LA BOÎTE À
JOUJOUX/
CARMEN
kungliga baletten

KÄRA PUBLIK
Det är med stor glädje som vi välkomnar
dig till vårt Operahus.
Denna kväll bjuder vi dig till att uppleva en dubbelföreställning tillägnad
kärleken. De två berättande baletterna
som du ska se framförs för första gången
på vår scen och i Sverige.
La boîte à joujoux är vår nya skapelse.
Med inspiration från Svenska Baletten
och grundarna Rolf de Maré och Jean
Börlin är detta det första samarbetet
mellan den svenska konstnären Bea
Szenfeld och den franske koreografen
Jean-Guillaume Bart.
La boîte à joujoux är en balett till Claude
Debussys musik för hela familjen. Ingen
beskriver verket bättre än dess librettist:
«Leksakslådor är en sorts städer, där
leksaker lever som människor gör. Eller
kanske är våra städer bara leksakslådor,
där människor bor som leksaker.»
Efter att ha koreograferat helaftonsbaletter på scener i många olika länder
kommer nu Jean-Guillaume Bart till
vårt balettkompani med sin raffinerade kunskap om klassisk teknik och

musikaliskt tillvägagångssätt. Vi hoppas
att du ska uppskatta denna metaforiska
berättelse om leksaker, som kanske ekar
i våra egna liv.
Den andra delen av kvällen har smak av
Spanien. Den livliga energin, den nerviga
rytmen i danserna och de färgstarka
karaktärerna i Carmen fångar perfekt
andan i den vackra staden Sevilla. Antoni
Clavés enastående dekor och kostymer
ger den rätta balansen till Bizets musik,
hans mest populära.
Roland Petits Carmen framfördes för
första gången i London 1949 och anses
över hela världen vara ett tidlöst mästerverk. Kungliga Baletten, med vår pluralistiska repertoar, är stolta över att föra
tillbaka denna dramatiska berättande
balett till scenen.
Från liv till död, frihetskamper, tårar och
glädje – nu börjar en intensiv kväll fylld
av action och känslor. Vi hoppas att du
kommer njuta av våra två kärlekshistorier!

Nicolas Le Riche
balettchef
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La Boîte à Joujoux hade urpremiär på Kungliga Operan 18 februari 2022.

Gabriel Barrenengoa

Dekor och kostymer är tillverkade i Kungliga Operans ateljéer i Gäddviken samt i operahuset.

Carmen hade urpremiär i London 1949. Premiär på Kungliga Operan 18 februari 2022.
Dekoren är tillverkad av Teatro dell´Opera di Roma och kostymerna är tillverkade av L´Opéra National de Paris.
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HANDLINGEN – CARMEN

HANDLINGEN – LA BOÎTE À JOUJOUX
SCEN 1
I en leksaksaffär kommer leksakerna till liv
och har mänskliga egenskaper och känslor.
En efter en gör de olika leksakerna entré,
bland många andra finns en clown, en soldat
och flera dockor. Stämningen blir alltmer
karnevalisk. Soldaten blir förälskad i den
vackraste av dockorna, men hon ignorerar
honom.

SCEN 2
Den vackra dockan är kär i clownen, en
lättsinnig och omogen figur. Han ogillar
att soldaten förälskar sig i dockan och slår
honom. Det gör att dockan och clownen blir
osams. Soldaternas kapten ingriper med sin
trupp, och en strid mellan soldaterna och
clownen bryter ut. Soldaten som är kär i
dockan blir allvarligt skadad. Dockan grips
av förtvivlan och medlidande för honom,
och räddar honom genom att föra honom
till ett sjukhus.

SCEN 1

SCEN 3
I sjukhuset vårdas flera sårade soldater av
sjuksköterskor. Den förälskade soldaten
dansar ett solo. Dockan som han är kär i ser
till att han får vård och återhämtar sig, och
hennes känslor för honom blir allt starkare.
De dansar en kärleksduett.

SCEN 4
En tid har gått. Soldaten och dockan gifter
sig och har ett fint bröllop. Det blir ett storslaget firande med dans, alla leksaker rycks
med av glädjen.

Ett torg i Sevilla. Kvinnorna som jobbar i
fabriken slutar för dagen, männen som står
utanför har väntat på dem. De flirtar med
varandra. Carmen gör entré och har ett bråk
med en annan kvinnlig arbetare. Soldaten
Don José som har i uppgift att hålla ordning
ingriper, men när han gör det ser han Carmen
och blir som förtrollad. Även om Carmen
försvinner lika plötsligt som hon dök upp har
Josés öde beseglats.

SCEN 4
En enslig landsväg, mitt i natten. Gänget
väntar på ett offer att överfalla och råna.
Don José uttrycker tvivel, men Carmen driver
på och vill att han ska delta. För att visa sin
manlighet deltar Don José i rånet – och
mördar rånoffret. Därefter lämnas han ensam.

SCEN 2

SCEN 5

En taverna där prostituerade och annat löst
folk träffas. Don José kommer dit och letar
efter Carmen. Han är desperat, hon har tänt
en passion i honom. Carmen kommer till slut
dit och blir omedelbart centrum för allas uppmärksamhet. Hon och Don José flirtar med
varandra, alltmer vågat och närgånget, innan
de lämnar stället tillsammans.

Utanför en tjurfäktningsarena. En folksamling vid arenans ingång är uppspelta och
glada. Alla väntar nyfiket på att toreadoren,
tjurfäktaren, ska komma. När han gör det
utbyter han blickar med Carmen och den
ömsesidiga attraktionen är ett faktum. Alla
rusar in på arenan, men Carmen hålls tillbaka
av den svartsjuke Don José. Deras bråk eskalerar, Don José tar till slut fram en kniv och
tar livet av Carmen. Omedelbart efteråt blir
han förkrossad över vad han gjort. Samtidigt
jublar folkmassan inne på arenan, ovetande
om tragedin.

SCEN 3
I Carmens sovrum. Det är en stark spänning
mellan henne och Don José, en dragningskraft som får dem att stänga ute allt annat.
Deras intima möte blir dock avbrutet av ett
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kriminellt gäng som Carmen är vän med. De
planerar att genomföra ett rån och vill att
Carmen och Don José ska hjälpa dem.
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POESI, MÅLERI och MUSIK
lika mycket som DANS
«Som vuxna måste vi
alltid försöka minnas hur
det känns att vara barn.»
Suzanne Osten

André Hellé, författare till librettot
till La boite à joujoux och sedermera skapare
av dess scenografi och kostym, frågar 1913
Claude Debussy om han vill komponera
musiken till denna korta balett för barn.
Debussy tackar entusiastiskt ja och tillägnar
sin älskade sjuåriga dotter Claude-Emma
(med smeknamnet «Chouchou») partituret.
Men året därpå bryter första världskriget

ut. Skapandeprocessen försenas. Debussy
blir sjuk och dör 1918, året då kriget tar
slut. Baletten får sin regelrätta premiär först
1919, bara några månader efter att också
«Chouchou» tragiskt har dött.
Detta verk, från början tänkt som ett
ljust verk för barn, är på ett märkligt vis
präglat av dramatik, av krig, av död. Noden
för balettens handling är en kamp mellan
leksakssoldater och commedia dell’artefigurer. Måhända en kamp mellan dockor,
men likväl en kamp mellan sårade och
trasiga själar.
André Hellé skriver: «Leksakslådor
är en sorts städer, där leksaker lever som
människor gör. Eller kanske är våra städer
bara leksakslådor, där människor bor som
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leksaker.» Den formuleringen har blivit en
ledstjärna i mitt projekt. Vad är fiktion, vad
är verklighet? Genom att leka med leksaker
får barn öva på vuxenlivet, de lär sig om
livets olika nyanser.
Allt kan förstöras plötsligt och hastigt. Att
återhämta sig och återgå till ett normalt liv
tar tid. Detta var den bittra erfarenheten för
tusentals soldater efter första världskriget.
Å andra sidan, så här står det i programmet till Svenska Balettens La boîte à joujoux
när de satte upp den i Paris 1921: «Modern
balett – det här är poesi, måleri och musik
lika mycket som dans.»
Dessa ord har inspirerat mig. Bildernas
poesi och Bea Szenfelds egensinniga scenografi har varit avgörande för att skapa en

speciell och unik atmosfär. Claude Debussys
musik, med sin färgstarka modernitet, låter
inte som balettmusik, utan snarare som
pantomim eller musik till en tecknad film.
Denna musik är så narrativ att det är
omöjligt att berätta något annat än vad
den berättar. Varje avsnitt är kort och rikt
på kontraster, som understryks av François
Menous kreativa och känsliga ljusdesign.
Faktum är att det var musiken som gav
mig nycklarna till att hitta rätt språk för att
utforma handlingen: klassisk dans, samtidsdans, karaktärsdans, mim som i stumfilmer,
mänskliga gester och vardagliga sätt. Den
expressiva potentialen i varje rörelse – klassisk eller inte – blev ett syfte i mitt arbete, i
en tid där abstrakta rörelser och spektakulära balettkombinationer dominerar på de
internationella scenerna.
Det viktigaste för mig var att skapa något
tidlöst, med en handling som dagens publik
kan hänga med i utan att veta någonting
om den i förväg. Min version av La boîte à
joujoux är en saga berättad av leksakerna
själva, som vänder sidorna i en bilderbok.
Jean-Guillaume Bart
KOREOGRAF
ÖVERSÄTTNING:
Nicholas Ringskog Ferrada-Noli
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ALLTID på SPRÅNG
mot DET NYA
La boîte à joujoux sattes upp 1921 av Svenska Baletten i Paris, ett legendariskt danskompani
som har betytt mycket för danskonstens utveckling i Sverige. När de fyllde 100 år
g jorde Dansmuseet i Stockholm en utställning om dem. Här berättar Erik Mattsson,
intendent på Dansmuseet, sagan om Svenska Baletten och deras verk.
Svenska Baletten är en kärlekshistoria.
Det är svårt att tänka sig att äventyret skulle
ha blivit av om det inte vore för förhållandet
mellan Jean Börlin och Rolf de Maré. De
träffades i Stockholm under slutet av första
världskriget och ett par år senare skapade
de sitt eget danskompani.
De direkta föregångarna var Ryska Baletten. Under Sergej Djagilevs ledning hade
det Parisbaserade kompaniet blåst nytt liv
i balettkonsten. Deras uppsättningar var

färgsprakande och dramatiska med stor
konstnärlig lyskraft. Michel Fokine, Ryska
Balettens förste koreograf, blev senare
Börlins privatlärare och den som hade
störst inflytande över hans koreografiska
utveckling. Hela kroppen skulle dansa och
det skulle vara gjort med stor känsla. Dans
är rörelsens poesi, som Fokine uttryckte
det. Även Vaslav Nijinskij, Ryska Balettens
stjärna, visade med sin androgyna framtoning nya möjligheter för manlig dans och
10

banade därmed väg för Börlin.
De flesta av Svenska Balettens dansare
kontrakterades från Operan i Stockholm
och Det Kongelige i Köpenhamn. Man
rekryterade också den internationellt framgångsrika Jenny Hasselquist och Carina Ari,
en blivande stjärna. Många av dansarna var
bara 15–16 år när de skrev på för kompaniet
och för dem blev de kommande åren ett
stort äventyr. Svenska Baletten lyckades få
med sig en tredjedel av Stockholmsoperans

balettdansare, vilket ledde till krigsrubriker
i tidningarna: »Attentatet mot Operans
balettkår«. Operaledningen fördömde
företaget och gjorde allt för att hindra
dansarna från att lämna den svenska nationalscenen. Men de unga dansarna gick själv
till pressen och förklarade att deras beslut
var genomtänkt. »Vi resa av egen fri vilja«,
sa de och förklarade att det fanns såväl
konstnärliga som ekonomiska skäl till att
de lämnade Stockholm.
ETT INTENSIVT OCH MÅNGFACETTERAT
ÄVENTYR
Under sina fem år – 1920–1925 – var
Svenska Baletten ett prövande kompani som
ständigt sökte efter nya rörelser, uttryck och
berättelser. Från storstadsnattens pulserande liv till regnskogen i Amazonas, från den
svenska midsommarnatten till människans
ursprung i Afrika. »Alltid på språng mot det
nya« sa konstnären Fernand Léger. Svenska
Balettens repertoar var i det närmaste
kalejdoskopisk. Rörelseuttrycken spände
från det dramatiska och expressiva till det
groteska och mekaniska. Den ena baletten
kunde vara pantomimiskt berättande, för
att sedan växla till det parodiska, surrealistiska eller vardagsnära. Det var allvarstyngt
och lättsamt, modernistiskt och klassiskt.
På scenen sågs miljöer och persongallerier
som sällan eller aldrig hade setts på en scen

tidigare – från det folkliga nöjeslivet på storstadens rullskridskobanor till patienter på
mentalsjukhus. Men Svenska Baletten hade
samtidigt ett intresse för traditioner, både i
form av det klassiska arvet och de nationalromantiskt stiliserade folkkulturerna.
Svenska Balettens hemmascen var
Théâtre des Champs-Elysées i Paris, men de
var i högsta grad ett turnerande kompani.
Av totalt 720 föreställningskvällar ägde
550 rum i andra städer än Paris, på turné
runtom i Europa och USA. Repertoaren
behövde därmed vara mångfacetterad för
att passa de olika typerna av publik. Medan
den parisiska publiken gillade de modernistiskt djärva baletterna så fungerade de mer
traditionella och lättsamma verken bättre
i landsorten.
Svenska Baletten var utforskande och
nyskapande. De utmanade normer, både
vad gäller genus och dans. Det betydde
också att både Börlin och de Maré fick utstå
homofoba personangrepp, särskilt i den
svenska pressen. Men Svenska Baletten
var egentligen inte de mest radikala, i
alla fall inte om man jämför med Mary
Wigmans extatiska häxdans, de italienska
futuristerna, det ryska avantgardet eller
med Antonin Artauds grymma och kompromisslösa teater. Svenska Baletten var de
stora scenernas kompani, inte någon fattig
och experimentell källarteater. De hade
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ojämförliga resurser för produktion, instudering, reklam och resor. Just magnituden
på hela projektet kan inte nog understrykas – det var stora pengar, långa turnéer
och en pressbevakning som resulterade i
tiotusentals tidningsartiklar. Och häri ligger
kompaniets särart, just i kombinationen av
nyskapande modernism och ekonomiska
förutsättningar. Svenska Baletten gav plats
åt modernism på stora scener och de gav
avantgardister produktionsmöjligheter som
de knappast var vana vid.
Kanske kan man se Svenska Baletten
som en plattform, en resurs eller en verktygslåda. Kompaniet styrdes inte av ett
eget manifest. De drevs istället av öppenhet
och nyfikenhet, i kombination med en stor
förmåga till anpassning. De kunde iscensätta såväl Jean Cocteaus surrealism som
Francis Picabias dadaism – och svensk folkdans däremellan. Det var också tack vare
sådana samarbeten som Svenska Baletten
tidvis var konstnärligt ledande i Paris och
faktiskt triggade Ryska Baletten i en mer
modernistisk riktning.
LA BOÎTE À JOUJOUX – MÄNNISKANS OCH
RÖRELSENS GRÄNSER
Redan 1913 hade André Hellé skrivit sitt
balettlibretto om leksakernas okända liv
och låtit Claude Debussy tonsätta det.
De två var tydligen inte helt ense om hur

baletten skulle uppföras – Hellé ville att
den skulle dansas av barn medan Debussy
föredrog marionettdockor. Båda två fick
faktiskt som de ville. 1915 sattes La boîte à
joujoux upp i Milano med dockor och året
därpå i New York med barn. Baletten fick
spridning de kommande åren, med uppsättningar i Moskva, Zürich och San Francisco.
I Paris sattes den upp 1919, då med vuxna
dansare på scenen.
1921 var det dags för Svenska Balettens
version. Då hade Debussy gått ur tiden,
men Hellé var delaktig i arbetet. La boîte à
joujoux kan sägas handla om utforskandet
av mänskliga rörelseformer, ett tema som
låg i tiden på 1910- och 20-talet. I baletten
förmänskligas dockorna i leksakslådan och
själva begreppet »mänsklighet« sätts under
lupp. Som så ofta med Svenska Baletten
varierade kritikernas omdömen, men de
positiva rösterna var i majoritet. Jean Börlin
var en sällsynt musikalisk koreograf som
läste partitur utan problem. Just dansens
fantasifullhet och följsamhet till musiken
var något som prisades. Den svenske
kritikern August Brunius, som recenserade
Svenska Balettens gästspel i Stockholm
1922, menade att detta verk tillhörde kategorin »ultramoderna skapelser« och Gotthard Johansson kallade det för »ett levandegörande av kubistiskt måleri«. La boîte à
joujoux blev en publikfavorit och Svenska

Balettens näst mest spelade verk med sina
280 föreställningar. Den charmfulla leksaksbaletten var därmed något så ovanligt som
ett modernistiskt verk som också gick hem
hos den breda publiken, annars var det de
mer traditionella och folkloristiska verken i
repertoaren som brukade uppskattas mest.
Roland Petits Carmen, som hade premiär
24 år efter att Svenska Baletten hade lagts
ner, uppvisar en del intressanta likheter med
Börlins skapelser. Här samsas olika typer
av rörelser i ett och samma verk – spansk
dans, klassisk balett, pantomimiska scener.
En anekdotisk koppling till Carmen, men då
till Bizets opera, är att det var en av Börlins
absoluta favoriter. Som barn brukade han
låna sin kusin Hedvigs klänningar och
uppträda som Carmen för familjen.
EN LEVANDE HISTORIA
I mars 1925 gav Svenska Baletten sin sista
föreställning. Höstpremiären 1925 var
redan inskriven i de Marés fickkalender,
men han suddade uppenbarligen ut den
senare. Pengarna, kärleken, orken var slut.
Och konstnärligt hade kompaniet också
nått vägs ände, med sin mest radikala
uppsättning Relâche. När Börlin dog i New
York 1930 skapade de Maré, tillsammans
med Börlins nya mecenat, ett storstilat
minnesmonument över honom och Svenska
Baletten: Archives internationales de la
12

danse i Paris, världens första forskningsinstitut och museum ägnat danskonsten. 1953
flyttade delar av museet till Stockholm och
blev tack vare Bengt Häger till det som idag
är Dansmuseet, med en av världens främsta
samlingar av kostymer från Ryska Baletten,
Svenska Balettens arkiv med kostymskisser
och en stor samling från de Marés insamlingsresor, främst i Asien.
Vad har Svenska Baletten att säga oss
idag? Även om det inte alltid handlar om
direkt inspiration så kan man se paralleller
mellan Svenska Balettens gränsöverskridande och lekfulla estetik och senare tiders
danskonst. Se bara Alexander Ekmans
visuellt storslagna danskonst, där det
groteska möter det vackra, det vardagliga
accentueras mot det stiliserade och där
den abstrakta rörelsen möter ett teatralt
karaktärsarbete. 2000-talets konstnärer kan
inspireras av Svenska Balettens öppenhet
och vilja till samarbete över konstformernas
gränser, i strävan efter ett allkonstverk. Och
inte minst av de unga svenskarnas mod och
storslagna satsning.
Erik Mattsson
INTENDENT, DANSMUSEET
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Intervju med Bea Szenfeld

»En ILLUSION
av PAPPER«
I ett gränsland mellan mode
och konst hittar vi designern
Bea Szenfeld, känd för sina
överdimensionella och abstrakta
kreationer i papper – unika
designkonstverk som fängslar
beskådaren. Tillsammans med
koreografen Jean-Guillaume
Bart och Kungliga Baletten
har hon nu tagit sig an uppdraget att nytolka det klassiska
verket La boîte à joujoux, för
vilket hon kreerat både kostym
och scenografi.

Att designa kostym till en balett har
Bea Szenfeld inte gjort tidigare, men det
är utan tvekan ett uppdrag som skräddat
för henne. Hennes teatraliska formspråk
platsar definitivt på scen. Under ett samtal
berättar hon för mig om hur upplevelsen av
projektet varit för henne.
– Det är total motsats till hur jag brukar
jobba. Jag jobbar aldrig med färg eller i tyg
nuförtiden och struntar helt i om det ens
går att röra sig i mina kläder, mina pappersskulpturer måste nödvändigtvis inte ens
bäras av en människa. Så det har varit en
väldig skillnad nu när någon plötsligt ska
gå ner i spagat och dansa i utstyrseln.
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Bea är utbildad på Beckmans och Tillskärarakademin och har haft ett eget kommersiellt
klädmärke, så att arbeta i tyg är egentligen
inget främmande för henne. Hon beskriver
det som att hon tagit ett kliv tillbaka in i
»den gamla världen«. På frågan om hon
känt sig begränsad i sitt skapande svarar
hon omedelbart ja, då hon vanligtvis
bestämmer helt själv hur det kreativa flödet
– och resultatet av det – ska se ut.
– Det har varit otroligt mycket begränsningar men det gör inget. Det kan vara bra
och man måste ta tillvara på begränsningarna, annars går det inte. Att jobba med en
produktion är som ett jättestort grupparbete.

Har det känts som en utmaning på ett
härligt sätt?

– Ja! Speciellt eftersom att jag har fått
jobba med så otroligt duktiga människor.
Det är problemlösare nummer ett jag har
samarbetat med.
Till tonerna av Claude Debussy (som
komponerade La boîte à joujoux 1913) har
hon skissat fram den färgsprakande kostymen. Hon återger arbetsprocessen som
behaglig på ett sätt hon inte upplevt
på länge.
– När jag jobbar med mina pappersskulpturer så är det ofta väldigt stort och
tungt och det är mycket pappersprover
hit och dit. Det tar plats och det är rörigt.
Nu kunde jag sitta ner med en kopp kaffe
och teckna, sen har de superduktiga skräddarna i teamet löst själva konstruktionen
och sömnaden.
Har du gjort scenografi förut?

– Det är helt nytt för mig. Till scenografin
gjorde jag en prototyp i papper som sedan
har tolkats i annat material, den ger dock
en illusion av papper. Det har varit väldigt
lärorikt för mig och jag hoppas att verkställaren tyckte att det var kul att ta in någon
galning som vanligtvis gör allting själv,
dyker upp med pappersvikta saker och
frågar om det går att göra i ett format som
passar scen.

Hur har samarbetet med koreografen fungerat?

– Han är situerad i Frankrike, så avståndet har varit där, och så kom pandemin.
Jag känner skillnad på projekt som görs på
distans och när man kan sitta vid ett bord
samlade, flytta runt papper och skissa tillsammans. Så det är klart att jag önskat att
vi hade kunnat ses mer men jag tycker att vi
har löst det jättefint.
Vad har du för känslor för balett?

– Har man jobbat med kläder och att
klä människor så älskar man kroppar.
Baletten blir väldigt tilldragande i och med
det. Hur löser man en kropp som också
måste röra sig? Det är betydligt svårare än
vad jag trodde.
När jag frågar om hon har några särskilda
känslor inför just den här baletten berättar
hon om sin kärlek för fabler och sagor och
hur hon ofta arbetar med djur som motiv.
Vilket korrelerar med historien om de små
leksakerna som får liv i La boîte à joujoux.
Hur har det varit att ta sig an ett verk som
gjorts förut?

– Det är nog nästan enklare att få ett helt
nytt verk att arbeta med. Det blir svårt när
det redan finns sådant man ska hålla sig fast
vid. När jag arbetar med mina egna konstprojekt finns det ingen horisont, en apa kan
se ut som en orm om jag vill det.
15

Tror du att det kommer vara mäktigt att se resultatet av det här arbetet?

– En oro jag har haft med mig är avståndet mellan publik och scen som finns när
man går på teater, opera eller balett. Hur
stort ska någonting vara för att det ska
kännas mäktigt? Det gäller att jobba med
väldigt grova penseldrag, vilket är lätt att
glömma bort. Det är annorlunda när jag ska
fylla ett museum eller ett musealt rum med
mina skulpturer, då vet jag ungefär. Sedan
är jag trygg med det vita, jag vet exakt hur
man ska belysa för att det ska se spännande
ut. Nu har vi cirka 120 färger. Så det absolut
viktigaste för att få ihop allt har varit skrädderiet och verkstaden där människor som
har jobbat med scenkonst finns.
Tror du att resultatet blir så bra som du önskar?

– Absolut, ja! Framförallt för att jag har
haft ett så otroligt bra team med koreografen som draglok. Det kan inte bli något
annat än en fantastisk föreställning. Jag
hoppas att människor som ser föreställningen
går därifrån med värme i hjärtat.
INTERVJU Amanda Mann
MODEJOURNALIST
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Roland Petits CARMEN
öppnade DÖRREN för en
NY TYP AV BALETT
Föga anade författaren Prosper Merimée att han hade en världssuccé i handen
när han 1845 tog trapporna upp till redaktionen för tidskriften Revue des deux Mondes
på rue des Beaux-Arts nr 10 i Paris. Man
tyckte om hans novell eller kortroman om
en romsk kvinna kallad Carmen och hennes
älskare Don José och deras kärlekshistoria
och beslöt börja ge ut dess första tre delar
som följetong från 1 oktober samma år.
En ung fransman som var engagerad
som dansör och koreograf vid Teatro Real
i Madrid kom att läsa följetongen och
förvandlade den omedelbart samma år till
balett. Carmen et son Toréro kallade Marius
Petipa (som många år senare skulle skapa
18

koreografierna till Tjajkovskijs Svansjön,
Törnrosa och Nötknäpparen) sin pinfärska
koreografiska nyhet, men tyvärr vet vi inget
om den, inte ens vem som gjorde musiken.
Men eftersom vi vet att Petipa under sina
tre år i Madrid intresserade sig mycket för
spansk dans och folklore, kan vi misstänka
att han gav sin balett rejält med spansk
lokalfärg.
1875, trettio år efter att novellen
publicerats och fem år efter att Merimée
gått ur tiden, hade Georges Bizets opera
Carmen premiär. Berättelsens illusionsfria
hjältinna var onekligen en ny hjältinnetyp
för operapubliken, om man över huvud
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taget kan tala om henne i den termen, hon
är ju varken god eller ond. Carmens brist på
moral ansågs alltför utmanande, hon väckte
chockvågor hos publiken. Hon sågs som
skamlöst frånstötande, grym och förfallen – en kvinna som kräver att få äga sin
kropp och få älska den hon vill så länge som
hon vill! Och visst hade hjältinnor dött på
Opéra-Comiques scen förut, men ingen så
blodigt realistiskt och brutalt som här.
Bizet gick bort tre månader efter premiären, endast 37 år gammal. Liksom Merimée
fick han därför aldrig uppleva den makalösa
framgång deras Carmen kom att få. Inte
bara har hon blivit världens mest spelade
opera, hon har som nästan inget annat

konstnärligt verk (Goethes Faust kanske
undantagen) gett upphov till just en tsunami
av nya uttryck i olika medier: poesi, som av
Théophile Gautier 1852, film (över tjugo
stycken sedan 1909), musik, som Pablo de
Sarasates Carmenfantasi för violin eller
Ferruccio Busonis Sonatin nr 6 för piano,
musikteater, från Enrique Granados Maria
del Carmen 1898 till Peter Brooks La tragédie
de Carmen 1981, och 2012 gestaltade amerikanska sångerskan Lana Del Rey Carmen
på sitt album Born to die…
Marius Petipa var som sagt snabb på att
ge Merimées Carmen dansanta fötter redan
1845. Men det är helt naturligt Bizets musikdrama med sina tydliga dansanta inslag
sedan varit den verkliga inspirationskällan för koreografer. I såväl Sovjet som USA
gestaltades Carmendramat på 1930-talet av
Kasyan Goleizovsky respektive Ruth Page.
Men det var inte förrän den 25-årige franske
dansaren och koreografen Roland Petit tog
sig an ämnet 1949 som Carmen blev en klassiker även som balett.
Petit hade utbildat sig på Operan i
Paris men tappat lusten för att arbeta i den
tunggrodda institutionen med dess rigida
disciplin. Som många andra unga danskonstnärer sökte han en ny konstnärlig
frihet. Paris efter andra världskrigets slut

blev en verklig tummelplats för dansen.
Dansare från hela världen sökte sig hit för
inspiration. Det födde en kreativ atmosfär där Petit blev en centralgestalt. Först i
Ballets des Champs-Elysées 1945 tillsammans med bland andra Janine Charrat och
sedan i egna Ballets de Paris 1948. Han
lierade sig med tidens konstnärer, tonsättare
och poeter och fortsatte därmed trenden
från både de Ryska och Svenska baletterna
i Paris på 1910- och 20-talen om ett nära
samarbete mellan de olika konstformerna.
Petits dansdrama Le jeune homme et la mort
(Ung man och döden) 1946 var lika mycket
poeten Jean Cocteaus verk som Petits.
Den åstadkom nästan en chockverkan i sin
fräna sensualitet och dess existentiella tema
kändes oerhört aktuellt i efterkrigstidens
Europa. Hans version av Carmen skall också
ses mot bakgrund av den på 1940-talet
aktuella existentialismen. Hos Petit väljer
Carmen sitt eget öde och genom henne
förebådar han också efterkrigstidens kvinnorörelse och sexuella revolution. Hon är
en kvinna som använder sin sexualitet på
sina egna villkor.
Idén om en balett på Merimée kom inte
till honom omedelbart. Han ville göra
något spanskt och det var Goya som tilltalade honom. Särskilt den spanske mästarens
teckningar slog ned som en blixt i hans

20

fantasi, där var några anmärkningsvärda
bilder av kvinnor med stolar på sina huvuden. Av en slump hamnade Petit sedan på
Operan en kväll då man gav Carmen och då
stod det klart för honom. Han tog både av
Merimée och Bizet och silade genom sitt
högst personliga temperament, där allt är
koncentrerat till den förödande magnetismen i passionen mellan Carmen och Don
José, en passion med sadomasochistiska
undertoner. Micaela finns inte med och tjurfäktarens Escamillos roll är reducerad, han
har fått en ganska effeminerad framtoning, i
kontrast till operan.
Resultatet blev något helt franskt till
sin karaktär i sin chica elegans och raffinerade eroticism. Petits koreografi är klassiskt
baserad men kryddad med andra dansformer, nästan akrobatisk och hela tiden med
en stark känsla för effekter. En huvudroll,
vid sidan av Carmen och Don José, intar
ensemblen av dansare som högst aktivt
deltar i aktionen, inte minst rent rytmiskt.
Bizets musik möblerade Petit om, inte efter
eget behag utan efter verkets krav, med
väl kalkylerade effekter, som att Carmens
berömda habanera dansas av Don José, en
av flera ironiska blinkningar till Bizet. Katalanske bildkonstnären Antoni Clavés epokgörande scenografi bygger på reduktion
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av några få viktiga stämningsskapande
element. Kärleksscenen på morgonen i
Carmens sovrum, där morgonsolen strilar
in genom spaljéfönstret, sängen är obäddad, är ett mästerstycke i hur man använder
ett klassiskt pas de deux på ett nytt sätt. Så
oförblommerat öppet och naket hade aldrig
ett kärleksförhållande framställts tidigare,
och det öppnade dörren för en ny typ
av balett.
Carmen skapade en sensation då den fick
sin urpremiär i London i februari 1949 då
Ballets de Paris gästspelade, med Petit själv
och hans blivande hustru Zizi Jeanmaire.
De två bländade publiken med sitt häftiga
sexuella utspel. »Sex and more sex«, som
en amerikansk kritiker en gång sammanfattade sina intryck. När den svenska
koreografen Birgit Cullberg några månader senare satt i publiken i Paris blev det
en uppenbarelse för henne att man kunde
använda klassisk balett för en dramatisk,
psykologisk skildring. Det inspirerade
henne att året därpå göra en balett på
Strindbergs Fröken Julie och därmed skrev
hon svensk danshistoria. Men det är en
annan historia.
Roland Petit blev under 1950- och
60-talen en av världens mest eftersökta koreografer. Inte bara för balett. Hollywood
lockade och han gjorde dansinslagen i

filmer som H.C. Andersen (1951) med Danny
Kaye och Daddy Long Legs (1955) med Leslie
Caron och Fred Astaire. Han arbetade med
show, revy och musicals, alltid med samma
eleganta fantasi och teatrala idérikedom.
Petits förmåga att både skapa konst
och underhållning gav honom ibland
kritik men stor publik, och han deklarerade att han minsann inte skämdes för att
vara populär. 1972 inbjöds han till att bli
balettchef i Marseille, skapade många nya
verk och satte Ballets de Marseille på den
internationella kartan. 1998 lämnade han
Marseille och slog sig ner i Schweiz där han
gick bort 2011.
Roland Petit har sällan setts i Sverige.
Det var något av en kupp när Conny Borg
som balettchef på Stora Teatern i Göteborg
1969 fick Petit att komma och studera in
Carmen med Parisoperans stjärna Claire
Motte i titelrollen och Borg själv som Don
José. 1976 gavs Petits genombrottsverk Le
Jeune homme et la mort på Kungliga Operan
under titeln Ung man och döden.
Petits värdssuccé Carmen har utan tvekan
varit en inspirationskälla för andra koreografer att ta sig an Merimée och Bizets
drama. 1967 gjorde kubanen Alberto Alonso sin version för Bolshoiteaterns berömda
ballerina Maya Plisetskaya till musik av
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hennes make Rodion Sjtjedrin, baserad på
Bizet, men för stråkar och slagverk. Den
förbjöds snabbt av Sovjets hårdföra kulturminister Valentina Furtseva. »Vi kan inte
tillåta«, deklarerade hon, »att man gör en
hora av Carmen, spanska folkets hjältinna.«
Så småningom fick ändå Plisetskaya dansa
henne både i Moskva och utomlands. Mats
Ek använde också Sjtjedrins musik för sin
Carmen för Cullbergbaletten 1992 med
Ana Laguna i titelrollen. Såväl Jiří Kylián
som engelsmannen Matthew Bourne har
tagit nya grepp genom att kalla sina versioner för Car Men (2006) respektive The Car
Man (2010), den senare utspelar sig på en
bilverkstad. Långt från den berättelse
Merimée höll i handen när han besökte
redaktionen för Revue des deux Mondes
kan det tyckas men ändå är lidelsen och
passionen densamma.

SYNOPSIS – LA BOÎTE À JOUJOUX
SCENE 1
Toys in a toy shop come to life, showing
human characteristics and emotions. They
enter the stage one at a time. Among them
are a clown, a soldier and a few dolls. The
tempo rises and everything turns into a
carnival. The soldier falls in love with the
prettiest doll, but she ignores him.

soldier falling in love with the doll, so he
beats him up – the doll and the clown
quarrel. The soldier’s captain and his men
intervene and begin to fight with the clown.
The soldier who is in love with the doll is
seriously wounded. The doll is beside herself
with distress. She saves the soldier by taking
him to hospital.

SCENE 2

SCENE 3

Some time has passed. The soldier and the
doll get married. There is dancing and merriment at the wedding. All the toys participate
in the joyous occasion.

The pretty doll is in love with the frivolous,
immature clown. The clown objects to the

The wounded soldiers are looked after by
nurses at the hospital. The soldier in love

ÖVERSÄTTNING Katarina Trodden

Erik Näslund

Erik Näslund är författare och kulturskribent,
mellan 1989 och 2016 chef för Dansmuseet.
Han har skrivit biografier över bland andra
Birgit Cullberg och Rolf de Maré och libretton till
baletterna Nötknäpparen (1995) och Gustav III
(2008) för Kungliga Operan.
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with the doll performs a solo. The doll makes
sure he is well cared for until he recovers.
Her feelings for him grow stronger. The lovers
perform a pas de deux.

SCENE 4

SYNOPSIS – CARMEN
SCENE 1

SCENE 4

A square in Seville. The women at the factory
are leaving at the end of the day. They flirt
with the men who have been waiting for them
outside. Carmen arrives and begins to argue
with another woman from the factory. When
a soldier in charge of maintaining order,
Don José, intervenes he become entranced
by Carmen. She disappears as quickly as she
appeared, but José’s fate is sealed.

A solitary country road at night. The gang
are waiting for a victim to rob. Don José is
reluctant, but Carmen urges him to take
part. To prove his manhood, José joins the
robbers – and kills the victim. Afterwards,
he is left alone.

SCENE 2
A taverna where prostitutes and other
demimonde meet. Don José arrives in search
of Carmen. He desperately wants to see her
again. Carmen finally arrives and immediately
becomes the centre of attention. Their flirting
is getting more and more daring until they
leave together.

SCENE 3
Carmen’s bedroom. The strong attraction
between her and Don José cut them off from
the world. But their intimacy is interrupted by
a gang of criminals who are Carmen’s friends.
They are planning a robbery, and they want
Carmen and Don José to help them.
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SCENE 5
In front of the bullring. A cheerful crowd has
gathered at the entrance. They are eagerly
awaiting the arrival of the toreador. As he
approaches, he exchanges looks with Carmen
and they are immediately attracted to each
other. Everyone rushes forward to enter the
ring, but Carmen is held back by the jealous
Don José. Their argument escalates until Don
José stabs and kills Carmen. He is immediately shocked by what he has done, while
the unknowing crowd is cheering inside
the bullring.
ÖVERSÄTTNING Katarina Trodden

Fler GODA SMAKER på OPERAN!
I en historisk men intim teatermiljö kan du dinera vid samma bord som Birgit Nilsson eller Jussi Björling. Smakerna präglas av
det bästa av två världar: modern italiensk kokkonst med de främsta svenska råvarorna. All mat vi lagar är också mat vi älskar.
Hoppas du ska göra detsamma! Du kan också njuta av en cocktail eller ett glas vin i den mysiga baren.
operan.se/ditt-besok/mat-dryck/

ARKIVET

Inget log-in. Inga avgifter.

OPERAN PLAY

Vilka stod på scenen under ditt första operabesök?
Hur såg en affisch ut på slutet av 1800-talet? I vårt
arkiv kan du hitta information om allt detta – och
väldigt mycket mer. I våra gömmor finns många
skatter. Förskonat från eldsvådor och andra skador
har Kungliga Operan, som ett av Europas äldsta
operahus, välbevarade arkiv och samlingar.
Operan.se/arkivet

– utvalda föreställningar
För dig som inte kan komma till Operahuset
visar Operan Play vårens premiärer och
andra utvalda föreställningar.

DJUPDYK i
en HISTORISK
skattkammare

Foto: Frida Nilson

operanplay.se

BRINNER du lite
extra för BALETT?

»Varenda minut laddad med något
man inte sett, hört eller tänkt förut«
DI WEEKEND

Tåskon är dansarens viktigaste arbetsredskap.
Ibland går det åt upp till tre par skor under en
enda föreställning eller repetition. Att dansa i
slitna skor ökar skaderisken – och en skada kan i
sin tur äventyra hela karriären. Kungliga Balettens
dansare gör av med ungefär 1 000 par tåskor per
säsong. I pengar blir det 500 000 kronor.
Genom tåskofonden samlar vi in medel till en
del av Kungliga Balettens förbrukning av tåskor
under en säsong.
Skanna QR-koden för att ge en gåva till
tåskofonden och var med och bidra till att våra
dansare får de bästa förutsättningarna. Inget
bidrag är för litet!
Du som bidrar med minst 200 kr får ett gåvobevis som
tack som du kan hämta i Kungliga Operans biljettkassa.
läs mer på operan.se/taskofonden

ESKAPIST
nypremiär 1 april

koreografi Alexander Ekman

VÅREN 2022 PÅ KUNGLIGA OPERAN
Löftet

Eskapist

spelas t.o.m. 5 mars

1–23 APRIL

Syster Angelica/
Gianni Schicchi

Askungen

Aida

4–16 JUNI

MUSIK Richard Wagner
SOLIST Iréne Theorin
DIRIGENT Constantin Trinks
27–28 APRIL

Hjärtat inuti

MUSIK Maria Lithell Flyg/Torbjörn
Helander/Jonas Valfridsson
TEXT Hanna Nygren/Ola Eliasson/
Martyna Kaiser
DIRIGENT Mattias Böhm
REGI Helle Rossing/Martyna Kaiser
URPREMIÄR 29 MAJ

Flickan från Västern

Wagner – från Apocalypse Now
till BioShock

UNGA PÅ OPERAN

22 APRIL – 27 MAJ

Upplev
vårsäsongen
här!

MUSIK Sergej Rachmaninov/
Claude Debussy/Maurice Ravel
SOLIST Inese Klotina
DIRIGENT Lan Shui
FREDAG 8 APRIL

KOREOGRAFI Tamara Rojo
MUSIK Sergej Prokofjev
DIRIGENT Gavin Sutherland
PREMIÄR 25 MAJ

MUSIK Giacomo Puccini
TEXT Giovacchino Forzano
DIRIGENT Paolo Carignani
REGI Wilhelm Carlsson
PREMIÄR 19 MARS

Short Stories III

Rachmaninov/
Debussy/Ravel – konsert

BALETT/DANS

OPERA

IDÉ, KONCEPT & KOREOGRAFI Dalija
Acin Thelander
URPREMIÄR 7 MAJ

Lunchkonserter

TVÅ DAGAR I VECKAN
11:45–13.00 I GULDFOAJÉN

KONSERTER

Kammarkonsert med musiker
ur Hovkapellet

Askungen
25 MAJ
Short Stories III
29 MAJ

Publikintroduktioner

Balett- och operakvartar planeras som
vanligt alltid 45 min före
föreställningens början.
OPERAN PLAY
Opera och balett när du vill, var
du vill. Utan avgifter. Vår digitala
scen uppdateras kontinuerligt med
inspelningar. Håll dig uppdaterad
via vårt nyhetsbrev.

MUSIK Tōru Takemitsu/Igor
Stravinskij/Ernst von Dohnányi
GULDFOAJÉN 11 MARS

SPELÅRET 2021/2022

PÅ BILDERNA
Sid 3 Madeline Woo, Calum Lowden Sid 6 Dawid Kupinski, Jonatan
Davidsson, Haruka Sassa Sid 7 Madeline Woo, Calum Lowden
Sid 9 Hiroaki Ishida, Jonatan Davidsson, Gabriel Barrenengoa

Sid 13 Gabriel Barrenengoa, Hiroaki Ishida, William Dugan, Kentaro Mitsumori
Sid 16–17 Kungliga Baletten Sid 18 Kungliga Baletten Sid 21 Kungliga Baletten
Sid 23 Kungliga Baletten Sid 24 Daniel Norgren-Jensen
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Premiärsamtal
Syster Angelica/Gianni Schicchi
14 MARS

VD OCH ANSVARIG UTGIVARE Birgitta Svendén
REDAKTÖR Nicholas Ringskog Ferrada-Noli
grafisk FORM Isobar
FOTO Markus Gårder
omslagsfoto Morgan Norman
TRYCK Ljungbergs Tryckeri, 2022
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Läs mer på operan.se
och ladda ner Kungliga
Operans app gratis för
att upptäcka mer!

