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KULTUR  SCEN

”Syskonen i Mantua” 
visar vad som händer 
när anständigheten 
gradvis naggas i kan-
ten och människo-
värdet blir förhand-
lingsbart. Det är tung, 
vacker och humoris-
tisk föreställning.

”Syskonen i Mantua”
Idé och koncept: Pia Forsgren 
och Maria Lindal
Libretto: Magnus Florin. Musik: Djuro 
Zivkovic, Salamone Rossi, Francesca Caccini, 
 Claudio Monteverdi med flera samt traditio-
nell sefardisk musik. Bearbetning och arrang-
emang: Andreas Edlund. Regi: Pia Forsgren. 
Musikalisk ledare: Maria Lindal. Koreografi: 
Patrik Sörling. Medverkande: Yaniv d’Or, 
Francesca Lombardi Mazzulli, Karim Sulay-
man, Markus Schwartz, Carl Unander-Scharin, 
Drottningholmsteaterns solokvartett och 
orkester. Scen: Drottningholms Slottsteater. 
Speltid: Cirka 2 timmar, 30 minuter inkl paus.

○○På operascenen förknippas her-
tigen av Mantua kanske mest med 
Verdis ”Rigoletto”. Möjligen model-
lerad efter Vincenzo Gonzaga, känd 
som både kurtisan och kulturmece-
nat med kompositörer som Claudio 
Monteverdi anställda vid hovet 
runt sekelskiftet 1600. Här verkade 
även en italiensk-judisk tonsättare 
vid namn Salamone Rossi. Det är 
denne doldis och hans sjungande 
syster Europa som Drottningholms-
teatern valt att lägga ett musikaliskt 
pussel kring i ”Syskonen i Mantua”. 

Regissören Pia Forsgren och 
operans musikaliska ledare Maria 
Lindal står för konceptet. Tillsam-
mans med en mångkulturell och 
välklingande ensemble håller de 
ihop den här ymnigt berättade 

 historien såväl sceniskt som musi-
kaliskt. För det är mycket som ska 
få plats i Magnus Florins libretto, 
fritt författat kring två livsöden i 
en tid som ekar genom historien. 
Medan Mantuas övriga judar lever 
segregerade i stadens getto och 
tvingas bära den gula märkningen 
på  kläderna blir musiken syskonen 
Rossis möjlighet att verka och röra 
sig fritt. 

Men hertigens arvtagare,  Fran-
cesco, är inte lika tolerant när han 
stövlar in som mörkrets furste i Carl 
Unander-Scharins skepnad med 
myndigt blankpolerad tenor och 
skevt gnisslande ledmotiv. ”Det 
finns gränser”, upprepar han med 
ordet ”io” – jag – i centrum. Nog är 

det svårt att inte se likheter mellan 
denna egoistiska iskyla och dagens 
politiska klimat. För det här är ju till 
stor del en historia om vad som hän-
der när anständigheten gradvis nag-
gas i kanten och när alla människors 
lika värde är något som vissa anser 
sig ha rätten att förhandla om.

Gammal musik av  rollfigurerna 
Rossi och Monteverdi varvas med 
den sefardiska musikens peppriga 
temperament samt helt nykompo-
nerade passager av Djuro Zivkovic. 
En musikaliskt livlig mix som cem-
balisten Andreas Edlund skarvat 
ihop och arrangerat om till ett tids-
troget soundtrack mellan barock 
och  renässans, folkligt och höviskt. 
Men inledningsvis är det inte helt 

lätt att uppfatta texten; det svenska 
 språkets satsmelodi låter sig inte 
alltid förenas med den äldre musi-
kens ornamentering lika lätt som 
inslagen av italienska, hebreiska 
och ladino – de sefardiska judarnas 
språk. 

Konstnären Karin Mamma An-
dersson har kurerat scenografin. 
Skogspartier, marmorsalar och 
huskulisser skapar neutrala stäm-
ningsrum, där berättelsen levan-
degörs med hjälp av Patrik Sörlings 
lekfulla koreografi och Behnaz 
Arams snyggt snittade kostymer. 
”Min röst är mitt hem”, är nyckel-
repliken som upprepas av Fran-
cesca Lombardi Mazzullis kolora-
turkvittrande Europa. Att hon och 
hennes bror Salamone till slut blir 

främmande fåglar vid både hovet 
och synagogan understryks också 
genom Yaniv d’Ors gränslösa coun-
tertenor.

Men det är inte bara tungt,  utan 
också humoristiskt. Åtminstone i 
den mer sprudlande första akten, 
där hertigen Vincenzo (Markus 
Schwartz) ännu lever lyxliv som lite 
av en metoo-typ och sjunger syfi-
lisaria till impotent slokande ack-
ompanjemang. Samt naturligtvis 
vackert. Som när Karim Sulaymans 
ljuvt klingande Monteverdi stäm-
mer upp i sin svärmiska madrigal-
hit ”Zefiro torna”.

Johanna Paulsson

musik@dn.se

Opera. 
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Imogen Heap
Scen: Göta Lejon, Stockholm
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Imogen Heap stoppar för-
synt fram huvudet genom 
ridån. ”Det här är min 

första konsert på väldigt, väldigt 
länge”, säger hon och smyger upp 
på scen.

Sedan 2014 års album ”Sparks” 
har Heap knappt turnerat alls. I stäl-
let har hon jobbat med blockchain. 
Hennes startupföretag Mycelia har 
som mål att skapa ett nytt ekosys-
tem för musikbranschen med hjälp 
av den hajpade tekniken, annars 
mest känd som grunden till Bitcoin.

Inga små ambitioner. För att för-
verkliga dem ska hon under det 
kommande året resa runt till värl-
dens olika innovationscentrum, 
där de veckolånga stoppen avslutas 

med spelningar. ”Mycelia world 
tour” är alltså ett sorts nördigt tek-
nikkonvent på hjul, snarare än en 
grandios turnémaskin som ropar ut 
Heaps återkomst. 

Och mycket riktigt: Premiärkväl-
len i Stockholm bär stämningen av 
en informell avslutningsfest för be-
kanta. Efter den blygsamma entrén 
dröjer det bara några minuter inn-
an ett av de många experimentella 
instrumenten slutar fungera. ”Allt 
kommer flyta jättebra i slutet av tur-
nén”, skrattar Heap och börjar om.

Det borde vara frustrerande.  Men 
huvudpersonens avväpnande charm 
– en snabbtänkt och djupt brittisk 
självdistans – gör varje omstart till en 
inbjudan. De förvirrade diskussio-
nerna med bandet är lika mycket en 
pratstund med hela publiken.

Det hjälper också att själva lå-
tarna, när de väl framförs, är precis 
de lättillgängliga känsloexplosioner 
som gjort Imogen Heap världskänd. 
Hennes musik har blivit standard-
soundtrack i film och tv av en anled-
ning – den träffar direkt och stannar 
länge. På scenen försvinner all ur-
vattning de ibland plågas av annars.

Tillsammans med gamla  parhäs-
ten Guy Sigsworth gräver hon fram 
Frou Frou-hitten ”Breathe in” och 
egna storheter som ”Goodnight 
and go”. Lika stor del ägnas åt ny-
skrivna låtar, där enkla kärleks-
ballader varvas med obskyra rej-
vutflykter á la Aphex Twin. Som 
vanligt dekonstruerar Heap pop-
musiken till sina minsta bestånds-
delar, leker runt med bitarna och 
lägger sedan ett pussel som nyss 

verkade omöjligt att få ihop. Med 
hjälp av rörelsekänsliga handskar 
som styr musiken, sin lätt skeva 
röst och en mängd syntar blir hon 
en sorts  musikalisk cyborg. Men en 
mänsklig sådan, full av skavanker 
och humor.

Under ”Hide and seek”  ställs 
denna dualism på sin spets. Heap 
lägger en avgrundsdjup bordunton, 

multiplicerar den med handskarna 
och improviserar helt nya melodier 
ovanpå. Med maskinens hjälp  hittar 
hon en djupt mänsklig  kreativitet 
som har modet att vrida och vända 
på precis allting. Inklusive en av 
00-talets största kärlekslåtar.

Noa Söderberg

noa.soderberg@dn.se

Konsert.

Nördig teknik. Imogen Heap 
 återvänder med strulig bravur

Med hjälp av rörelsekänsliga handskar som styr musiken och en mängd 
syntar framträder Imogen Heap som en sorts musikalisk cyborg. 

Foto: W
ai Kei Fung/Rockfoto
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Syskonen i Mantua. Överväldigande 
vackert när barock möter nutid
Scen | Opera

Syskonen i Mantua
Regi: Pia Forsgren. Text: Magnus 
Florin. Musik: Salamone Rossi, 
Francesca Caccini, Claudio Mon-
teverdi, Djuro Zivkovic, Andreas 
Edlund m fl. Scenografi: Karin 
Mamma Andersson. Kostym: 
Behnaz Aram. Musikalisk led-
ning: Maria Lindal. Medverkan-
de: Yaniv d’Or, Francesca Lom-
bardi Mazzulli, Karim Sulayman, 
Markus Schwartz, Carl Unander-
Scharin m fl.
DROTTNINGHOLMS SLOTTSTEATER 

Bo Löfvendahl
bo.lofvendahl@svd.se

Fenomenala sångare, en poe-
tisk text och överväldigande 
skönhet – ”Syskonen i Mantua” 
är en fullträff på Drottning-
holms slottsteater.

Teaterns ljuskronor glöder i 
kvällsmörka fönster, och årets 
sensommarföreställning bygger 
en bro mellan nu och då. ”Sysko-
nen i Mantua” förflyttar hela 
Drottningholmsteatern till hovet 
i Mantua, helt i Lovisa Ulrikas 
och Gustav III:s anda: Mantua 
präglades vid sekelskiftet 1600 av 

en furste som uppmuntrade 
konstnärer från olika länder. Det 
var där Claudio Monteverdis 
 ”Orfeo”, världens första opera, 
hade premiär 1607. 

Uppsättningen låter skuggor 
ur historien sträcka sig fram till 
vår tid. Precis som i Venedig 
fanns ett ghetto, där den judiska 
befolkningen tvingades bo, där-
ibland syskonen Salomone och 
Europa Rossi, han violinist och 
tonsättare, hon sångerska. Herti-
gen Vincenzo Gonzago lät dem 
röra sig fritt i staden utan den 
gula tygmarkering som annars 
var obligatorisk. 

I centrum står tre fenomenala 
sångare i de högre registren. Sys-
konparet består av sopranen 
Francesca Lombardi Mazzulli 
och countertenoren Yaniv d’Or, 
medan tenoren Karim Sulayman 
gör Claudio Monteverdi, vilken 
här får ha en kärlekshistoria med 
Europa. 

Vincenzo Gonzago beskrivs 
som den gode fursten, en upplyst 
despot, temperamentsfullt fram-
ställd av Markus Schwartz med 
sin klangrika bas. Han efterträds 
i andra akten av sin son France-
sco, den onde fursten, som hela 
 tiden upprepar ordet Jag, Io. Carl 

Unander–Scharin gör ett otäckt, 
spetsigt porträtt av den unge her-
tigen, som inskränker de judiska 
syskonens frihet. Första akten 
går i vitt, andra i svart: det blir en 
tid av bly och järn.

På hans lott faller mycket av 
den nyskrivna musik som i detta 
verk skapar ett möte mellan ba-
rock och nutid. Tonsättarna Sala-
mone Rossi och Claudio Monte-
verdi förekommer bägge på sce-
nen och föreställningen innehål-
ler musik av dem och andra 
samtida kompositörer. Denna 
 tidiga barockmusik knyts ihop 
med toner från vår tid, signerade 
Djuro Zivkovic och Andreas 
 Edlund. 

Det är mycket skickligt gjort, så 
elegant att man ofta knappt 
 märker övergångarna. Den ena 
dansrytmen går över i den andra, 
allt framfört av säkra musiker 
under ledning av Maria Lindal, 
som också står för idén tillsam-
mans med regissören Pia Fors-
gren.

Magnus Florin har skrivit en 
tät, poetisk text, med en del citat 
från den hebreiska bibeln: Psalta-
ren, Klagovisorna, Jesaja. För-
utom vissa partier på hebreiska, 
spanska, ladino sjungs hela före-

ställningen på svenska, även av 
de utländska sångarna, med text-
maskin på engelska. 

Här får vi njuta av poesi i sak 
–  och antagligen operarekord 
i  procentandelen substantiv. Is, 
glas, regn. Ädelstenar och färger 
som sienna, ockra, karmin. 
 Katarrer och kramper. Myror och 
råttor. Det är en ren fröjd att 

 försöka följa med i detta vimmel. 
Skönheten är överväldigande. 

Scenografen Karin Mamma 
 Andersson har samlat de allra 
 finaste fonderna ur teaterns för-
råd: skogar, stjärnhimlar. I sista 
scenen försvinner syskonen i en 
målad molnbank, till oändligt 
vackra toner: ”ett eko av ett eko av 
ett eko”. ª

AQUA COLLECTION, KAPTENSGATAN 19, ÖSTERMALM, STHLM. TEL. 08-6621608
KAPTENSGATAN LIGGER PARALLELLT MED STRANDVÄGEN VID GREVGATAN. 
ÖPPETTIDER MÅN-FRE 11:00-18:00   SHOPPA ÄVEN PÅ: AQUACOLLECTION.SE
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M I R A K E L B Y X O R

”Syskonen i Mantua” 

på Drottningholms 

slottsteater med 

Yaniv d’Or, Karim 

 Sulayman och 

 Francesca Lombardi 

 Mazzulli.  

Foto: Sören Vilks
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