STATION
ILLUSION
Av Karin Modigh

STATION ILLUSION
MUSIK Utdrag ur Roland och Kärleken som läkare (L’Amour

TESSIN
Mathias Terwander
Stintzing

HARLEKIN
Andrea Coppone

DANSEN/COLOMBINE
Sabine Novel

tEATERN/
DEN KÄRLEKSKRANKE/
PULCINELLA
Leif Aruhn-Solén

MUSIKEN/
KVACKSALVAREN/DEN
GAMLA/STADSVAKT
Helgi Reynisson

DRAMATURG Marie Persson Hedenius

médecin) av Jean-Baptiste Lully och Den inbillade sjuke

ASSISTERANDE SCENOGRAF Christer Nilsson

(Le Malade imaginaire) av Marc-Antoine Charpentier

BITRÄDANDE REGISSÖR Barbro Åström Moback, Jonas Drake

TEXT Jean-Baptiste Molière och Isaac de Benserade

RÖRELSECOACH Lena Cederwall Broberg

i ny svensk tolkning av Anna Linden

MUSIKALISK INSTUDERING Mariangiola Martello

KOREOGRAFI, REGI, SCENOGRAFI Karin Modigh

MASKÖRER Trille Hvidfeldt, Maria Morgell, Catarina Wagnborg

MUSIKALISK LEDNING Peter Spissky

LJUD Sebastian Lönberg, Stefan Ljungkvist

KOSTYM & MASK Weriem

LJUS Hans Håkansson, Martin Hamberg, Simon Creutz

LJUS Karl Svensson

REKVISITATEKNIK Nike Bergman

Speltid cirka 50 minuter

PÅKLÄDARE Carolina Borg, Clara Nergårdh, Gretchen Westman

SCENTEKNIK Christer Nilsson
INSPICIENT Mauro Tarantino
PRODUCENT Sanna Colling*, Marie Östh
konstnärlig chef, unga på operan Ellen Lamm

kapellmästare Peter Spissky
musiker ur kungliga hovkapellet
violin 1 Tale Olsson
VIOLA Ylva Lundén Welden/Boel Hillerud Nyman

*Praktikant från Stockholms konstnärliga högskola

CELLO Mirjam Pfeiffer/Erik Wahlgren
TRAVERSFLÖJT/OBOE/BLOCKFLÖJT Petra Ambrosi

Denna uppsättning hade urpremiär den 23 oktober 2021 på Rotundan, Kungliga Operan.

TEORB/ÄRKELUTA Jonas Nordberg/Marcus Strand

Dekor, kostym och mask är tillverkade vid Kungliga Operans ateljéer i Gäddviken och i operahuset.

CEMBALO Mariangiola Martello

Biografier finns på operan.se
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I föreställningen förekommer två talade citat ur Disney Productions:
lady och lufsen: textförfattare Ward Greene, Erdman Penner, Joe Rinaldi, Ralph Wright, Don DaGradi översättare Gardar Sahlberg
textförfattare »Bella Notte« Peggy Lee översättare Gardar Sahlberg och Karl Lennart
robin hood: textförfattare Larry Clemmons, Ken Anderson, Vance Gerry, Frank Thomas, Eric Cleworth, Julius Svendsen, David Michener översättare Doreen Denning
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Karin Modigh om

BAROCKDANS
och SVINDLANDE
UPPLEVELSER
Station Illusion är på många sätt Karin Modighs verk.
Hon har sammanställt musiken från verk av Lully och Charpentier,
hon har gjort scenografi och koreografi, och regisserat föreställningen.
Vem är denna tusenkonstnär? Vad driver henne?
Vad vill hon med föreställningen?
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»Jag tyckte själv att historia var tråkigt – tills
jag började dansa barockdans. Då fick jag,
genom rörelserna, en stark fysisk upplevelse«

K

arin bor i paris och har
ägnat sitt yrkesliv åt att resa
runt i världen som barockdansare, och på senare år
som koreograf och regissör
inom barockopera. Hon
började dansa barockdans i tonåren och
lockades till barockteaterns värld av mötet
mellan de olika konstformerna; dans,
musik, sång och teater, men även kulisserna, kostymerna, ljuset – allt.
»Som barockdansare fick jag en nära

relation till musiken och upplevde att jag
var som en stämma i ensemblen, som en av
musikerna. Jag fick verkligen skapa musik
med kroppen och det var en fantastisk
upplevelse. Jag gillade också att barockdansen rör sig i så många teatraliska sammanhang, allt från det groteska, som närmar sig
commedia dell’arten, till det mer abstrakta
och allegoriska.«
En idé till föreställningen som väcktes tidigt av Rotundans runda form,
var att publiken skulle få kliva rakt in i

händelsernas centrum och få en upplevelse
av att vara omsluten av skådespelet och mitt
i musiken.
»Det första som händer är att musikerna
kommer in från olika håll. Publiken sitter
mitt i och blir på det sättet omgärdad av
musik. Det är en ganska kort stund, men
viktig. Jag tror att det kommer från mina
egna upplevelser av att sitta i en orkester
eller kör, just den där inifrån-upplevelsen.«
Föreställningen innehåller inga projektioner eller digitala effekter, och alla scenforts. ›

På nästa sida finns två illustrationer av dansnotation.
Tittade du noga på hon som gjorde rollen som Dansen såg
du att mönster använts som dekorationer på hennes fina
klänning. Se mittuppslaget!

Det var den franske kungen Ludvig XIV som bestämde
att dansen skulle skrivas ned på papper; dansnotation.
»Den vackra dansen«, som den kallades, spreds över hela
Europa. 450 danser/koreografier finns bevarade. Lite
mer om Ludvig XIV på sidan 22.

källa: Koreografi av Guillaume-Louis Pécour
(1653–1729), publicerad i Nouveau Recüeil de dance
de bal et celle de ballet 1715. Bibliothèque nationale de
France.
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»Man kan till och med lägga sig på mage om man inte
är för stor. Det är helt ok i den här föreställningen!«

förändringar görs för hand. Karin hoppas
att det ska inspirera till egen kreativitet.
»Om någon på något sätt kan få inspiration från föreställningen – inspiration till
lek, till kreativitet, att skapa något eget – så
är det en jättevinst för mig.«
Karin poängterar att det för henne inte
handlar om att återskapa barockteater så
som den var under barocken – det kan man
ändå aldrig – utan hon använder barockdans och commedia dell’arte som grundtekniker, som språk för det hon vill uttrycka
konstnärligt. Hon vill också förmedla att de
som levde förr i tiden var livfulla människor
av kött och blod.
»Jag tyckte själv att historia var tråkigt
– tills jag började dansa barockdans. Då
fick jag, genom rörelserna, en stark fysisk
upplevelse av hur man kan ha rört sig vid
den tiden. Det var svindlande!«

Föreställningen har ingen sammanhängande berättelse, utan är mer som en
adventskalender där man öppnar olika
luckor. Eller som att sitta på ett café i en
stad, där människor gå förbi och det händer
olika saker.
»I grunden handlar föreställningen
om människans behov av konst, lek och
illusion. Det är det som var Tessins mantra,
han var en sådan enorm konstälskare! Han
tyckte att svenskarna behövde konst i alla
former, illusioner, illuminationer – fest. De
behövde livas upp! De bara jobbade hela
tiden och blev lite dystra till sinnet.«
Föreställningen, som har varit planerad
sen länge, har fått nästan kuslig aktualitet i
och med pandemin och den närmast totala
nedstängningen av all levande scenkonst.
»På slutet kommer allegorierna Teatern,
Musiken och Dansen fram och sjunger:
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’Vad vore ni människor om vi inte fanns?
Jo, ni vore sjuka och helt ur balans! För
vi lindrar plågor och ger livet glans, vi är
medicinen: teater, musik och dans! Vad
vore ni människor om vi inte fanns?’ Det
är slutklämmen. Det blev ju nästan löjligt
aktuellt.«
Till sist ett tips till alla i publiken:
»Som dansare gillar jag inte att sitta på
stolar, jag tycker att det är mycket skönare
att sitta på golvet och kunna röra på sig
lite. Så jag ville att barnen skulle få göra
det, kunna röra på sig och byta ställning.
Man kan till och med lägga sig på mage om
man inte är för stor. Det är helt ok i den här
föreställningen!«
Katarina Lindblad
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TESSIN

träder fram i en

EXKLUSIV
INTERVJU
10

I Station Illusion guidar Nicodemus
Tessin publiken genom äventyr och
illusioner. För att få reda på mer om
den store arkitekten som älskar konst
och teater har Unga på Operans
reporter tagit sig till Stockholm år
1700 för en pratstund.
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Han rullar ut pappersrullen och visar en
detaljerad skiss. För tre år sedan, 1697, bröt
en stor brand ut som förstörde nästan hela
det gamla medeltida slottet i Stockholm.

P

å Slottsbacken är det full
fart. Människor och hästar
med vagnar är alla på väg
någonstans. Ljuden från
hamnen nedanför där de
stora handelsskeppen ligger
förankrade blandas med dofterna av tjära,
djur och någonting mer… Med ivriga steg
kommer Nicodemus Tessin klivande genom
myllret. Han är klädd i blå rock och knäbyxor och under hatten svallar ett långt,
lockigt hår. Ja, det är så klart en peruk
han har, efter senaste mode. Han vinkar
glatt med en pappersrulle som han håller
i ena handen.

Berätta lite om dig själv.
»Jag växte upp här i Stockholm och min
far var arkitekt, så det blev även mitt yrke.
Vi har förresten samma namn, visste du det?
Som ung fick jag möjlighet att studera i
Uppsala och att resa till Rom och Paris. Där
upplevde jag de stora konstverken på nära
håll. Och de riktigt stora festerna!«
Nu har du sett till att en fransk teatertrupp har
kommit hit till Sverige. Vad tror du att publiken
här kommer tycka?
»Jag är övertygad om att de kommer bli
upplivade av dansen, sången och musiken!
Livet är inte bara hårt arbete, nej, sinnena
12

behöver konst också. Åh, vet du, jag vill
liva upp hela den här stan! Ljus, skådespel,
fester, tout!«
Tessin pekar och berättar entusiastiskt.
Här på Slottsbacken ligger både hans egen
bostad och byggnaden där den franska
truppen huserar. Bollhuset var från början
en slags idrottshall för bollspel, men nu är
det en teater.
Vad är det för rulle du har med dig?
»Jo, det här, det är det nya slottet. Här
framför oss ska det växa fram och så här ska
det se ut. Det kommer bli storslaget, helt
magnifikt.«

Men vänta ett ögonblick, om slottet brunnit, var
bor då kungafamiljen?
»Ah, kom, följ mig!«
Det går undan genom de trånga gränderna i Gamla stan, som på den här tiden bara
kallas Staden eller Stadsholmen. Stockholm
har vuxit mycket under hela 1600-talet
och nu bor här runt 60 000 människor. På
träbron över till Riddarholmen har en vagn
stannat. Kusken verkar inte veta riktigt vart
han ska ta vägen. Tessin blir eld och lågor.
»Det är den nya dekoren från Frankrike!
Jag har låtit beställa kulisser från Jean
Berains ateljé. Visst är han bekant?«
Inte riktigt…
»Oh, han gör de allra vackraste kulisserna i hela Europa! Voilà, då var vi framme
vid Kungshuset. Här bor kungligheterna
i väntan på det nya slottet. Och här inne
har jag inrett en hel teater i en av salarna.
Javisst, en hel teatersalong. Och tar inte
hovet upp alla platser kan vem som helst i
Stockholm komma och se föreställningar
här, helt gratis. Gratuit! Du måste komma i
afton! Lova det! Lova att komma...
Tessins röst börjar låta alltmer avlägsen,

»Livet är inte bara
hårt arbete, nej,
sinnena behöver
konst också.
Åh, vet du, jag
vill liva upp hela
den här stan!«

och han ser plötsligt så suddig ut. Hästarna
och vagnarna försvinner som i en dimma
och i stället tränger ljudet av bilar och
bussar fram. Det bullrar från Slussen och
en kostymklädd dam svischar förbi på
elsparkcykel. Kvar ligger bara en svag doft
av tjära och häst och nånting mer…
REPORTER:
Sophie Helsing
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Nicodemus Tessin

SLOTTSARKITEKT
och FESTFIXARE

M
16

itt emot operahuset,
på andra sidan Strömmen i Gamla stan, syns
Stockholms slott. Det
byggdes av Nicodemus
Tessin den yngre, som

var son till Nicodemus Tessin den äldre.
Båda var arkitekter, men sonen blev mer
känd, inte minst för slottet. I fortsättningen
kallar vi honom bara Tessin.
1697 förstördes det gamla slottet, som
hette Tre Kronor, av en dramatisk brand.
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Tessin var självklar för uppdraget att bygga
ett nytt slott på samma plats som det gamla.
Redan dagen efter branden, innan askan
ens hunnit kallna, började Tessin visa sina
ritningar för den unge kungen, som hette
Karl XII.
forts. ›

Några år senare, en vinterdag år 1700,
kom en soldat ridande till kungen med
allvarliga nyheter. Fiender hade angripit
Sverige.
Med sin armé drog Karl XII strax ut i
krig för att aldrig mer komma tillbaka till
Stockholm. Eftersom kriget slukade enorma
summor ur statens kassakista fanns det

»…framför allt
gjorde de stort intryck
på stockholmarna som
tidigare varit svältfödda
på teater och inte
minst dans som de
särskilt gillade.«

inga pengar kvar, så slottet fick vänta på att
byggas färdigt.
Sverige var vid denna tiden en militär
stormakt, och ett mycket större land än
idag. Men människorna som bodde här var
plågade av missväxt, svält, stor fattigdom
och sjukdomar. Liksom i vår tid hände det
också att dödliga pandemier blossade upp.
Då var det tur att Tessin fanns! Han
kunde som ingen annan lätta upp stämningen. Han blev en mästare på att arrangera fester vid hovet, men även spektakel och
maskerader på gator och torg med uppemot
10 000 deltagare.
1699, och med Karl XII:s godkännande,
hade Tessin bjudit in en fransk teatertrupp
till Stockholm. Den leddes av Claude Rosidor och bestod av skådespelare, sångare,
musiker och dansare. Tessin hade förstått
att det även behövdes dansare, eftersom inte
alla svenskar kunde det franska språket. Så
Tessin gick till kungen och fick mer pengar
så det också räckte till dansarna.
Förstärkt av musiker ur hovkapellet
skulle den Rosidorska truppen uppträda
två gånger i veckan för hovet i Wrangelska
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palatset på Riddarholmen, eller Kungshuset som det då kallades eftersom kungens
familj bodde där sedan Tre Kronor brunnit
ner. Övriga veckan gav truppen egna föreställningar för stadens invånare på Bollhuset som låg på Slottsbacken. Rosidorerna
omgavs av ständiga rykten, det förekom
tärningsspel som ibland till och med kunde
leda till slagsmål. Men framför allt gjorde
de stort intryck på stockholmarna som
tidigare varit svältfödda på teater och inte
minst dans som de särskilt gillade.
Januari 1701 firades svenskarnas seger
över ryssarna vid Narva. Över hela landet
utgick order om en segerfest. I Stockholm,
som annars var mörkt och dystert, tändes
facklor vid alla byggnader, fasader pryddes
med porträtt av kungen som firat sin största
triumf. I februari samma år spelades en
comédie-ballet, den så kallade Narvabaletten, i
Kungshuset med Tessin som självklar initiativtagare. Omkring 800 personer samlades
här för att fira segern.
Snart anlände skepp till Stockholm med
krigsbyten och ryska fångar. Men bara
några år senare började Sverige förlora i nya

krig och var snart inte längre en stormakt.
30 november 1718 dödades Karl XII av en
pistolkula under slaget vid norska Fredrikshald. Han levde och dog som en »krigarkung«, men hade också varit en kung med
intresse för fransk konst och kultur som
väckts av Tessin med den unge kungen som
intresserad och engagerad kamrat.
Hur gick det då för Tessin? Ja, parallellt
med slottet och alla andra stora projekt
byggde han ett eget palats, det Tessinska
palatset alldeles intill Bollhuset. Först våren
1728 fick han klartecken att slottsbygget
skulle återupptas. Men strax efter dog han
och fick aldrig uppleva att vårt nuvarande
slott blev färdigt.
Och på Bollhuset, där den Rosidorska
truppen firat triumfer, framfördes en svensk
opera för första gången den 18 januari
1773. Men det är en annan historia, närmare
bestämt Kungliga Operans snart 250-åriga
historia.
Torbjörn Eriksson
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C

ommedia dell’arte är en
teaterform som spelades från
mitten av 1500-talet till slutet
av 1700-talet. Genren har sitt
ursprung i Italien men spelades runt om i hela Europa.
Det är en fysisk teaterform med maskspel,
akrobatik och inslag av improvisation.
colombine (till vänster) är flirtig, intelligent och listig. Precis som Harlekin är
hon en tjänare. Ofta är hon den som drar i
trådarna och reder upp allting när det blivit
oordning och kaos.
harlekin (till vänster) är en tjänare som
känns igen på sina rutiga kläder. Han är
alltid hungrig och har aldrig några pengar,
men är finurlig och kommer alltid på nya
lösningar på sina problem. Han är klumpig
men akrobatisk, han skrattar och gråter och
han vräker gärna i sig mat.
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C

ommedia dell’arte
betyder ungefär ”komediant
till yrket” och syftar på att
skådespelarna uppträdde
mot betalning. Rollerna
inom commedia dell’arte är
figurer med starka drifter som hunger, kärlek, hämnd och begär till pengar. Varje figur
har tydliga karaktärsdrag och ett specifikt
rörelsemönster. De delas in i tre grupper:
tjänare, herrskapsfolk och förälskade.
pulcinella (till höger) har många olika
sidor och kan vara tjänare eller herrskap.
Han kan vara både korkad och smart, feg
och våghalsig. Han pratar mycket och han
sjunger och spelar. Att den han älskar inte
älskar honom tillbaka har han svårt att
acceptera. Ofta kämpar han mot något och
förlorar. Eller så byter han sida.
Även Kvacksalvaren, Den Förälskade
och Den Gamla är typer från commedia
dell’arte.
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Visste du att…
I Station Illusion medverkar flera musiker ur Kungliga Hovkapellet.
Det är en av världens äldsta orkestrar. Hovkapellet grundades för
snart 500 år sedan, 1526, då Gustav Vasa var kung i Sverige.
här är några historiska personer som
bidragit till att Station Illusion blivit till:
ludvig xiv använde solen som symbol för
hur han i ensamt majestät strålade ut över
det franska riket och dess invånare, och
därför kallades han Solkungen. Han var en
duktig dansare och uppträdde gärna själv
inför hovet till musik som Lully skrivit.
molière var en fransk pjäsförfattare. Han
skrev många roliga pjäser – så kallade

komedier – som fick publiken att skratta åt
löjliga saker. Ofta spelade han själv huvudrollen, som i Den inbillade sjuke (sjuk på
låtsas) med repliker som finns med i Station
Illusion. Tyvärr blev han själv sjuk under en
föreställning av just Den inbillade sjuke, och
dog kort därefter.
lully började som kökspojke och slutade
som envåldshärskare över franskt musikliv.
Det var han som bestämde vad som fick
spelas. Han skrev inte bara operor och
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baletter utan var också dirigent. På den
tiden slog dirigenten takten med en taktstav, istället för en pinne. Under en konsert
slog Lully staven i foten så hårt att han fick
ett djupt sår så att han till sist dog i en sjukdom som kallas kallbrand.
charpentier skrev mycket kyrkomusik för
många körsångare. Idag är han mest känd
för TV:s pampiga Eurovisionslåt som inleder
Melodifestivalen och sportevemang från
olika platser runt om i Europa.
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UPPLEV Kungliga
Operan DIREKT
FRÅN klassrummet!
Webbserien Det magiska huset är skapad för alla
Sveriges elever i årskurs 1-3 med ett inspirerande
innehåll och ett interaktivt, kreativt lärande.
Lärarhandledningar medföljer.

Finns på
OPERANPLAY.SE
helt kostnadsfritt
Samarbetspartner
Wallenius Lines
24
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samarbetspartner Wallenius Lines

HÖSTEN 2021 PÅ KUNGLIGA OPERAN
Operan Play uppdateras kontinuerligt med inspelningar. Håll dig uppdaterad via operanplay.se

Vill du vara med oss
och UTVECKLA och
FÖRÄDLA scenkonsten?

OPERA

BALETT/DANS

Jolanta

Kylián/Ek/Forsythe

MUSIK J-B Lully, M-A Charpentier
KOREOGRAFI, REGI,
SCENOGRAFI Karin Modigh
URPREMIÄR 23 OKTOBER
(ROTUNDAN)

Candide

Bella Figura
KOREOGRAFI, SCENOGRAFI,
LJUS Jiří Kylián
MUSIK Lukas Foss, Giovanni Battista
Pergolesi, Alessandro Marcello,
Antonio Vivaldi, Giuseppe Torelli
överbord (woman with water)
KOREOGRAFI Mats Ek
MUSIK Fläskkvartetten

Läs mer på operan.se/barnlordagar
från 23 oktober

In the Middle, Somewhat Elevated
KOREOGRAFI, SCENOGRAFI,
KOSTYM, LJUS William Forsythe
MUSIK Thom Willems
premiär 28 OKTOBER

I kulisserna bakom Sveriges
mest magiska scen.
För barn 6–9 år, operaplay.se

MUSIK Pjotr Tjajkovskij
DIRIGENT John Fiore
regi Sergey Novikov
spelas till 26 oktober

SPELAS till 6 november

Brinner du för våra konstformer? Eller
för barn och ungas skaparglädje och rätt
att, oavsett bakgrund, få uppleva konst i
världsklass? Vill du vara med och bidra
till nya operahuset eller ser du spännande
möjligheter att ge alla tillgång till Kungliga
Operan digitalt?
Det finns många sätt att engagera sig i vår
verksamhet samtidigt som du kan vara med
och stödja utvecklingen av Kungliga Operan.
Kontakta oss så berättar vi mer.

Foto: Björn Abelin

Läs mer på operan.se/stod-operan

Madama Butterfly
SPELAS FRÅN 11 NOVEMBER

Valkyrian
SPELAS FRÅN 20 NOVEMBER

Snödrottningen

MUSIK Benjamin Staern
TEXT Anelia Kadieva Jonsson
DIRIGENT Cathrine Winnes
REGI Elisabeth Linton
PREMIÄR 9 DECEMBER

UNGA PÅ OPERAN

Station Illusion

Barnlördagar

Det magiska huset

KONSERTER

Nyårskonsert
DIRIGENT Ruth Reinhardt
31 DECEMBER

Lunchkonserter

två dagar i veckan
11:45–13.00 i Guldfoajén

Premiärsamtal
Kylián/Ek/Forsythe
28 OKTOBER
Snödrottningen
6 DECEMBER

Publikintroduktioner

Balett- och operakvartar planeras
som vanligt alltid 45 min före
föreställningens början.

Svansjön

KOREOGRAFI Rudolf Nurejev efter
Marius Petipa och Lev Ivanov
MUSIK Pjotr Tjajkovskij
DIRIGENT Philippe Béran
PREMIÄR 10 DECEMBER

Med reservation för ändringar.
Läs mer på operan.se

PÅ BILDERNA

SPELÅRET 2021/2022

SID 4 Andrea Coppone SID 9 Sabine Novel, Leif Aruhn-Solén, Helgi Reynisson SID 11 Mathias Terwander
Stintzing SID 12 Helgi Reynisson SID 13 Helgi Reynisson, Leif Aruhn-Solén SID 14–15 Sabine Novel
SID 16 Mathias Terwander Stintzing SID 19 Helgi Reynisson, Sabine Novel, Andrea Coppone
SID 20 Sabine Novel, Andrea Coppone SID 21 Leif Aruhn-Solén SID 23 Helgi Reynisson, Leif Aruhn-Solén,
Mathias Terwander Stintzing, Sabine Novel sid 28 Mathias Terwander Stintzing

vd, och ansvarig utgivare Birgitta Svendén
redaktör Torbjörn Eriksson
grafisk form Isobar
foto Markus Gårder
Tryck Ljungbergs Tryckeri, 2021
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