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Lunchmusik med soppa  
Einar Ekbergs sånger

danderyds kyrka tis 5/10 kl 12:00
Gunnar Birgersson, baryton  

Anders Ölund, piano    Carl Henric Svanell, präst

Lunchmusik: fri entré. Soppa i Församlingens Hus: 50 kr.

Igor Morozov och Olga Shcheglova i ”Jolanta”. Foto: Lina Ikse/Kungliga Operan

Scen | Opera
Jolanta
Musik: Pjotr Tjajkovskij. Libret-
to: Modest Tjajkovskij/Henrik 
Hertz. Regi: Sergej Novikov. Sce-
nografi: Aleksandr Kupalyan. 
Kostym: Mariya Vysotskaya. 
Medv: Stanislav Sjvets, Olga Sjtje-
glova, Konstantin Brzhinsky, Igor 
Morozov, Dmitry Yankovsky, Jo-
nas Degerfeldt, Lennart Forsén, 
Klementina Savnik, Vivianne 
Holmberg, Olga Deputatova, 
Hovkapellet. Dirigent: John Fiore.
KUNGLIGA OPERAN

Edward Klingspor
scen@svd.se

Tjajkovskijs sällan spelade 
opera är en liten musikalisk 
skatt. Det ryska teamet har ex-
pressiva sångare men uppsätt-
ningen spretar en del.

Prinsessan Jolanta av Provence 
vet inte om att hon är blind. När 
en riddare kommer på besök och 
uppmärksammar henne på det-
ta, blir hon både bestört och kär. 
I slutscenen får hon inte bara rid-
daren, utan även synen åter i en 
lovsång till den gode gud som 
skänkt oss ljuset.

För första gången sedan pande-
miutbrottet är det fullt hus på 
Kungliga Operan. Detta firas med 
Tjajkovskijs sista opera, enakta-
ren ”Jolanta” från 1892, ursprung-
ligen skriven för att framföras 
tillsammans med ”Nötknäppa-
ren”. Operan är en musikalisk li-
ten skatt och texten, av  Tjajkov-
skijs bror Modest, bygger på en 
dansk pjäs, en saga med religiösa 
övertoner och psykologiska un-
dertoner. Verket är en sampro-

duktion med Helikon Opera 
i Moskva.

När ridån går upp är vi i  ett 
slags stagnerat paradis – en isole-
rad slottsträdgård i pastellfärger, 
omgiven av berg. Den blinda 
 Jolanta skjuter digitala lerduvor 
medan hovdamer tar selfies och 
kollar mobilerna – en bild av vår 
tids blindhet för det viktiga och 
verkliga. Jolantas blindhet i  sin 
tur blir symbol för något som 
saknas, och som så ofta i drama-
tiken får den blinda representera 
den verkligt seende.

Men iscensättningen haltar 
både till idé och utförande: som 
samtidskritik betraktat är detta 
med ett tilltagande informations-
flöde som skymmer det sköna lite 
väl slentrianmässigt. Dessutom – 
ständiga försök att göra gamla 
berättelser aktuella, utan tilltro 
till tidlösheten, säger nog mer om 
vår samtid än försöken i  sig. 
Rädslan för det föråldrade är 
gammal, och i denna uppsättning 
är det snarast moderniserings-
försöken som mest känns ålder-
stigna. 

Krukorna med buxbomskläd-
da tv-skärmar här och var bidrar 
exempelvis varken till att det hela 

känns modernt, mystiskt eller 
sensationellt. En videoprojektion 
saknar teatermagi och skapar 
heller ingen känsla av fram-, eller 
ens samtid. Tvärtom blir den 
snart en dåtidsmarkör. 

Partituret är laddat med det 
glittrande vemod som endast 
Tjajkovskij kan uppbåda. Det är 
lyriskt och finstämt, med förtrol-
lande musikaliska färger och 
ljus, något ojämn dynamik till 
trots. Hos den sene Tjajkovskij är 
det de skönklingande melodierna 
som får träda fram i all sin enkla 
prakt, med en lågmäld orkester 
som oftast håller sig bakom sång-
en.

Dirigenten John Fiore leder 
stadigt Hovkapellet, som i  sina 
bästa stunder har en underbar 
orkesterklang, även om de allra 
skiraste partierna inte alltid ges 
tillräckligt utrymme. Det rör sig 
om en aningen decimerad orkes-
ter – en del blåsare har fått stryka 
på foten, men de som är på plats 
glänser.

Bland sångarna utmärker sig 
huvudrollerna, med en expressiv 
Olga Sjtjeglova som Jolanta och 
Stanislav Sjvets som med myndig 
elegans och kraft i höjden gestal-
tar fadern, Kung René. Starkast 
skiner riddartenoren Igor Moro-
zov som sjunger greve Vaudé-
monts parti med flödande höjd-
register – en uppvisning i  rysk 
sångkonst. Endast i ett fåtal roller 
är sången mer ojämn.

Jolanta är en musikalisk be-
hållning, men uppsättningen är 
spretig i sitt uttryck och arkaisk 
i sitt tilltal – inte minst i sätten på 
vilka den vill göra sig relevant. 
Kanske hade man kunnat lita till 
sagan och låta den vara just 
det? ª

Jolanta. Förtrollande musik 
klarar sig utan samtid 

"
Som samtidskritik 
betraktat är detta 

med ett tilltagande 
informationsflöde 
som skymmer det 

sköna lite väl 
 slentrianmässigt.

”Sverige var en gång 
besatt av raskunskap”
Syftet med kritiska vithets-
perspektiv är att inte fastna  
i svart-vita resonemang utan 
göra världen lite mer nyan-
serad. Jeff Werner svarar 
Emil Uddhammar.

Emil Uddhammar avfyrar en 
illa riktad salva mot mig och kri-
tiska vithetsstudier (SvD 28/9). 
Kanske kunde man begära ock-
så av en statsvetare att först sät-
ta sig in i ämnet han diskuterar? 
Men då blir det förstås lite svå-
rare. I synnerhet som syftet med 
kritiska vithetsperspektiv är att 
inte fastna i svart-vita resone-
mang utan göra världen lite mer 
nyanserad. Lägga till fler nyan-
ser och gråskalor.

Så först av allt: jag har inte 
som mål att inrätta kritiska vit-
hetsstudier som universitets-
ämne. Däremot anser jag att det 
vore bra om fler universitets-
ämnen funderade på vad kritis-
ka vithetsperspektiv kan bidra 
med till den egna disciplinen.

Kritiska vithetsperspektiv un-
dersöker hur vithet har förståtts 
och verkat genom historien. 
Sverige är i detta sammanhang 
spännande. Vi var en gång be-
satta av raskunskap. Det lärdes 
ut i grundskolan där eleverna 
mätte upp skolkamraternas 
skallar och det ingick som en 
del av konstutbildningarna. 
Dags- och veckotidningar an-
ordnade tävlingar i vem som 
hade mest ”rasrena” ben och 
mest nordiskt utseende. 

Denna besatthet övergick på 
1960-talet i sin motsats. Många 
menade då att svenskar kunde 
lära sig att inte lägga märke till 
utseende. Inte se vem som var 
svart eller vit. Båda dessa håll-
ningar kan, tänker jag, lära oss 
något om den tid vi lever i nu 
och som åter är upptagen vid 
skillnadstänkande. De politiska 
följderna av detta borde vara in-
tressanta också för statsvetare.

1800-talets rasvetenskaper 
delade in världens befolkning 
efter färger. Men det var inte de 
yttre egenskaperna som stod  

i centrum. Bortom upptagen-
heten vid att mäta skelett och 
notera ögonfärg dolde sig något 
annat: en föreställning om att 
vita hade alldeles särskilda inre 
egenskaper. Vita var mer ratio-
nella, var bättre på att kontrol-
lera sina känslor och därmed 
bäst lämpade att styra världen. 

Sedan dess har Sverige föränd-
rats. Rasvetenskapernas över-
tygelse om att svenskar var vi-
tast (och därmed bäst) i världen 
omfattas idag enbart av ett litet 
antal rasister. Men kanske lever 
en del av dåtidens föreställning-
ar kvar, om än i andra former 
och under andra benämningar? 
Vad avses egentligen när medi-
er skriver ”etniska svenskar”? 
Är det inte bara ett annat ord 
för ”vita”? Och varför reagerar 
så många med bestörtning när 
vissa ord och stereotypa bilder 
uppfattas vara sårande av icke-
vita?

Om Uddhammar är seriöst in-
tresserad kan jag rekommen-
dera min bok ”Kritvit?” som lite 
mer utförligt förklarar vad det 
handlar om. Eller att gå kursen 
Kritiska vithetsperspektiv på 
nordisk kultur på Stockholms 
universitet – jag kan reservera 
en plats.

Jeff Werner
Professor i konstvetenskap vid in-
stitutionen för kultur och estetik, 
Stockholms universitet
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Nationalmuseum. 
Foto: Henrik Montgomery/TT
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