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MusiK

A Laugh to Cry
svERigEpREMiäR: Piteå 
Kammaropera, torsdag.
MusiK, LibRETTo: Miguel 
Azguime.
KonsTDEsign, videokonst, 
med mer: Paula Azguime.
soLisTER: Frances M 
Lynch, sopran. Nicholas Ish-
erwood, basbaryton. Marina 
Pacheco, sopran.
bERäTTARE: Ágata Mandil-
lo och Miguel Azguime.
oRKEsTER: Norrbotten 
Neo under ledning av Petter 
Sundkvist.
TEKniKER: André Perrotta, 
teknisk regissör mm. Andre 
Bartetzki, utveckling av live-
elektronik. Perseu Mandillo, 
3D-animatör, fotograf med 
mer. André Baltazar – rörel-
sedetektion mm.
KosTyM: Atalaia 31.
LjuDDEsign: Miso Studio. 
pLATs: Black box.
pubLiK: Nästan fullsatt.
TiD: En timme och 20 mi-
nuter utan paus.

Tekniken bländar i ”A 
Laugh to Cry” och överras-
kar oavbrutet med nya ljus- 
och ljudupplevelser av ett 
slag som jag aldrig tidigare 
upplevt. 
Dramaturgiskt är mörkret 
kompakt, ett avgrundsdjup 
som förstärks av orkester 
och röster. 

Att ta in allt och samti-

digt läsa den till svenska 
översatta poesin kräver sin 
publik, för meningen med 
alltihop är ju att det epis-
ka budskapet ska nå fram: 
Vakna! Mänskligheten tar 
sitt liv! Priset vi betalar för 
att leva i det globala sam-

hället är katastrof! Nuet 
har dött, framtiden finns 
inte!

Sällan har utveckling va-
rit ett så negativt laddat ord 
som under den dryga tim-
men med denna ensemble 
och alla dess tekniker.

Apropå sistnämnda är det 
här tvärt emot vad man kan 
tro en påtagligt organisk 
kammaropera. Tack vare de 
nyskapande scenografiska 
lösningar som möjliggörs 
med den allra senaste tek-
nologin i konstens tjänst, 

befinner vi oss alla i ett en-
hetligt ekosystem. Det är 
fult och vackert samti-
digt, på samma sätt som en 
storm, vulkan, eldsvåda el-
ler ett blixtrande åskovä-
der kan vara. Skrämmande 
och samtidigt spännande – 

som ett skräckkabinett.
Rösterna formulerar hela 

existensens grundton (de 
sjunger inte arior i vanlig 
mening men det råder ing-
et tvivel om att omfång och 
uttryck platsar på elitnivå i 
operasammanhang). 

Musikerna spelar med 
fullständig precision och 
finess – inte melodier utan 
alla möjliga ljud och inter-
valler.

Föreställningen är också 
fylld av lekar med vår tids 
kulturella och kommersi-
ella uttryck. Urtida och re-
ligiösa associationer saknas 
inte heller. Det förunder-
liga är att varje del som ”A 
Laugh to Cry” är uppbyggd 
av, skulle kunna stå på egna 
ben. Ändå känns allt som 
ett sammanhang.

När de sista 20 minu-
terna återstår väntar jag 
ändå otåligt på det där lju-
set i mörkret som trots do-
medagsstämningen måste 
komma. Jag vill inte ha fler 
ord och läckra tredimen-
sionella bilder, det blir för 
mycket. Och visst kan en 
ljusning skönjas, det brukar 
göra det där det finns tro, 
hopp och kärlek.

Dessutom kallas ”A 
Laugh to Cry” framtidens 
opera. Följdaktligen mås-
te dess skapare tro på en 
framtid trots allt.

Karina sundkvist

Alla konsters operamörker

Piteå Kammaropera presenterar en föreställning utan en enda död sekund. Vid var och en av de tio laptopar som pla-
cerats i lokalen, sitter en människa som kan styra minsta detalj i skeendet. FoTo: SoFia wellborg

Såväl Munch-målningen ”Skriet” som  Frankensteins 
monster platsar i Miguel Azguimes skräckkabinett.

Christian Svarfvar och Kim Hellgren i ett pizzicato-parti.

De tre sångarna befinner sig på scenen oavbrutet och använder sina röster och kroppar för att gestalta den motsä-
gelsefulla värld vi lever i. Sopranen Marina Pacheco är dotter till Paula och Miguel Azguime. Deras son Perseu Man-
dillo är uppsättningens 3D-animatör. ”Vi måste ha med dem, de är bäst på det här, de har ju turnerat med oss sedan 
de var barn” sa Miguel Azguime när han presenterade föreställningen. 

Världen firar Verdis 200-årsdag
n Operamästaren Giuseppe Verdi skulle ha fyllt 200 år på torsdagen och det firas rejält i 
Italien. I födelseorten Busseto samlades operaälskare i den mataffär Verdis föräldrar ägde. 
Enligt hemsidan giuseppeverdi.it kommer mer än 1 000 arrangemang i 200 städer runt 
om i världen att hållas för att fira 200-årsdagen av Verdis födelse. Giuseppte Verdi (1813-
1901) är mest känd för operorna ”Rigoletto”, ”La Traviata”, ”Aida” och ”Otello”.  (TT-aFP)


