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Anna Hanning sjunger ut sin 
önskan att vara fågelfri och 
Fofo svävar i tygstycken blir 
nästan överjordisk.

Här fanns en välspelande 
orkester under Andreas Han
son, och fina röster: en varm 
och naturlig Mattias Nilsson, 
en melodisk Fredrik Strid, en 
kraftfull Peter Kajlinger. Jan 
Löfgrens förr så ljusa tenor 
har mognat. 

Anna Hanning klingar inte 
starkt men har vacker kolo
ratur och blir en docklik, 
starkt utsatt Nedda, så myck
et mer infam när dockan tap
pat sin oskuldsfullhet och 
börjat intrigera.

Allt ljud var mickat och  
balansen god. Men klangen 
blir konstlad och inte natur
ligt sammansmält och varm 
som i en akustisk lokal. Visst 
anpassar man sig delvis, 
men om opera även fram
gent ska spelas på Södra Ber
get – och med lokalens spän
nande nutida atmosfär och 
det goda samarbetet finns all 
anledning – bör man lägga 
krut på att förbättra den 
akustiskt för att göra så kva
litativa artister full rättvisa. 
Möjligheter finns säkert.

För givetvis vill vi se fler 
samarbeten. 

Fler tillfällen då operans 
magi flödar som här, där den 
glimtar redan i prologen och 
sedan dyker upp här och var 
som en glödande och gyllene 
värk i hjärtat, efter att musik
en har nedkämpat det sista 
försvaret.

Operor som liksom denna 
blir kokande, täta, ömsinta 
och färgstarka känslospel,  
lika sevärda som hörvärda.
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Ruggiero Leoncavallo:  
Pajazzo
Estrad Norr och Nordiska 
Kammarorkestern
Nycirkusartister: David Erikson 
och Fofo Rakez
Regissör: Kjell Peder Johansson
Dirigent: Andreas Hanson
Scenografi/rekvisita: Jens 
Gustavson
Mask och kostym: Cajsa Jackson
Hotell Södra Berget
Sångare: Anna Hanning, Jan 
Löfgren, Peter Kajlinger, 
Mattias Nilsson och Fredrik 
Strid

OPeRa  Alla älskar de. Därför 
blir det problem.

Den fule Tonios hjärta 
flammar för Nedda men 
hans taktik är att tvinga sig 
på henne. Maken, med scen
namnet Pajazzo, älskar hen
ne men tar till maktspråk. 
Själv älskar hon Silvio och 
vill fly med honom, bort från 
teaterns nomadliv och falska 
maskhållande. Alla älskar 
och ingen vill avstå; och där
för leder känslokollisionerna 
till svek, hämnd, tragik och 
död.

I Mellannorrland finns 
operapublik men inget  
operahus. Men Jämtland har 
sångare och vårt län orkes
ter; därför var detta första 

försök till samarbete extra 
intressant. Och i Kjell Peder 
Johanssons uppsättning 
gavs inte bara en musikaliskt 
fullödig Pajazzo utan också 
ett genomarbetat och fin
stämt visuellt konstverk.

Här fanns den strama och 
varsamma grå scenografin 
och milda kostymen, en  
vilsam kontrast till det star
ka känslospelet och den råa, 
moderna hallen. Här fanns 
det laddade kroppsspråket: 
Neddas stelhet med maken, 
fasa med Tonio och öppen
het med Silvio. 

Här fanns klyftan mellan 
första aktens raka, otyglade 
känslor och andra aktens  
förställande och gäckande.  
I Jussi Björlings paradnum
mer ”Skratta, Pajazzo”, bely
ses tydligt det omöjliga i att 
äga ett blödande hjärta men 

vara utlämnad åt en publik 
som bara tål glättig yta. 

En verklig triumf var ny 
cirkusartisterna David och 
Fofo, vars skicklighet och 
publikkontakt gav den äkta 
cirkuskänslan och dessutom 
humor och glädje i en i övrigt 
tragisk opera. Och deras 
stumma roller som fysiska 
dialogpartners till sångarna 
gjorde scenspelet tätare och 
mänskligare. Scenen där  

Kokande tät opera 
med humor och glädje

Teaterdirektören Pajazzo (Jan Löfgren) gör entré, omgiven av Fredrik Strid, Anna Hanning och David & Fofo. 

”
I Kjell Peder  
Johanssons upp-
sättning gavs inte 
bara en musikaliskt 
fullödig Pajazzo  
utan också ett  
ambitiöst visuellt 
konstverk.

Nedda (Anna Hanning) flan-
kerad av David och Fofo.


