnon ja vallan erityispiirteet. Hugon näytelmässä esiintyvä 
Ranskan kuningas François I piti sensuurin vaatimuksesta muuttaa Parman, 
Burgundyn tai Normandian herttuaksi tai Medicien hallitsijasuvun jäsenek-
si. Libreton hallitsija saattoi kuitenkin säilyttää elostelijan olemuksensa ja 
absoluuttisen valtansa. (Kimbell 1981, 23, 25, 27, 271.)
 Venetsian sensuuriviranomaiset olivat pitäneet Hugon Le roi s’amuse 
-näytelmään pohjautuvaa Verdin ja Piaven uutta librettoa (Rigoletto) vas-
tenmielisen moraalittomana ja väittäneet libreton pitävän sisällään myös 
rivoja joutavuuksia. Otettuaan oopperan esittämisen uudelleen harkintaan 
sensorit olivat valmiita luopumaan useista aiemmista vaatimuksistaan. 
Mantovan herttuan käytös sensuurin läpi päästämässä Rigoletto-ooppe-

Venetsia oli säilyttänyt itsenäisyytensä aina vuoteen 1797 saakka, jolloin se joutui osaksi Itä-
vallan Habsburg-hallitsijasuvun alueita (Hearder 1983, 22). Venetsia ehti olla Habsburgien 
hallussa vuoteen 1805 saakka. Napoleon voitti sen ranskalaisille ja liitti osaksi perustamaansa 
Italian kuningaskuntaa (mt., 27). Joulukuussa 1813 Venetsia joutui jälleen Habsburgien mo-
narkian haltuun Itävallan ja Ranskan välisen sodan seurauksena (mt., 30). Wienin kongressis-
sa 1814–1815 Euroopan senaikaiset suurvallat, Venäjä, Itävalta, Britannia ja Preussi, halusivat 
palauttaa maanosan Ranskassa vuonna 1789 käynnistynyttä suurta vallankumousta edeltänee-
seen tilaan (mt., 172; Haddock 2000, 20–21). Wienin kongressi ei kuitenkaan palauttanut Ve-
netsian eikä Genovan tasavaltalaista hallitusmuotoa, vaikka ne olivatkin useimpia Euroopan 
monarkioita vanhempia (Hearder 1983, 173). Vain muutamia vuosia ennen Rigoletto-ooppe-
ran ensi-iltaa oli eri puolilla Eurooppaa ja Italiaa syntynyt vallankumouksellista liikehdintää, 
joka oli johtanut kansannousuihin ja sotiin vuosina 1848–1849 (mt., 2; Breuilly 2000, 109–
110). Venetsiassa oli alkanut maaliskuussa 1848 vallankumous, ja Itävallan joukkojen karkot-
tamisen jälkeen muodostettiin lyhytaikainen San Marcon tasavalta, joka antautui Itävallalle jo 
seuraavan vuoden elokuussa (Hearder 1983, 195, 202, 209; Breuilly 2000, 112, 128). 

Euroopan ”hullun vuoden” 1848 tapahtumat eivät keskittyneet erityisesti mihinkään tiettyyn 
maantieteelliseen paikkaan. Levottomuudet alkoivat tammikuussa 1840 Sisilian Palermosta ja 
jatkuivat helmikuussa Pariisin vallankumouksella. Historioitsijat ovat kuitenkin antaneet Pa-
riisin tapahtumille Palermoa suuremman merkityksen, sillä niiden on nähty toimineen alku-
sysäyksenä kansannousuille muualla Euroopassa. Maaliskuussa levottomuudet olivat edenneet 
Habsburgien Itävaltaan, mikä johti hallituksen myönnytyksiin, kansleri Mettenichin eroon sekä 
sotilaallisesta väliintulosta pidättäytymiseen. Vallankumouksellinen aika kesti suhteellisen ly-
hyen ajan ja vastavallankumoukselliset olivat kukistaneet kapinalliset jo vuoden 1849 kesään 
mennessä. Vallankumouksen seurauksena kuningas Ludvig Filip luopui kruunusta ja Ranskaan 
julistettiin toinen tasavalta. (Breuilly 2000, 109–110.)
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rassa ei eroakaan oleellisesti Hugon näytelmän François I:n toiminnasta. 
Sensuuriviranomaisille ei ollut kuitenkaan kelvannut Ranskan 1500-luvun 
kuningas ja tämän hovi. (Mt., 24, 268, 271.) Olisiko tapahtumien sijoittu-
minen kuninkaan hoviin voinut haastaa myös Itävallan keisarin moraalin 
ja aseman?  
 Rigoletton tapahtumapaikka vaihtui Ranskan kuninkaan hovista italia-
laisen herttuan palatsiin. Kaikkien henkilöiden nimet muutettiin, jolloin 
François I:stä tuli Mantovan herttua, Tribulet muuttui Rigolettoksi ja hä-
nen tyttärensä nimettiin Blanchen sijaan Gildaksi. (Budden 1983, 481.) 
Verdi oli ennakoinut jo aiemmin sensuurin estävän oopperan esittämisen 
tai Le roi s’amuse -nimen käytön ja oli suunnitellut oopperalle uutta nimeä: 
La Maledizione, ”Kirous”. Oopperan hovinarrin mukaan Rigolettoksi uudel-
leen nimetyn oopperan libretto sai sensuuriviranomaisten hyväksynnän lo-
pulta 25. tammikuuta 1851. (Kimbell 1981, 264–265, 276.) 
 Vaikuttiko nimen vaihtaminen myös kriitikoiden ja tutkijoiden kiin-
nostukseen isän ja tyttären, Rigoletton ja Gildan, väliseen suhteeseen sen 
sijaan, että huomio olisi kiinnitetty elostelevaan kuninkaaseen ja tämän 
mielettömään vallankäyttöön? Sekä Gilles de Van että Julian Budden pai-
nottavat Rigoletto-analyyseissaan Rigoletton ja Gildan välistä isän ja tyttä-
ren suhdetta kuninkaan kohtuuttoman vallankäytön sijaan. (Van 1998, 163; 
Budden 1973, 502–503.) Oopperan henkilöiden nimien ja tapahtumapaik-
kojen vaihtamista voi pitää osana oopperakentän käytäntöjä. Nimeänkin 
Göteborgin oopperassa esitetyn Rigoletton tapahtumapaikaksi jälkeenpäin 
Ruotsin hovin, vaikka oopperatuotannon aikana tämä ei ollut itsestään sel-
vää. Tapahtumapaikka oli pikemminkin ambivalentti ja ristiriitainen, mutta 
Göteborgin oopperan visuaalinen suunnittelu, lavastus ja puvustus antavat 
tukea tulkinnalleni. Herttua on Ruotsin kuningas. Nostan Ruotsin hovin 
esiin erityisesti käsitellessäni herttuan vaatteita ja toisen näytöksen tapah-
tumia sekä lavastusratkaisua.

Le Roi s’amuse ja Rigoletto
Kirjallisuudentutkija Albert Halsall on nostanut esiin Hugon Le roi s’amuse 
-näytelmän keskeiset tapahtumat Verdi-tutkimuksessaan. Niitä Verdin Ri-
goletton librettoon vertaamalla paljastuvat näytelmän ja oopperan tapah-

Piave joutui vielä muuttamaan oopperan henkilöistä Castiglionen Monteroneksi ja Ceprianon 
Cepranoksi, koska oli olemassa samannimiset suvut. Hallitsijan nimeksi valittiin Mantovan 
herttua, vaikka tätä ei saatukaan liittää suoraan Mantovaa hallinneeseen Gonzagan hallitsija-
sukuun. (Kimbell 1981, 276.)  
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tumien oleelliset erot, mutta myös vallan, sensuurin vaatimusten, vaiku-
tukset Piaven kirjoittamaan librettoon. Näillä muutoksilla on edelleenkin 
merkitystä, kun Rigoletto muokataan esitykseksi oopperalavalle. Herttua 
on eurooppalaisessa kulttuurisessa kontekstissa huomattavasti näkymättö-
mämpi symboli ja hahmo kuin valtioon ja sen harjoittamaan politiikkaan 
ainakin jollakin tasolla samaistuva kuningas. Henkilöiden ja paikkojen ni-
mien muuttamisen lisäksi oleellisin ero oopperan ja näytelmän välillä on 
siinä, että oopperassa on kolme näytöstä, kun taas Hugon näytelmässä 
niitä oli viisi. Tämä muutos liittyy kuitenkin oopperainstituution sisäisiin 
esityskäytäntöihin. 

Le roi s’amuse alkaa näyttämökuvalla Louvren loistavissa saleissa vie-
tettävistä orgioista (fête) renessanssikuningas François I:n valtakau-
della. Kuningas huvittelee juhlissa kyllästyneen oloisena hovimies-
ten vaimojen kanssa kertoen samalla seuranneensa kadulla ”uutta 
tulevaa valloitustaan”. Valloitus paljastuu myöhemmin hovinarri Tri-
bouletin tyttäreksi. Hovimiehet kuitenkin kuvittelevat tyttären ole-
van Tribouletin rakastajatar. 
 Kuninkaan aiemmin viettelemän Diane de Pointiersin isä M. de 
Saint-Vallier langettaa juhlissa Tribouletin ylle kirouksen. Kirous on 
kosto Tribouletin yrityksestä taivuttaa kuningas tuomitsemaan kuo-
lemaan mustasukkainen hovimies, jonka vaimoa kuningas on lähen-
nellyt. (Hugo 1964, 132; Halsall 1998, 110–112). M. de Saint-Valli-
erin syytettyä juhlissa kuningasta tyttärensä viettelemisestä François 
I lähettää hänet Bastiljiin (Halsall 1998, 118). Le roi s’amuse -näytel-
mästä poiketen Rigoletto-oopperan libretossa Monteroneksi nimetty 
M. de Saint-Vallier kohdistaa kirouksensa sekä Mantovan herttuaan 
että Rigolettoon (Verdi 1888, 11). 
 Verdi painotti oopperan keskeisen draaman olevan kirouksessa, 
jonka kreivi Monterone langettaa hovinarri Rigoletton päälle tämän 
pilkattua Monteronen tyttären ”kadotettua kunniaa” (Kimbell 1981, 
264). Kirous asettuu vastakkain kuninkaan absoluuttisen vallan kans-
sa, vallan jonka armoilla myös Mantovan herttuan hovi on Rigoletto-
oopperassa. Kirous toteutuu, kun Rigoletton palkkaama murhaaja 
surmaa hovinarrin oman tyttären eikä tyttären kunniaa loukannutta 
Mantovan herttuaa.
 Le roi s’amuse -näytelmän toisen näytöksen tapahtumapaikka on 
Tribouletin koti, jossa tämä pitää tytärtään Blanchea kotiarestis-
sa. Rigolettossa opiskelijaksi naamioitunut herttua tulee tapaamaan 
Gildaa salaa Rigoletton talon puutarhaan. Hugon tekstissä Blanche 

kohtaa kuninkaan. Hovimiehet päättävät kostaa Tribouletille tämän 
armottomuuden ryöstämällä hovinarrin oletetun rakastajattaren ja 
toimittamalla tämän kuninkaan makuuhuoneeseen (Hugo 1964, 132; 
Halsall 1998, 110–112). Näytöksen lopussa hovimiehet hakevat Tri-
bouletin kotoa tämän rakastajattareksi luullun Blanchen ja vievät 
hänet kuninkaan hoviin Louvreen. (Halsall 1998, 113.) Piaven oop-
peralibretossa Hugon näytelmän kaksi ensimmäistä näytöstä on yh-
distetty ja nimetty ensimmäisen näytöksen kahdeksi erilliseksi koh-
taukseksi (Verdi 1888, 18, 20).
 Halsall nostaa esiin Tribouletin tytärtään kohtaan ilmaiseman 
rakkauden ongelmallisuuden, sillä rakkauteen voidaan liittää myös 
insestinen sivujuonne. Halsall esittää insestisen suhteen mahdolli-
sesti osittain aiheuttaneen Comédie-Françaisen ensi-iltaa seuranneen 
debatin ja rähinän. Oikeistolainen Le Figaro -lehti kuitenkin esitti, 
että Tribouletin tulisi tuntea itsensä onnekkaaksi mahdollisuudesta 
parittaa tyttärensä kuninkaalle. (Halsall 1998, 112–113.) 
 Le roi s’amuse -näytelmän kolmas näytös (Rigoletton toinen näy-
tös) tapahtuu Louvren palatsin renessanssityyliin sisustetussa odo-
tushuoneessa (Hugo 1964, 173; Halsall 1998, 110). Kuningas 
viettelee Blanchen eikä Triboulet kykene pelastamaan tytärtään 
kuninkaan makuuhuoneesta. Blanche on rakastunut kuninkaaseen, 
mutta Triboulet haluaa osoittaa tyttärelleen, että kuninkaan uskol-
lisuudenvakuutukset ovat pelkkää huijausta (Hugo 1964, 181–188; 
Halsall 1998, 113). Blanche lukitsee itsensä kuninkaan palatsin 
erääseen huoneeseen estääkseen kuninkaan seksuaalisen lähentelyn. 
Kuninkaalla on kuitenkin avain Blanchen lukitsemaan huoneeseen, 
joka paljastuu näytelmässä kuninkaalliseksi makuuhuoneeksi. Täs-
sä vaiheessa esirippu laskeutuu Hugon näytelmässä. (Budden 1973, 
479–480.) Rigolettosta makuuhuonekohtaus on poistettu. Verdi oli 
jo ennen oopperan sensurointia valmis muuttamaan toista näytöstä 
poistamalla kuninkaan tunkeutumisen lukittuun makuuhuoneeseen. 
Juuri tässä kohdassa Rigoletto eroaa Hugon näytelmästä sekä sensuu-
rin todellisten vaatimusten että Verdin ennakoimien muutosvaati-
musten tähden. (Kimbell 1981, 268.)
 Le roi s’amuse -näytelmän neljännessä näytöksessä (Rigoletton 
kolmas näytös) kuningas on menossa harrastamaan seksiä kaupun-
gin laitamilla Seinen rannalla sijaitsevaan rähjäiseen taloon. Talossa 
pitävät majataloa Maguelonne ja tämän veli, palkkamurhaaja Salta-
badil. Halsall kuvaa taloa tirkistelijän unelmaksi. Seinissä olevat au-
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Rigoletto-oopperan kolmannen näytöksen kaksikerroksinen rakennus.
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kot mahdollistavat sekä kuninkaan viettely-yrityksen että Triboule-
tin tilaaman palkkamurhan valmistelujen seuraamisen. Triboulet on 
palkannut Saltabadilin murhaamaan tyttärensä rakastaman kunin-
kaan. (Halsall 1998, 114; Hugo 1964, 186, 188.) Neljäs näytös päät-
tyy, kun kuninkaan puolesta uhrautuva Blanche ottaa vastaan Salta-
badilin veitseniskun hökkelin oviaukossa (Hugo 1964, 200; Halsall 
1998, 114). 
 Näytelmän viidennessä näytöksessä (Rigoletton kolmannen näy-
töksen loppu) Triboulet kuvittelee saaneensa hyvityksen tytärtään 
häpäisseeltä kuninkaalta, mutta Saltabadilin säkkiin sulloma ruumis 
onkin Blanchen eikä François I:n. Triboulet ymmärtää tulleensa pe-
tetyksi, kun kuulee kuninkaan laulavan huolettomasti hökkelitalosta 
poistuessaan. (Hugo 1964, 205–206; Halsall 1998, 114.)

Venetsian sensuuriviranomaisten Rigoletton moraalittomuuteen ja säädyt-
tömyyteen kohdistamalla kritiikillä ei vaikuta olleen kovinkaan suurta vai-
kutusta oopperan juonenkäänteisiin Hugon näytelmään verrattuna. Kaikki 
oleellinen on jäänyt ennalleen lukuun ottamatta Le roi s’amusessa kuvattua 
kuninkaan tunkeutumista lukittuun makuuhuoneeseen. Kohdistuiko todel-
linen huoli oopperan kuningasta kohtaan esittämään kritiikkiin ja Hugon 
näytelmän saamaan negatiiviseen vastaanottoon Pariisissa ja Saksassa?

Rigoletton viettelijäherttua
Rigoletto-oopperassa kuvattuja tapahtumia ei voi liittää yksiselitteisesti mi-
hinkään tiettyyn aikakauteen, ja siksi oopperan herttuan identiteettiä ja val-
taa voi reflektoida myös Hugon Le roi s’amuse -näytelmän ja sen hallitsijan 
avulla. Rigoletto ja sen hallitsija, Mantovan herttua, on mahdollista sijoittaa 
useaan historialliseen ajankohtaan renessanssista alkaen aina 1700-luvun 
loppuun saakka. Victor Hugon näytelmän tapahtumat sen sijaan ajoittuvat 
1500-luvun alkupuolelle, jolloin Ranskaa hallitsi Valois-sukuinen François I. 
Le roi s’amusen kuningas esitetään näytelmässä viettelijänä, joka käyttää sie-

k

François I:n aikana painotettiin ylettömillä sisätilojen fresko- ja stukkokoristeilla eroottisuu-
den ja seksuaalisuuden merkitystä hallitsijan hovissa. François I:n rakastajattaren, herttuatar 
d’Estampes’n, Château de Fontainebleaussa sijaitsevan huoneiston sisäänkäynti koristeltiin Alek-
santeri Suuren suhdetta naisiin esittävillä freskoilla ja veistoksilla. Seinäkoristeissa kuvataan seksu-
aalisuuden ja vallan välistä jännitettä Aleksanterin ja tämän vaimojen sekä rakastajattarien avulla 
nostaen esiin sekä sotilaalliset että henkilökohtaiset valloitukset. Rakastajattaret olivat renessanssi-
aikaan osoitus hallitsijan seksuaalisesta kyvystä. François’han yhdistettiin useita väitteitä seksuaali-
sesta kohtuuttomuudesta, kuten että tulevalla kuninkaalla olisi ollut rakastajatar jo kymmenvuoti-
aana tai että hänen suhteensa siskoonsa olisi insestinen. (Crawford 2010, 196, 201, 206.)
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kailematta hyväkseen omaa asemaansa mutta turvautuu viettely-yrityksissään 
tarvittaessa myös köyhän opiskelijan identiteettiin. (Hugo 1964, 168; Halsall 
1998, 117.) Victor Hugon Le roi s’amuse jatkoi niitä François I:n ristiriitai-
sia ja ambivalentteja representaatioita, joita oli esitetty jo kuninkaan omana 
aikana. Hugon näytelmässä kuningas esitettiin hahmona, jonka ei tarvitse 
kunnioittaa ajan hegemonista moraalia eikä hillitä henkilökohtaista seksuaa-
lisuuttaan tai seksisuhteidensa määrää. François I:n maine seksihurjastelijana 
oli ennen kaikkea Victor Hugon kaltaisten 1800-luvun taiteilijoiden ja kirjai-
lijoiden tuotos. (Crawford 2010, 197.) 
 Foucault’n mukaan seksuaalisuuden diskurssit ovat 1700-luvulta alka-
en moninkertaistuneet, ja näistä diskursseista onkin muodostunut keskei-
siä vallankäytön välineitä. ”Luultavasti mikään toinen yhteiskunta ei ole 
koskaan kasannut historiallisesti niin lyhyen ajan kuluessa niin mahtavaa 
määrää diskurssia, joka puhuu [seksistä]” (Foucault 1998a, 30).  Foucault 
puhuu jopa säännellystä diskurssivyörystä, jonka eri instituutioissa toimi-
vat mekanismit ovat saaneet aikaan. Seksuaalisuus ja sukupuoli on pako-
tettu diskurssiin puhumalla ja kirjaamalla sekä kuuntelemalla ja levittämäl-
lä seksuaalisuutta ja sukupuolta koskevia representaatioita. (Mt.; Foucault 
1980, 32–33.) 
 Myös Le roi s’amuse osallistuu sukupuolesta ja seksuaalisuudesta puhu-
miseen, niiden muistiin kirjaamiseen ja muotoilemiseen. Le roi s’amuse -näy-
telmässä ja Rigolettossa nousee esiin vallan ja nautinnon välinen suhde, jota 
kuningas muiden yläpuolella olevassa asemassaan voi käyttää hyväkseen. 
Nautintoa ei kuitekaan voi asettaa vallan ulkopuolelle, vaan nautinto ja valta 
kuuluvat pikemminkin erottamattomasti yhteen. Valta pyrkii paljastamaan 
erilaiset nautinnot jakamalla ne yhteiskuntaa hyödyttäviin ja toisaalta yh-
teiskunnan normatiivista järjestystä uhkaaviin.
  Seksin diskurssiinpano nostaa esiin juuri sellaiset seksuaalisuuden 
muodot, jotka tähtäävät nautintoon lisääntymisen sijaan. (Foucault 1980, 

Tuija Pulkkinen on nostanut esiin Foucault’n Seksuaalisuuden historia -teoksen sanan sexe ongel-
mallisuuden Kaisa Siveniuksen suomennoksessa. Sivenius on kääntänyt sanan suomeksi useim-
miten sukupuoleksi, jolloin Foucault’n esittämät seksiin liittyvät keskeiset ajatukset vääristyvät. 
Foucault’n kiinnostus seksiin ”hedelmättömänä”, sadomasokistisena, homoseksuaalisena ja mas-
turbointiin liittyvänä nautintona peittyvät Siveniuksen käännöksessä ”heteroseksuaalistamisen” 
alle ”sukupuolen” korvatessa sanan ”seksi”. Sukupuolisuus ja sukupuolielämä viittaavat binaari-
seen sukupuolijakoon ja siten myös lisääntymiseen, mikä ei liity Foucault’n käyttämään sanaan 
sexe. Foucault’n nautinto ei liity sukupuoleen, mutta se on seksuaalista. ”Hedelmää tuottamaton 
seksi häviää käännöksessä näkymättömiin kun sukupuolisuus ja sen mukana lisääntymisfunktio 
astuvat etualalle”. (Pulkkinen 1999c, 61–64).
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32–33; Foucault 1998a, 32.) Nämä seksuaalisuuden muodot asetettiin vas-
takkain parisuhteiden heteroseksuaalisuuden kanssa ja leimattiin samalla 
normista poikkeaviksi. ”Näissä moninaisissa diskursseissa on tuomittu oi-
keudellisesti monin sanoin kaikki pikku perversiot, yhdistetty seksuaaliset 
poikkeamat mielisairauksiin, muodostettu seksuaalisen kehityksen normit 
lapsuudesta vanhuuteen ja selvitetty huolellisesti kaikki siinä esiintyvät 
mahdolliset poikkeamat sekä järjestetty kasvatuksellista kontrollia ja hoito-
kuureja.” (Foucault 1980, 36; Foucault 1998a, 32.) Seksuaalisuutta ja sek-
siä käsittelevän diskurssiräjähdyksen yhteydessä Foucault nostaa esiin niin 
kutsutun repressiohypoteesin, jonka mukaan 1700-luvulta alkaen seksistä 
ja seksuaalisuudesta puhumista ja keskustelua olisi pyritty rajoittamaan 
(Pulkkinen 1998a, 103). Foucault kumoaa tämän hypoteesin ja esittää ai-
van toisensuuntaisen kehityskulun, jossa kiellettyjä seksuaalisuuden ja sek-
sin muotoja on pyritty kontrolloimaan ja hallitsemaan pitämällä ne mahdol-
lisimman hyvin näkyvissä, valvonnan ja tarkkailun alaisena (mt., 104–105; 
Foucault 1980, 36.) Foucault väittääkin, että modernit yhteiskunnat eivät 
suinkaan yritä pitää seksiä salassa, vaan ”pakottavat puhumaan siitä koko 
ajan sillä perusteella, että juuri se on salaisin sala” (Foucault 1998a, 32).
 Renessanssiaikaan seksiä ja seksuaalisuutta koskevassa diskurssissa ko-
rostui lisääntyminen ja hedelmällisyys, jotka kuuluivat omalta osaltaan yk-
sinvaltiaan hyvään ja kunnolliseen seksuaaliseen käyttäytymiseen (Crawford 
2010, 19–20). Kuninkaan seksuaalisuutta määriteltiin luomalla yhteys ju-
malolennoista ja historiallisista merkkihenkilöistä tuotettuihin seksuaalisiin 
myytteihin, ja näin painotettiin kuninkaan rakkauden olevan lihallisuuden 
sijasta yliluonnollista (mt., 209). Renessanssin taide samoin kuin kuninkaan 
loisteliaat esiintymiset tuottivat hallitsijan kyvykkyyttä tukevia mielikuvia, 
jotka turvasivat vallitsevan poliittisen järjestyksen säilymistä. Kuninkaaseen 
liitettiin representaatioissa sekä heteroseksuaalinen halu että ”tuottava” he-
delmällisyys, jotka toimivat valtakunnan jatkuvuuden takaajina. Vaikka ku-
ninkaan tehtävä olikin taata valtakunnalle avioliitosta syntyneitä perillisiä 
ja ennen kaikkea poikia, heteroseksuaalinen halu liittyi myös Ranskan hal-
litsijoiden naisystäviin ja aviottomiin jälkeläisiin (mt., 196–197). Juuri ku-
ninkaan hovin jäsenten avioton syntyperä oli yksi syy kieltää Hugon Le roi 
s’amuse -näytelmän esittäminen 1830-luvun Ranskassa. Näytelmän, jonka 
keskeinen kertomus liittyy kuninkaan seksuaalisten mieltymysten esittelyyn.

Rigoletton ”kuninkaan” valta
Rigoletton ensimmäisessä näytöksessä hovinarri esittää Mantovan herttual-
le kreivi Cepranon passittamista vankilaan tai tämän kaulan katkaisemista, 

k

ettei kreivi olisi vaimonsa ja herttuan tiellä näiden rakkausseikkailuissa. 
Herttua on vietellyt aiemmin palatsissaan järjestetyissä juhlissa Cepranon 
vaimon. (Verdi 1888, 7–9.) Rigolettossa on useita viittauksia kuninkaan eh-
dottomaan valtaan, joka ilmenee hovin aatelismiesten väleissä herttuaan, 
mutta myös hovinarri Rigolettoon. Monterone korottaa äänensä Mantovan 
herttuaa vastaan hovin juhlissa ja uhkaa häiritsevänsä kuningasta vaikka 
”henkenä”, jos herttua lähettää hänet kuolemaan. (Rigoletto-oopperan lib-
retossa M. de Saint-Vallierin nimi on muutettu Monteroneksi.) Montero-
ne lupaa olla luovuttamatta ennen kuin Jumala ja ihmiset ovat muserta-
neet herttuan. Tämän kuultuaan herttua käskee pidättämään Monteronen. 
Oopperan toisen näytöksen aikana Monterone viedään lopulta Castiglionin 
vankilaan. (Mt., 10–11, 33.) 
 Toisen näytöksen lopussa hovinarri Rigoletto haluaa kostaa herttualle, 
joka on vietellyt narrin oman tyttären. ”Niin kuin ukkonen iskee taivaal-
ta, lankeaa myös halveksitun narrin ankara isku.” (mt., 33-34.) Rigoletto 
suunnittelee herttuan murhaamista ja rinnastaa itsensä samalla kaikkival-
tiaaseen kuninkaaseen, jonka valta saa viime kädessä oikeutuksensa Juma-
lalta. (Mt., 33–34.) Narrin sopiessa palkkamurhaaja Sparafucilen kanssa 
kolmannessa näytöksessä Mantovan herttuan murhaamisesta Sparafucile 
tiedustelee uhrin nimeä. Rigoletto vastaa: ”Hänen nimensä on Rikos ja 
minun nimeni on Rangaistus”. (Mt., 38–39.) Tällä lauseella hovinarri Ri-
goletto pyrkii ottamaan itselleen kuninkaan ja Mantovan herttuan vallan. 
Samalla Rigoletto tekee Sparafucilesta kaappaamansa vallan välikappaleen 
ja teloittajan. Rikollinen on loukannut ”yksinvaltias” Rigoletton ja tämän 
tyttären kunniaa. Yksin Rigoletto voi omasta mielestään hallita tytärtään. 
Rigoletto kääntää kuninkaan ehdottoman vallan ylösalaisin pyrkiessään 
kostamaan hallitsijalle tämän tekemät vääryydet teloittamalla tämän. Pidän 
tätä Rigoletto-oopperan viittauksena Ranskan suureen vallankumoukseen, 
jossa kuninkaalle kostettiin hänen tekemänsä loukkaukset kansaa ja sen 
”ruumista” kohtaan.

Jatkuva, anonyymi valvonta korvaa kuninkaan näkyvän vallan
Vaikka Hugo ei uransa alussa kiinnittänyt huomiota kuninkaan vallan koh-
tuuttomuuteen, hän nosti kuolemanrangaistuksen tematiikan toistuvasti 
esiin tuotannossaan. Hugo tutki kauhua haastaen ajatuksen pyövelistä yh-
teiskunnallisen järjestyksen ylläpitäjänä. Hän kuvasi kuolemanrangaistusta 
laillistetuksi murhaksi. (Brombert 1984, 16, 19.) Vaikuttaa siltä, ettei Hugo 
esittänyt 1820-luvulla suoranaista kritiikkiä itsevaltaista kuningasta koh-
taan, vaan piilotti kuninkaan vastuun kuolemanrangaistuksista kasvottoman 
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koneiston, mestauslavan työntekijöiden ja teloitusta seuraavan yleisön taak-
se. Hänen näytelmänsä eivät kuninkaan vallan palauttamisen aikaan juhli-
neet kuninkaan kuolemaa, eikä se olisi ollut rojalisti Hugolle kovin help-
poakaan henkilökohtaisen ideologian ja sensuurin vuoksi. (Mt., 33–35.) 
Hugon näytelmien sensurointi ja kieltäminen Bourbonien kuningasvallan ja 
heinäkuun monarkian taitekohdassa on sen sijaan osoitus suuren vallanku-
mouksen uhkakuvaan palaamisesta – uhkakuvaan, jossa kuninkaan pelätään 
menettävän valtansa ja tukijansa.
 Hugoa ei kuolemanrangaistuksen  vastustajana voida pitää ainutlaatui-
sena hahmona ranskalaisessa yhteiskunnassa, vaan hänet on syytä liittää 
aikakauden rangaistusseremonioita vastustaneeseen suuntaukseen, joka piti 
rangaistuksia häpeällisinä, raakoina ja väkivaltaisina. Rangaistusten täytän-
töönpano haluttiin kätkeä ja samalla estää assosiaatiot pyövelistä ja tuo-
marista rikollisina murhaajina (Foucault 2005, 15). Kun rangaistuksia ei 
enää yhdistetty pyöveliin ja tuomariin, katkesi yhteys myös kuninkaaseen 
(Brombert 1984, 26–27). 
 Foucault viittaa Tarkkailla ja rangaista -kirjassaan Kantorowitziin, joka 
on esittänyt kuninkaan ruumiin jakautuvan kahteen osaan: väliaikaiseen ja 
eri aikakausien läpi säilyvään.   Väliaikainen ruumis kokee sekä syntymän 
että kuoleman, mutta eri aikakausien läpi säilyvä osa pysyy aina valtakun-

Y

Kuolemanrangaistuksesta tuli erityisen kiistelty aihe Bourbonien hallituskauden Ranskas-
sa 1820-luvulla, ja Hugo halusikin kuvata sitä mahdollisimman konkreettisessa muodossa 
(Brombert 1984, 26–27). Giljotiiniteloituksista oli muodostunut Ranskan suuressa vallanku-
mouksessa spektaakkelimaisia näytelmiä vastakohtana teloituslaitteen lähes tieteelliselle täs-
mällisyydelle. Modernin edistysusko ilmenee Joseph-Ignace Guillotinin kehittämässä ja hänen 
mukaansa nimetyssä teloituslaitteessa, jonka tuli pelkistää kuolema silmänräpäykselliseksi ta-
pahtumaksi. Laitteen avulla haluttiin eliminoida aiemmat pitkät ja raa’at kidutukset sekä kuole-
maantuomitun omaisille koituva häpeä ja rajoittaa tuomitun ja lain toimeenpanijoiden välinen 
ruumiillinen kontakti mahdollisimman lyhyeksi. Giljotiinin haluttiin toimivan tieteellisten, en-
nustettavien periaatteiden mukaisesti, jolloin mekaanisten vakioiden avulla pystyttäisiin sääte-
lemään kuolemaantuomitun kaulaan kohdistuvaa voimaa. (Foucault 2005a, 20–24.) Rikollisen 
kaulan katkaiseminen ja kuolemantuomio oli pyritty rationalisoimaan Ranskassa vuonna 1791 
säädetyllä lailla, jolla haluttiin taata kaikille samanlainen kuolema (Foucault 2005a, 14–16).
 
1500-luvulla, niin kuin nytkin, kuninkaan seksuaalisuus ja hedelmällisyys liittyivät oleellisesti 
eri aikakausien läpi säilyvään kuninkaan tai kuningattaren ruumiiseen. 1500-luvulla eläneen 
François I:n rooli kuninkaana ja kuninkuuden toteuttajana oli toisenlainen kuin 1800-luvun 
ranskalaisten hallitsijoiden, jotka joutuivat hyväksymään lopulta myös ajatuksen kansan äänillä 
oikeutetusta monarkiasta syntyperään perustuvan hallitsijan aseman sijaan. Kumpaankin kunin-
kuuden muotoon liittyivät kuitenkin kansan alamaisuuden osoitukset. (Mt., 43–44; Crawford 
2010, 19–21.)Crawford 2010, 19-21)
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nan tukena. Tätä rituaalista kuninkuutta tukevat kuninkaan ja hovin julkiset 
esiintymiset sekä spektaakkelimaiset juhlat, kuten kruunajaiset ja hautajai-
set. (Mt., 43–44.) Mestaukset ja teloitukset olivat osa spektaakkeleita, jotka 
pönkittivät kuninkaan ehdotonta valtaa.
 Foucault esittää, että 1700-luvun ranskalaisen oikeuskäsityksen mukaan 
rikos ei ollut pelkästään lain rikkojan ja tämän uhrin välinen asia vaan myös 
hyökkäys lainsäätäjää ja kuningasta vastaan.  Lain katsottiin kertovan ku-
ninkaan tahdosta. Lain voima samastettiin kuninkaan voimaan ja kuninkaan 
arvovalta vahvisti aina viime kädessä lait. Kidutukset ja teloitukset olivat 
pelon ja kauhun teatteria mutta myös politiikkaa, jonka tarkoituksena oli 
palauttaa hallitsevan vallan ja kuninkaan mahti rikoksen jälkeen entiselleen. 
Rangaistuksissa ei ollut kysymys vain vahingon sovittamisesta. Kuningas 
haki rangaistusten kautta hyvitystä myös omalle loukatulle arvovallalleen. 
1700-luvun kidutus- ja kuolemanrangaistuksissa valta palautettiin mahdol-
lisimman julkisesti sillä rangaistukset olivat samalla yleisöspektaakkeleita ja 
performatiivisia toistotekoja. Juuri tämä teloitusten näytösluontoisuus teki 
niistä kruunajaisten kaltaisia rituaaleja, joissa oli tärkeintä korostaa kunin-
kaan lähes ehdotonta valtaa. (Foucault 2005a, 68–73, 76.)  
 Ranskan rikosoikeutta oli uudistettu vuodesta 1791 alkaen niin, ettei 
rangaistuksen pääkohde enää 1800-luvun alussa ollut ruumis eikä pääran-
gaistusmuoto kidutus. Samalla rangaistusten täytäntöönpanot alkoivat me-
nettää ulkoista näyttävyyttään ja ottaa etäisyyttä aiempaan näytelmä- ja 
juhlaluonteeseensa, jolloin itse rangaistuksesta tuli rikosoikeudellisen pro-
sessin ”salaisin” osa (mt., 13–14). 

Jokaiseen rikkomukseen sisältyi crimen majestatis, ja vähäisimmässäkin rikoksentekijässä 
piili kuninkaanmurhaajan alku (Foucault 2005a, 76).

Julkiset teloitukset edellyttivät yleisöä, jonka oli todistettava kidutusta ja teloitusta omin silmin. 
Kansalta odotettiin tuen ilmauksia kuninkaan kostolle etenkin silloin, kun teloitettava tai kidu-
tettava kuului itsekin kansaan. (Foucault 2005a, 83–84.) Kuolemanrangaistusten tarkoituksena 
oli korostaa eroa hallisijan ja rikollisen välillä, ja rituaalinen teloitus paljasti kaikkivaltiaan ku-
ninkaan ja tämän alistaman teloitettavan (mt., 69–70, 73). Kidutuksen jäljet ja teloitetun kat-
kaistu kaula olivat hallitsijan koston rituaalisia merkkejä kuninkaan omaisuudeksi muuttuneissa 
tuomittujen ruumiissa (mt., 151, 181).

Rangaistuja asetettiin Ranskassa julkisesti esille vielä vuonna 1831, mikä kuuluu ajallisesti jo hei-
näkuun monarkian aikaan. Lopullisesti julkisista rangaistuksista luovuttiin vasta toisen tasavallan 
alussa vuonna 1848. Vuoden 1848 jälkeisessä Ranskassa rangaistukset menettivät juhla- ja näh-
tävyysluonteensa, kun julkista teloitusta alettiin pitää itsessään rikoksen kaltaisena tekona, jossa 
väkivalta puhkeaa uudelleen esiin. (Foucault 2005a, 15.)
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 Vähitellen yleistyvässä uudessa rangaistusjärjestelmässä tuomittujen 
ruumiit eivät olleet enää kuninkaan vaan yhteiskunnan omaisuutta, ja niin-
pä niiden haluttiin myös palvelevan kollektiivista hyötyä (mt., 151–152). 
Uusiksi rangaistusmuodoiksi yleistyivät yhteiskuntaa hyödyttävät yleiset 
työt ja vankilat, joissa oli Ranskan kuningasvallan palauttamisen vuosina 
(1815–1848) jo ”yksi vanki 600 asukasta kohti” (mt., 160). Jeremy Bentha-
min 1700-luvun lopussa tekemä suunnitelma panopticon-vankilasta liit-
tyy eurooppalaisten rangaistuskäytäntöjen muutokseen. Panopticon tuotti 
omalta osaltaan tulevia rangaistuskäytäntöjä ja ajatusta jatkuvasta, anonyy-
mista valvonnasta.
 Teloituksen toimeenpanoon liittyi samaa kohtuuttomuutta ja liioitte-
lua, kuin mikä leimaa edelleenkin kuninkaallisten kruunajaisia, häitä ja 
hautajaisia tai näyttäytymistä teatterissa ja oopperassa. Teloitukset, sa-
moin kuin kuninkaallisten julkiset esiintymiset, tarvitsevat aina yleisön-
sä, jonka tehtävänä on toimia vallan teatraalisuuden ja siihen liittyvien 
suhteettomien rituaalien silminnäkijänä. Vaikka kuninkaiden ja kunin-
gattarien valta onkin kadonnut, hallitsija toimii merkkinä kansakunnan 
vallan jatkumisesta läpi eri aikakausien. Tämä ritualisoitu valta kiinnittyy 
symbolisesti hallitsijan kehoon, joka saa aina muista poikkeavan kohtelun 
valtiollisissa juhlissa. Tullessaan alamaistensa katseiden eteen kuningatar 
tai kuningas ottaa osaa performanssin, jonka tarkoituksena usein on pi-
tää yllä vallitsevaa valtaa tai vahvistaa sitä. Näyttäytymisillä on kuitenkin 
myös mahdollisuus muuttaa valtasuhteita tai saada vallassa aikaan hienoi-
sia liikahduksia. 
 Oopperatalot ovat toimineet tiloina hallitsijan juhlallisille näyttäyty-
misille, jotka ovat voineet muistuttaa aiemmista valtiollisista kruunausse-
remonioista. Kohtuuttomuus, liioittelu, ylellinen loistokkuus ja hallitsijan 
pyhyyden korostaminen ovat usein leimanneet hallitsijoiden esiintymisiä 
(mt., 256). Hallitsijan ylenpalttisten performanssien ominaispiirteiden 
tehtävänä on eron tekeminen suhteessa kansaan ja sille osoitettuun ase-
maan. Rigoletto-oopperan libretto kertoo hallitsijan ehdottomasta vallas-
ta, mutta teatteri-instituutioiden esitykset oopperasta nostavat esiin myös 
observatorioarkkitehtuurin merkityksen osana anonyymia valvonnan ver-
kostoa.
 Oopperalavan esiintyjien ja oopperan katsojien asema poikkeaa lähes 
täydellisesti hallitsijan asemasta. Itsevaltiaan hallitsijan valta heijastuu oop-
peran katsojissa, mutta myös oopperanäyttämön esiintyjien kuuliaisissa ke-
hoissa. Vain harvoin laulajien esiintyminen oopperalavalla on ollut ehdoton 
riemuvoitto. Esiintyminen muistuttaa pikemminkin eräänlaisen virallisen 

kokeen liioiteltua muotoa. Laulajat ovat näyttämöllä näkö- ja kuuloaistin 
kautta toimivan vallan objektivoitavina. Ilman tietoista vastarintaa laulajat 
muuttuvat ja muokkautuvat vähitellen yksilöinä vallan haluamaan suuntaan.  

Oopperatalo observatorioarkkitehtuurina
Kirjallisuudentutkija Victor Brombert nostaa Hugon kirjallista tuotantoa 
koskevassa tutkimuksessaan esiin kirjailijan käsityksen byrokratisoituneen 
yhteiskunnan roolista koston välikappaleena. ”Tuomioistuimet, rationaali-
sesti suunnitellut vankilat, pappi, tuomarit, vankila-arkkitehti – kaikki he 
ottavat osaa pois sulkemisen ja rankaisemisen prosessiin, jossa ei ole tilaa 
epäröinnille tai säälille. […] Yhteiskunnan julmuus ruokkii itsetyytyväi-
syyttä ja välinpitämättömyyttä. Tällä on myös nimi: järjestys – ja sen me-
todi on valvonta.” (Brombert 1984, 34.) Brombert esittääkin, että Hugon 
pohdinnat ennakoivat Michel Foucault’n analyysia valtaan ja vankilajärjes-
telmään liittyvästä valvonnasta ja tarkkailusta modernissa yhteiskunnassa 
(mt., 34–35). 
 Valta on Foucault’n mukaan ollut perinteisesti näkyvää, sillä vallan koh-
teet saavat valoa heihin mahdollisesti suuntautuvasta vallan heijastuksesta 
(Foucault 2005a, 255). Teattereissa ja oopperataloissa on edelleen näky-
villä kuninkaallisia ja presidentillisiä aitioita, jotka ovat vallan läsnäolon 
merkkejä. Näissä aitioissa istuvia tarkkaillaan, mutta aitioiden kuninkaalli-
set ja valtionpäämiehet myös vaikuttavat yleisön käyttäytymiseen. Kunin-
kaallisten ja valtionpäämiesten identiteettiä vahvistetaan ja tuotetaan tois-
ten katseiden avulla, vaikka toisaalta vallan katse tuottaa myös sitä itseään 
katsovien identiteettejä. Kurinpitovalta toimii Foucault’n mukaan päinvas-
toin kuin näkyvä valta: se tekee itsensä näkymättömäksi, mutta pakottaa 
kohteensa näkyviksi ylläpitämänsä alistussuhteen avulla. Sekä näkyvä valta 
että kurinpitovalta ovat oopperassa läsnä samanaikaisesti, vaikka kurinpito-
valtaa voidaankin pitää oopperassa vallitsevana alistamisen muotona. ”Ku-
rin piirissä on nimenomaan sen kohteiden oltava näkyvissä ja niiden nä-
kyviksi tekeminen ilmentää niihin kohdistuvan vallan otetta. Juuri se, että 
kuriin alistettu yksilö nähdään ja voidaan nähdä koko ajan, pysyttää hänet 
tässä alistussuhteessa.” (Mt., 255.) 
 Valta ilmenee vankilajärjestelmän kurinpidon ja normalisoinnin teknii-
koissa, mutta myös vankilan arkkitehtuurissa. Jeremy Benthamin panopticon 
perustuu ympyrän muotoiseen rakennukseen, jonka ulkoreunalle on sijoi-
tettu tarkkailuun asetettujen huoneet. Rakennuksen keskellä on torni, josta 
on mahdollista nähdä kaikkiin ympyrärakennuksen selleihin. Selleissä on 
ikkuna keskustorniin päin ja vastakkaisella kaarevalla seinällä toinen raken-
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nuksesta ulos päin. Juuri tämä ikkunoiden järjestely asettaa vangin jatkuvan 
tarkkailun alaiseksi. Päivällä vangin hahmo näkyy ulkoseinällä olevan ikku-
nan vastavalossa, ja illalla keskustornin ympärillä olevat valonlähteet valai-
sevat sellissään liikkuvaa vankia sisältä päin. Valo yhdessä valvovan katseen 
kanssa mahdollistaa vankien yksilöimisen. Foucault onkin verrannut panop-
ticonin valaistuja vankisellejä pienoisnäyttämöihin ja sellien vankeja näytte-
lijöihin, jotka valo ja jatkuva näkyvillä olo ovat vanginneet. (Mt., 273.) 
 Vaikka panopticon ja oopperatalo eroavat oleellisesti toisistaan insti-
tuutioina ja observatorioarkkitehtuurin muotoina, katson kuitenkin mie-
lekkääksi pohtia panopticonin edustamaa tarkkailevaa valtaa oopperata-
lon arkkitehtuurin ja sen tilallisen järjestyksen kannalta. Oopperataloissa 
on hahmotettavissa siirtymä kohti panoptismia, toisin sanoen hallitsijan 
näkyvään ja mystifioituun ruumiiseen liitetty tarkkaileva valta antaa niis-
sä tilaa panoptiselle vallalle. Panoptista valtaa ei voida liittää mihinkään 
tiettyyn subjektiin, vaan se koostuu ”epäyhtenäisten ruumiiden” muodos-
tamista yhdistelmistä ja näiden ruumiiden heterogeenisista voimista (mt., 
279, 284). 
 Panoptinen koneisto on riisuttu kaikesta hallitsijan vallalle ominaisesta 
mahtipontisuudesta. Tässä uudessa vallan järjestyksessä valvova koneisto 
objektivoi kohteensa salaa ja huomaamatta. Panoptisen vallan päämäärä ei 
ole vallan suurieleinen esittely vaan kohteidensa mahdollisimman tehokas 
valvonta, arviointi ja luokittelu. (Mt., 301.) Oopperataloa on mahdollista 
tarkastella eräänlaisena arkkitehtonisena observatoriona, jossa tutkiva kat-
se ei kohdistu vain kohti kirkkaasti valaistua oopperanäyttämöä vaan jossa 
valvonta toimii myös katsomossa oopperakatsojien tarkkaillessa toisiaan. 
Vaikka emme ymmärtäisikään oopperataloa, sen näyttämöä ja katsomoa 
ensisijaisesti pakottavan tarkkailun alueena, niihin liittyy silti monia kurin 
harjoittamisen käytäntöjä. 

Tilallistettu kuri
Kuuliaisen ruumiillisen subjektin tuottamiseksi tarvitaan kuria, joka jaot-
telee ihmisiä tilassa tiettyihin paikkoihin määrättyinä vuorokaudenaikoi-
na. Tilallistettu kuri voi eristää ja yksilöidä ihmisiä, estää sattumanvarais-
ta liikkumista ja tuottaa yksitoikkoisuutta, mikä puolestaan taas vahvistaa 
kuria ja tiettyyn paikkaan sitoutumista. Tilallistetun kurin paikkoja ovat 
Foucault’n mukaan koulut, sisäoppilaitokset, armeijan kasarmit, sairaalat ja 
tehdaskompleksit. (Foucault 2005a, 193–196.) Myös oopperaa katsomaan 
tulleet kävijät ovat osana subjektiin ja sen asemaan kohdistuvia hienovarai-
sen alistamisen käytäntöjä.  

k

 Kuriin liittyy keinoja, joiden avulla ihmiset jaotellaan tilassa organi-
soimalla ”analyyttinen tila”. Analyyttinen tila merkitsee tilan rationaalista 
haltuunottoa, niin että jokaisen yksilön paikka tilassa on ennalta harkittu. 
Analyyttiseen tilaan sijoittuvat yksilöt tulee pystyä tunnistamaan, heitä täy-
tyy voida valvoa ja hallita, mutta myös käyttää. (Mt., 195–196.) Moder-
nissa yhteiskunnassa rahasta ja taloudesta on muodostunut eräs rationaa-
lisuuden merkittävimmistä välineistä. Kulttuurinen pääoma on Bourdieun 
distinktioteorian mukaan symbolista pääomaa, mutta oopperan paikkojen 
järjestäminen lippujen hinnan mukaan liittyy puolestaan taloudelliseen 
pääomaan (Mäkelä 1994, 244). 
 Göteborgin oopperan kalleimmat paikat ovat permannolla ja keskellä 
ensimmäistä parvea. Ensimmäisen parven sivuosat ja toisen parven keski-
osa muodostavat seuraavaksi kalleimman kategorian. Halvimmat paikat si-
jaitsevat aivan toisen parven laidoissa sekä kolmannella parvella. Katsomoa 
organisoivana periaatteena käytetään paikkojen kalleutta, joka on myös 
suoraan sidoksissa näyttämön tapahtumien näkyvyyteen itse katsomoon. 
Vaikka katsomon paikkojen kalleus ei välttämättä kerro paikat lunastaneen 
yleisön varallisuudesta, permannon ja ensimmäisen parven keskimmäiset 
paikat ovat oopperakatsomon hierarkiassa kuitenkin kaikkein arvostetuim-
pia. Nämä paikat ovat hiljainen osoitus taloudellisesta ja kulttuurisesta 
pääomasta.
 Katsomon paikkojen liittäminen taloudelliseen pääomaan toimii oop-
perataloissa eräänä keskeisimmistä tilaa organisoivista periaatteista. Oop-
peran analyyttinen tila paljastuu, kun havaitaan että paikat on luokiteltu 
näkyvyyden ja kuuluvuuden perusteella eriarvoisiksi. Tämän eriarvoisuu-
den mittarina toimii juuri raha, joka vihjaa oopperassa kävijöiden talou-
dellisesta pääomasta. Taloudellinen pääoma ei merkitse oopperan kentällä 
samaa kuin suuri kulttuurinen pääoma. Katsojat, joilla on yhtäältä talou-
dellista, toisaalta runsaasti kulttuurista pääomaa, voivat sijoittua oopperas-
sa hyvin hajanaisesti eri puolille salia – permannolle ja parville. Oopperan 
analyyttinen tila ei nostakaan yksiselitteisesti esiin runsaasti taloudellista 
tai kulttuurista pääomaa omaavia kävijöitä. Analyyttinen tila voi korkein-
taan vihjata oopperassa kävijöiden asemasta ja sijoittumisesta oopperan 
kentälle.
 Foucault esittää kurinpitokoneiston muokkaavan tilaa jakamalla sitä yk-
silökohtaisiin ruutuihin, sillä kurinpitovallan järjestämää tilaa leimaa yksi-
löihin kohdistuva valvonta ja tarkkailu (Foucault 2005a, 195). Foucault’n 
esittämää tilan muokkaamisen periaatetta ei voi soveltaa sellaisenaan oop-
peran yleisöön ja sen paikkoihin katsomossa eikä myöskään oopperan työn-
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tekijöiden sijoittamiseen oopperatalon eri osiin. Tyyliltään modernististen 
oopperoiden pohjakaavioita tarkastelemalla voidaan kuitenkin havaita, että 
katsomoiden pitkät rivit, joissa voi usein olla yli kolmekymmentä paikkaa, 
estävät tehokkaasti impulsiivista ja sattumanvaraista liikkumista esityksen 
aikana. Vaikka oopperatalot eivät olekaan suoranaisia kurinpitoinstituuti-
oita, niiden tilajärjestelyt tuottavat tästä huolimatta kuuliaisia ruumiillisia 
subjekteja. 
 Modernin oopperataloarkkitehtuurin tilajärjestelyt eroavat 1800-luvun 
oopperataloista, joiden sosiaalinen ja taloudellinen hierarkia on saanut mo-
dernismissa uuden muodon. Modernin homogeenisessa tilajärjestyksessä 
oopperakatsomoiden parvet muistuttavat aiemmista oopperataloista, mut-
ta yksittäiset aitiorakennelmat ovat joutuneet väistymään lähes kokonaan 
avoimen ja yhtenäisen tilan tieltä. Aitiorakennelmista on modernismiin si-
toutuneessa oopperataloarkkitehtuurissa jäljellä vain jäänteitä lähinnä par-
vien äärimmäisissä reunoissa. Usein juuri ensimmäisen parven näyttämöä 
lähellä sijaitsevista paikoista on muodostunut kuninkaallisten ja valtionpää-
miesten esiintymisten näyttämöjä. Näkyvä valta saattaa nousta satunnaises-
ti esiin juuri näillä paikoilla, mutta vallan voidaan tulkita olevan muulloin-
kin läsnä alenevassa järjestyksessä kalleimmilta paikoilta kohti halvimpia 
paikkoja.
 Oopperakatsomosta valittua paikkaa on mahdollista käyttää taloudelli-
sen tai sosiaalisen statuksen ilmaisemiseen, mutta toisaalta myös varakkuu-
desta tai kulttuurisesta pääomasta kertovasta toiminnasta irrottautumiseen. 
Oopperan halvimmilla paikoilla istumalla on mahdollista sijoittua ooppe-
ran sosiaalisen ja taloudellisen hierarkian ulkopuolelle ja myös asettua sitä 
vastaan. Halvimmilla paikoilla istuminen voi olla myös merkki permannol-
la istuvia heikommasta taloudellisesta asemasta tai alhaisesta kulttuurises-
ta habituksesta. Katsomon tapahtumia ja reaktioita johdetaan usein juuri 
kalleimmilta paikoilta. Permannolla istuvien katsojien reaktioita on mah-
dollista tarkkailla lähes kaikilta muilta paikoilta. Näyttämön paremmal-
la näkyvyydellä juuri näille paikoille on merkitystä myös itse näyttämön 
tapahtumille. Kalleimpien paikkojen yleisön reaktiot on helpompi aistia 
näyttämöltä käsin. Oopperan eri paikkojen merkitys on kulttuuri- ja aikasi-
donnaista, enkä pyri universalisoimaan esittämääni paikkojen taloudellista 
ja sosiaalista merkitystä, vaan liitän sen ennen kaikkea moderniin ooppera-
taloon ja Göteborgin oopperaan.
 Verdin ajan italialaisten oopperatalojen katsomot perustuivat moder-
nista arkkitehtuurista poiketen permannon penkkirivejä lukuun ottamatta 
rivistöiksi järjestettyihin aitioihin ja näiden rajaamiin yksityisiin tiloihin. 

Aitioihin jaetun tilan takana oli teatterinomistajan taloudellinen ajattelu, 
jonka mukaisesti aitiot vuokrattiin tai myytiin koko oopperakaudeksi ker-
rallaan. (Kimbell 1981, 41.) Modernististen oopperatalojen eräs tilalli-
nen organisointiperiaate, raha, oli siten merkittävässä asemassa jo Verdin 
aikana. 
 Aitioista muodostui Verdin aikana seuraelämän keskuksia. Ne toimivat 
omistajiensa yksityisinä tiloina, joissa ystäviä otettiin vastaan ja jossa heitä 
myös viihdytettiin. Italialaiset oopperatalot olivat vielä 1800-luvun alussa 
hankkineet osan rahoituksestaan uhkapeleistä, ja siksi ei ollutkaan harvi-
naista, että yksityisissä aitioissa saatettiin myös pelata ja syödä illallista 
oopperaesitysten aikana. (Mt., 38-39, 58.) Aitioita vuokranneet tai niiden 
omistajat saattoivat olla näytäntökauden aikana lähes joka ilta oopperassa, 
eikä oopperaesitysten katsominen tai kuuntelu ollut aina edes itsestään sel-
vää. Aition edessä oleva verho voitiin vetää eteen, jolloin omistajat pystyi-
vät keskittymään sosiaaliseen kanssakäymiseen vetäytymällä kodin jatkeena 
toimivan aition yksityiseen maailmaan. (Mt., 42.)
 Moderni arkkitehtuuri on muuttanut oopperatalojen katsomoiden ti-
lajärjestelyjä yhdenmukaisemmiksi, mikä merkitsee samalla muutosta yk-
sityisestä tilasta kohti julkista, tilallistettua kuria. 1800-luvun oopperakat-
somoiden jakautuminen yksityisiin aitioihin teki mahdolliseksi julkisen 
näyttäytymisen lisäksi myös seuraelämän vaatimusten noudattamisen: aiti-
on suojissa voitiin paneutua yksityiseen sosiaaliseen elämään piittaamatta 
itse oopperaesityksestä. Kun näkyvä valta, monarkki tai herttua, ei ollut 
pakottamassa aitioiden yleisöä oopperaetiketin mukaiseen käytökseen, ku-
rinpitovalta tai sitä vastustava vallattomuus siirtyi aitioihin ja niiden halti-
joille. (Mt., 42.) 
 Modernin rationaalisuuden uudistama oopperatalo vangitsee katsomon 
huomion ja keskittää sen näyttämöön ja esiintyjiin, joiden tottelevaisuut-
ta ja kuuliaisuutta katsojat valvovat. Samat katsojat valvovat myös toisten-
sa reaktioita ja kurinalaisuutta. Näin kuri on tilallistettu ja sisäistetty lähes 
näkymättömäksi. Ooppera voi kuitenkin olla myös tilallisen kurittomuuden 
paikka. Liitän tilakurittomuuden Göteborgin oopperan Rigolettossa näyttä-
mön visuaalisuuteen ja puvustukseen.

Oopperan lavastus observatorioarkkitehtuurin osana
Göteborgin oopperan Rigoletton lavastuksessa ajatus observatorioarkkiteh-
tuurista nousee esiin kaikissa kolmessa näytöksessä ja niiden lavastusratkai-
suissa. Oopperan lavastuksen tarkoituksena ei ole vain tuottaa taustoja ja 
tiloja ohjausta varten tai parantaa näyttämön akustiikkaa. Näyttämöllä esil-
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lä oleva observatorioarkkitehtuuri korostaa sen sijaan esiintyjiin kohdistu-
vaa tarkkailua ja valtaa.  
 Rigoletto alkaa projisointikankaalle heijastetuilla paparazzikuvilla, jotka 
on otettu Gildaa esittävästä sopraanosta, Kristina Hanssonista, göteborgi-
laisen kirkon ulko-oven edessä. Heti ensimmäisestä kuvasta alkaen Göte-
borgin oopperan Rigoletto reflektoi oopperatalossa ja sen ulkopuolella hal-
litsevaa panoptista valtaa. Ensimmäisessä näytöksessä esiintyjät on nostettu 
yleisön katseiden arvioitavaksi spiraalimaiselle rakennelmalle. Nouseva spi-
raali asettaa oopperan laulajat, tanssijat ja avustajat esille mahdollisimman 
erilaisista näkökulmista käsin. Kiivettyään spiraalia ylös esiintyjien ainoa 
mahdollisuus päästä takaisin on joko liukua alas kapeaa putkea tai palata 
lähtöpisteeseen. Spiraali on oopperalavastuksen ”nouseva catwalk”, jolla 
sitä käyttämään pakotetut esiintyjät ovat yleisön tuijotuksen kohteena ja 
tarkkailevien katseiden arvioitavina. 
 Ensimmäinen näytös jakautuu visuaalisesti kahtia, kun näyttämön etu-
osaan laskeutuu vasemmasta laidasta näyttämön keskikohtaan ulottuva 
seinä. Seinä on jaettu vaakasuunnassa neljään osaan. Pystysuunnan jako 
perustuu kahdessa ensimmäisessä kerroksessa gridiin, ruudukkoon, joka 
muodostuu kahdestakymmenestäneljästä samansuuruisesta suorakaiteesta. 
Kahdessa ylimmässä kerroksessa joka toinen suorakaide on edellistä kaksi 
kertaa leveämpi, jolloin niitä on jokaisessa rivissä yhteensä vain kuusitois-
ta. Seinä on viittaus modernismin arkkitehtuurin itseään toistavaan jatku-
vuuteen ja homogeenisuuteen, joka mahdollistaa samankaltaisten tilojen 
ja julkisivujen rationaalisen hallinnan, ylläpidon ja tarkkailun. Modernis-
min arkkitehtuuri helpottaa tilakurittoman toiminnan paikantamista mate-
maattiseen jatkuvuuteen perustuvassa pohjakaavassa ja julkisivussa. 
 Samaan aikaan kun katosta laskeutuu kahdeksan metriä korkea sei-
nä, näyttämölle tunkeutuu sen oikeasta laidasta neljä ja puoli metriä kor-
kea verkkoaita. Verkkoaidassa on vain yksi ovi näyttämön etuosasta sen 
takaosaan. Seinän ja verkkoaidan taakse jäävä spiraaliramppi ei ole näyt-
tämökuvassa enää alun juhliin (orgioihin) kuuluva rakennelma, vaan sen 
katsomoon näkyvä oikea laita muistuttaa modernin kaupunkikuvan ylikul-
kusiltaa.
 Seinän, verkkoaidan ja orkesterisyvennyksen rajaama kapea tila muo-
dostuu oopperassa Rigoletton kodin suljetuksi takapihaksi, mutta kaven-
netusta näyttämöstä tulee samalla myös Gildan sisääntulon ensimmäinen 
tausta ja tila. Aivan valaistun näyttämön etureunaan ahdistettuna Gilda, 
Rigoletto ja Gildasta huolehtiva Giovanna ovat kärjistetyn lähellä ooppera-
yleisöä ja sen kriittisesti tarkkailevaa katsetta.  

 Toinen näytös tapahtuu kokonaisuudessaan näyttämölle rakennetussa 
kulissihuoneessa, joka esittää hallitsijan palatsin yletöntä kylpyhuonetta. 
Alun paparazzikuvien tirkistely vaihtuu kylpyhuonekohtauksessa herttuan 
viuhahtavan alastoman vartalon tuijottamiseen. Toisen näytöksen aikana 
näyttämön katosta lasketaan yleisön näkyville valokisko, jonka valot va-
laisevat aikaisempaa voimakkaammin herttuaa ja tämän hovimiehiä. Oop-
peran lavastus ja sen arkkitehtuuri korostavat näyttämön observatorio-
arkkitehtuuria ”sellinä”, jossa esiintyjät ovat yleisön ja näyttämötekniikan 
jatkuvan tarkkailun kohteina. Oopperan näyttämökone on esillä konkreet-
tisesti kolmannessa näytöksessä, jonka lavastusta hallitsee kaksikerroksinen 
ambivalentti rakenne. 
 Verhojen noustessa ylös kolmannen näytöksen alussa näyttämöltä pal-
jastuu kaksikerroksinen rakennus, jonka katolla on punaisista jouluvalois-
ta rakennetut huulten ääriviivat.  Majataloa esittävässä rakennuksessa on 
ensimmäisestä kerroksesta toiseen kerrokseen johtavat portaat ja toisesta 
kerroksesta katolle johtavat tikapuut. Tikapuut päättyvät katossa olevaan 
aukkoon, jota peittää pyöreä luukku. 
 Göteborgin oopperan Rigolettossa Sparafucilen ja Maddalenan ma-
jatalo on toteutettu modernin observatorioarkkitehtuurin periaatteita 
noudattaen. Lähes kaikki majataloa esittävän rakennuksen tilat ovat läpi-
näkyviä.   Vain osa rakennuksen takaseinistä on päällystetty puolittain lä-
pinäkyvillä muovilevyillä, samoin kuin portaikon etuseinä. Näillä seinillä 
samoin kuin rakennuksen muodolla, sen korkeudella ja leveydellä on oma 
funktionaalinen merkityksensä. Seinät ovat laulajien äänten kaikupohja. 
Rakennus toimii myös näyttämön ja sen alapuolella sijaitsevan tilan vä-
lisenä hissinä. Rakennuksen avulla on mahdollista kuljettaa lavasteita tai 
esiintyjiä oopperan pohjakerroksesta ylös näyttämölle. Kaksikerroksinen 
konstruktio on sekä lavaste että laulajien esittelytila ja heidän ääntensä 

Göteborgin ooppera ei hyväksynyt alkuperäistä kolmannen näytöksen lavastussuunnitelmaa, 
jossa koko näyttämön levyiset, ilmalla täytettävät huulet olisivat olleet näytöksen ensimmäise-
nä kuvana. Myöskään toinen ehdotus rakennuksen katolle sijoitetuista ilmalla täytetyistä huu-
lista ei saanut tuotannon hyväksyntää. Ooppera hyväksyi huulet vasta kun kerroin tekeväni ne 
itse punaisena välkkyvistä led-valoista ja ohuesta teräsputkesta.

Le roi s’amuse -näytelmässä François I:n ja Maguelonnen tapaamispaikka kuvataan viheliäisesti 
kalustetuksi hökkeliksi, jonka ullakon ikkunoiden läpi näkyy kenttävuode. Hugon näytelmäkä-
sikirjoituksen mukaan yleisö voi nähdä talon avoimen julkisivun läpi sisätiloihin. Talon vasen 
seinä on lisäksi täynnä reikiä ja halkeamia, joiden kautta tapahtumia voi myös seurata. (Hugo 
1964 186; Halsall 1998, 113–114.) 
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Kolmannen näytöksen alussa kaksikerroksisen rakennuksen katolla vilkkuvat punaiset huulet.
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kaikupohja, mutta myös näyttämön ja sen alapuolisen tilan välillä kulkeva 
”kone”. 
 Rakennus on merkki Rigoletto-oopperan lavastuksen tilakurittomuudes-
ta. Ylös nostettuna rakennus pakottaa esiintyjät kulkemaan portaita ja tik-
kaita pitkin näyttämölle tai sieltä rakennukseen. Näyttämön alle laskettu ra-
kennus voi toimia esiintyjien pakenemisreittinä alas kellariin. Rakennuksen 
katon pyöreä aukko muistuttaa esiintyjiä näyttämöstä, jolta on paettu vain 
poikkeustapauksissa. Käytännössä juuri Rigoletto-oopperasta pakeneminen 
olisi hyvin helppoa. Kukaan ei ole odottamassa näyttämön lattian alla, toi-
sin kuin näyttämön sivuilla tai takaosassa. Pakoreitti alas kellariin on vain 
yhden luukun takana, paitsi oopperan kolmannen näytöksen alussa. Silloin 
pakoreittinä toimiva kaksikerroksinen rakennus, näyttämön hissi, on nos-
tettu ylös näyttämölle. Oopperan lavalle ylös nostettuna aiempi tilakuriton 
rakennelma muuttuu Rigoletto-oopperan kurinpitoarkkitehtuuriksi, ooppe-
ranäyttämöllä esiintymiseen pakottavaksi rakenteeksi.
 Rakennus on kuin kuuteen erilliseen tilaan jaettu selliosasto, jossa laula-
jat esittävät heille määrättyä roolia. Rakennus eristää laulajat oopperanäyt-
tämöstä omaan akustiseen tilaansa, josta muodostuu eräänlainen tutkimi-
sen ja arvostelun laboratorio. Kaksikerroksinen rakennus on mahdollista 
valaista kirkkaasti itse rakennuksesta käsin tai sen takaa. Rakennus on näyt-
tämö näyttämöllä ja observatoriorakennus observatorioarkkitehtuurin si-
sällä, mikä nostaa esiin oopperan keskeisissä rooleissa esiintyviin laulajiin 
kohdistuvan valvonnan. Valvonta ei suuntaudu laulajiin vain katsomosta 
vaan myös orkesterisyvennyksestä, näyttämön sivuilta ja takaa sekä katso-
moon sijoitetun valosuunnittelijan pöydän ympäriltä, miltä paikalta ooppe-
raa myös hyvin usein ohjataan.
 Rakennuksen laskeuduttua kolmannen näytöksen lopussa alas sen ka-
tosta muodostuu näyttämön lattia. Oopperan aikana tämä hissi liikkuu vain 
kerran, Maddalenan poistuessa rakennuksen mukana alas kellariin. Ennen 
hissin laskeutumista alas sen sisällä puolittain seisonut Cadillac vedetään 
näyttämölle oopperan loppukohtausta varten. Sparafucile on tunkenut sur-
matun Gildan auton takakonttiin. Kun Cadillac on siirretty näyttämöllä 
sille varattuun paikkaan, Sparafucile poistuu autosta ja samalla myös näyt-
tämöltä hissin kattoluukun kautta näyttämön alla sijaitsevaan varastoon. 
Rakennuksen aiemmin peittämältä näyttämöltä paljastuu vain kaksi metriä 
korkea ja kymmenen metriä leveä muuri, jonka kulman edessä Cadillac sei-
soo. Ooppera loppuu tähän näyttämökuvaan, jonka aikana Gilda kuolee. 
 Valvonnasta ja tarkkailusta, samoin kuin teknisellä laitteistolla toteu-
tetusta esiintyjien eristämisestä, näkyvyydestä ja yksilöinnistä muodostuu 

vähitellen olleellinen osa oopperaa ja sen näyttämöä. Nämä teemat liittyvät 
myös panopticoniin, jonka valvontamekanismissa korostuvat ennen kaikkea 
valon ja varjon merkitykset. Teatterit ja oopperatalot ovat muokkautuneet 
osaksi sisäistä valvontaa toteuttavia observatorioita ja esityskoneistoja, jois-
sa tarkkailu perustuu valon ja näkyvyyden merkityksen ymmärtämiseen. 
Oopperaspektaakkelissa juuri valolla on keskeinen rooli. Valo, varjot ja pi-
meys luovat sopivat olosuhteet valvonnan ja yksilöinnin toteuttamiselle. 
(Foucault 2005a, 340, 232, 234.) 
 Observatorioarkkitehtuurin variaationa oopperatalot toteuttavat kurin-
pidollisten instituutioiden erästä perustehtävää: ne muodostavat esiintyjien 
ja katsojien ympärille koneiston, joka sekä tarkkailee että muokkaa yksilöi-
tä. Oopperatalon hämärästä katsomosta käsin tehdään havaintoja ja arvos-
tellaan näyttämöllä tehtyjä virheitä. Oopperatalossa laulajien suorituksen 
arvioinnin paikkana toimivat sekä näyttämö, orkesterisyvennys että katso-
mo. Laulajat ovat näkyvillä kirkkaasti valaistulla näyttämöllä, joka asettaa 
heidät valvovan ja arvioivan kurin piiriin. Observatorioarkkitehtuurin teh-
tävänä on rakennuksen tila- ja valojärjestelyjen avulla vaikuttaa näkyvillä 
pidettävien yksilöiden käyttäytymiseen ja toimintaan tietyssä institutionaa-
lisessa tilassa. (Mt., 234–236.) 
 Eräs merkittävä ero panopticonin ja teatterin valvontatavoissa koskee 
valvottavien ja valvojien määrää. Suhde on käänteinen. Panopticonissa py-
ritään valvomaan mahdollisimman pienellä ihmismäärällä mahdollisimman 
suurta joukkoa, kun taas teatterissa asetetaan pieni esiintyjäjoukko suuren 
katsojajoukon tarkkailtavaksi. Panopticonin selleissä olevat vangit eivät 
aina voi olla varmoja, tarkkaillaanko heitä keskustornin hämärästä, mutta 
näyttämöllä olevat esiintyjät ovat aina tietoisia yleisön läsnäolosta. Ooppe-
ran katsomo on valvontatornin kaltainen merkki tarkkailusta, vaikka kat-
somosta näyttämölle suuntautuva tarkkailu onkin panopticoniin verrattuna 
havaittavaa yleisön kehon liikkeiden ja ilmausten seurauksena. Yleisön hau-
kotukset, yskäisyt, asennon vaihdokset ja huokailut kuuluvat näyttämölle 
saakka.  
 Panopticon pystyy erottamaan äärimmäisellä tavalla näkyvissä olemisen 
ja näkemisen toisistaan. ”[K]ehärakennukseen suljetut yksilöt ovat täysin 
näkyvissä itse koskaan näkemättä valvojiaan, kun taas keskustornissa olevat 
näkevät kaiken olematta itse koskaan näkyvissä” (mt., 275). Oopperalavalla 
esiintyjät voivat nähdä etummaisten penkkirivien takana tai parvilla istuvat 
katsojat kirkkaiden valojen vuoksi vain varjomaisina hahmoina, jos ollen-
kaan. Esiintyjät saattavat kokea eristetyn ja tarkkaillun yksinäisyyden kuten 
vangit panopticon-selleissään. Näyttämön valaistus muodostaa läpinäkyvän 

O O P P E R A N  T I L A L L I N E N  KU R I  T U OT TA A  I D E N T I T E ET T E J Ä



TA I D E  I D E N T I T E ET T I E N  P O L I T I I K A N  R A K E N TA J A N A

222

5 5

223

Ensimmäisen näytöksen lopussa katosta laskeutuu kahdeksan metriä korkea seinä. Samaan aikaan näyttämölle tunkeutuu sen oikeasta laidasta verkkoaita.
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seinän, jonka toisella puolella olevalla yleisöllä on mahdollisuus verhoutua 
pimeyteen, kun taas näyttämön esiintyjät nostetaan ainakin hetkittäin esiin 
lähes äärimmäiseen kirkkauteen yleisön tarkkailtavaksi. Oopperan lopun 
aplodit saattavat olla osoitus esiintyjien ja tekijöiden onnistumisesta. Buu-
aukset voivat puolestaan asettaa tekijät yleisön edessä vastuuseen epäonnis-
tumisesta. 

Oopperan kurinpitovalta 
Ensimmäisen näytöksen lopun näyttämökuvaa dominoi modernille homo-
geeniselle arkkitehtuurille luonteenomainen jatkuvuus, tuttuus ja toisto. 
Tämä on se paikka ja visuaalinen maailma, jossa Gilda ensimmäisen ker-
ran esitellään oopperayleisölle. Rigoletto-oopperan tarinassa narrin perheen 
koti on tila, jossa Rigoletto pyrkii hallitsemaan ja kahlitsemaan tytärtään 
eristämällä tämän ulkomaailmasta ja sosiaalisista kontakteista. Rigoletton ta-
rinassa on kysymys narrin tyttärestä ja tämän suhteesta isäänsä sekä herttu-
aan. Rigoletto ja herttua edustavat kahta kilpailevaa valtakeskittymää oop-
peran tarinassa.
 Näyttämökuva kertoo yksilöiden esiin nostamisesta ja eristämisestä, joi-
den avulla ruumiillisesta subjektista voidaan tuottaa samalla sekä tottele-
vainen että hyödyllinen. ”Kuuliainen on ruumis, joka voidaan alistaa ja jota 
voidaan käyttää, muuttaa ja täydentää” (Foucault 2005a, 187–188). Yksi-
löitä muokkaava valta ja sen koneistot tuottavat ruumiin uudelleen kurin-
pidollisten käytäntöjen ja sääntöjen avulla. Hegemonisen vallan sääntöjen 
noudattaminen vaatii lopulta myös ruumiillisen kontrollin harjoittamista 
(mt., 188–189). 
 Göteborgin oopperan lavastuksessa ja visuaalisuudessa on kysymys kurin 
ja vallan liittymisestä toisiinsa. Ensimmäisen näytöksen lopun äärimmilleen 
kavennettu näyttämö nostaa Gildaa esittävän sopraanon ja tämän laulusuo-
rituksen oopperayleisön tarkkailun ja valvonnan kohteeksi. Gilda esiintyy 
Rigolettossa ensimmäisen kerran juuri tällä kavennetulla näyttämöllä, jonka 
vasemmassa laidassa oleva modernistinen seinä toimii ensimmäisen näytök-
sen akustisena elementtinä. Seinän tuottama akustinen tila asettaa Gildaa 
esittävän sopraanon, Kristina Hanssonin, laulusuorituksen lähes optimaali-
sella tavalla yleisön arvioitavaksi. Sopraanon toimintaa säätelee sekä laula-
jan harjoituksissa sisäistämä kuri että oopperan näyttämön kurinpitovalta. 
 Gildan vaatteet kerättiin Göteborgin keskustan ostoskeskusten nuorten-
vaateliikkeistä. Halusin kontekstualisoida Gildan hahmon suhteessa oop-
peran ulkopuolisen kaupungin arkipäivään ja senhetkiseen katumuotiin. 
Gildan vaatteet asemoivat hänet roolihahmona kaiken teatraalisen näyttä-
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Gildan roolin laulanut Kristina Hansson kuvattiin Göteborgin oopperan lehdistökuviin 
toisen näytöksen vaatteissa, jotka olivat kolmannen näytöksen vaatteita feminiinisemmät.
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vyyden ja ”glamourin” ulkopuolelle. Gildaa esittävän sopraanon olisi ollut 
mahdoton nojata oopperayleisön edessä puvustuksen ”näyttävyyteen”, jos 
laulusuoritus olisi epäonnistunut. Gildan puvustus on yhtä ankara kuin 
sopraanolle osoitettu kapea näyttämön kaistale ensimmäisen näytöksen 
lopussa. Gildan vaatteita olisi voinut käyttää kuka tahansa göteborgilainen 
nuori nainen, joka ei halua erottua muista vaan noudattaa normatiivista 
nuorisomuodin koodia. Gildan hahmo ei edusta heteroseksuaalisuutta ko-
rostavaa naistyyppiä mutta ei myöskään naiseutta parodioivaa pukeutumis-
tyyliä. Hahmo taipuu katsojien identiteettityössä sukupuolijoustoon.
 Göteborgin Rigolettossa Gildan hahmo nosti esiin kysymyksen hyö-
dyllisyydestä, kuuliaisuudesta, hallinnasta ja alistamisesta. Vaikka oop-
peranäyttämöllä esiintyminen perustuukin sopimukseen, siihen liittyy 
myös kurinpidollisia piirteitä. Gildan rooli voi olla uraansa aloitteleval-
le sopraanolle läpimurtorooli. Sekä Gildan roolin puvustus että hänelle 
osoitettu asema oopperalavastuksen visuaalisessa järjestyksessä korostavat 
roolia laulavan sopraanon olevan ennen kaikkea laulusuoritusta arvioivi-
en katsojien armoilla. Gildan osan laulanut sopraano joutui kohtaamaan 
oopperainstituution erityiset kurinpitotoimet, joihin liittyy keskeisesti 
yksilöiden luokitteleminen, luonnehtiminen ja jaottelu tiettyjen normien 
pohjalta. Juuri tätä kurinpidollista prosessia oopperan puvustus ja visuaa-
linen järjestys korostivat. 
 Kurinpitoon liittyvä tarkkailu ja valvonta tuottavat yksilöiden välille 
tietyn arvojärjestyksen. Tämän järjestyksen nojalla yksilöt hyväksytään ja 
suljetaan järjestelmän sisään. (Mt., 305.) Toisaalta heidät voidaan myös 
yhtä hyvin sulkea pois ja todeta epäsopiviksi tuleviin ja jopa aiemmin esit-
tämiinsä rooleihin. Oopperapuvustuksen normatiivisuus ilmenee pukujen 
näyttävyydessä, ja päähenkilön asujen sunnitteluun ja toteutukseen panos-
tetaankin eniten. Gilda on Göteborgin Rigoletton visuaalisessa järjestyk-
sessä poikkeus keskinkertaista katumuotia edustavissa vaatteissaan, joiden 
perusteella Gildaa esittävän Kristina Hanssonin tulisi olla korkeintaan oop-
perakuoron jäsen. Gildaa esittävän sopraanon hahmo kertoo sekä oopperan 
ulkopuolisesta maailmasta että oopperan normatiivisesta pukeutumiskoo-
dista. Samalla Hansson pyrki täyttämään tai ylittämään oopperan normatii-
visen laulusuorituksen vaatimukset. 

Hyödyllinen ruumis                                                                                                                                          
Foucault esittää ruumiin joutuneen vallan kohteeksi 1600-luvulla, jolloin 
sitä tutkittiin ja selitettiin anatomis-metafyysisellä tasolla sekä hallittiin 
ja alistettiin teknis-poliittisella tasolla. Ruumista pyrittiin samanaikaises-
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ti sekä ymmärtämään että hyödyntämään. Eri kurinpitomuodot järjestivät 
1700-luvun instituutioita, kuten sairaalalaitoksia ja kouluja, koneistoiksi, 
jotka tuottivat uutta tietoa erilaisten objektivointimekanismien tarpeisiin. 
Kasarmien, koulujen ja sairaaloiden toimintoja säätelivät empiiriset mene-
telmät, ”jotka tähtäsivät ruumiin toimintojen valvomiseen ja korjaamiseen”. 
(Foucault 2005a, 186, 307.) 
 Hyödylliseen ruumiiseen liittyy manipuloiminen ja ymmärrettävään 
ruumiiseen analysoiminen. Ensimmäinen on kuuliainen vallalle ja jälkim-
mäinen tieteelle, mutta molempia lähestymistapoja tarvitaan, kun muoka-
taan ruumiista, jota voidaan ”käyttää, muuttaa ja täydentää”. (Mt., 187.) 
Oopperassa ruumiillisuus voidaan pelkistää kysymykseksi kuuliaisesta ruu-
miista. Laulajan ruumiista muodostuu oopperainstituutiossa valvonnan 
kohde. Valvonnan avulla pyritään vaikuttamaan näyttämöllä tehtäviin liik-
keisiin, eleisiin, asentoihin ja ennen kaikkea äänenmuodostukseen. Valta 
kohdistuu tottelevaiseen ruumiiseen toistuvien harjoitusten kautta. Harjoi-
tusten tehokkuutta kontrolloidaan näyttämöllä ilta illan jälkeen toistuvissa 
esityksissä, joissa valvojan rooli on annettu yleisölle ja oopperainstituution 
auktoriteeteille. 
 Oopperan näyttämöllä ruumiillinen subjekti on asetettu kontrolloivan, 
kriittisen katseen alaisuuteen, ja siltä odotetaan toistuvasti täydellistä, mää-
rätyt säännöt täyttävää suoritusta. Ilta toisensa jälkeen samanlaisena toistu-
va oopperaesitys on kurinpidon kohde, joka voisi esityksellisen vikuroinnin 
seurauksena muuttaa käsityksiämme oopperasta virheitä ja sattumanva-
raisuutta kaihtavana instituutiona. Oopperassa yksilöiden tehtäväksi on 
määritelty suoritusten toistaminen taloudellisen hyödyn maksimoimiseksi. 
Yleisölle tuotetaan täydellisyyteen ja virtuoositeettiin perustuvaa musiikki-
teatteria. Oopperanäyttämö on kurin ja järjestyksen paikka, jossa pieninkin 
virhe saa kohtuuttomat mittasuhteet aina esityksen katkaisemiseen saakka. 
Ooppera hylkää taidemuotona lähes täysin sattumanvaraisuuden ja epätäy-
dellisyyden, sen tavoitteena on pikemminkin utooppinen virheettömyys. 
Vain harvoin näyttämöllä on tilaa improvisoinnille ja sattumanvaraisuu-
delle. Oopperan, sen esiintyjien, asiantuntijoiden ja yleisön identiteetit ja 
asemat saattaisivat liikkua paikaltaan, jos virheille ja sattumanvaraisuudelle 
annettaisiin suurempi rooli oopperaproduktioissa. 
 Foucault’n mukaan ruumiin hyödyllisyys edellyttää alistamisen lisäksi 
myös ruumiin käsittämistä tuottavana voimana. Alistaminen ei aina edel-
lytä väkivaltaa tai terroria, vaan sitä voi yhtä hyvin leimata suunnitelmal-
lisuus ja hienovarainen ruumiinvoimien hallinta. Ihmisruumiin voimien 
hallinta on aina alistamista, vaikka siihen käytetyt keinot olisivatkin hil-

O O P P E R A N  T I L A L L I N E N  KU R I  T U OT TA A  I D E N T I T E ET T E J Ä



TA I D E  I D E N T I T E ET T I E N  P O L I T I I K A N  R A K E N TA J A N A

228

5 5

229

litympiä ja näkymättömämpiä kuin ruumiin suora fyysinen alistaminen. 
(Mt., 40.) Eräs ruumiinvoimien hallinnan keskeisimpiä metodeja on val-
lan tuottama ja yksilöiden sisäistämä ajatus itsekontrollista. Oopperata-
lon eri tiloissa, harjoitussaleissa ja -huoneissa toteutetaan juuri tällaista 
ruumiillisen subjektin hienovaraista alistamista, joka tuottaa hyödyllisiä 
yksilöitä. 
 Foucault nimeää ruumiinvoimien hallintaan liittyvän tiedon sekä itse 
hallinnan ihmisruumiin poliittiseksi teknologiaksi. Foucault liittää ruumiin 
poliittisen kenttään, sillä vallan tapa alistaa ruumis tuotantovoimaksi on 
samalla merkki vallan omista haluista ja tavoitteista sekä kontrolloivasta 
otteesta. (Mt., 39–40.) Pidän instituutioiden harjoittaman yksilöiden alis-
tamisen vastavoimana toisin toistamista, toisin tekemistä ja tilassa toisin 
toimimista. Näiden kaikkien ”toiseuksien” esiin tuloon vaikuttavat myös 
virheet ja sattumanvaraisuudet.
 Oopperalava on eräänlaisen jatkuvan ”tutkinnon” suorittamisen paikka, 
minkä seurauksena sillä esiintyvät yksilöt sijoitetaan kirjoitusten ja diskurs-
sien verkostoon. Kirjallisista dokumenteista muodostuu ”rekisteri” ja todis-
tepino, joka omalta osaltaan korostaa kirjoituksen valtaa suhteessa objek-
tivoituihin yksilöihin. ”Dokumentointitekniikan hallitsema tulkinta tekee 
jokaisesta yksilöstä ’tapauksen’, joka on samanaikaisesti sekä erään tiedon 
kohde että myös tietyn vallan kohde” (mt., 261). Dokumentointitekniikka 
antaa tilaisuuden yksilöiden keskinäiseen vertailuun tietyn instituution it-
selleen tärkeäksi kokemien ominaisuuksien perusteella (mt.). Tämä vertai-
lu mahdollistaa yksilön tai laulajan muuttamisen ja ”täydentämisen”, mutta 
myös poistamisen muiden joukosta. 
 Foucault esittää, että tarkastelisimme alistamisen hetkiä, niitä proses-
seja, jotka mahdollistavat ruumiiden alistamisen, eleiden hallinnan ja käy-
töksen ohjaamisen. Juuri näissä prosesseissa subjektit Foucault’n mukaan 
todellisuudessa ja materiaalisuudessaan tuotetaan ja nimenomaan nämä 
prosessit genealoginen tarkastelu politisoi. (Ojakangas 1998, 21.) 

Objektivointi ja subjektivointi ensimmäisessä näytöksessä 
Instituutioiden vallan kasvu edisti ”diskurssiräjähdystä”, jonka seurauksena 
muotoutui sellaisia tiedonalueita kuin ”kliininen lääketiede, psykiatria, lap-
sipsykologia, kasvatuspsykologia” (Foucault 2005a, 307). Instituutioiden 
ja diskurssien objektivoinnin kohteena ovat olleet niin hulluus, rikollisuus, 
seksuaalisuus kuin sairaudetkin. Objektivointi merkitsee Foucault’lle dis-
kurssin kohteiden historiallista muotoutumista tietyssä kulttuurissa. Dis-
kurssin kohteiden ilmaantumisesta ja muotoutumisesta alkaa prosessi, joka 
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asettaa rajat objektivoitujen asioiden ja ilmiöiden ymmärtämiselle. Dis-
kurssissa vaikuttavat säännöt määräävät, mitä objektivoiduista ilmiöistä ja 
kohteista voidaan lausua tai kuinka niitä voidaan tutkia. Diskurssit ja niitä 
ylläpitävät instituutiot luovat myös ne subjektiasemat, joista käsin asiantun-
tijoilla on oikeus tarkkailla, arvioida ja selittää objektivoituja kohteita. Tä-
män työn tuloksena syntyvät diskursseissa vaikuttavat hegemoniset ajatte-
lutavat. Foucault osoittaakin, kuinka ihminen on vähitellen joutunut oman 
ajattelunsa ja toimintansa objektiksi erilaisissa tieteellisissä diskursseissa ja 
instituutioissa. (Alhanen 2007, 21–22, 63, 68–70.) 
 Yksilöiden tapaa olla ja toimia muokkaavat ihmistä tutkivat tieteet, ja 
yksilöitä subjektivoivat ja objektivoivat instituutiot, joissa diskurssit ja ei-
diskursiiviset käytännöt vaikuttavat (mt., 22). Liitän ei-diskursiiviset käy-
tännöt oopperainstituution tapaan muokata ja jakaa tilaa sekä esiintyjien ja 
yleisön tapaan toimia tilassa. Oopperanäyttämön esiintyjät, oopperan työn-
tekijät ja katsojat ottavat osaa niihin oopperainstituution ei-diskursiivisiin 
käytäntöihin, jotka muokkaavat esiintyjien ja katsojien subjektipositioita, 
myös diskursseja itseään. Ymmärrän ei-diskursiivisten käytäntöjen sääte-
levän oopperayleisön pukeutumista, väliaikakäyttäytymistä, esiintyjille ja 
esitykselle annettuja aplodeja ja negatiivisten mielenilmausten lähes täy-
dellistä puuttumista pohjoismaisista oopperataloista. Kaikki edellä luetellut 
kirjoittamattomat säännöt muodostavat oopperayleisön hegemonisen käyt-
täytymissäännöstön, jonka osa yleisöstä on sisäistänyt ja jonka toteutumis-
ta toisten katseet valvovat oopperataloissa. 
 Teatteri ja ooppera kuuluvat niiden instituutioiden piiriin, jotka pyr-
kivät vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja ajatteluun. Subjektien ja 
subjektiasemien määrittämiseen liittyy instituutioiden arkkitehtuuri, jota 
myös diskurssien synnyttämät ajattelutavat säätelevät ja muokkaavat. Sub-
jektien objektivoimiseen vaikuttavat käytännöt ovat muokanneet teatterei-
den ja oopperoiden arkkitehtuuria siinä missä sairaaloiden tilajärjestystä-
kin. Oopperatalojen saleja voidaan pitää suurina luento- ja opetustiloina. 
Oopperaa on mahdollista tarkastella pedagogisena instituutiona niin että 
oopperaesitykset ovat ”luentoja” vaikkakin samalla myös tulkintoja ooppe-
rahistorian merkkiteoksista. Esitykset tuottavat ja muokkaavat oikeanlaista 
näkemystä, kulttuurista pääomaa ja habitusta ja siten myös oopperakatsoji-
en subjektiasemia. Oopperainstituutio toimii usein eräänlaisena oopperan 
historiallisena museona, joten sen pedagogisena tavoitteena voidaan pitää 
hegemonisen oopperakäsityksen uusintamista. Uusintamiseen liittyy myös 
liike aiemmista oopperaversioista pois päin, mutta tätä hidasta liikkumista 
pois aiemmasta leimaa kuitenkin samalla pyrkimys säilyä samankaltaisena. 
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 Ooperan traditiota vastaan toimiminen ja merkityksellinen toisin teke-
minen häiritsevät oopperainstituutiota ja sen perinteitä, siirtävät ne pois 
paikaltaan. Oopperan representaatiot voivat häiritä ja kriisiyttää katsojien 
identiteetti- ja simulaatiotyötä, jolloin kriisiin ei ajaudu vain identiteetin 
tekemisen tapa vaan myös identiteettiä tuottava olemisen tapa – habitus. 
Vaikka habituksella pyrittäisiinkin takaamaan identiteetin jatkuvuus ja 
muuttumattomuus, ajatus habituksesta rakenteita säilyttävänä olemisena 
on vain yksi mahdollinen tulkinta. Koska liitän habitukseen myös tietoisen 
toisin olemisen, on habitus identiteettiä tuottavana olemisena myös kult-
tuurisen objektivoinnin kohteena. Habitus ei vain tuota identiteettiä, vaan 
pidän habitusta myös ympäröivän kulttuurin tuottamana. Ruumiillinen 
subjekti voi puolestaan tietoisella toisin olemisella muuttaa ympäröivän 
kulttuurin objektivoimaa ja tuottamaa habitusta. Silloin habituksesta tulee 
osa identiteetin toisin tekemisen prosessia. En pidäkään olemista ja teke-
mistä toistensa vastakohtina vaan toisiaan tuottavina toiminnan muotoina. 
Myös oleminen on toimintaa. Habitusta muokkaavat toiset eleet ja toiset 
ilmeet sekä toisin pukeutuminen ja toisin käyttäytyminen, jotka yhdessä 
tai erikseen tuottavat oopperainstituution sisällä merkityksellistä toisin ole-
mista. Oopperakatsojien toisin olemisen paikkoja ja näyttämöjä ovat aulat, 
lämpiö ja itse oopperasali.
 Ooppera instituutiona ja siihen liittyvät diskurssit objektivoivat laulavat, 
tanssivat ja näyttelevät esiintyjät ja myös esitystä ja esiintyjiä tarkkailevat 
katsojat ajattelun ja tiedon kohteiksi. Sekä esiintyjien että yleisön halutaan 
käyttäytyvän ennen kaikkea roolin edellyttämällä tavalla. Objektivointiin 
osallistuvat instituutiot ”pyrkivät muuttamaan toimintansa kohteena olevi-
en ihmisten subjektiutta objektivoimalla heidät eli ottamalla heidät näille 
instituutioille tyypillisten ajattelu- ja toimintatapojen kohteeksi” (mt., 22). 
Oopperassa objektivoinnin kohteena on kaikki, mikä liittyy näyttämöön: 
tekniikka, esiintyjät, heidän toimintansa, lavastus ja puvustus. Myös yleisön 
habitus ja käyttäytyminen oopperatalossa ja sen katsomossa kuuluvat ob-
jektivoinnin piiriin. Kyse on esiintyjien ja yleisön muokkaamisesta ja hei-
dän toimintaansa vaikuttamisesta. 

Seksuaalinen ja sukupuolinen objektivointi 
Havainnoimme toisiamme usein juuri sukupuolisina ja seksuaalisina toimi-
joina. Näihin havaintoihin liittyvät oleellisesti sekä subjektivointi että ob-
jektivointi. Yksilöitä objektivoidaan sosiaalisissa tilanteissa jatkuvasti nor-
matiivisten sukupuoli- ja seksuaalisuuskategorioiden sisä- tai ulkopuolelle. 
Foucault’n mukaan kolmen viimeisen vuosisadan aikana seksistä puhumi-

k

seen liittyykin varsinainen diskursiivinen räjähdys (Foucault 1980, 17). 
Normatiivisen seksuaalisuuden ja seksin muotojen ulkopuolelle asettuvaa 
seksuaalisuutta on pyritty hallitsemaan ja hillitsemään erilaisilla tarkkailun 
ja valvonnan keinoilla (mt. 30–31), mutta myös representaatioilla.
 Heteronormatiivisuuden ylläpitämiseen liittyy valtava joukko represen-
taatioita, esityksellisiä käytäntöjä, joiden tukemana myös oopperaesityksiä 
on sävelletty, kirjoitettu, ohjattu, rakennettu ja tuotettu. Näitä samoja oop-
peraesityksiä on kuitenkin myös mahdollista tehdä ja toistaa toisin. Vaih-
toehtoisia identiteettipositioita ja -esityksiä voidaan nostaa esiin niiden sa-
mojen institutionaalisten esityskäytäntöjen avulla, jotka tukevat hallitsevaa 
heteronormatiivisuutta. 
 Sukupuoli ei ole vain kielellisten diskurssien ja niiden käytäntöjen tuot-
tama, vaan siihen liittyvät oleellisesti myös representaatiot ja toistoteot. Ju-
dith Butler on esittänyt sukupuoli-identiteetin rakentuvan performatiivises-
ti, jolloin sukupuolesta muodostuu imitoivaa tekemistä ja esittämistä. Kun 
sukupuolta ei ymmärretä muuttumattomana olemisena vaan esityksenä, sitä 
itse asiassa tuotetaan ”juuri niillä samoilla eleillä, joita tavallisesti pidetään 
siitä johtuvina”. (Pulkkinen 1998a, 183–184.) Sukupuolesta muodostuu 
esitys, ja tätä esitystä politisoivina näyttämöinä voivat toimia myös ooppe-
rat ja teatterit, joiden esityksillä on mahdollisuus tuottaa liikahduksia suku-
puolipolitiikassa.
 Antiessentialistisesta tarkastelutavasta käsin ymmärrän sukupuolen kult-
tuuriseksi sopimukseksi ja nimeämiseksi, joka perustuu toistuviin tekoihin 
ja sukupuolijakoa vahvistaviin esityksiin (ks. mt.; Rossi 2003, 116, 124). 
”Sukupuoli muotoutuu esityksistä, kuvista, mallisuorituksista ja niiden jäl-
jittelevästä tavoittelusta, siteeraamisesta ja ruumiillisista tyyleistä” (Rossi 
2003, 12). Sukupuoli on aina sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan ja sen 
sukupuolittavaan kulttuuriin (mt., 23). Kun sukupuoli ja seksuaalisuus ote-
taan tarkastelun kohteiksi, tulisi samalla kiinnittää huomiota niihin ideolo-
gioihin, sosiaalisiin valtasuhteisiin ja lainsäädännöllisiin rajoituksiin, joiden 
seurauksena sukupuolesta ja seksuaalisuudesta on muodostunut pakottavan 
toistamisen prosesseja. Sukupuoli ja seksuaalisuus eivät olekaan antiessen-
tialistisesta näkökulmasta katsottuna vapaaehtoisia. 
 Antiessentialistisessa perspektiivissä sukupuoli näyttäytyy kontingentti-
na rakennelmana, jota ei voi irrottaa sitä ympäröivästä historiallisesta kon-
tekstista. Feministisessä tutkimuksessa sukupuolta toistavat teot on liitetty 
myös erilaisiin ruumiillisen esittämisen ja representaation muotoihin. Su-
kupuolentutkija Leena-Maija Rossi esittää mainontaa ja sen sukupuolitta-
via toimintatapoja käsittelevässä tutkimuksessaan Heterotehdas heterouden 
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luonnollistamisen yhdeksi mainonnan lähtökohdaksi. Visuaalista kulttuu-
ria, mainontaa, elokuvia tai teatteriesityksiä tarkastellaan usein näkökul-
masta, johon liittyy myös normatiivisen seksuaalisuuden ja binaarisen su-
kupuolijaon luonnollistamisen välikappaleena toimiva halu. Halu liitetään 
sukupuoleen ja seksuaalisuuden muotoihin erilaisissa yhteiskunnan insti-
tuutioissa ja niiden representaatio- ja esityskäytännöissä, ja ennen kaik-
kea juuri hegemoninen heteroseksuaalisuus esitetään ”haluttavana tilana”. 
(Rossi 2003, 11–12.) Myös valtio representoi omaa hegemonista sukupuo-
li-ideologiaansa erilaisten rituaalien ja spektaakkelien kautta. Valtiollisissa 
juhlissa heteroseksuaalisuutta ja heteroseksuaalista normia korostaa mas-
kuliinisen miehen ja feminiinisen naisen välinen ero pukeutumis- ja käyt-
täytymissäännöissä. Samaa eroa uusinnetaan myös oopperatalojen yleisön 
normatiivisessa pukeutumiskoodissa.
 Heteronormatiivisuudella Rossi viittaa siihen ”vallitsevaan sosiaaliseen 
järjestykseen ja pakottavaan valtaan, joka pitää yllä heteroseksuaalisuutta 
normina ja normaalina” (mt., 120). Valta objektivoi yksilöitä pakottamal-
la heidät johonkin tiettyyn sukupuoliasemaan, sillä juuri sukupuolesta ja 
siihen liitetystä seksuaalisuudesta on tullut yksi keskeisimpiä subjektien 
tuottamisen tekniikoita (mt., 11). Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liitty-
vät subjektiasemat vaikuttavat subjektien tapaan ja mahdollisuuksiin puhua 
itsestään. Sukupuoleen liitetyt seksuaalisen suuntautuneisuuden kategoriat 
ovat osa yksilöiden seksuaalisuuden objektivointia. Hetero- , homo- ja bi-
seksuaalisuudesta on tullut seksuaalidiskurssin kohteita ja yksilöiden iden-
titeettejä määrittäviä tekijöitä. 
 Tuija Pulkkisen mukaan sukupuoli-identiteetti rakentuu ja muotoutuu 
aina tietyssä ajassa ja paikassa, joten se on ”kontekstuaalisen ja pakot-
teita sisältävä prosessi” (Pulkkinen 1998a, 202). En ymmärräkään suku-
puoli-identiteettiä vapaasti valittavaksi vaan tietyssä tilanteessa ja ajassa 
rakentuneeksi ominaisuudeksi. Teatteri ja ooppera osallistuvat muiden esi-
tyskäytäntöjen kanssa sukupuolen ja seksuaalisuuden tuotantoon, joka on 
samalla myös esityksiä tai representaatioita katsovan yleisön ”identiteetti-
työtä, subjektityötä, sukupuolityötä” (Rossi 2003, 12). Samat instituutiot 
tuottavat ennen kaikkea binaarista sukupuolijakoa ja siihen liittyviä käsi-
tyksiä feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Yhteiskunnassa hallitseva 
heteroseksuaalinen matriisi on nähtävillä myös oopperanäyttämöllä, joka 
tuottaa toistuvasti biologisten miesten seksuaalista halua naisiin sekä biolo-
gisten naisten seksuaalista halua miehiin (Pulkkinen 1998a, 177). 
 Semiootikko Teresa de Lauretis pitää elokuvaa keskeisenä sukupuoli-
teknologiana, joten elokuvan edeltäjinä teatteri ja ooppera ovat tästä nä-

kökulmasta katsoen myös sukupuoliteknologioita. Teknologia viittaa tässä 
yhteydessä niihin käytäntöihin ja kulttuurisiin tapoihin, joilla sukupuolta 
uusinnetaan ja tuotetaan. Myös de Lauretis pitää sukupuolta esityksenä ja 
korostaa niitä erilaisia medioita ja esityskoneistoja, jotka osallistuvat suku-
puolen representoimiseen. Sukupuoliteknologiat voivat vahvistaa norma-
tiivisia odotuksia, joita meillä sukupuolista ja seksuaalisuudesta on, mut-
ta nämä samat teknologiat voivat myös haastaa hegemoniset merkitykset. 
(Rossi 2003, 19–20.) Sukupuoliteknologiat ovatkin oleellinen osa subjek-
tivointia, sillä subjektivointiin sisältyvät kaikki ne erilaiset tekniikat, jotka 
ohjaavat ja pakottavat ihmiset tarkkailemaan itseään tietynlaisina olentoina. 
Itsetarkkailu johtaa käytöksen ja ajattelun kontrolloimiseen, ja niinpä sek-
suaalinen subjekti usein muotoutuukin juuri hegemonisen vallan esittämän 
mallin mukaiseksi. (Alhanen 2007, 21–22.) 

Göteborgin Rigoletton seksuaalisuus
Rigoletto-oopperan ensimmäisessä näytöksessä näyttämölle on asetettu 
kaartuva, ramppimainen rakennelma. Erilaisilla asusteilla, vaatteilla, eläin-
puvuilla ja naamioilla fetisoidut esiintyjät kävelevät ramppia ylös ja laskeu-
tuvat toisessa päässä olevan tangon varassa taas alas. Rakennelma ei johda 
minnekään. Sen ainoa tarkoitus on nostaa näyttämön esiintyjät esiin itse-
ään toistavan liikkeen avulla: he ensin kävelevät, loikkivat tai lorvivat ylös, 
sitten laskeutuvat alas ja siirtyvät taas näyttämön poikki rampin alkupää-
hän toistamaan samaa kehämäistä liikettä. Rampin takana on fetisoitujen 
ja objektivoitujen eläinhahmojen merkitystä korostava animaatio ja suuri 
sarjakuvaeläimen silmä, josta niukasti pukeutuneet jänishahmoiset nuoret 
miehet pudottautuvat alas ja loikkivat aina toisinaan sisään näyttämölle. 
 Rigoletton ensimmäisessä näytöksessä seksuaalisen objektivoinnin koh-
teeksi ajautuu kaikki toiminta näyttämöllä ja myös itse esiintyjät. Laulajien 
ja tanssijoiden puvut ja niiden sisältämät viittaukset tiettyihin normatiivi-
siin tai normatiivisuutta rikkoviin subjektiasemiin ovat oopperan harjoit-
taman objektivoinnin ja subjektivoinnin keskeisiä elementtejä. Rigoletton 
ensimmäinen näytös osoittaa kohti niitä objektivoinnin ja subjektivoinnin 
käytäntöjä, joiden kohteeksi oopperainstituution työntekijät, laulajat, ja 
toisaalta myös yleisö väistämättä joutuvat. 
 Herttuan palatsin orgioiden näkymä vaikuttaa kiihdyttävän oopperains-
tituutiossa korostuvaa valvontaa sekä näyttämöllä ja oopperasalissa toteu-
tuvaa esiintyjien objektivointia. Lavastuksesta ja puvustuksesta rakentuva 
näyttämökuva ylittää maltillisuuden. Se representoi vallan kohtuuttomuut-
ta, joka paljastuu yksinvaltias herttuan juhlissa. Herttualla on valta järjestää 

k

O O P P E R A N  T I L A L L I N E N  KU R I  T U OT TA A  I D E N T I T E ET T E J Ä



TA I D E  I D E N T I T E ET T I E N  P O L I T I I K A N  R A K E N TA J A N A

234

5 5

235

Esiripun noustessa ylös Rigoletton ensimmäisessä näytöksessä näyttämöltä paljastuvat orgiat.
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orgiat, joiden säännöt heijastavat herttuan harjoittamaa objektivointia ja val-
lankäyttöä. Näyttämökuvan henkilöhahmot, niiden toiminta ja pukeutumi-
nen toimivat kuitenkin myös herttuan objektivoivaa valtaa vastaan korostaen 
hegemonisen heterorakkauden ja -seksin sopimuksenvaraista luonnetta.  
 Rigoletto-oopperan ensimmäisen näytöksen puvustus on ambivalentti. 
Se korostaa toisin tekemistä ja toisin toistamista, mutta samalla tämän toi-
sin olemisen rajat ovat herttuan pakottavan vallan alla. Puvustuksen voi-
daan tulkita rikkovan herttuan ylläpitämää heteronormatiivista järjestystä 
korostamalla binaarisen sukupuolijaon ulkopuolelle asettuvia identiteettejä 
ja subjektiasemia. Rigoletton lavastusta ja puvustusta ei kuitenkaan voida 
tulkita yksiselitteisesti kriittisenä puheenvuorona heteronormatiivisuut-
ta vastaan, vaikka oopperan puvustuksessa ja visuaalisuudessa on monia 
viittauksia normatiivisten identiteettien ulkopuolisiin subjektiasemiin sekä 
epäselvään tai androgyyniseen seksuaaliseen haluun. 
 Esiripun noustessa ylös Rigoletton ensimmäisessä näytöksessä näyttä-
möltä paljastuvat orgiat, joiden fetisseinä ovat pörröiset eläinhahmot ja 
eläinasuihin pukeutuneet juhlijat. Juhlijoiden joukossa on liituraitapuku-
miehiä, iltapukurouvia, pehmoeläimiä esittäviä henkilöitä, pupunaamioihin 
ja tiukkoihin Marimekon shortseihin pukeutuneita nuoria miehiä sekä am-
bivalentteja 1930-luvun amerikkalaisen populaarikulttuurin hahmoja. Use-
at eläinhahmot on rakennettu seksuaalisesti epäselviksi, joten ne toimivat 
myös muun kuin normatiivisen heteroseksuaalisen halun heijastuspintoina. 
Marimekko-shortseihin, pupukäpäliin ja -naamioihin puetut nuoret miehet 
on mahdollista sijoittaa osaksi gay-, queer- tai bi-identiteettejä rakentavia 
kuvastoja ja esityksiä. 
 Oopperan eläinhahmojen esikuvia ovat olleet Felix-kissa, Rasmus Nalle, 
Bugs Bunny (Väiski Vemmelsääri), Oswald the Rabbit (Osku Kani), Mr. 
Twee Deedle, Krazy Kat sekä useat muut 1920- ja 1930-lukujen sarjaku-
vahahmot. Oopperan puvustuksessa on myös suoranaisia viittauksia afrik-
kalaisten heimojen rituaaliseen pukeutumiseen, joka länsimaisessa visuaa-
lisessa järjestyksessä on edustanut alkukantaisuutta, lapsellisuutta ja villiä 
primitiivisyyttä, mutta myös kahlitsematonta seksuaalisuutta. 
 Mustat tai mustiksi länsimaisessa kulttuurissa luokitellut ”ovat jääneet 
kahteen äärimmäiseen vastakohtaan jaetun stereotyypin binaarisen raken-
teen ansaan” (Hall 1999, 199). Hall nimeää erääksi binaariseksi oppositio-
pariksi lapsekkuuden ja yliseksuaalisuuden. Käsitys mustista muodostuu 
usein juuri kahta ääripäätä – jotka voivat olla myös barbaari ja ”jalo vil-
li” – edustavien representaatioiden vaikutuksesta. (Mt., 198–199.) Samat 
representaatioiden objektivoimat subjektiasemat yhdistyvät myös Rigoletto-

oopperan lapsellistetuissa mutta yliseksuaalisina esitetyissä pehmoeläimissä 
ja sarjakuvahahmoissa. Eläinpukuihin ja orienttiin viittaaviin vaatekappalei-
siin pukeutuneet esiintyjät ovat Rigoletton sivurooleissa tanssijoina, ”avus-
tajina” tai oopperakuoron jäseninä marginaalissa myös itse oopperapro-
duktiossa. Avustajat ja tanssijat voidaan oopperaproduktioissa objektivoida 
yliseksuaalisiksi ja esittää pelkkinä stereotyyppeinä, kun taas pääroolien 
esittäjien tulee säilyä tyyppeinä ja yleisön hyväksyminä samastumiskohtei-
na. Rigoletton puvustus korostaakin avustajien ja tanssijoiden roolia oop-
peran eksoottisina Toisina, jotka määrittävät pääroolien esittäjiä ja heidän 
virtuositeettiaan.
 Rigoletton puvustus ei pyri tuomaan keskustelun kohteeksi mitään eri-
tyisiä identiteettejä, vaan sen pyrkimyksenä on pikemminkin osoittaa 
identiteettityön monimuotoisuus. Leena-Maija Rossi viittaa Heterotehdas-
tutkimuksessaan Simone Weil Davisin ajatukseen mainonnan kuluttajien 
tekemästä ”simulaatiotyöstä”, joka on käyttökelpoinen käsite myös ooppera- 
tai teatteriesityksiä tarkasteltaessa. Simulaatiotyö perustuu yleisön tulkin-
nalle näkemästään, jolloin esityksen tai kuvien tietoinen tai tiedostamaton 
reflektoiminen tuottaa performatiivista toistoa. Samastumiselle ei kuiten-
kaan välttämättä ole konkreettista kohdetta esityksen, elokuvan tai kuvien 
henkilöhahmoissa. Itse simulaatiotyö sen sijaan on samastumisen tila, joka 
tuottaa toistavia tekoja. Tämä ei välttämättä merkitse vapautta, vaan pikem-
minkin pakottavaa toistoa. (Rossi 2003, 24.) Davisinkin tulkinta subjektien 
ja niiden identiteettien rakentumisesta korostaa toisin toistamista tietoise-
na tekona, mikä vaikuttaa puolestaan painottavan hegemonisten sukupuoli-
identiteettien toistamisen pakottavaa luonnetta. Göteborgin oopperan pu-
vustus pyrki tuottamaan häiriöitä ja epäjatkuvuutta katsojien oopperassa 
tekemään simulaatiotyöhön.
 Sukupuolen ja seksuaalisuuden tuotanto ja siihen liittyvä simulaatiotyö 
voi ainakin toisinaan myös irrota normatiivisista odotuksista. Rigolettossa 
herttuan palatsin juhlien pehmoeläimet, vähäpukeiset avustajat ja näiden 
lähes anonyymien esiintyjien toiminta näyttämöllä alleviivaa niitä seksuaa-
lisuuden ja seksuaalisen halun muotoja, jotka on heteroseksuaalisen nor-
min suhteen tuomittu poikkeamiksi tai eriasteisiksi perversioiksi. Myös 
nämä seksuaalisuuden muodot ja niihin liittyvät identiteetit ovat moder-
nin instituutioissa ja niiden diskursseissa joutuneet objektivoinnin koh-
teiksi. Objektivointi ei kuitenkaan merkitse vastarinnan puutetta. ”Muiden 
kulttuuristen järjestelmien tavoin visuaalinen kulttuuri tuottaa jatkuvasti 
uudelleen erilaisia tapoja olla mies, nainen, transsukupuolinen, hetero, 
homo, lesbo – ja miksei vielä jotain muuta.” (Mt., 19.) 
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Oopperan eläinasuissa on vaikutteita 1920- ja 1930-lukujen sarjakuvahahmoista.
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 Vaikka heteroseksuaalisuus onkin hallitseva normi, myös muille sek-
suaalisuuksille on tilaa instituutioiden, niiden tuottamien esitysten ja 
kuvallisten representaatioiden sisällä, kun sukupuoli ja seksuaalisuus ym-
märretään tekoina eikä muuttumattomana olemisena. Pidänkin Rigolettoon 
suunnittelemani puvustuksen esiin nostaman objektivoinnin ja subjekti-
voinnin lisäksi toisena keskeisenä kysymyksenä sukupuolijoustoa ja sen 
mahdollistamia identiteettimuunnelmia. Myös heteroseksuaalisuuteen si-
toutuvissa identiteeteissä tapahtuu sukupuolijoustoa, kuten homo, lesbo 
tai bi-identiteeteissäkin. Sukupuolijouston yhtenä muunnelmana voidaan 
pitää yhdistelmää, jossa maskuliinisuus ja feminiinisyys sekoittuvat toi-
siinsa, niin että uudelleen tulkittu ja toistettu sosiaalinen tai biologinen 
sukupuoli siirtyy normatiivisten rajojen ulkopuolelle. (Mt., 56.) Tämä ei 
välttämättä merkitse jo olemassa olevien mies- tai naisidentiteettien toi-
sin toistamista, sillä sukupuolijousto voi myös asettua vallitsevien mies- tai 
naiskuvien ulkopuolelle. Maskuliinisuus ja mieheys eivät ole toistensa sy-
nonyymeja, kuten eivät myöskään feminiinisyys ja naiseus. (Mt., 56–57, 
116.) Maskuliinisuus ja feminiinisyys voivat yhdistyä androgyynissä, am-
bivalentissa identiteetissä, joka ei sitoudu olemassa oleviin sosiaalisiin 
sukupuoliin tai hegemonisiin mies- ja naiskuviin eikä voi siksi myöskään 
toistaa niitä toisin. 
 Androgyynillä queer-identiteetillä on mahdollista haastaa olemassa 
oleva binaarinen jako kahteen sosiaaliseen sukupuoleen, mieheen ja nai-
seen, yhdistämällä kulttuurisesti määräytynyttä maskuliinisuutta ja femi-
niinisyyttä toisiinsa (mt., 116). Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että tietty 
queer-identiteetti on tullut sosiaalisesti mahdolliseksi, muuten toisin te-
keminen voi vaikuttaa sattumanvaraiselta virheeltä. Maskuliinisuudella ja 
feminiinisyydellä ei historiallisina ja kulttuurisina sopimuksina ole mitään 
tiettyä ”itsestään selvää ruumiillista perustaa”, vaan ne muuttuvat aina suh-
teessa tiettyyn aikaan ja paikkaan. Maskuliinisuus ja feminiinisyys eivät ole 
myöskään biologisesta sukupuolesta riippuvaisia ominaisuuksia, mutta ne 
voivat yhdessä rakentaa tietyn sosiaalisen sukupuolen identiteettiä. (Mt., 
59.) Normatiivisen katseen on vaikea määritellä mitään erityisiä sukupuo-
lineutraaleja ominaisuuksia yksilöissä tai heidän identiteeteissään, ja siksi 
joudutaankin operoimaan binaariseen sukupuolijakoon viittaavilla masku-
liinisuuden ja feminiinisyyden käsitteillä. Hegemonisessa kulttuurissa ihmi-
set luokitellaan joko miehiksi tai naisiksi, eikä tämän jaottelun ulkopuolis-
ta diskursiivista paikkaa ole olemassa. ”On kuitenkin seksuaalis-sosiaalisia 
paikkoja, jotka eivät sovi heteroseksuaaliseen matriisiin: vähemmistöseksu-
aalisuudet.” (Pulkkinen 1998a, 180.)

 Binaarista sukupuolijakoa korostavissa diskursseissa painotettiin län-
simaisen maskuliinisuuden yhteydessä 1500-luvulta vielä 1800-luvulle 
saakka myös kauneutta ja koristeellisuutta. Feminiinisyyden ja maskuliini-
suuden limittyminen toisiinsa tuotti eroa maskuliinisiksi ja feminiinisiksi 
miellettyjen mieskuvien välille. Alastomista tai puolialastomista miehistä 
saattoi muodostua toisten miesten halun kohteita, kunnes 1800-luvun por-
varillisessa kulttuurissa alastomuus ja ruumiin seksualisointi liitettiin ennen 
kaikkea naisiin. Modernin, teollistuvan yhteiskunnan murroksessa ihan-
teellisesta miehisyydestä jäi jäljelle voima ja auktoriteetti yhdistettyinä ra-
tionaalisuuteen, rehellisyyteen ja aktiivisuutta korostaviin ominaisuuksiin. 
(Rossi 2003, 34–35, 61.) Feminiinisyyteen taas on liitetty itsekuri, manipu-
loitavuus, alistuvuus, tunteellisuus ja ruumiillinen pehmeys, jotka dominoi-
vina piirteinä tuottavat modernista naisesta miehen vastakohtaa ja tämän 
halun kohdetta (mt., 35, 88–89). Binaarista sukupuolijärjestelmää tukeva 
naisellisuus liittyy patriarkaalisen vallan kunnioittamiseen ja sille alistumi-
seen, mutta jos samat asenteet yhdistetään länsimaiseen mieheen, tämän 
tulkitaan luopuneen vallasta ja rikkoneen samalla normatiivista sukupuo-
lijärjestelmää. Queer-identiteetti asettuu tietoisesti tunnetun sosiaalisen 
sukupuolijärjestelmän ulkopuolelle, jolloin toisin tekeminen, väärin toista-
minen ja siteeraaminen sekä sukupuolijärjestelmän rikkominen merkitsevät 
samalla kapinaa kaksinapaista, pakottavaa järjestelmää kohtaan. Queer häi-
ritsee tietoisesti heteroseksuaalisen matriisin valtaa kyseenalaistaen samalla 
myös vallan itsensä. (Pulkkinen 1998a, 159–160, 180.) 

Mantovan herttua
Göteborgin oopperan Rigoletton puvustus suunniteltiin korostamaan sat-
tumanvaraisia viittauksia vuoden 2004 muotiin, ruotsalaisiin tuotemerk-
keihin, oopperan vähintäänkin kertaalleen käytettyihin pukuihin sekä 
animaatio- ja sarjakuvahahmofetisseihin. Puvustus on kritiikkiä ooppera-
puvustusten homogeenista loistokkuutta ja tämän loistokkuuden takaamaa 
normatiivista jatkuvuutta kohtaan. Rigolettossa on kuitenkin myös tietoi-
nen viittaus oopperayleisön heterogeenisuuteen ja yleisön joukosta löyty-
viin hyvä veli -kerhoihin. Herttuan hyvä veli -kerhoa esittää kuoro, joka on 
puettu aiemmissa oopperaproduktioissa käytettyihin italialaisiin miesten 
pukuihin. 
 Mantovan herttua sen sijaan käyttää oopperassa ruotsalaisen Tiger of 
Sweden -tuotemerkin vaatteita, jotka ovat hänelle tarkoituksellisesti liian 
pieniä. Vaatemerkin housut puristivat oopperan puvustamon sovituksessa 
herttuaa esittäneen Tomas Lindin reisiä, eikä sovitustapahtuman tarkoituk-
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Mantovan herttuan roolin laulanut Tomas Lind käytti kolmannessa näytöksessä nahka-asua.

sena ollutkaan löytää sopivia vaan hieman epäsopivia vaatteita. Herttuan 
vaatteiden tarkoituksena ei ollut myöskään korostaa hänen oopperalibret-
toon kirjattua heteronormatiivista toimintaansa, vaan siirtää häntä kohti 
ambivalenttia asemaa binaarisen sukupuolijaon ulkopuolella. Herttuan pu-
keutumisessa toteutuu ”enemmän on enemmän” -näennäismaksiimi. Nor-
matiivisesti Bossiin ja Armaniin pukeutuvien hovimiesten ja palvelijoiden 
rinnalla hän paljastuu hovinsa poikkeusyksilöksi. 
 Pukumiesten rivistöjä on niin ruotsalaisten yritysten vuosikertomusten 
hallituskuvissa kuin oopperan kalleimmilla penkkiriveilläkin. Göteborgin 
Rigoletto onkin monesta katsoja-asemasta käsin pettymys: se ei esitä ”heitä 
meille”, vaan näyttämöllä olevat henkilöt joko noudattavat oopperan katso-
jien tavoin normatiivista pukeutumiskoodia tai ovat yli- tai alipukeutuneita. 
Katsojien oopperassa tekemä simulaatiotyö saattaa myös vahvistaa olemas-
sa olevia identiteettejä, ellei italialaisiin pukuihin pukeutunutta kuoroa tun-
nisteta ironiaksi. Ainoita selkeitä poikkeuksia normatiivisesta pukukoodista 
ovat alun orgioihin osallistuvat laulajat ja avustajat sekä oopperan prosti-
tuoitu, Maddaleena. Rigoletto-oopperan pukukoodi osoittaa kohti katsojia 
ja heidän järjestystään oopperatalossa. Puvustus ei korosta symboliikkaa, 
jonka suhteen se on välinpitämätön. Puvut nostavat sen sijaan esiin fetissit, 
karvat ja Mantovan herttuan Tiger of Sweden -vaatteiden alle ahdetun ke-
hon ja sen lihakset.
 Mantovan herttua esitetään liian pieniin ja huonosti istuviin vaatteisiin 
pukeutuvana hallitsijana, jolla on pyrkimys kohtuuttomaan objektivointiin 
ja vallankäyttöön sekä hovissaan että seksisuhteissaan. Oopperan katsojalla 
on mahdollisuus tulkita herttuan liian pienten vaatteiden liittyvän tämän 
valeidentiteettiin köyhänä opiskelijana. Tavatessaan Gildan ensimmäisen 
kerran herttua kertoo olevansa köyhä opiskelija, jonka nimi on Walter 
Maldè (Verdi 1888, 20). Vaatteet voivat motivoitua osana oopperan puvus-
tusta kuitenkin myös muista syistä – ne voivat esimerkiksi haastaa yhteis-
kunnassa vallitsevan ajattelutavan, jonka mukaan kehot ovat ruumiillisten 
subjektien yksityisasia. Keho kuuluu esityksen osana sekä oopperatalolle 
että yleisölle, jolle sitä usein myös esitellään ohjaajan vaatimuksesta. Oh-
jaajalla on valtaa objektivoida laulajan keho yleisön seksuaalisen halun koh-
teeksi. 
 Mantovan herttuan näyttämölle pukemisessa ja asettamisessa on yhty-
mäkohtia Le roi s’amuse -näytelmässä esiintyvään Valois-sukuiseen François 
I:een, tämän 1500-luvun representaatioihin ja niiden tulkintaan. François 
I:n aikaisiin mieskuviin yhdistyivät vallan ja auktoriteetin lisäksi myös kau-
neuteen ja harmoniaan liittyvät normit (Rossi 2003, 34). ”Vasta 1800-lu-
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Toinen näytös tapahtuu kokonaisuudessaan näyttämölle rakennetussa kulissihuoneessa, joka 

.

esittää hallitsijan palatsin yletöntä kylpyhuonetta.
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vulla porvarillinen eurooppalainen yhteiskunta alkoi painottaa entistä voi-
makkaammin ajatusta kauneuden kytkeytymisestä nimenomaan naisiin ja 
naisruumiiseen, kauneuden kuulumisesta naisfeminiinisyyteen” (mt., 35). 
Mieheen liittyvät esitykset ja representaatiot yksipuolistuivat feminiinisyy-
den ja kauneuden siirryttyä lähes täydellisesti naiskuvien ominaisuuksiksi, 
jolloin myös sukupuolten sisäiset erot korvautuivat kahden eri sukupuolen 
välisellä erolla (mt.).
 Katherine Crawford on esittänyt anakronistisesti François I:n esiinty-
vän oman aikansa maalauksissa eräänlaisena biseksuaalisuuden   ruumiillis-
tumana, jossa kuninkaan hahmoon yhdistyy samanaikaisesti useita pakanal-
lisia jumalia, kuten Mars, Minerva, Diana ja Merkurius. Samalla kuningas 
suosi kuitenkin myös maalareita, jotka ”esittivät hänet miehekkäänä ja voi-
makkaana”. (Crawford 2010, 19–20.) 
 Antiikin myytit kertoivat hämmästyttävästä määrästä erilaisia seksuaa-
lisen käyttäytymisen muotoja, jotka renessanssin näkökulmasta vaikuttivat 
antiikin aikaan olleen häkellyttävän normaaleja ja osa arkipäivän elämää 
(mt., 24). Crawfordin mukaan renessanssiaikaan ilmi tulleella tiedolla an-
tiikin seksuaalisudesta oli merkittävimmät seurausvaikutukset Ranskassa. 
”Keskiaikaisen kristillisen etiikan hegemonia murtui sen tiedon seurauk-
sena, joka nousi esiin hienostuneiden, sivistyneiden ja mahtavien antiikin 
kulttuurien piirissä olemassa olleista monista seksuaalisuuden muodoista.” 
(Mt., 24.) Renessanssin Eurooppa oli pakotettu pohtimaan uudelleen kes-
kiajan perinteeseen pohjautuvaa seksuaalisuuskäsitystään tutkittuaan an-
tiikin filosofiaa, tekstejä ja mytologioita. Crawfordin mukaan Orfeuksesta 
hahmottuikin eurooppalaisessa mytografisessa diskurssissa aviollinen hah-
mo, vaikka tähän liittyi myös homoseksuaalinen sivujuonne. ”Ranskan re-
nessanssin runoilijat ja kirjailijat asettivat Orfeuksen myytin palvelemaan 
niitä kansakunnan, kielen ja seksuaalisen kyvykkyyden tarpeita, jotka olivat 

Crawford käyttää termejä biseksuaalisuus, heteroseksuaalisuus, homoseksuaalisuus ja hete-
ronormatiivisuus tietoisena niiden anakronistisesta luonteesta. Hän ei kuitenkaan viittaa ter-
meillä niiden moderniin, seksuaalisuuden perustaa kuvaavaan luonteeseen tai identiteetteihin. 
Crawford käyttää termejä sen sijaan kuvaamaan kuviteltuja tai todellisia sukupuoliakteja, jolloin 
homoseksuaalisuus liittyy samaa sukupuolta olevien seksiin ja heteroseksuaalisuus taas eri su-
kupuolta olevien harjoittamaan seksiin. Heteronormatiivisuutta Crawford käyttää kuvaamaan 
suuntausta, jossa tietynlaista heteroseksuaalista käyttäytymistä rakentavia arvoarvostelmia pide-
tään itsestään selvinä. Tästä seksuaalisen käyttäytymisen muodosta tulee samalla normi, kun 
taas kaikki sen ulkopuolelle jäänyt tuomitaan poikkeavaksi. (Crawford 2010, 3.) 

François I:een tämän omana aikana kohdistunut kritiikki jätti tarkoituksella pimentoon kunin-
kaan lukuisat syrjähypyt, jotka olisivat korostaneet tämän miehisyyttä (Crawford 2010, 20).
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keskeisiä ranskalaisuuden määrittelyssä modernin aikakauden kynnyksel-
lä.” (Mt., 25.) Renessanssin ajan ranskalaisissa Orfeus-myytin tulkinnoissa 
painotettiin sankaruutta ja seksuaalista kykyä ajan valtavirran mukaisesti 
ja ohitettiin samalla Orfeuksen perverssiksi luokiteltava homoeroottinen 
halu (mt., 23–24).  Orfeuksen tarina onkin aina muuttunut suhteessa ai-
kaan, kulttuureihin ja ideologioihin sekä niitä hallitseviin sukupuolinor-
meihin. 
 Crawford nostaa tutkimuksessaan esiin ongelman maskuliinisen su-
kupuolen esittämisessä: ”kuinka olla samaan aikaan sekä maltillinen että 
ylivoimainen” (mt., 198). Kirjapainojen ja lukutaidon yleistyttyä 1500-lu-
vulla kuninkaaseen liitettyjen representaatioiden merkitykset eivät olleet 
enää vain kuninkaan ja hänen tukijoidensa ”käsissä”. Kuninkaan julkisia 
esiintymisiä ja sosiaalisia suhteita voitiin tulkita myös hegemonisen vallan 
tahdon vastaisesti korostaen eroa ajan normatiiviseen seksuaalisuuteen ja 
ihanteelliseen kuninkuuteen. Väitteet olivat vaarallisia kuninkaalle varsin-
kin jos hänet yhdistettiin niissä sodomiaan  ja kohtuuttomaan kiinnostuk-
seen toisia miehiä kohtaan. Kuningas voitiin tuomita huonoksi hallitsijaksi 
vetoamalla oletettuun seksuaaliseen poikkeavuuteen. (Mt., 197–198, 219–
222.)
 Jos Mantovan herttua esitelläänkin Rigoletto-oopperassa kohtuuttomana 
hahmona, kohtuuttomuus ja ylenmääräisyys leimaavat edelleenkin euroop-
palaisten hovien jäsenten jokapäiväistä elämää myös heidän vapaa-aika-
naan. Ruotsin hovi on joutunut kuningas Kaarle XVI Kustaan valtakaudel-
la vähitellen keltaisen lehdistön mielenkiinnon kohteeksi juuri kuninkaan 

1500-luvun gallialaisessa (ranskalaisessa) nationalismin diskurssissa painotettiin yhteyksiä mui-
naiseen tietoon ja myytteihin, myös Orfeuksen legendaan. Orfeuksen myytillä haluttiin tukea 
käsitystä loistavasta ranskalaisesta runollisuudesta ja tulevaisuudesta, vaikka tarinassa maini-
taankin myös Orfeuksen epäonnistumiset. (Crawford 2010, 23-24.) Orfeus muuttui mytologian 
uudelleen tulkinnassa vähitellen maagisesta muusikosta esikuvalliseksi runoilijaksi, joka pystyi 
edustamaan juuri ranskalaisia arvoja (mt., 53). 

Sodomia saattoi historiallisissa teksteissä merkitä samaan aikaan monia eri asioita, kuten ”mas-
turbointia, samaa sukupuolta olevien seksuaalista kanssakäymistä, eläimiin sekaantumista, nai-
sen ja miehen välistä oraali- tai anaaliseksiä tai mitä tahansa sellaista seksin muotoa, joka ei 
tähdännyt hedelmöittymiseen” (Crawford 2010, 4).

Kuninkaan seksuaalista poikkeavuutta koskevien väitteiden leviämiseen vaikutti omalta osaltaan 
myös kirjapainojen yleistyminen ja lukutaidon kasvu. Hallitsijaa saattoivat seurata toistuvat 
väitteet poikkeavuudesta, mikä kertoo eron ja erilaisuuden merkityksestä hallitsijaa koskevassa 
diskurssissa ja toisaalta julkisessa tuomitsemisessa. (Crawford 2010, 198.) 
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korostuneen julkisen roolin vuoksi. Kuninkaan ruumiissa aikakaudesta toi-
seen jatkuva ruotsalainen valta yhdistyy juuri tämän tietyn kuninkaan yk-
sityiseen ruumiiseen ja ruumiin yksityisyyteen, jota media mielenkiinnolla 
seuraa seremoniallisen ruumiin ohella. Myös keltaisen lehdistön ulkopuoli-
nen media on nostanut Ruotsin kuninkaan kirjoitustensa aiheeksi. Kirjoi-
tuksissa käsitellään väitteitä kuninkaan irtosuhteista, yhteyksistä alamaail-
maan, vierailuista seksiklubeilla ja niiden porealtaissa. (Helsingin Sanomat 
12.12.2011.)
 Hugon näytelmästä on tehty muitakin uusia sovituksia Verdin Rigolet-
ton lisäksi. Vuonna 1996 Lontoon Royal National Theatren ohjelmistossa 
oli Richard Eyren ohjaama The Prince’s Play, joka pohjautui Le roi s’amuse 
-näytelmään. Tony Harrisonin dramatisoiman näytelmän esittämä kritiik-
ki kohdistuu kuningatar Victorian vanhimpaan poikaan, Walesin prinssiin, 
josta tuli myöhemmin kuningas Edward VII. Näytelmän aikalaiskonteksti-
na toimivat brittihoviin liittyvät seksiskandaalit, jotka ravistelivat tulevan 
kuninkaan, ”hänen kuninkaallisen korkeutensa” prinssi Charlesin asemaa. 
Konservatiivinen Daily Telegraph pahoittelikin näytelmän lisänneen kunin-
gattaren tuskaa todeten Royal National Theatren kääntyneen tasavaltalai-
seksi. (Halsall 1998, 120.)
 Rigoletto-oopperaan sisältyy useita tietoisia ja sattumanvaraisia viitta-
uksia Ruotsin kuninkaaseen. Eräässä toisen näytöksen kohtauksessa Man-
tovan herttua kylpee alasti palatsin porealtaassa. Poreallas on Rigoletton 
tarinassa herttuan omalla yksityisellä ”seksiklubilla”, jolla Gilda vierailee 
hovimiesten ryöstämänä. Kylpyhuonetta esittävä näyttämötila on rajattu 
siirrettävillä seinillä lähes suljetuksi tilaksi. Seinissä on kuitenkin kaksi auk-
koa, jotka on verhottu samalla puukuvioisella kankaalla kuin seinätkin: ovi 
ja erittäin leveä ja kapea avattava ikkuna. Tilan keskellä on punainen sohva 
ja pyöreä, sinisillä kaakeleilla verhottu kylpyamme. Näyttämölle luotu tila 
esittää Mantovan herttuan ylellisesti sisustettua kylpyhuonetta. Näyttämö-
kuvaa häiritsevät kesken kaiken ylhäältä alas laskeutuvat teatterivalot ja nii-
tä kannattelevat kiskot, jotka muuttavat kylpyhuoneen kuvausstudioksi tai 
vaihtoehtoisesti alleviivaavat näyttämön luonnetta näyttämönä. Göteborgin 
oopperan versiossa hovimiehet tuovat valojen laskeutuessa Gildan herttu-
an palatsiin, tämän yksityiseen kylpyhuoneeseen. Toisen näytöksen kylpy-
huonekohtauksessa herttuan ruumis on avoimesti yleisön objektivoinnin, 
nautinnon ja tirkistelyn kohde. Laulajan kehosta muodostuu oopperatalon 
observatorioarkkitehtuurin luonteen alleviivaamisen kulminaatiopiste. Sa-
malla se korostaa vallan pyrkimystä paljastaa lähes kaikki mahdollinen yksi-
lön seksuaalisuudesta.

Maddalena ja orientalismi
Parodia leimaa oopperan kolmannen näytöksen prostituoidun, Maddale-
nan, vaatteita, joissa Amerikan Keskilännen showtanssijan asu yhdistyy val-
koiseen intiaanipäähineeseen. Maddalenan toistama naistyyppi pitää sisäl-
lään viittauksen transvestiitteihin, mutta ennen kaikkea se korostaa naista 
ja naiseutta esityksenä. Valkea intiaanipäähine avaa Maddalenan hahmon 
myös tulkinnalle, jossa Maddalenaan kohdistuva eksotisoiva katse voidaan 
kiinnittää orientalistisen diskurssin stereotyyppeihin. 
 Intiaanipäähine ja Maddalenan ammatti itseään paljastavana prostitu-
oituna liittävät hänet Stradanuksen kaivertamaan François I:n aikaiseen 
kolonialistiseen kuvaan, jossa Amerikka esitetään Amerigo Vespuccin löy-
tämänä puolialastomana naishahmona. Kuvan taustalla näkyvät kannibaalit 
antoivat eurooppalaisille valloittajille oikeutuksen ottaa Amerikka haltuun. 
(Loomba 2005, 76.) Sparafucilen ja Maddalenan majatalo on herttualle 
villi ja sivistymätön maailma, jota voi hallita katseella ja jonka ihmiset on 
siirtomaan asukkaiden tavoin myös mahdollista löytää, alistaa ja valloittaa. 
Kolonialismin alusta saakka naisen alaston ruumis on symboloinut Afrikan 
tai Amerikan valloittamista. (Mt., 152). 
 Orientalistiselle katseelle oli tyypillistä asettaa orientti hierarkkisesti 
länttä, oksidenttia, alemmaksi. Orientalismin diskurssille on myös ominais-
ta stereotyyppinen tarkastelutapa, joka jakaa stereotyypin kahtia normaaliin 
ja epänormaaliin. Epänormaali pitää sisällään halveksittavia ominaisuuksia, 
kuten barbaarisuuden ja lapsellisuuden, mutta myös salaa ihailtua ylisek-
suaalisuutta. Juuri stereotyypin binaarinen rakenne pakottaa hegemonisen 
vallan toiseuttamat subjektit liikkumaan näiden kahden ääripään, halveksi-
tun ja ihaillun, välillä ilman mitään mahdollisuutta kohtuullisuuteen. (Hall 
1999, 190–191, 197–199.) Maddalenan puvustus nostaa esiin prostituoi-
dun eksoottisen toiseuden jonka nojalla tämä suljetaan kulttuurissa hyväk-
sytyn normaalin ulkopuolelle poikkeavana, epäpuhtaana ja saastuneena. 
 Toiseuttaminen perustuu kahtiajakoon valtaapitävien ja alistettujen, he-
gemonian ja periferian välillä, ja vieras määritelläänkin usein normaaliksi 
ymmärretyn suhteen poikkeavaksi. Toiseus on aina riippuvaista tarkasteli-
jan näkökulmasta, jolloin vähempiarvoiseksi merkityn alempiarvoista ase-
maa ja eroa korostetaan suhteessa itseen ja omaan kulttuuriin. Meidän ja 
muiden välistä arvostus- ja valtasuhdetta vahvistetaan ja uusinnetaan rep-
resentaatioilla, samoin kuin toiseuttavilla teoilla ja puheilla. (Löytty 2005b, 
9–10.) Maddalenan ulkopuoliseksi ja alempiarvoiseksi merkitty hahmo ei 
voi toimia hegemonisen oopperayleisön samastumiskohteena, kuten ei suu-
rin osa muistakaan Rigoletton hahmoista. Maddalena on Rigolettossa herttu-
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Maddalenan seksuaalisuus on asetettu oopperan näyttämöllä esiin kuin renessanssin matka- kirjoissa, joissa poikkeava seksuaalisuus liitettiin kulttuurisiin ja rodullistettuihin toiseuksiin.
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an vastentahtoinen rakastelukumppani, joka tuntee kuitenkin tätä kohtaan 
sympatiaa kolmannen näytöksen lopussa eikä halua auttaa veljeään Spara-
fucilea tämän murhaamisessa. Maddalena ehdottaa vaihtoehtoisesti ensin 
Rigoletton murhaamista, mutta kun majatalon oveen koputetaan, Madda-
lena näkee tilaisuuden tappaa tuntematon vieras. Tämän ruumis voitaisiin 
antaa säkissä Rigolettolle herttuan ruumiin sijaan, jolloin Rigoletto maksai-
si loppuosan palkkiosta. 
 Miksi Maddalena on oopperassa nimenomaan enemmän stereotyyppi 
kuin tyyppi? Stuart Hallin mukaan on välttämätöntä erottaa tyyppi, sosi-
aalisten tyyppien järjestelmä, stereotyypeistä. Sosiaalinen tyyppi viittaa 
siihen, mikä kulttuurissa hyväksytään normaaliksi, kun taas stereotyyppiä 
tarvitaan sulkemaan kaikki epätoivottava meidän, sosiaalisten tyyppien, 
ulkopuolelle. (Mt., 191–192.) Maddalena on merkitty stereotyypiksi ko-
rostamalla showtanssijan vaatteilla jähmettynyttä ja yksipuolista naiskuvaa 
sekä merkitsemällä hänet vielä toistamiseen ulkopuoliseksi, meihin kuulu-
mattomaksi, intiaanipäähineellä. Stereotyyppeihin liittyy ominaispiirteiden 
olemuksellistamisen ja yksinkertaistamisen lisäksi piirteiden lopullinen 
jähmettäminen ”ilman muutoksen tai kehityksen mahdollisuutta”. (Mt., 
122–123, 190.) Näin aikaansaadussa yksinkertaistetussa hahmossa tiivis-
tyy toiseutetun subjektin pelkistetty olemus (mt., 122–123). Maddalena 
on oopperan lavalla katsomon sosiaalisten tyyppien valvonnan ja tarkkailun 
kohteena Toinen. 
 Maddalena on prostituoituna Rigolettossa hyvin samantyyppisessä ase-
massa kuin orientin kolonialisoidut kansat olivat orientalistisessa diskurs-
sissa: ne näyttäytyivät samanaikaisesti sekä aistikkaina että rappeutuneina 
(Childs & Williams 1997, 100). Orientti ja sen asukkaat on liitetty kuval-
listen esitysten avulla lännen tuottamiin mielikuviin salaperäisistä, eksoot-
tisista ja eroottisista toiseuksista (Hall 1999, 194). Maddalenan hahmolla 
on voimakkaita yhtymäkohtia Homi K. Bhabhan määrittelemään kolonia-
listisen diskurssin mustaan villiin, joka on primitiivisyydestään huolimat-
ta usein kuitenkin kaikista palvelijoista isännälleen kuuliaisin. Musta on 
”hillittömän seksuaalisuuden ruumiillistuma, mutta samalla viaton kuin 
lapsi, hän on mystinen, primitiivinen, yksinkertainen, mutta tästä huoli-
matta taitava valehtelija ja manipulaattori”. (Bhabha 1994, 82.) Maddalenan 
herttuaa kohtaan kokema rakkaus näyttäytyy oopperan libretossa kolman-
nen näytöksen lopussa vilpittömänä alun vastahankaisuuden jälkeen, vaik-
ka Maddalenan tulisikin prostituoituna olla nimenomaan seksuaalisuuden 
ruumiillistuma. Samaan aikaan Maddalenan vilpillisyys paljastuu yritykses-
sä huijata Rigolettolta tämän rahat murhaamalla väärä henkilö. Maddalena 

on kirjoitettu oopperaan edustamaan stereotyyppisesti yliseksuaalisuutta, 
viattomuutta ja toisaalta valehtelua.
 Göteborgin oopperassa Maddalena on myös vaikeasti käsiteltävä amat-
soni, jonka seksuaalisuus on normatiivisesta poikkeavaa. Ei-länsimaiset nai-
set ovat edustaneet oksidentille kyltymätöntä ja brutaalia seksuaalisuutta, 
jossa ”naisen tahto, halu ja tietoinen toiminta on kirjaimellisesti työnnet-
ty sivistyneen maailman marginaaliin” (Loomba 2005, 154). Maddalenan 
seksuaalisuus on asetettu oopperan näyttämöllä esiin kuin renessanssin 
matkakirjoissa, joissa poikkeava seksuaalisuus liitettiin kulttuurisiin ja ro-
dullistettuihin toiseuksiin. Ooppera- ja balettinäyttämöt ovat kaukaisten 
paikkojen tapaan palvelleet eurooppalaisen eliitin mielikuvituksen ”porno-
tropiikkeina” (mt.). Katseelle ja seksuaaliselle halulle alistetut, tiukkoihin, 
vartalonmyötäisiin pukuihin ahdetut ruumiit ojentelevat itseään näyttämöl-
lä lähes ennalta arvattaviin asentoihin ja liikesarjoihin. Vartalonmyötäisissä 
trikoissa ja läpinäkyvissä hameissa esiintyvät tanssijat muodostavat yleisön 
kielletyn seksuaalisuuden salaisen projisointipinnan, jonka pragmaattisuut-
ta perustellaan tanssijan liikkeiden näkyvyydellä sekä asento- ja liikevirhei-
den havaitsemisella. Oopperan näyttämöstä on muodostunut kaiken muun 
ohella myös vallan ja nautinnon välisen dialektisen suhteen paikka. Valta 
on ottanut tehtäväkseen nautinnon kontrolloimisen, mutta myös sen paljas-
tamisen. Siten myös oopperan katsojat ovat esiintyjien lisäksi normatiivi-
sen vallan jatkuvan tarkkailun kohteena. Maddalena on Rigoletto-oopperan 
näyttämön atrappi, orientaalinen jäljitelmä, joka voi laukaista yleisössä hä-
peällisen seksuaalisuuden tirkistelyn halun. Tirkistely ja toisaalta sen pal-
jastaminen on yksi observatorioarkkitehtuurin keskeisimmistä tehtävistä.

Mitä Rigolettosta jäi jäljelle?
Kurinpitovalta tuottaa ja rakentaa diskurssien, erilaisten käytäntöjen ja pak-
kokeinojen avulla kohteidensa identiteettejä ja subjektiasemia. Foucault’lle 
yksilö ei olekaan jotakin ainutlaatuista, joka kykenisi ylittämään normali-
soivan vallan. Yksilö on nimenomaisesti normalisoivan vallan tuottama ja 
samalla myös sen väline. (Ojakangas 1998, 29.) Oman identiteetin hallin-
ta on tietynlainen harha, sillä kulttuurisesti tuotettuna ja muokattuna sii-
nä kuuluu myös toisten ääni. Identiteettiä voi Foucault’n mukaan kuiten-
kin tarkastella myös parodiana itsestään. Identiteettiä leimaa moneus, siinä 
risteävät erilaiset järjestelmät menevät ristiin sekä kohtaavat toisensa ja 
hallitsevat toisiaan (Foucault 1998b, 101). Foucault’n käsitys genealogias-
ta ja identiteetin dekonstruktiosta avaa mahdollisuuden norminmukaisen 
identiteetin tietoiseen väärin toistamiseen, jota Judith Butler on käsitellyt 
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vastarinnan keinona sukupuolikonventioiden muuttamiseksi (Rossi 2003, 
48). Dekonstruktiivinen asenne kyseenalaistaa itsestään selvinä pidettyjä 
identiteettejä eli vallan tuloksena syntyneitä ykseyksiä ja samuuksia, kuten 
”nainen” ja ”mies” tai ”kantasuomalainen” ja ”uussuomalainen” (Pulkkinen 
1999a, 226). 
 Tiettyyn yhteiskuntaan ja yhteisöön vakiintuneita sukupuolia ja niiden 
välisiä suhteita joudutaan pitämään jatkuvasti yllä tekemisen, esittämisen ja 
toistamisen avulla. Sama toimintamekanismi koskee myös sukupuoliin lii-
tettyjä erilaisia seksuaalisuuden muotoja. (Rossi 2003, 22–23.) Postmoder-
nista antiessentialistisesta ajatteluvasta käsin tarkasteltuna identiteeteillä ei 
ole olemassa mitään oletettua ydintä, vaan kaikki identiteetit ovat kulttuu-
risesti tuotettuja, myös heteroseksuaalinen identiteetti. Kun hyväksytään 
identiteettien kontingentti luonne, voidaan hahmottaa identiteetteihin liit-
tyvät massiiviset kulttuuriset investoinnit, mutta toisaalta myös mahdolli-
suus muutokseen.
 Oopperan tuottamilla sukupuolen ja seksuaalisuuksien esityksillä sekä 
oopperan käyttämillä sukupuoliteknologioilla on mahdollista rikkoa hege-
monisia normeja ja asettua kriittiseen asemaan vallitsevia identiteettikäsi-
tyksiä vastaan. Rigoletton puvustuksen voidaan tulkita viittaavan voimak-
kaimmin queer-identiteettiin, jota ei ymmärretä miksikään vakiintuneeksi 
samuudeksi. Rigolettossa queer-tekeminen merkitsee identiteettien jatkuvaa 
toisin toistamista ja binaarisen sukupuolijaon ulkopuolelle asettumista, niin 
ettei mitään ehdottoman vakiintunutta subjektiasemaa pääse syntymään, 
vaikka identiteetin aineksina käytettäisiinkin maskuliinisuuteen ja feminii-
nisyyteen liittyviä kuvastoja ja esityksiä. Hallitsevan sukupuolijärjestelmän 
ulkopuolelle asettuminen merkitsee samalla kritiikkiä vakiintuneita homo-, 
lesbo- ja bi-kategorioita kohtaan.
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