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Det är som att någon har pumpat in 
hallucinogena droger i Hitchcocks 
film”Notorious” (1946). Allt är förhöjt, 
förstorat och faktiskt bitvis fasansfullt. 
Även om tonsättaren Hans Gefors har 
fjärmat sig från filmen för att kunna 
skapa något nytt, så har Keith Warners 
regiteam lagt sig tätt intill, som för att 
inte tappa den. Librettisten Kerstin Per-
ski har frigjort sig från det 
verbalt knappa filmmanuset 
och utvecklat och fördjupat 
karaktärerna i sitt nya. 

Det är fascinerande hur 
mycket tragedi och mörker 
som Gefors och Perski har 
utvunnit ur en (nostalgiska 
cineaster får ursäkta) i dag 
rätt banal, men snygg, rysare.
Storyn helt kort: Spionen Devlin ger 

Alicia uppdraget att sova med fienden, 
Alex Sebastian, för att ta reda på vilka 
skumma aktiviteter som pågår i hans 
hem.  Thrillern är i gång, men Alicia och 
Devlin har en kärleksrelation och tri-
angeldramat är ett faktum. Två föräld-
rar triggar upp stämningen, en levande 
isdrottning i form av Alex Sebastians 
mammamonster (Katarina Karnéus), 

en Nattens drottning om man så vill, och 
Alicias döde fader (Anders Lorentzson), 
en vandrande vålnad och gravallvarlig, 
men lekfull spelledare, i Hitchcocks anda 
och gestalt. 

Det är rörande och vackert att sopran-
stjärnan Nina Stemme gör filmstjärnan 
Ingrid Bergmans paradroll i likadana 

kläder. Men där slutar likhe-
terna. Alicia slits mellan plikt 
och kärlek, plågad av daddy-
issues. Stemmes Alicia är 
expressiv och tungt utlevande 
i ett häftigt brett register, 
medan Bergmans närmast är 
minimalistisk. Devlin (bary-
tonen John Lundgren) har 

ingen större likhet med Cary Grant, han 
är brysk och barytonalt pregnant, det är 
tenoren Michael Weinius (Alex Sebas-
tian) somframstår som den verklige äls-
karen, med lyriska sekvenser och svart-
sjuk passon. Han är från första stund kär 
av hela sitt hjärta. Devlin velar. 

Av verkets nya uppfinningar är jag mest 
förtjust i den spännande mytiska nivå 
som representeras av operakören, 
”mörkrets gestalter”. Faktum är att 

operan ”Notorious”, genom sina illavars-
lande masskörer och slagverk blivit 
läskigare än filmen. Jag har hjärtklapp-
ning hela andra akten. Men ibland tycker 
jag att Gefors tar i lite för mycket med 
det högdramatiska och tragiska. Det 
balanseras dock upp av David Fieldings 
lekfulla scenografi och kostym. Och 
skönt att Gefors är så bra på att inte 
dränka, utan i stället frilägger sången. 
Allt hörs även om allt inte känns utan 
kanske mer imponerar.

En höjdpunkt är scenen vid kapplöp-
ningsbanan, här förflyttad till en opera-
salong där en svartvit publik i Cruella de 
Vil-kostym tittar på scenen med furierna 
i Glucks opera ”Orfeus och Eurydike”. 
En man slits i stycken med gigantiska 
pappbestick som vore de animerade av 
Terry Gilliam i Monty Python. Hitch-
cocks silhuett ramar in scenen. Över 
detta har Gefors komponerat en mar-
drömslik travesti av Glucks musik. 

Gefors ovanliga instrumentation med 
såg, elgitarr, udda brass och latinameri-
kanska slagverk är en annan av operans 
verkliga styrkor. Partituret måste vara 
en rysare i sig med alla olika rytmiska 

lager, men dirigenten Patrik Ringborg 
lyckas dirigera orkester och ensemble 
till sammanhållna musikaliska storbå-
gar med bibehållen högspänning.

Jag går in i salongen med förvänt-
ningar på att filmen ”Notorious” ska 
översättas till musikalisk spänning, men 
går ut med en opera som så småningom, 
i nya koncept, kommer att kunna skaka 
av sig sin filmförlaga helt och hållet. En 
förhöjd operaversion som skickar storyn 
rakt in i den romantiska operalitteratu-
rens mittfåra. 

På slutet ligger den förgiftade och 
fångade Alice och flämtar i sin sjukbädd. 
Devlin försöker skynda till hennes 
räddning och krackelerar i falsett. 
Framtida regissörer får ännu ett kvin-

noöde att förhålla sig till. Ska Alicia dö 
som alla andra sopraner, eller ska hon 
faktiskt få leva? Och älska? I Göteborg är 
det öppet för tolkning.
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SKRÆMMANDE SKICKLIGA. Nina Stemme som Alicia och John Lundgren som Devlin i ”Notorious”. Foto: MATS BÄCKER

Bris från 60-talet
Yayoi Kusamas  (f  1929) stora 
labyrintiska utställning är ett 
visuellt äventyr av högsta klass. 
I spegelsalarna 
reflekteras allt ut 
i det oändliga; havet 
av stora rödprickiga 
snoppar, jag själv och 
alla andra som 
står där mångfal-
digas i speglarna 
och försvinner ut 
vid horisonten.

När Kusama 
var barn drab-
bades hon av hallucinationer. 
Gränsen mellan världen och 
henne själv upplöstes, synfäl-
tet fylldes av prickar och ett 
slags färgade nät. Dessa tidiga 

upplevelser har präglat hen-
nes konstnärskap. Men hennes 
konst är inte alls skrämmande. 

Den har snarare en 
psykedelisk skönhet 
som fascinerar.

Yayoi Kusama  emi-
grerade till New 
York 1957. Där 
kokade konstsce-
nen. Staden spot-
tade ut nya kon-
striktningar och 
genrer. Abstrakt 

expressionism, pop, minima-
lism, psykedelia, konceptkonst, 
performance, happenings. 

Kusama tog intryck av dem 
alla men omstöpte dem till ett 

personligt uttryck 
präglat av hennes 
japanska bakgrund och 
psykotiska upplevelser. 

I Louisianas retro-
spektiva presentation 
ser man att hennes 
utvecklingskurva följer 
New Yorks. Men hon 
ligger i framkanten. På 
1950-talet målade hon 
stora ”infinity nets” 
som påminner om 
abstrakt konst. 

På 1960-talet blev 
hon en pionjär inom 
performance- och 
installationskonsten. Hon bjöd 
på spektakulära nakenchocker 
där hon målade sina typiska 
prickar på nakna kroppar ack-
ompanjerad av psykedelisk 

musik. Hon sydde kläder som 
avslöjade mer än vad de dolde, 
och bjöd på konstnärliga mode-
visningar. Hon var feminist och 
genomförde politiska aktioner. 

Utställningen är generös med 

det dokumentära materialet 
som filmer och fotografier, vil-
ket gör att man får en känsla 
för den tidens frihetliga stäm-
ningar.

1973 drabbades Kusama av 
ett nervöst sammanbrott och 
flyttade tillbaka till Japan. Hen-
nes konst föll i glömska men 
återupptäcktes 1993 då hon 
hade en stor utställning i den 
japanska paviljongen på Vene-
digbiennalen. 

Nu betraktas hon som en av 
Japans största 
konstnärer.

Conny C-A Malmqvist 
ser pionjärskonst 

och polkagrissnoppar Ur ”I oändligheten”.
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”Notorious” har  blivit 
ny svensk opera 
i Göteborg.

Gunilla Brodrej blir 
både imponerad och 
rädd.
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