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Askungen själv, Erika Tordeus, sjunger vackrast av alla.
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Årets operakaramell med Skånska Operan är Rossinins Askungen. Ifredags och lördags spelades
den på Kalmar slott.

Koloraturerna sitter som en smäck
Skånska Operan

Askungen av Rossini
På Kalmar slott
Regi: Ola Hörling
I rollerna: Erika Tordeus, William Baker, Tor Lind med flera.

D

et Skånska Operan saknar i form
av produktionsresurser tar man
som vanligt igen med
charm och publikkontakt.
Det som ändå imponerar
mest i årets uppsättning,
är den höga klassen på det
sångliga hos de unga operaartisterna. Koloraturerna sitter som en smäck och
tenoren William Baker
klättrar i tonhimlarna
utan att slinta ens i de högsta. Det här är verkligen
operasångare på G. Vi
glömmer snart att här inte
finns någon trettiomannaorkester. Det musikaliska
kapellet med flygel, stråkar och cello räcker faktiskt för att transportera
Rossinis musik.

Askungesagans eviga
moralitet om de sista som
skola vara de första, om
den enkla kvinnans upphöjelse genom den okorrumperade kärleken, har
aldrig förlorat sin publika
attraktion, även om nutida
dramaturgi mera brukar
handla om en Pretty Woman eller enkel sekreterare till presidenten, som
brukar heta Hugh Grant.

Hos sagoberättarna Perrault och bröderna Grimm

är Askungen en tämligen
rå och blodig historia. De
elaka systrarna skär tårna
av sej för att få på sej glasskon, som ger prinskontakt, och straffas å det
gruvligaste för sin oförmåga att inse vem som är den
verkliga prinsessan.
Men här är det opera på
skoj och mera Disney än
Perrault, om man säger så.
På jakt efter den rena
kärleken byter prinsen roll
med sin tjänare, och kärar
förstås ner sig i den förtryckta familjeslaven Askungen, som i sin tur faller
handlöst trots – eller kan-

ske på grund av - att den
unge mannen inte är
prins.
Mikael Anderssons utfattige borgarpappa är den
träbock som den dysfunktionella familjen behöver
för att handlingen ska
snurra igång.

Freja Fisk och Felicia Gyl-

lenstig Serrao har kul i
sina roller och fjantar på
för allt vad tygen håller
med inställsamhetens
”ina manér”när dom försöker snärja den som de
tror är den eftertraktade
prinstrofén. Feminist? Nej
visst!
Roligast är dock Tor
Lind som tjänaren Dandini, som snappat alla klichéer kring adlig prinsaktighet och dessutom lyckas göra ett ganska makalöst komiskt helt av sång
och fysiskt agerande.
Kvällens roligaste och
mest överraskande replik
är när fuskprinsen Dandini konstaterar att de elaka
systrarna är dumma som
spån; ”om har hjärnor som
hotellrum utan gäster”

Två elaka systrar och en fuskprins; Felicia Gyllenstig Serrao, Freja Frisk och Tor Lind.
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Någon kan man väl sätta
frågetecken för de två sagofigurer, en Puck och en
sagofé, som dansar in i
handlingen då och då för
att påminna oss om att vi
befinner oss i sagovärlden.
Det har vi fattat ändå. Men
kör till. Det får gå på diver-

tissemangskontot.
Kärleken mellan prinsen och Askungen själv,
Erika Tardeus, är lika naket storögd och med tappade hakor, som i vilken
megasentimental Disneyrulle som helst.
Och så klart får Askung-

en sin prins. Hon är ju inte
bara godheten personifierad när hon förlåter alla
oförrätter. Hon sjunger ju
dessutom absolut vackrast
av alla.
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