Kära publik,
Det har i omgångar inkommit önskemål om att åter få uppleva operett
på den teater som tidigare varit känd som operetternas flaggskepp. När
Malmö Opera denna säsong firar 75-årsjubileum passar vi därför på att
sätta upp Jacques Offenbachs pionjärverk Orfeus i underjorden.
Offenbach skapade den klassiska operettformen med sina parodier på
antikens mytologi, på den högtravande operaformen och med en hel del
samhällssatir – allt omgärdat av musik med ett lättillgängligt tonspråk
med underbart medryckande melodier i spänstiga orkestersatser.
Redan under teaterns andra säsong, i mars 1946, satte operettchefen
Oscar Winge upp Orfeus i underjorden . Den kom att följas av fler av
Offenbachs operetter om vilket det finns att läsa på malmoopera.se
Offenbach var verksam i ett oroligt och splittrat Europa som till vissa
delar påminner om vår tid; informationsmanipulation, uppdelning i
eliten och folket åtföljt av missnöje och frustration. Offenbach visste
att skratt kan ge distans till verkligheten och skapade med sina offenbachiader en elegant parodi i humoristisk form med en samtidssatir
han friskade upp allt efterhand.
Med regissör Elisabeth Linton och dirigent Tobias Ringborg i spetsen
för det konstnärliga teamet bjuder Malmö Opera på en för 2020 uppdaterad version av Orfeus i underjorden med igenkänning av senare års
händelser i svenskt kultur- och nöjesliv.
Välkommen till operett på Malmö Opera!
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Operettens sångtexter visas på textmaskin
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21 oktober 1858 på Théâtre des Bouffes-Parisiens, Paris
Malmö Opera framför operettens andra version (utan balettmusiken)
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BILD I

BILD 3

Olympen

I underjorden

Eurydike har en affär med trädgårdsmästaren Aristeus (Pluto förklädd)
medan hennes kollegor i tjänstestaben förbereder gudarnas middagsbord.
En, över ouvertyren, upprörd »Vän av ordning« tar sig upp på scenen och
skriver in sig i intrigen, för att se att allt går rätt till.

Ingången vaktas av hunden Kerberos. Samtidigt
vaktar han den uttråkade Eurydike som redan
tröttnat på Pluto. Just som Eurydike lyckats övertala Kerberos att de ska ge sig av anländer Pluto och
Jupiter. Kerberos gömmer Eurydike och Pluto kan
förneka bortrövandet – han vill hellre ställa till
med en fest till Jupiters ära. Jupiter kräver dock
rättegång varpå »Vän av ordning« tar tillfället i akt
att klä ut sig till Justitia och kallar Kerberos som
vittne.

Eurydike vill skiljas från sin make, violinisten Orfeus, som inte alls är den intressanta konstnär hon trodde. Detta vill inte Orfeus då en skilsmässa skulle
se dåligt ut för hans image. »Vän av ordning« som tycker att Eurydike tar sig
friheter stöttar Orfeus och tipsar om hur han kan eliminera älskaren, vilket
får som konsekvens att Eurydike sticker sig på en spinnrock och kan följa
med Pluto till underjorden. »Vän av ordning« kräver dock att hon först skriver ett avskedsbrev till Orfeus. När Orfeus ser meddelandet blir han överlycklig, att vara änkeman ger bara en vacker klangbotten till konstnärskapet
och äntligen kan han helt ägna sig åt Musiken. Orfeus eget samvete förstärks
av att »Vän av ordning« finner hans glädje oacceptabel och tvingar Orfeus att
söka upp Jupiter, Olympens härskare, för att be om att få Eurydike tillbaka.

BILD 2

Gudarnas middag
Gudarna samlas som varje dag till familjemiddag . De har sövande tråkigt och
är oerhört trötta på Jupiter som alltid ska hålla tal, inte minst Thalia som hela
tiden måste hålla efter honom. Gudarna vaknar till när Diana kommer instörtande efter att hon förlorat sin älskare Näcken. Jupiter tror sig veta att hon
istället varit med en människa och menar att gudarna ska vara föredömen och
inte beblanda sig med människor. Juno har fått höra att en kvinna vid namn
Eurydike rövats bort av en gud och tror förstås att hennes make Jupiter, ökänd
för sina affärer, är den skyldige. Hon har skickat iväg Merkurius för att få det
bekräftat, men denne kan meddela att Pluto står bakom försvinnandet.
Pluto dyker upp och trots att han smickrar Jupiter, blir han anklagad för
enleveringen. Deras diskussion avbryts av att gudarna gör revolt mot Jupiters
hycklande envälde – och mot tristessen och att alltid dricka nektar. Jupiter avvisar revolten med att gudar ska föregå med gott exempel. Gudinnorna menar
att den ständigt otrogne Jupiter själv knappast är någon förebild. Med Juno i
spetsen sjunger gudinnorna ut och Juno meddelar att hon vill skiljas. Just då
anländer »Vän av ordning« med Orfeus som påstår sig vilja hämta sin hustru
men i själva verket anser att Pluto gjort honom en tjänst. För att irritera sin
bror Pluto lovar Jupiter att Orfeus ska få tillbaka sin fru, och lovar samtidigt att
alla får följa med ner till underjorden, till alla utom Orfeus förtjusning.

Conny Thimander

Cupido vet att Jupiter vill hitta Eurydike för sin
egen skull och förvandlar honom, med assistans
av sina kärleksdetektiver och Thalia, till en fluga.
Eurydike håvar in flugan och de förenas. När
Eurydike förstår att det är Jupiter, ber hon honom
om att bortföra henne och han förklär henne till
blombukett. När Pluto och Kerberos dyker upp för
att hämta Eurydike hittar de Jupiter. Pluto påminner Jupiter om festen.

BILD 4

Festen i underjorden
Gudarna hyllar Pluto och hans fest. Irriterad börjar Jupiter hålla tal och utmanar Pluto på dansduell; en stillsam menuett. Under tiden lokaliserar
Diana Eurydike. Pluto kontrar med en vild
cancan. Jupiter får syn på Eurydike och
försöker smita med henne. Framför
ögonen på Juno stoppas han av »Vän
av ordning« och påminns om
Orfeus Jupiter måste nu låta Orfeus
få tillbaka Eurydike –
förutsatt att Orfeus inte vänder sig om och tittar
på sin hustru. »Vän av ordning« leder processionen mot jorden och ser med fast hand till att Orfeus inte vänder sig om. Men Eurydike tar saken i
egna händer. Både Pluto och Jupiter ställer sig till
hennes förfogande – men Eurydike väljer sig själv.

Med Eurydike
i underjorden
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CERES

En revolutionsoperett
förespråkare (för att inte nämna hans kamp för
ouvertyrers heliga okränkbarhet). Han tänker
på intet sätt tillåta några förändringar i intrigen och tar sig upprört på scenen. På Olympen
arbetar särskilt utvalda människor, Eurydike
tillhör den handplockade tjänstestab som passar upp på gudarna och hennes man, den violinspelande Orfeus, är engagerad att underhålla
vid taffeln. Dessutom har Eurydike en affär med
Pluto, för tillfället utklädd till trädgårdsmästare,
och vill skiljas från den dötriste Orfeus.»Vän
av ordnings« rättspatos ställs på sin spets. När
därefter Eurydike och Pluto försvinner ner i underjorden insisterar »Vän av ordning« att ställa
allt till rätta och tar med Orfeus (som inte alls
vill ha Eurydike tillbaka) för att träffa gudarna.

I Elisabeth Lintons uppsättning av Orfeus i
underjorden berättas de antika gudarnas släktsaga. Olympens herre Jupiter är gift med sin
syster Juno, vilket på intet sätt hindrat honom
att ha mängder med kärleksrelationer med andra gudinnor men också med flera människor,
ofta med barn som resultat. Men var det inte så
att gudarna skulle vara goda förebilder och att
de absolut inte får beblanda sig med människorna? Medan Offenbach på sin tid lät rollgestalten »Allmänna opinionen« som moralens
ställföreträdare ivrigt förespråka antikens
kulturella överlägsenhet och förfasa sig över
Jupiters (och andra gudars) sedeslösa beteende
låter Elisabeth Linton rollen »Vän av ordning«
vara en av operettkonstens mest hängivna

Scenografen Julia Hansens inspiration till
Olympen kommer från slutmiddagen i Ingmar
Bergmans film Fanny och Alexander: Ett ljust
vackert middagsbord i borgerlig atmosfär men
lite mer shabby-chic sådär då storhetstiden
är över (för både gudar och människor). Inte
desto mindre gör gudarna en sagolik entré i
kostymören Anja Vang Kraghs makalösa kreationer. Det stora bordet har aderton platser,
där gudarna dricker sin nektar och har själsdödande tråkigt; varje dag är ju likadan. Som
på varje släktmiddag vet man exakt vilka som
alltid kommer för sent, vem som kommer att
klaga, vem som blir för berusad och vem som
håller för långa tal...

Olympisk middag med revolution
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Med Orfeus i underjorden skapade Jacques
Offenbach en galen parodi på hela den antika
gudavärlden, han parodierade Glucks lyckliga
operaversion av den tragiska myten om Orfeus
och Eurydike samtidigt som han passade på att
driva friskt med samtiden, dess politiker och
kulturpersoner — allt omgärdat av underbart
livlig och lättlyssnad musik. Eller som regissör
Elisabeth Linton säger med en Mary Poppinsk
devis: »Med lite socker i botten glider medicinen
ner«. Och liknande Poppins teleporterande,
och helt enligt Offenbachs partitur där tiden
i operetten är »När som helst«, så följs som
brukligt traditionen att skoja med samtida
fenomen. Till Malmö Opera har dramatikern
Andreas T Olsson skrivit en yster text som
bubblar av anspelningar till dagens svenska
kultur- och nöjesliv.
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Vid bordet presiderar Jupiter som en självupptagen Solkung som hålls någorlunda (nåja) i
schack av Malmö Operas egen Thalia, den lyriska
komedins musa och en av Jupiters döttrar.
Elisabeth Lintons gudinnor har dock hängt med
sin tid och har en hel del åsikter. Juno, som
tröttnat på Jupiters affärer, engagerar samtliga
gudinnor i ett befriande revolterande systerskap.

Underjordens hund, fluga och galopp

Kerberos, Plutos trehövdade vakthund, berättar
hur det är att ha en husse som nästan aldrig är
hemma och hur det egentligen är att vara hund
i underjorden... Och Elisabeth Linton låter,
just som Jacques Offenbach på sin tid, Cupido förvandla sin morfar Jupiter till en fluga,
som senare bli utmanad på ett dancebattle av
sin bror Pluto. Och den ovillige maken Orfeus
fattar förstås inte att han ska vända sig om och
titta på Eurydike för att bli av med henne – så
hon måste ta saken i egna händer...

Eurydikes jakt genom livet

För parallellt med revolutionen i Olympen berättas Eurydikes livs historia: Eurydike som gifte
sig med konstnären Orfeus (spännande, trodde
hon, men ack så tråkig), hon väljer sedan Pluto
(erotik – men sen fick hon sitta där ensam och
vänta) och sedan Jupiter (makt – som han dock
kappvändande velar med) vilket slutar med att
Eurydike väljer att klara sig på egen hand.
Orfeusmyten handlar om musikens och kärlekens makt — mytens Orfeus besegrade underjordens makter med sång. I Elisabeth Lintons tolkning av offenbachiaden om Orfeus vänds det,
med sång och musik, upp och ner på de manliga
gudarnas makt i operetten Eurydike i underjorden!
Catarina Ek
Programredaktör

Orfeus och Eurydike:
myt, opera, operett
Orfeus, musikkonstens gud i den
grekiska mytologin, och hans
Eurydike har spelat en framträdande roll i opera- och operettkonstens historia. Läs om Orfeus
och Eurydike, om myten, om de
första operorna som handlade om
just dem och att paret självklart
figurerar i den första helaftons
operetten Orfeus i underjorden.

En färd från dödsriket
till domedagen
Vad är underjorden? I den grekiska mytologin var underjorden
dödens rike, visserligen en grå
och dyster plats men inte ett
helvete. Eurydike hamnar i underjorden och Orfeus tar sig dit
för att hämta hem henne. Hur
skildras en sådan färd i andra
mytologier och religioner?
Läs mer på på malmoopera.se

Loa Falkman, Maria Streijffert, Rickard Söderberg,
Annie Fredriksson, Nils Gustén, Richard Hamrin,
Johannes Wanselow, Kristine Nowlain

Säsongens 200-åring Jacques O
och hans offenbachiader
Jacques Offenbach (1819–1880) var en av
1800-talets mest inflytelserika kompositörer
av populärmusik och en av upphovsmännen till
operettformen. Han komponerade den mest
uppiggande och melodiösa musik som någonsin
skrivits. Offenbach var hantverkaren som lånade
och lånade ut och som för sin enorma produktivitet kallades »Mozart på Champs-Elysées«.
Offenbachs operetter, offenbachiaderna, (han
kom att skriva över hundra) är en kombination av
smittsamma melodier, skruvad humor och, helt
enkelt, skämtsamma upptåg. Publiken älskade
det och hans premiärer blev stora begivenheter.
Offenbachiaderna innehöll också politisk och
kulturell satir, slagfärdiga parodier på den allvarliga operaformen grand opera som Offenbach
tyckte var alltför högtravande. Med Orfeus i underjorden fick Offenbach 1858 sitt stora genombrott. Här parodieras den antika gudavärlden,
det drivs med Glucks opera på myten om Orfeus
och Eurydike kombinerat med en besk samtidssatir – och allt omslutet av ett raffinerat men
lättillgängligt tonspråk med underbart medryckande melodier i spänstiga orkestersatser.

Medveten om sin tid

Offenbach visste vad publiken ville ha, han visste
att publiken behövde verklighetsflykt i en orolig
tid. I hans drömvärldar finns dock flera lager
som tydligt visar en medvetenhet och en kritik

mot tidens bedräglighet och korruption. Det var
en turbulent tid i Europa. Oros- och missnöjesåret 1848 följdes i Frankrike av den andra franska
republiken med (den redan föraktade) Louis
Bonaparte som president. 1852 följde Bonaparte
i sin farbrors fotspår, gjorde en statskupp och
utropade sig till kejsare Napoleon III och kom att
föra en diktatorisk regim fram till 1870. Bland
annat manipulerade och politiserade han de olika polismakterna för at t kunna censurera media
och undertrycka oppositionen.
Offenbach var ganska rå och cynisk och därför
modernare än sina kollegor. Han var smart nog
att driva med välkända historier som publiken
kände till så att censuren fick svårt att ingripa.
Han förlöjligade sin samtid när han gjorde satir
om Napoleons hov, de »fina« salongerna och
den begränsande och konstruerade, så kallade
anständiga, borgerliga moralen. Högt upp på
den tysk-franska juden Offenbachs satiriska
lista fanns också till exempel Richard Wagner*
och hans och andras vurm för främlingsfientlighet i form av rastänkande och antisemitism.
Hos Offenbach roar sig människorna, visserligen på gränsen till en avgrund, men de har
uppsluppet kul!

Catarina Ek
Programredaktör

Läs mer om Jacques Offenbach på malmoopera.se
*Wagner avskydde Offenbach men kom under sina sista år att jämföra honom med » den gudomlige Mozart « !
Loa Falkman, Marianne Mörck, Klara Ek

ENGLISH SYNOPSIS
Olympus

The Gods’ dinner

Eurydike (Eurydice) is having an affair with the
gardener Aristeus (Aristaeus) (Pluto in disguise). A
»Friend of correctness« is upset about the ouverture, enters the stage and, to make sure that everything will be correct in the plot, he writes himself
into it. Eurydike wants to divorce her husband, the
violinist Orfeus (Orpheus). »Friend of correctness«
gives Orfeus advice on how to get rid of the lover,
but Eurydike makes sure to die instead and is free
to join Pluto in the underworld. Orfeus is thrilled,
finally he can devote himself to Music. But »Friend
of correctness« is not pleased and talkes Orfeus
into getting his wife back.

The Gods are gathering at the dinner table as usual.
They are all bored with Jupiter, who insists on making speeches. Diana arrives, upset about loosing
her lover. Jupiter believes the lover is a human and
requests the Gods not to meddle with humans. Juno
has heard a rumour about a human woman named
Eurydike being abducted by a God. She is certain
her husband Jupiter, famous know for his numerous affairs, is to blame. Merkurius (Mercury) has
been looking into the matter and can inform the
Gods that Jupiter’s brother Pluto is the abductor.
Jupiter accuses Pluto of the kidnapping, but the
discussion is interrupted by the other Gods revolting against Jupiters hypocritical autocracy. Orfeus

arrives together with»Friend of correctness« and
tells the Gods he wants his wife back. To annoy his
brother, Jupiter promises to help Orfeus. All the
Gods head for the underworld.

The underworld
The dog Kerberos (Cerbereus) is watching Eurydike and hides her from the Gods. Pluto denies
having abducted Eurydike and wants to throw a
party in honor of Jupiter. But Jupiter demands a
trial. »Friend of correctness« dresses up as Justitia and calls Kerberos as a witness.
Cupido (Cupid) knows Jupiter wants to find Eurydike for his own sake. She transforms him into a
fly. Eurydike catches the fly and when she under-

stands it is Jupiter, she asks him to take her away.
He disguises her as a bouquet, and when Pluto
and Kerberos arrive they only find Jupiter.

The party in the underworld
The Gods praise Pluto for his party. The annoyed
Jupiter challenges Pluto to a dance battle. Jupiter
sights Eurydike and tries to escape with her. But
right in front of Juno, they are stopped by »Friend
of correctness«. Jupiter now has to fulfill his
promise and let Orfeus have his wife back. As they
are ascending to the world, Orfeus must not turn
around to look at her. But Eurydike takes matters
into her own hands. Both Pluto and Jupiter are
offering themselves to her, but she choses to go
her own way.
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