INSPIRATIONSMATERIAL

Detta inspirationsmaterial ska ses som ett komplement till de tre filmer Döden säger nej - Bakom
kulisserna som finns på Malmö Operas hemsida. Operaverkstan, Malmö Opera 2017
konstnärlig ledare Maria Sundqvist text Lars Fembro skisser Leif Persson, Ilkka Häikiö
foto Lars Fembro, Marcus och Mattias Thernström Florin m.fl.

Välkommen till Operaverkstan

Operaverkstan är sedan 2002 Malmö Operas barn- och ungdomsavdelning som spelar för små
barn, stora barn och vuxna barn.Operaverkstan är ett laboratorium som testar konstformen med
allt från experimentell opera till kärleksfulla omtolkningar av klassiker med ord, toner, bilder,
sång och rytm, där barn och vuxna upptäcker musikens alla möjligheter. Ett citat av Carl Jonas Love
Almqvist, går som en linje genom allt vi gör:
“De som ej hava kärlek för det barnsliga, de hava en kall själ och tala fåfängt om höga och magnifika ting”.

Döden ligger lågt på Operaverkstan
Många vuxna går på opera för att det så sorgligt och härligt när alla dör på slutet. Men när man går
med barn och unga på teater vill man däremot att det ska sluta lyckligt. I barnlitteraturen med författare som Astrid Lindgren i spetsen, har ofta svåra frågor omfamnats och fått en plats.
Vad händer om döden inte längre finns? I Viktor Ullmanns opera Döden säger nej vägrar Döden
helt enkelt att tjänstgöra. I krigets vansinne blir hoten tomma när vapnen blir verkningslösa. Den
strejkande Döden startar en lustiger dans ända tills den enväldige Kejsaren ber honom att återgå i
tjänst. Döden accepterar på villkor att diktatorn blir den första att dö.
Med hjälp av allegorin kan vi skämta kring allvarliga saker. Den här föreställningen handlar om hur
fantasin kan fungera som motkraft och motstånd när oron och hotet är som störst.
Maria Sundqvist, konstnärlig ledare

Operan Döden säger nej
Kejsaren av Atlantis (tysk originaltitel: Der Kaiser von Atlantis), med underrubriken Döden
säger nej, är en opera i en akt med musik av Viktor Ullmann och libretto av Peter Kien,
komponerad 1943. Den svensk översättningen är gjord av Jan Mark och Bo Ericsson.
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Karaktärerna i operan
Harlekin
är hämtad från teaterns klassiska comedia ’dell arte. Han är traditionellt en akrobatisk,
komisk figur med vass tunga, godtrogen och ändå misstänksam, feg och ytterst beskäftig
och uppvisar en blandning av list och naivitet, klumpighet och grace. Hans dräkt består ofta
av rombiska rutmönster. I vår uppsättning representerar Harlekin den lilla människan.

Döden
Människans kraftmätning med Döden är ett klassiskt berättartema som finns i mängder
av sagor och filmer. Människan försöker på olika sätt att lura döden, men i slutändan tar
döden alltid hem spelet. Döden som karaktär kan vara ond, god, otäck eller snäll.
Kejsaren
får här representera den totala makten, en fullkomlig diktator. Han har stängt in sig i sitt
palats och kommunicerar med världen utanför genom att sända ut kungörelser. Information om omvärlden får han med hjälp av Högtalaren.
Pojkflickan
Bubikopf heter rollfiguren i original. Med det menas en kvinna som har en
frisyr som var mycket modern och populär på 1920-talet.
Trumslagaren
Att trumma är världens äldsta metod att skapa musik på. Trumman används inte bara som
ett instrument, utan även som ett sätt att kommunicera. Trumslagaren har här rollen som
budbärare, som Kejsarens förlängda arm. Trummor har historiskt ansetts kunna framkalla
magiska krafter, och förknippas i Europa sedan 1500-talet med adel och kungamakt.
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Högtalaren
kan man inte se, endast höra och är Kejsarens enda kontakt med yttervärlden. Det är genom den han får information om vad som händer i hans rike.

Handlingen
I Döden säger nej möter vi Harlekin, skämtets mästare. Han är trött och slokörad och tycker
att människorna har glömt bort hur man skrattar. Han känner sig så bedrövlig att han går
till Döden och ber om att få dö. Men Döden säger nej och säger att den som kan skratta åt
sig själv är odödlig. Harlekin blir istället soldat.
Kejsaren sitter ensam i sitt jättepalats och har stängt in sig för att kunna regera bättre. En
dag bestämmer sig Kejsaren för att starta ett krig där alla ska slåss mot alla. Trumslagaren
basunerar ut hans budskap.
Den som ska leda kriget är Döden, men han blir istället högst uppretad. Förr hyllade folk
Döden och ärade och respekterade hans gärning. Men nu är han bara en liten hjälpreda
som får följa med bakom alla krigsmaskiner. Döden får nog och går i strejk, vilket leder till
att ingen människa längre kan dö.
På slagfälten kämpar Harlekin mot Pojkflickan för livet för att dö. Kejsaren får rapporter att
ingen kan dö. Kejsaren har inget val än att förhandla med Döden som svarar: Jag kan sluta
fred, om du blir mitt första offer. Utan döden fungerar inte heller livet.

Musiken
Operan komponerades ursprungligen för sju röster och tretton instrument, däribland altsaxofon, harmonium, cembalo och banjo. Inför Operaverkstans uppsättning har musiken
bearbetats och arrangerats av Jonas Forssell som har reducerat orkestern från ca 25 musiker till 7 instrument; saxofon, klarinett, trumpet, violin, cello, klaviatur och slagverk.
Viktor Ullmanns musik är typisk för tiden då den skrevs. Många partier är influerade av
dåtidens dansmusik, filmmusik och jazzmusik och han har påverkats av många andra kompositörer som Gerschwin, Weill, Bartók och Poulenc. Musiken är mycket stilsäkert omväxlande och innehåller både blues och shimmy (populär dans på 1920-talet).

Om Operans tillkomst
Operans upphovsmän var fångar i koncentrationslägret Theresienstadt, ett ghetto som
Nazityskland använde sig av i sin propaganda för att vända världens ögon från förintelselägren. Fångarna, varav många var framstående musiker och konstnärer, tilläts ett visst
mått av egenbestämmande och lägret präglades av ett aktivt kulturliv. Operan repeterades
under sommaren 1944 och var nästan klar att uppföras när projektet avbröts. Huvudpersonen Kejsaren Überall hade alltför stora likheter med Hitler. Lägerfångarnas relativa frihet upphörde kort därefter, och under hösten deporterades nästan alla fångarna vidare till
Auschwitz där de avrättades. Men partituret till Kejsaren av Atlantis, liksom en hel del annat material, smugglades undan och bevarades av en medfånge som överlevde förintelsen.
Upphovsmännen dog men verket besegrade döden, vilket är värt att betänka.
Läs mer här om Theresienstadt här: www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/forintelsen/koncentrationslager/theresienstadt
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Upphovsmännen
Viktor Ullmann var en österrikisk tonsättare av judisk börd,
född i Tjeckien 1898, mördad 1944 i Auschwitz. Ullmann var son
till en österrikisk officer, växte upp i Wien och var själv soldat i
den österrikiska armén under första världskriget. Efter kriget
studerade han komposition (för Arnold Schönberg) och piano.
Han bosatte sig i Prag och arbetade som repetitör, dirigent och
kapellmästare vid en opera.
Inspirerad av Rudolf Steiner och antroposofi, hoppade Ullmann
av sin musikaliska karriär och drev under en period en antroposofisk bokhandel i Stuttgart. När nazisterna tog makten 1933
flydde Ullmann med hustru och sin ettårige son tillbaka till Prag,
där han åter arbetade som kompositör och pianist. Han fick ytterligare tre barn varav två
överlevde förintelsen.
1942 deporterades Ullmann till Theresienstadt, där han var fånge de sista åren av sitt liv.
Han fick arbeta i musiksektionen och åren i lägret kom att präglas av både produktivitet och
konstnärlig höjd. Operan Kejsaren av Atlantis anses i allmänhet vara hans största verk.
I oktober deporterades Ullmann till Auschwitz tillsammans med de flesta av sina konstnärskollegor och dödades kort därpå.
Många av Ullmanns verk gick förlorade och de som klarade sig var länge bortglömda. Därför
dröjde det ända till 1975 innan Kejsaren av Atlantis kunde uruppföras. Operan Der Sturz
des Antichrist från 1935 uruppfördes 1995.
Ullmanns livsöde är en märklig berättelse om en man som fortsätter att skapa, och till och
med når nya höjder, i galgens skugga. Kanske är ingredienserna i denna berättelse också
så starka att myten får ett eget liv och fjärmar sig från verkligheten. Det tycks finnas en vanföreställning om att Ullmann innan deportationen inte lyckats skapa någon musik av värde,
att det var först i dödens väntrum som han fann förlösning för sin talang. Mot detta talar
till exempel det faktum att han vid två tillfällen under sina år i Prag fick en fin utmärkelse i
komposition.
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Peter Kien var en judisk konstnär och poet, född 1919 i Tjeckien, död 1944 i Auschwitz. Tidigt upptäcktes Kiens konstnärliga
talang, och han fick fina betyg i att skriva och teckna. Han började
studera måleri och grafisk design på konsthögskolan i Prag. När
nazisterna införde raslagarna 1939 uteslöts han från skolan, och
började istället undervisa i konst i synagogan. Han försökte utvandra med sin familj, men deporterades istället till Theresienstadt 1941. Han var otroligt produktiv som konstnär, både före
och under tiden i koncentrationslägret. Hans bildkonst präglades
av ljus, hopp och värme. Han stal papper i lägret och där tecknade
och beskrev han levnadsvillkoren för fångarna. Han skrev också
många pjäser, mestadels mörka tragedier utan hopp. Han deporterades 1944 till Auschwitz
med sin fru och föräldrar, och avled av sjukdom strax efter ankomsten 25 år gammal. Ingen
av hans anhöriga överlevde.

Medverkande
Harlekin

Wiktor Sundqvist, tenor, är född och uppvuxen i Rottneros,
Värmland, utbildad på Kungliga Musikhögskolan och Operahögskolan i
Stockholm. Han har medverkat som Tamino i Trollflöjten, Erik i Värmlänningarna, i Vadstena-akademins Silverskeppet, Gaston i La Traviata
på Folkoperan, Basilio/Don Curzio i Norrlandsoperans Figaros bröllop,
Huhai i den nyskrivna operan Son of Heaven i Vadstena, Janek i Fallet
Makropulos på Göteborgsoperan och Gurung i Piteå Kammaroperas
Stilla min eld. På Malmö Opera har han gjort rollen som Ahmed i Tusen
och en natt, och nu senast som Kaj i Snödrottningen.
Han har tilldelats flera prestigefyllda stipendier som t.ex:
Hans Dalborgs Musikstipendium, Kungliga Musikaliska Akademins
Stipendium, Confidencestipendiet Anders Walls Stiftelse, Märta Christina - Magnus Vahlquist
Stipendium, ÅF-Ingemasson Musikstipendium
Hemsida: www.wiktorsundqvist.se

Döden

Nils Gustén är bas och utbildad på Kulturama, Vadstena folkhögskola
och Operahögskolan i Stockholm. Nils medverkade tillsammans med
Wiktor i Vadstena-akademiens uppsättning Silverskeppet. Nils har också
sjungit Don Alfonso i Cosi fan tutte, i Min bror är Don Juan på Kungliga
Operan, i operan om Jussi Björlings liv – Silverfågeln i Vattnäs konsertlada, som Leporello i Don Giovanni på Kungliga Slottet och som Kchachaturian i Boris Christ på Piteå Kammaropera. Hösten 2016 debuterade
Nils i La Bohème på Det Kongelige.
Nils är en ofta anlitad konsertsolist. I början av 2015 var han en av
solisterna i de prestigefyllda Trettondagskonserterna i Berwaldhallen
som även sändes på SVT. Även Nils har tilldelats flera stipendier; Anders Walls Confidencen-stipendium, Musikaliska Akademiens Nationella stipendium och Musikaliska Akademiens Lokala stipendium.
Hemsida: www.nilsgusten.com

Kejsaren

Andreas Landin, baryton, är utbildad vid Operastudio 67 i Stockholm och Operahögskolan i Köpenhamn. Andreas har sedan sin debut
intresserat sig mycket för nyskriven musikdramatik och har haft roller
i ett 20-tal nyskrivna operor så som Skuggan i Hans Gefors Skuggspel på Malmö Opera, Marlow i B Tommy Anderssons William, Pallas
Athena i Reine Jönssons Strändernas svall och titelrollen i Daniel Börtz
Magnus Gabriel på Läckö Slottsopera. Inom den klassiska repertoaren
har Andreas bl.a sjungit roller som Papageno i Trollflöjten, Marcello i
La Bohème, Den enögde i Die Frau ohne Schatten och titelrollen i Verdis
Macbeth som spelades konsertant på Konserthuset i Göteborg. Andreas
har medverkat i flera uppsättningar på Operaverkstan; Stadsmusikanterna, Den Tjuvaktiga Skatan, Skuggspel, Sälskinnet och Gåvan. Senast kunde
vi se Andreas i Det Kongelige teaters experimenterande föreställning Horisonten och som den unge
Salomo i Pelle Gudmundsen Holmgrens opera Sol går op, sol går ned på operan i Köpenhamn.
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Trumslagaren

Linnea Andreassen, mezzosopran, är en ung mezzosopran från
Uppsala, baserad i Stockholm. Linneas studier i klassisk sång påbörjades på Vadstena Folkhögskola, följt av en musikerutbildning vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Därifrån tog Linnea sin bachelorexamen våren 2015 där hon som examensprojekt porträtterade
huvudrollen, Anna 1, i Kurt Weills opera Die sieben Todsünden. Numera
studerar Linnea på masterprogramet i operasång vid Operahögskolan
i Stockholm där hon bl.a. arbetat med roller som Nancy i Albert Herring
av Benjamin Britten, Sesto i La clemenza di Tito av Mozart och Rosina i
Barberaren i Sevilla av Rossini. Linnea har även uppträtt i många professionella sammanhang utanför skolan bl.a. som en av de tre Adelige Waisen i Christof Loys kritikerrosade uppsättning av Rosenkavaljeren av R. Strauss på Kungliga Operan i Stockholm. Våren 2017 tar
Linnea sin masterexamen från Operahögskolan och hennes medverkan i Döden säger nej är hennes
examensarbete tillika debut på Malmö opera.

Pojkflickan

Teresia Bokor, sopran, är utbildad på Vadstena Folkhögskola,
Musikhögskolan i Malmö och Opera Akademiet i Köpenhamn. Teresia
debuterade på Det Kongelige Teater i Köpenhamn år 2007 som Servilia
i Titus mildhet, och därefter i Rosenkavaljeren. Hon sjöng Christine i
The Phantom of the Opera på Det Ny Teater, och var solist på Landestheater Linz i Österrike säsongen 2009–10. Där medverkade hon bl.a.
som Olympia i Hoffmans äventyr, Mi i Leendets land och som Bubikopf i
Kejsaren av Atlantis (samma roll som nu, alltså!). Teresia har varit flitigt
engagerad vid Malmö Opera och Operaverkstan. Hon medverkade i
Min älskade Pierrot 2011 i regi av Maria Sundqvist, i Vi gör en Opera, samt
har medverkat i många konserter. Hon gestaltade Nattens Drottning i
Trollflöjten på Folkoperan i Stockholm, en tolkning för vilken hon erhöll
ett fint pris. Hon har även sjungit Gilda i Verdis Rigoletto på Norrlandsoperan.
Teresia har mottagit stipendier från Kungliga Musikaliska Akademien, Malmö teaterorden TSO,
Sandrews stiftelse, William Lind-sällskapet samt Lasse Lönndahls stipendiefond.
Hemsida: www.teresiabokor.com

Högtalaren

Lars Fembro, skådespelare och pedagog, tillhör sedan 2007 Operaverkstans fasta personal. Innan dess arbetade han bl.a. på UDG-teatern i
Karlskrona, Folkteatern i Gävleborg och Malmö Kulturskola. Han har
medverkat i åtskilliga föreställningar på Operaverkstan t.ex. som Isak i
Den Tjuvaktiga Skatan, Herr Knarrlund i Flygande Trumman, Stadsvakten i Mästersångaren, Brandkommisarien i Troll i kulisserna, i Nonsens,
i fyra olika roller i Gåvan m.m. Han har haft hand om operans guidade
visningar för skolor i femton år. Lars tar fram en stor mängd pedagogiskt material och anordnar fortbildningar och inspirationsträffar.
Ofta fungerar han som publikmottagare i samband med Operaverkstans föreställningar.
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Orkester
Bo Wannefors, kapellmästare och klaviatur, arbetar som frilansande dirigent, pianist, och musikarrangör. Han studerade kyrkomusik i Stockholm för betydande lärare som Eric Ericsson och Folke
Wedar, och efter att ha arbetat som kyrkomusiker under 80-talet uppehöll han en tjänst som kormästare och repetitör vid Kungliga Operan
i närmare 20 år.
Nu bedriver han en expansiv konsertverksamhet, operainstuderingar
samt storskaligt arbete som arrangör med återkommande uppdragsgivare som Kungliga Operan, Malmö Opera, Göteborgsoperan och Operahögskolan. Som kördirigent och instuderare arbetar han kontinuerligt
med Radiokören och Eric Ericssons Kammarkör samt internationellt i
Bo Wannefors
Danmark, Spanien, Italien och Japan. Bo är en ofta anlitad dirigent, piaKapellmästare, klaviatur
nist och arrangör. På Malmö Opera har han tidigare varit kapellmästare
för Romeo och Julia och Don G.

Annasara Lundgren

Violin

Kristina S Husum

Erja Riikonen

Trumpet

Cello

Lars Ljungberg

Ola Denward

Slagverk

Klarinett, saxofon

Det konstnärliga teamet
Jonas Forssell, musikaliskt arrangemang, är kompositör och musiker som komponerat både flera operor såväl som teatermusik. Han har
varit konstnärlig chef för både Norrlandsoperan och Den Anden Opera
(Köpenhamn). Under tre år var han hustonsättare på Malmö Opera,
och komponerade bl.a. Death and the Maiden och Hemligheter. Han har
samarbetat med Maria Sundqvist vid flera tillfällen, t.ex. skrev de Träskoprinsessan och Operaverkstans första uppsättning Stadsmusikanterna
tillsammans. Han har arrangerat musiken till flera uppsättningar, t.ex.
Pierrette & Jacquot, Törnrosens teater och Drottningens juvelsmycke.
1991 belönades han med Svenska Dagbladets Operapris.
2015 doktorerade han vid Operahögskolan i Stockholm.
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Maria Sundqvist startade Operaverkstan 2002 och är förutom
konstnärlig ledare även librettist och regissör. Hon har genom åren
tilldelats en rad fina utmärkelser och priser, t.ex. Prix d´ASSITEJ, Svenska Dagbladets Operapris, Kvällspostens Thaliastaty, Region Skånes
särskilda kulturutmärkelse m.m. Nyligen förlänades hon med H:M.
Konungens medalj i 8:e storleken för betydande insatser som regissör
och librettist. Hon har regisserat Tusen och en natt, Trollguld, Karmelitsystrarna, Den Tjuvaktiga Skatan, Troll i kulisserna, Faust & Helena för att
bara nämna några. Hon skrev librettot till Blanche & Marie på Norrlandsoperan, som av DN utsågs till årets operahändelse 2014. Hon
skrev också librettot till Det går an på Läckö Slottsopera 2016.

Ilkka Häikiö, scenografi och ljusdesign, föddes i Kemi i norra Finland på årets mörkaste dag. Han har jobbat med ljus o teater sen 1997
och är sedan 2014 frilansande ljusdesigner/konstnär. Han gör även hela
scenbildskoncept, scenografi, videokonst, foto, layout och webbdesign. Han har tidigare arbetat med Operaverkstan/Malmö Opera i PS.
Jag kommer snart hem! Pierrette & Jacquot, Svävande Damen och Lucrezia
Borghia. Andra teatrar är bl.a. Varietéteatern Barbés, Teater InSite, Helsingborgs Stadsteater, Skillinge Teater, Teater Sagohuset, Sommarteatern i Krapperup, Inkonst, KB mm. Han spelar gitarr och jammar i det
patafysiska instrumentalbandet Salma Gandhi.
Hemsida: ilkkahaikio.com/

Leif Persson, kostymdesign, kom till Studioteatern i början av
1980-talet och har sedan dess arbetat med kostym och scenografi,
främst i fria grupper och tillfälliga projekt. Utbildad vid Tillskärarakademin i Köpenhamn och Gerlesborgsskolan i Bohuslän. Han har även
arbetat som utställningsscenograf och kostymassistent vid filminspelningar. Första produktionen på Operaverkstan/Malmö Opera var
Prinsessan av Cypern 2008, och sedan dess har han gjort scenografi och
kostym till Fantasticks, Karmelitsystrarna, Vivaldis Vinter, Oedipus Rex,
Min Älskade Pierrot, PS. Jag kommer snart hem!, Andrejs längtan, Faust &
Helena, Törnrosens teater och Drottningens juvelsmycke. Till Trollguld och
Tusen och en natt gjorde han kostym.

Sara Ekman, koreografi, är utbildad på Balettakademien i Stockholm. Hon har arbetat som dansare i både Köpenhamn och London. I
Sverige har hon arbetat mycket med Dansstationens Turnékompani i
Malmö och bland annat synts i föreställningar av Kajsa Giertz, Gunilla
Heilborn, Wies Merkx och Dorte Olesen. Hon har medverkat på Malmö
Stadsteater, bl a i Carmen, och på Helsingborgs stadsteater. På Malmö
Opera/Operaverkstan har man kunnat se Sara i Träskoprinssessan, Den
flygande trumman, Tusen och en natt, Faust & Helena, Törnrosens teater
och Drottningens juvelsmycke. Hon arbetade som koreograf i Mästersångaren, och gjorde med Andrejs längtan sin regidebut.
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Döden genom tiderna
Idag är kanske Döden mest känd som liemannen, ett skelett i svart kåpa, en gestalt som uppstod
under digerdöden på medeltiden. Redan i bibeln symboliseras människans obeständighet med
gräs eller blommor. Lien är en symbol för skörd, och man såg döden som en trädgårdsmästare som
skördar sina offer. På målningar från 1400-talet finns dödsdanser där det bland flera figurer finns
ett skelett med lie. I operan förekommer ett Intermezzo (mellanspel) som kallas för Totentanz.
I Täby kyrka finns en berömd målning av Albertus Pictor från 1480-talet som visar hur människan spelar schack med döden. Det moraliska budskapet var att man ska tänka över hur ens egna
handlingar ska belönas eller bestraffas av döden. Målningen inspirerade Ingmar Bergman när han
gjorde Det sjunde inseglet 1957.
Men döden som gestalt finns i många andra kulturer. På t.ex. faraonernas tid i Egypten hette döden
Anubis och i antikens Grekland var döden Hades; sträng och utan nåd, men inte ond m.m.
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Scenografi och kostym
Här är två bilder över den scenografimodell som Ilkka Häikkö skapat till föreställningen. Ilkka är i
grunden ljussättare, så (som han säger i filmen) börjar han tänka på ljuset och sedan utvecklar han
scenografin utifrån det. Scenografimodellen lämnas till Malmö Operas dekorverkstäder där scenografin tillverkas senast åtta månader före premiären. I dekorverkstäderna arbetar snickare, smeder,
målare, tapetserare och specialeffektsmakare.
Kläderna, eller kostymer som vi säger på operan, tillverkas på skrädderiet. Leifs skisser lämnas in
senast ett år före premiären. På skrädderiet arbetar skräddare som syr, och färgare som färgar och
patinerar kostymerna.
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Dadaismen
En viktig inspirationskälla för scenografin är konstnären och regissören Robert Wilson.
Han är känd för en experimentell och avantgardistisk stil, där han använder ett ickerealistiskt och förhöjt bildspråk där ljussättningen har en avgörande inverkan. Han har verkat
över nästan hela världen, också i Sverige vid flera tillfällen. Wilson är i sin tur influerad av
dadaismen. Kostymerna är också influerade av dadaismen.
Dadaismen är en konstinriktning inom modernismen som uppkom på Cabaret Voltaire
i Zürich i Schweiz under första världskriget, som en protest mot krigets vansinne. Själva
ordet “dada” är i sig en protest då det inte betyder någonting, även om det spekulerats i att
ordet betyder häst eller gunghäst på franskt barnspråk. Dada ville provocera och chockera
för att folk skulle börja tänka själva och inte bara acceptera det som makten trumpetade ut. Dada sparkade åt alla håll, man ifrågasatte konst, politik, religion, tankemönster,
maktstrukturer och även själva språket. Och konst gjorde man av det man hade till hands:
kartong, tidningar och ibland skräp som förvandlades till collage. Konsten man skapade
var en slags anti-konst där man använde ett irrationellt arbetssätt. Men det var inte utan
humor, dadaismen tyckte att skrattet var viktigt. Dada kommer att sparka dig i ändan, var ett
stridsrop.
Hugo Ball var en av förgrundsfigurerna som den 23 juni 1916 på Cabaret Voltaire framförde
ljuddikten Karawane, iförd en slags rustning av papp.
En första blomstringsperiod för dadaismen var 1916–1923, men intresset för konstformen
har återkommit vid flera tillfällen. Och dess påverkan på efterkommande konstnärer kan
nog inte överskattas. Linda Fagerström ger i Sydsvenskan 3/12 2016 en intressant genomgång av dadaismens återverkningar på nutiden. Läs mer här:
www.sydsvenskan.se/2016-12-03/konsten-att-ge-fan-i-allt
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Tips på Övningar
Scen ur föreställningen 1 (texten är något förkortad)
Harlekin
Mitt liv känns helt värdelöst, jag har fått nog, jag blir så äcklad, jag vill kräkas!
Så döda mig ber jag dig, det är din uppgift och din plikt. Allt är tråkigt här, för mitt liv är värdelöst.
Döden
Låt mig få vara, din tid har inte kommit. Det skratt som skrattar åt sig själv, kan inte dö.
Ditt Jag, det kan du inte fly från, du är alltid Harlekin.
Harlekin
Och vem är det? Bara en avlägsen skugga, en bortglömd fjant
som brukade roa såna mänskor, som glömt att le och skratta. Vem kan skratta åt mig?
Döden
Det roar mig, när jag får höra dig. En yngling på några hundra år,
men Jag har varit med sedan skapelsen utav världen.
Jag har fått nog, jag vill inte mer. Du skulle ha sett mig förr!
Den bästa tiden, var när man firade att jag kom och sa välkommen.
Vart år när jag ville vinna över Attila, det var härliga tider,
elefanter hade Hannibal, tigrar hade Djingis Khan, då var det härliga tider,
Men dagens mekaniserade trupper är alltför trista.Vad kan jag göra?
Jag linkar bakefter dessa Dödens maskiner, en liten hjälpreda i slakten.
Scenen ovan är från början av operan och karaktärerna ska presenteras. Operasångaren arbetar
under lång tid med instuderingen av sin roll. Det innebär att han eller hon dagligen nöter in texten
och musiken och lär sig sitt parti utantill. Beroende på hur stor roll man har i en opera kan det ta allt
från några månader upp till ett år att studera in det hela. När repetitionerna på teatern börjar har
alla sångarna lärt sig vad, när och hur de ska sjunga och då börjar de sceniska repetitionerna som
brukar pågå i ca sex till åtta veckor.

Att arbeta med en roll
1. Instudera texten
Harlekin är i scenen ovan trött och nedstämd. Döden är arg och uppretad.
Dela in klassen två och två. Läs igenom texten ovan i de båda rollerna.
Vad handlar scenen om?
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2. Ta reda på mer om karaktärerna
När man studerar in en roll söker man ofta fakta om karaktären, finns den på riktigt, vad vet man?
Både Harlekin och Döden finns beskrivna i materialet längre upp.
Ta reda på mer om Harlekins bakgrund, vad är han för en gestalt i historien.
Var kommer han ifrån, vad har han gjort tidigare?
Döden som gestalt, vad är det för historia han berättar?
Vilka är Attila, Hannibal och Djingis Khan?

3. Testa att agera rollerna
Utifrån vad vi vet om karaktärerna: Hur går de?
Hur sitter de? Har de något särskilt rörelsemönster?
Hur säger de sina repliker?
3. Undertext
I en opera är musiken viktig, som en slags undertext till det sagda.
Undersök hur vi påverkas av musiken.
Testa att läsa och agera till olika musikstilar.
Välj t.ex. mycket lugn musik och byt sedan till hetsig och aggressiv musik.

Scen ur föreställningen 2
Döden
Mitt namn är Död, jag skördar liv, i smärtans spår en sömn som allting glömmer.
Mitt namn är Död, jag skördar liv, jag rensar bort allt ogräs, allt som sanning gömmer.
Mitt namn är Död, jag skördar liv, allt moget bärgas hem när världen orätt dömer.
Jag kan lägga år till år, jag mäter tid. Jag kan inte bota sår, men jag kan ge er frid.
Jag är det sköna varma bo, där all er fruktan släpper med en gång.
Jag ger frihet, lugn och ro. Jag vaggar, söver med en sång.
Frid, kom följ med mig bli min gäst till slut! Kom, vila ut!
Ditt krig är över nu.
Kejsaren
Ett krig är över nu, det sa du stolt. För detta krig är slut. Men sedan?
Vita lyser fanorna och från stadens kyrktorn hör man klockor ringa festligt,
idioter börjar dansa, gunga, sjunga. Men hur länge till!
Fast släckt är eldens flamma, finns en glöd!
Den flammar upp igen, då kommer krig och mord, för mig finns bara gravens ro!
Att fundera på:
1.Hur ser döden ut för dig? Har du någon bild av hur döden ser ut? Rita eller skriv.
2. Ett intressant studiebesök är att besöka olika gravplatser och undersöka hur tar vi hand om de
döda. I Malmö finns flera olika platser för olika religioner. För dör gör vi ju alla!
3. En annan aspekt på döden är ju hur man gör för att leva längre! Fundera utifrån kost, motion och
hälsa hur det påverkar våra möjligheter till ett längre liv.
4. I operan säger döden nej. Vad skulle hända om döden inte fanns?
Kejsaren ger upp, men varnar samtidigt för framtiden.
5. Finns det diktatorer idag? Vad utmärker en diktator?
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Lästips
Från litteraturpedagogen Karna Nyström (tack, Karna!) har kommit en lista med några
läsvärda förslag:
Zusak : Boktjuven. Hyllad och älskad bok för både unga och vuxna, 2:a världskriget, döden
berättare, finns även som film.
Belanner/Persson: Döden spelar inte handboll, Och bingo är bara för de förlorade. Ungdomsböcker, rolig och allvarlig där döden får gestalt.
Leandoer. Döden och alla hans vänner. Om att vara son till döden.
Nilsson. De långa grå tänderna. Kort berättelse som funkar till både små och stora barn.
Ward. Döden i dina ögon. Ungdomsbokserie om en flicka som kan läsa människors dödsdatum i deras ögon.
Green. The fault in our stars (Förr eller senare exploderar jag). En stor succe bland unga. Här
finns inte döden med som karaktär dock. Cancersjukdom. Tycker den passar in eftersom
döden typ ”lurar” sina offer här. Även film.
Ohlsson. Det magiska hjärtat. Mellanstadiet. Om att man inte kan överlista döden kan man
på sätt och vis säga.
Det har för övrigt kommit ganska många andra ungdomsböcker om döende huvudpersoner
på senare år: Jag, Earl och tjejen som dör, Innan jag dör, Om jag stannar, Maja & döden till exempel.
Ett ännu större antal handlar om att bearbeta sorgen efter en närstående:
Jag lever tror jag, Livet på en kylskåpsdörr, Allt jag säger är sant, Himlen börjar här, En sång till
Ella.
Mellanåldersböcker: Bron till Terabitia, Doften av vanilj, Amanda och ängeln i flaskan för att
nämna några.
I Terry Pratchetts roliga böcker finns döden nästan alltid finns med som en karaktär som
talar med versaler. Funkar för ungdomar även om man oftast hittar dem på vuxenavdelningen.
Sen är det väl också värt att påminna om barnboksklassiker som Mio min Mio, Bröderna
Lejonhjärta och Harry Potter som också har ett intimt förhållande till döden.

16

Regissören Maria tipsar om en bok i lättläst-serien av John Ajvide Lindqvist som heter
När de döda vaknar.
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