
-
tals år på nacken. 

-
der-Scharin reder vi ut varför.

Opera byggd på kända      teman

 be-
handlar påfallande o!a histo-
riska teman. Det visar en under-

sökning Tonsättaren har gjort. Femton 
nyskrivna operor för vuxna har de se-
naste fem säsongerna spelats på de stör-
re svenska operahusen (Göteborg, 
Stockholm, Malmö, Folkoperan, Umeå, 
Vadstena). Swedenborg, Goya, och 
gammaltestamentliga Batseba är ämnet 
för tre av dem.

– Det är sannolikt för att det är enk-

lare att koncipiera något som är be-
kant, för både publik och beställare, 
än att göra något som är helt okänt, 
menar tonsättaren Carl Unander-
Scharin. 

Librettisten Kerstin Perski tror att 
det beror på att det kan vara svårt att 
hitta berättelser där det »behövs mu-
sik« i vår samtid. 

– Opera måste vara större än livet. 
Det går inte att sjunga opera vardag-
ligt. Teman ur historien har o!a större 

resonans och kopplingar till det my-
tiska, menar hon. 
Kan det vara så att vår moderna, 
splittrade tillvaro helt enkelt inte är 
lämpad att göra opera av?

– Vår moderna splittrade tillvaro är 
nog inte så olik varken antikens tillva-
ro eller -talets, tror Carl Unander-
Scharin. Bra konst skapar aha-upple-
velser och känslor av samhörighet – och 
i operakonsten sker detta o!a i kontakt 
med det fasansfulla. 

Carl Unander-Scharin har skildrat 
både teman från historien, som den 
antika Lysistrate eller Byrgitta om den 
heliga Birgitta, liksom moderna teman 
som psykvård i Tokfursten och sömn-
problem i Sömnkliniken. 



Opera byggd på kända      teman
 handlar om en man som tar dagis-

barn som gisslan. Det började med att 
hon och tonsättaren Hans Gefors läste 
en tidningsnotis om hur en kvinna 
lyckades hålla en kidnappare i schack. 
För Kerstin Perski är det viktigt att 
hitta en koppling mellan det samtida 
och något universellt, mytiskt, uråld-
rigt. Någonting bakom det yttre hän-
delseförloppet.

– Opera handlar mycket om inre, 
känslomässiga förlopp. När jag arbetade 
med Vargen kommer hämtade jag till ex-
empel näring ur Jeanne D’arc-myten.
Opera är en gammal konstform med 
en lång och ärevördig tradition. Hur 
förhåller man sig till det som upp-
hovsperson idag?

– Samtiden "nns inom oss 
alla hela tiden. För att bli inspire-
rad har jag valt ämnen som 
känns gripande av ett eller annat 
skäl – och det har mer med min 
personlighet at göra, än med min 
känsla för vad som kan upplevas 
som aktuellt, berättar han. 

Mest nöjd blir Carl Unander-
Scharin över de ställen i hans operor 
som gripit lyssnaren och som gripit ex-
ekutören. 

– Det är utan undantag de ställen 
där jag varit gripen själv när jag kom-
ponerat.

Kerstin Perski har också behandlat te-

man från olika epoker i sina verk. Hon 
letar e!er historier där det "nns en my-
tisk dimension som motsvarar opera-
musikens expressivitet. 

– För att vara ett operaämne måste 
det vara stort rent känslomässigt. Det 
måste vara så starka känslor så att det 
blir känslomässigt logiskt att perso-
nerna är tvungna att brista ut i sång. 

Hennes opera Vargen kommer från 

”Opera måste vara 
större än livet. Det 

går inte att sjunga opera 
vardagligt.”



– Jag försöker inte följa traditionen 
om hur man »ska göra« när man sätter 
upp opera. Däremot "nns ju många 
hantverkskrav som man måste följa, 
texten måste kunna sjungas och musi-
ken måste få ta sin tid, säger Kerstin 
Perski. 

Carl Unander-Scharin vänder sig 
mot bilden av opera som en traditions-
tyngd konstform som skulle kräva 
svulstig, romantisk musik. 

– Operan är till själva sitt väsen ny-
skapande – från de första verken på ti-
digt -tal till nutid, menar han.  
Att se operakonsten som ett museum 
är därför fel. Operan ska och måste 
ständigt omskapas och omde"nieras, 
men detta måste ske med en historisk 
förståelse, inte minst för det speci"ka 
vokala uttryck som vi kallar »opera-
sång«. 

Den musikaliska trenden idag inom ny-
skriven opera beskriver Carl Unander-
Scharin som ett spektrum från moder-
nism till ett musikal-idiom. Själv 
upplever han att han har samma musi-
kaliska estetik nu som för  år sedan.

– Men på den tiden skulle jag aldrig 
kunnat tänka mig att komponera för 
det som jag då upplevde som en »tradi-
tionstyngd och mossig sak«, det vill 
säga en symfoniorkester, berättar han. 
Nu har jag vant mig vid detta och lärt 
mig att omforma mina musikaliska 
idéer till orkesterdräkt. Det är nog den 
största förändringen för mig. 

I våras visades Åsa och Carl Unan-
der-Scharins projekt Opera Mecatro-
nica på Kungliga Operan. Det är en 
kombination av utställning och före-
ställning, där bland annat dansande 
robotar och sjungande träd uppträder 
tillsammans med sångare.

– Opera Mecatronica är en ny form 
av operaverk. Under ett mångårigt ar-
bete laborerade vi som är upphovs-

män/ kvinnor med skärningspunkter 
mellan teknologi och teknik, och ska-
pade ett verk i ständig utveckling.
Kan man gestalta mänskliga känslor 
med elektroniska ljud?

– Jag ser elektroniken som det sena 
-talets tillägg till klangvalörerna 

– ungefär på samma sätt som orkestern 
utvecklats bit för bit från - till 

-talet. Självklart både kan och bör 
detta göras.

För framtiden arbetar Carl Unander-
Scharin med operan The Elephant Man 
som sätts upp på Norrlandsoperan i ok-
tober. Till den har han initierat skapan-
det av ett helt nytt elektroniskt instru-
ment.

– Det kallas »#e #roat« och kommer 
att användas av huvudrollsinnehavaren 
– just för att kunna gestalta det oerhört 
speci"ka röstliga handikapp som »Ele-

fantmannen« Joseph Merrick hade.
– Jag är djupt fascinerad av den 

sjungande, dansande, uttrycksfulla 
mänsklighetens oerhörda möjligheter. 
Människan skapar själv sin framtid – 
något som vi o!a glömmer när vi ser på 
tillvaron som något förutbestämt och 
ödesmättat. Genom konsten kan vi 
fördjupa oss i både positiva och nega-
tiva föreställningar om den mänskliga 
tillvaron. Operakonsten är sällsynt 
lämpad för detta då den är så mångfa-
cetterad, men i grund och botten byg-
ger operakonsten på den sjungande, 
dansande och uttrycksfulla männis-
kans möjligheter  

Läs också vår artikel om genusperspekti-
vet i nyskriven opera i Tonsättaren . 
Till denna text ska Guldringen av Carin 
Bartosch Edström (text Kristian Benkö) 
föras till listan över nyskrivna operor med 
kvinnlig tonsättare. 


