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Sammanfattning / Summary 

Från notbild till kropp och intuition. Det uttrycket är essensen av detta examensarbete. Jag 

kommer att beskriva mitt instuderings- och fördjupningsarbete med rollkaraktären Cleopatra 

ur Händels opera Julius Caesar och tre av hennes arior.  

När man interpreterar operaarior har man mycket att förhålla sig till, den egna personliga 

tolkningen utvecklas och formas i flera steg. Denna kreativa process kommer jag att 

undersöka och dokumentera i denna text. Framförallt kommer jag att försöka få en djupare 

insikt i vem Cleopatra var som historisk person. Jag kan redan på förhand säga att hennes och 

mina livserfarenheter ter sig väldigt annorlunda. Just därför vill jag sätta mig in i och 

reflektera över hennes livsöde. Jag tror att det kommer att berika min gestaltning av henne i 

de tre ariorna ur operan. En annan infallsvinkel som jag kommer att vidröra är barocksång och 

formen för en barockaria.  

Nyckelord:  

Händel, opera, Cleopatra, barocksång, interpretation, klassisk sång, sångteknik 
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Inledning  

För sex år sedan såg jag Händels opera ”Julius Caesar” för första gången, på 

Göteborgsoperan. Jag var i en fas av min musikersjäls resa när jag med nyfiket sinne 

upptäckte och njöt av den klassiska musikens pärlor, för andra öron kanske utnötta. 

Blomsterduetten ur Lakmé strömmade ur CD-spelaren där hemma, jag hade upptäckt den 

finurliga repeat-knappen och kunde ligga på rygg och lyssna utan avbrott. Händels opera var 

en av nyupptäckterna.  

 

Att få höra och se den framföras live var en stor upplevelse. Klangerna i Händels musik var 

förtrollande vackra. Alla mina sinnen var vakna och en del av den närvaro som musikerna och 

publiken skapade tillsammans. Särskilt uppmärksamt lyssnade jag på sångarna och sopranen 

Ida Falk Winland som gjorde rollen som Cleopatra. Hennes utstrålning i sång och agerande 

berörde mig. Jag kände hur kärleken till musiken och min dröm om att också stå där, växte i 

mitt bröst.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  William Towers, (Julius Caesar), Ida Falk Winland (Cleopatra) Foto: Mats Bäcker. 

Göteborgsoperans uppsättning av Julius Caesar 2008.  
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Med tillgång till alla färger 
 

Musik är ett möte mellan människor. Musik är att lyssna och vara en del av det gemensamma 

organiska flödet som impulserna och musiken föds ur. Musik är närvaro, att vara nära sig 

själv i det som sker. Det låter enkelt, det är på sätt och vis enkelt och självklart. Paradoxalt 

nog så är det samtidigt en svår konst, att våga lita på sin intuition och sin skicklighet, att 

frigöra sin kreativitet. Vad är det som är självklart? Kärnan av glädje och nyfikenhet inför 

skapandet och själva livet, som får en att vilja utforska vägen. Omgiven av ett självklarhetens 

ljus blickar man ut över en horisont som tycks vid och oförutsägbar.  

 

När blir konsten svår? Vissa fraser i livet för en längre bort ifrån den där kärnan av lust. 

Under en konstnärlig utbildning ska man utveckla och förfina den begåvning och potential 

som redan finns och som i sig själv är fulländad. I denna process kan det kännas svårt att 

förhålla sig till de inre och yttre prestationskraven kontra den ursprungliga glädjen och 

nyfikenheten. Jag har själv stått inför dessa frågor och motsättningar i mig själv och känt mig 

vilsen bland destruktiva tankar som sorterar och värderar, rätt och fel, bra och dåligt. Den 

skapande kraften och energin blir splittrad och förlorar sin riktning då.  

 

När jag nu betraktar min inre labyrint av tankar och beteendemönster på lite avstånd ser jag 

att varje skrymsle egentligen är fullt av liv och kreativitet. Alla tankar och känslor får finnas. 

Jag behöver inte dela upp dem i rätt och fel, utan istället se dem som olika men likvärdiga 

energier och just riktningar.  

 

Varje beståndsdel i vår tillvaro här på jorden, oavsett hur den ter sig, är underordnad 

förändringens och utvecklingens flöde som en livets grundlag. Ordet utveckling i sig har en 

positiv betydelse; att något eller någon ges utrymme att vecklas ut. Det är vackert. 

 

Med tillgång till alla färger, alla känslor i sig själv blir det lättare att släppa jaget som en fast 

form och kunna leva ut och förstå sin egen och andra människors komplexitet och flexibilitet. 

Musik är som du och jag, eller ett träd om man så vill. Den lever, den andas och skiftar i alla 

färger och värdsliga metaforer, tills den svingar sig bortom ord, förståelse och kunskap. Uti 

självklarhetens ljus. Enkel, fulländad och ingenting. 

Jag älskar musik! 
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Med det utropstecknet vill jag återknyta till det där inspirerande operabesöket.  

I med och motvind har jag hållit fast vid min dröm. Nu sjunger jag själv tre av Cleopatras 

arior ur Georg Friedrich Händels opera ”Julius Caesar”; ”V’adoro pupille” och ”Piangerò la 

sorte mia” med recitativ ur operans andra akt och ”Da tempeste” ur tredje och sista akten. Den 

musikaliska och dramatiska tolkningen av dessa tre arior är temat för min examensuppsats. 

 

 

Syfte  
 

Jag har valt att skriva om nämnda arior för att jag tycker att dem är väldigt vackra och för att 

Cleopatra därtill är en intressant och mångbottnad rollkaraktär som jag vill lära känna på ett 

djupare plan. Varje aria kan betraktas som en dimension av hennes mänskliga gestalt och 

personlighet. Jag vill lyfta fram och undersöka vilket samband de tre ariorna har till varandra 

och hur de förhåller sig till operans handling i stort.  

 

Förändras Cleopatra under operans gång? På vilket sätt och varför? Dessa frågeställningar är 

centrala för detta undersökande. Instuderingsprocessen är ett kreativt utforskande i olika led. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur denna process kan gå till. Det praktiska slutmålet för 

denna studie är min examenskonsert, i vilken jag tillsammans med en enkelbesatt 

barockensemble kommer att framföra de tre valda Händel-ariorna ur operan Julius Caesar. 

 

Metod 

 

För att kunna forma en trovärdig och intressant rolltolkning tror jag att det är viktigt att sätta 

rollkaraktären Cleopatra och de tre ariorna i ett större sammanhang. Därför kommer jag i tur 

och ordning fördjupa mig i vem kompositören G. F. Händel var, operan Julius Caesars 

bakgrund och handling, vem Cleopatra var sett ur ett historiskt perspektiv och hur formen för 

en barockaria ser ut. Utifrån detta underlag i relation till text och musik och mina egna 

reflektioner kommer jag att presentera ariorna och en musikalisk och dramatisk tolkning av 

dem. 
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Parallellt med efterforskningsarbetet kommer jag att arbeta praktiskt med den musikaliska 

instuderingen och finslipa den sångtekniska behandlingen av ariorna, både på egen hand i 

övningsrummet och med vägledning av min sånglärare och instuderingslärare på skolan.   

 

Det praktiska arbetet omfattar även repetitioner och tre kammarmusiklektioner tillsammans 

med den enkelbesatta barockensemble som i slutet av vårterminen kommer att vara med och 

framföra ariorna i min examenskonsert. Susanne Rydén kommer att vara vår lärare. Hon är 

själv klassisk sångerska, specialiserad på barockmusik och undervisar numera också i barock- 

sång och interpretation.   

 

I efterforskningsarbetet har jag använt mig av både faktaböcker och två föreställningsprogram 

från olika uppsättningar av operan Julius Caesar. Fullständig källförteckning av litteratur-

underlaget finns i slutet av uppsatsen. Utöver det har jag lyssnat en hel del på olika 

inspelningar av ariorna för att få inspiration till olika musikaliska tolkningar.  

  

Bakgrund  

  
I arbetet med de följande bakgrunds-avsnitten om Händel, operan Julius Caesar och dess 

handling har jag läst, samlat, jämfört och gjort ett urval av information från olika, 

kompletterande källor. Utifrån den sammanställda informationen har jag sedan skrivit fritt.   

 

Källorna jag har tillgått är följande; 

 

• Georg Friedrich Händel av Richard Friedenthal 

• Händel av Åke Lellky 

• Operaprogrammet från uppsättningen av Julius Caesar på Kungliga operan i 

Stockholm 1985.   

• Operaprogrammet från Göteborgsoperans uppsättning av Julius Caesar 2008. 
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Georg Friedrich Händel 

 
 

Den 23 februari 1685 föddes Händel i den tyska staden Halle. Han visade sig i tidiga år ha 

stor fallenhet och intresse för musik. Hans föräldrar som önskade att den unge Händel så 

småningom skulle läsa juridik ville inte i första hand uppmuntra hans musikintresse. Till slut 

gav de honom ändå sin tillåtelse att börja ta musiklektioner, det kunde ju trots allt inte skada 

att pojken blev god amatörmusiker. 

 

Organisten och kompositören Wilhelm Zachow som var verksam i Halle blev hans första 

lärare. Zachow undervisade honom i orgel, klaver, violin, oboe, musikteoretiska ämnen och 

komposition. Vid 18 års ålder var Händel väl rustad att lämna Halle för att söka mer kunskap 

och inspiration på annat håll. Hans stora fascination för musikdramatik och opera ledde 

honom till Hamburg som då var operakonstens mecka i Tyskland. Där stiftade han bland 

annat bekantskap med operachefen och tonsättaren Reinhardt Kaiser, en av de mest 

inflytelserika i Hamburgs musikliv då. Händels första opera Almira, sattes upp på Hamburg-

operan och mottogs med jubel.   

 

Därpå följde en treårig vistelse i Italien, operans födelseland. Händel reste kors och tvärs med 

uppehåll i Venedig, Florens, Neapel och Rom. Överallt mötte han skickliga musiker, 

tonsättare och librettister. Inspirerad och uppfylld av alla dessa möten och nya musikaliska 

influenser komponerade han och musicerade flitigt. Han skrev mycket kyrkomusik och 

kammarmusik. Operaproduktionen var skral, på grund av ett påvligt förbud av konstformen i 

Rom. I samband med öppnandet av karnevalsäsongen i Venedig lyckades Händel trots detta 

få sin opera Agrippina uppförd. Succén var total och gjorde honom berömd vida utanför 

Italiens gränser. 

 

Som följd av denna framgång erbjöd prins Ernst av Hannover honom tjänsten som 

hovkapellmästare vid sitt hov. Händel tackade ja och återvände till Tyskland. 

Lusten till att komponera operor fick han dessvärre inte mycket utlopp för i Hannover, där 

fanns inte ett enda operahus att skriva för. Istället började Händel företa resor till London.  

Där kom han i kontakt med Aaron Hill, ledaren för The Queen's theatre på Haymarket. Hill 

kände väl till Händels framgångar i södra Europa och ville mer än gärna samarbeta med 



 6 

   

honom. På två veckor skrev Händel 1711 operan Rinaldo för teatern, Londonpubliken var 

mycket förtjust. Resorna till London blev fler och vistelserna längre. Till slut sade Händel upp 

sin tjänst i Hannover för att kunna etablera sig mer permanent i London. 

 

Händel var en av de största operakompositörerna under barockens musikaliska epok (ca 1600-

1750) totalt komponerade han 46 stycken. Operaproduktion, nådde två höjdpunkter: 

Den första inföll 1723-25 med verk som Ottone, Julius Caesar, Tamerlano och Rodelinda och 

den andra kring åren 1733-38 med verk som Orlando, Ariodante, Alcina och Xerxes.  

 

Händels inflytande i Londons musikliv stärktes allt eftersom åren gick och de musikaliska 

framgångarna skördades. År 1719 utsågs han till konstnärlig ledare vid det nybildade Royal 

Academy of Music, en aristokratisk satsning med syftet att skapa goda förutsättningar för den 

italienska operan i London.  

 

Händel levde och var verksam i London livet ut, 1727 beviljades han brittiskt medborgarskap. 

Av ålderdom försvagad avled Georg Friedrich Händel den 14 april 1759. Vid jordfästningen i 

Westminister Abbey närvarade 3000 personer, vilket vittnar om hur djupt beundrad han var. 

Vid gravvården uppfördes en stenstaty föreställande honom själv. I sin hand håller han första 

notbladet av den av sina arior som han älskade mest, ”I know that my redeemer liveth” ur 

oratoriet Messias.                                                                                                      

Georg Friedrich Händel, porträtt av Thomas Hudson. 
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Giulio Cesare in Egitto – introduktion 

I februari 1724 uruppfördes Händels opera Giulio Cesare in Egitto, som originaltiteln är på 

italienska, med libretto av Nicola Haym, på teatern Haymarket i London. Premiären med de 

eftertraktade stjärnorna Senesino (kastratsångare) 1 och Francesca Cuzzoni (sopran) i 

huvudrollerna som Julius Caesar och Cleopatra. Det blev stor succé, föreställningarna drog 

fulla hus och säkrade publiktillströmningen den säsongen.  

 

Den tre akter långa operan är skriven i den italienska neapolitanska opera seria–stilen, som 

dominerade runtom i Europa på 1700-talet. I motsats till den komiska opera buffa-stilen, 

behandlas i opera-seria ett allvarligt ämne, oftast hämtat från grekisk mytologi eller som i 

detta fall, romersk historia, med gudar, furstar eller hjältar i huvudrollerna och med intriger 

långt ifrån vardagens mindre storslagna verklighet. Hayms libretto som Händel tonsatt 

förhåller sig som en fri tolkning till historien om Caesar och Cleopatras möte och händelserna 

där omkring. 

 

Julius Caesar var en av Händels mest älskade och spelade operor och är det även idag. Under 

hans livstid gjordes tre nyuppsättningar av stycket som spelades sammanlagt 38 gånger.  

Under senare delen av 1700-talet och hela 1800-talet föll Händels operor i glömska. 

Operan återupptäcktes 1922 då dirigenten och Händel-entusiasten Oskar Hagen satte upp 

Julius Caesar i Göttingen i Tyskland, och har sedan dess en fast plats i den internationella 

operarepertoaren. 

 

I Sverige har Julius Caesar dock inte spelats så ofta, den hade sin sceniska premiär så sent 

som år 1985 på kungliga operan i Stockholm, och har därefter återkommit på Drottningholms 

slottsteater år 2001, på Göteborgsoperan i den tidigare nämnda uppsättningen år 2008 och 

senast på folkoperan i Stockholm 2013.

                                                
1 En manlig sångare som före puberteten blivit kastrerad för att behålla sitt ljusa register. Vanligt på 1600- och 
1700-talet, främst i Italien. Källa: Operaprogrammet från Göteborgsoperans uppsättning av Julius Caesar (2008). 
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Handling 

 

EGYPTIER    

Cleopatra – egyptisk drottning 

Ptolemaios (Tolomeo) – Egyptisk Farao 

Achillas (Achilla) – general över de 

egyptiska trupperna 

Nirena (Nireno) – Cleopatras förtrogne 

 

 

 

ROMARE 

Julius Caesar (Giulio Cesare) – romersk 

fältherre 

Sextus (Sesto) – Pompejus och Cornelias 

son 

Cornelia – Pompejus gemål och Sextus 

mor 

Curius (Curio) – general över de romerska 

trupperna

 

 

EGYPTEN ÅR 48 F. KR. 

Pompejus har lidit nederlag mot Julius Caesar i maktkampen om det romerska väldet. Därför 

har han flytt till Alexandria för att be Egyptens kung Ptolemaios om truppförstärkning. 

 

 

 Akt I  

Caesar anländer för att förhindra Pompejus planer. Pompejus maka Cornelia och sonen Sextus 

kommer till Caesar för att vädja om fred och vapenvila. Caesar är beredd till försoning när 

Achillas, den egyptiske härskaren Ptolemaios general, kommer med en ödesdiger gåva från 

sin herre, Pompejus avhuggna huvud. 

 

Ptolemaios strider mot sin syster Cleopatra om den Egyptiska tronen och hoppas med denna 

gest vinna Caesars och Romarrikets stöd.  Caesars reaktion blir den motsatta, han visar honom 

inte en tillstymmelse av tacksamhet. Pompejus maka är förfärad, sonen Sextus svär att 

hämnas sin fars brutala död. 

 

Rivaliteten mellan syskonen tillika makarna Cleopatra och Ptolemaios tilltar.  

Ptolemaios frustration över att planen inte föll ut som han tänkt sig får honom att ta till 
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drastiska åtgärder. Achillas får i uppdrag att döda Caesar. Efter slutfört uppdrag lovar 

Ptolemaios att skänka honom änkan Cornelias hand.   

 

Budskapet om Pompejus död och broderns misslyckade planer når Cleopatra, han har bränt 

sina broar vad gäller samarbete med Caesar till skillnad från henne. Det är dags att agera nu, 

medan hon har överläge gentemot brodern.  

 

Förklädd till tjänsteflickan Lydia, söker Cleopatra upp Julius Caesar i hemlighet. Han blir 

alldeles betagen av hennes skönhet och personliga charm, han svär att han ska bistå henne vad 

hon än begär. 

 

Ptolemaios anordnar en fest till Caesars ära, under vilken romaren skall mördas. Även denna 

plan går i stöpet. Cornelia och Sextus tränger sig in i Ptolemaios palats för att hämnas 

Pompejus.  Men ansatsen är förgäves, de båda arresteras genast av Ptolemaios män. Mor och 

son beklagar sina öden innan de tvingas isär.  

 

Sextus kastas i fängelse och Cornelia spärras in i Ptolemaios seralj.  

 

 

Akt II  

Cleopatra och Caesar träffas ännu en gång i smyg. Hon avslöjar sin sanna identitet för honom 

och förkunnar sin kärlek för honom.  V’adoro pupille  
Den ljuva stunden blir inte lång. Dem överraskas av Achillas och hans mannar som har 

kommit för att dräpa Caesar.  I flykten ser Caesar sin enda utväg, han kastar sig i havet och 

försvinner ner i dess djup. 

 

I sitt palats gör Ptolemaios fysiska närmanden gentemot Cornelia, hon gör allt hon kan för att 

avvisa honom. Achillas kommer för att meddela att Cleopatra i egenskap av härförare för de 

romerska trupperna är på väg dit för att hämnas Caesars förmodade död. Nu när han 

fullbordat sitt uppdrag kräver han Cornelias hand som utlovat. Men det löftet har Ptolemaios 

själv avsvurit sig, Cornelia vill han ha själv. Achillas har fått nog av Ptolemaios falskhet och 

går över till Cleopatras och romarnas sida. 
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Akt III  

Ptolemaios trupper vinner till slut striden och triumferande befaller han att Cleopatra ska 

avrättas, varpå hon fängslas.  

 

I sin fängelsecell, i väntan. Cleopatras stridslystnad dalar hon är helt utlämnad och ser inte 

längre någon utväg eller ljusning i tunneln, hennes älskade Caesar är död och Cornelia och 

Sextus är tillfångatagna, ingen kan hjälpa henne nu.  E pur cosi in un giorno- Piangerò la 

sorte mia 

 

Mot alla odds lyckades Caesar rädda sig levande ur vågorna. Han bevittnar efterlämningarna 

av striderna och möts av döda kroppar överallt. Han överhör ett samtal mellan den döende 

Achillas och Sextus. Achillas berättar om Ptolemaios svek och ger Sextus sitt sigill som ger 

fri lejd in i palatset med önskan att Sextus ska bryta sig in för att döda tyrannen en gång för 

alla. Caesar ger sig till känna. Tillsammans beger sig han och Sextus till Ptolemaios palats. 

Caesar befriar Cleopatra.  Da tempeste  
 

Sextus finner Ptolemaios i färd med att försöka våldta hans mor. Sextus dödar honom en gång 

för alla. Äntligen kan Cornelia andas ut. Julius Caesar och Cleopatra kan slutligen förenas och 

hon kröns till Egyptens drottning. Folket sörjer sina många döda men vågar efter alla 

svårigheter trots allt hoppas och tro på en ljusare framtid. 
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Cleopatra då och nu 
  

Vem var egentligen denna mytomspunna kvinna och individ, som levde för mer än tvåtusen 

år sedan, bakom sitt namn och sin titel? Detta avsnitt är tänkt att bringa lite mer klarhet i 

frågan.  

 

Jag har läst Allan Klynnes historiska skildring om Cleopatra; Cleopatra- liv och legend. Med 

den som källa återger jag ett historiskt perspektiv av det händelseförlopp som handlingen i 

Händels opera grundar sig på och en överblick av Cleopatras livsöde, följt av egna 

reflektioner och funderingar. 

 

Cleopatra VII levde 69-30 f. Kr, hon var den sista kvinnliga drottningen av Egypten. 

Hennes livsöde och person har gjort stort intryck på eftervärlden, hon är en av världshistoriens 

mest legendariska kvinnor, en antikens Marilyn Monroe. Cleopatra VII förknippas inte minst 

med kärleksrelationen med den romerska fältherren Julius Caesar, vilken genom tiderna har 

skildrats i konst, litteratur, film, teater och i detta fall som opera. 

Det är en komplex historia om storpolitiska konflikter, fördomar, könsroller, falskhet och 

kärlek. En historia som är högst relevant och intressant att berätta än idag. 

 

Det vi vet om Cleopatra är godtyckligt, hon har inte efterlämnat några personliga brev eller 

dagböcker. Det man har att grunda efterforskningen om Cleopatra på är andrahandsuppgifter, 

antik romersk historieskrivning och brottstycken ur biografier om kända samtida män samt 

poesi. Dessutom är de få uppgifter som finns nedtecknade om Cleopatra nästan uteslutande 

skrivna av romare som var fientligt inställda till henne, vilket gör dem otillförlitliga att ta för 

sanning. Hon omnämns som ”hordrottningen” och beskrivs som ytlig, falsk och hätsk. 

 

Den grekiske filosofen Plutarchos (ca 46-120 e. Kr.) återgav däremot mer detaljerat anekdoter 

om Cleopatra som han säger sig ha fått höra av sin farfar som i sin tur hade fått höra det från 

en läkare som umgicks vid Cleoptras hov när han studerade medicin i Alexandria. 

Så här beskriver han henne i följande citat som är hämtat ur Klynnes bok; 
  

 



 12 

   

”hennes fägring var enligt ögonvittnens utsago varken enastående eller bländande; men i umgänget 

var hon oemotståndligt fängslande, ty hennes skönhet förlänades ständigt nya retmedel av hennes 

bestickande konversation och av den charm, som utstrålade från hela hennes väsen. Redan röstens 

smältande välljud var ägnat att bedåra: i sin tunga hade hon ett instrument, som hon virtuost förstod 

att stämma i de olika språkens skiftande tonarter. Hennes fenomenala språkkunskaper gjorde 

nämligen, att hon blott i sällsynta undantagsfall behövde anlita tolk. Med de flesta folkslag 

förhandlade hon personligen på deras språk, etioper, hebréer, araber, meder, parther och åtskilliga 

andra folk- i skarp motsats till sina företrädare, som inte ens skulle ha brytt sig om att lära sig 

egyptiska.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

I två decennier vidhöll hon sin plats på tronen, och styrde kungariket Egypten under en 

stormig tid. I det hänsynslösa spelet om makten handlade det om att vinna eller försvinna, 

inga regler eller rättvisa existerade. Ett människoliv var blott en bricka som i en stund kunde 

vara användbar för att i nästa utgöra ett hot som behövde undanröjas. Hon utgjorde själv ett 

stort hot för många och hade skäl att vara på sin vakt. Bara det faktum att hon som kvinna 

vågade hävda sig och stå stark i ett samhälle med starkt mansdominerade strukturer måste ha 

gjort henne extra utsatt för motstånd från olika håll. Hon hade nog ytterst få som hon ansåg 

sig kunna lita på. 

 

Cleopatra agerade djärvt och strategiskt i ett trängt politiskt läge med sitt liv som insats när 

hon med hjälp av sina närmsta mannar smugglades in i det palats som Caesar uppehöll sig i 

under sin vistelse i Alexandria (48-47 f. Kr.). Hon var i verkligheten inte förklädd till någon 

tjänsteflicka som i operans handling. Däremot var hon under själva insmugglingen gömd i en 

säck. Med sin verbala förmåga, pondus och utstrålning, lyckades hon alltså charma Caesar. 

Var det tal om kärlek, utöver den förmodade attraktionen dem emellan? 

 

 

Egyptiskt mynt föreställande 

Cleopatra, 48 f.Kr. 
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Mötet mellan 21-åriga Cleopatra och 52-åriga Caesar var laddat på många plan. Deras 

kärleksaffär innebar i förlängningen också en politisk allians mellan de två stormakterna 

Egypten och Romarriket. Ett samröre som från många håll skulle bemötas med stort 

motstånd. Stormakternas relation var komplicerad, präglad av konflikter och kraftmätningar 

sedan långt tillbaka. Cleopatras anfader, den legendariske fältherren Alexander den store, 

hade tvåhundra år tidigare byggt upp ett starkt imperium i öster med Egypten och den 

nygrundade hamnstaden Alexandria som mittpunkt. Efter hans död splittrades imperiet och 

delades upp i flera mindre så kallade hellenistiska riken, vilka ett efter ett hade erövrats av det 

spirande Romarriket. Egypten var det enda kvarvarande riket i öster av betydelse som 

fortfarande var självständigt. 

 

Med denna bakgrund kan man tänka sig att Caesars och Cleopatras relation inte var någon 

dans på rosor. Kanske var deras förtroende för varandra till en början begränsat av deras 

politiska roller och intressen. Å andra sida kanske det var just deras liknande livssituationer 

som skapade en samhörighet. De hade säkert heta politiska diskussioner. Kanske utbytte de 

idéer om hur de gemensamt skulle kunna utnyttja sina maktpositioner. Ett eventuellt giftermål 

hade kunnat öppna möjligheterna för en kraftfull sammanslagning av det romerska och 

egyptiska riket. Caesars bistånd till Cleopatra i striden mot hennes bror Ptolemaios var ett 

riskfyllt ställningstagande som kan tyda på att det fanns ett starkare känslomässigt band 

emellan dem.  

 

Caesar och Cleopatra fick en son tillsammans, Caesarion. Familjelyckan (om det nu var tal 

om någon sådan med all turbulens omkring dem) blev dock inte långvarig. 

Caesar var även han en måltavla för missnöje och rivalitet bland sina egna, år 44 f.kr dödades 

han av senaten i Rom vid ett sammanträde. Cleopatra levde vidare och fick senare ytterligare 

tre barn med den romerske fältherren Marcus Antonius, men de kapitlen ska jag inte skriva 

nu. Det är givetvis omöjligt att fastställa hur Cleopatra var och hur hon tänkte, men utifrån 

hennes livshistoria kan man förstå att hon var en väldigt stark och psykologiskt väl 

sammansatt person, med stor integritet och stort mod. Klok och grym på samma gång. 

Ett som är säkert är att hon levde ett hårt liv. Hon satte själv punkt för det när hon 39 år 

gammal tog sitt liv med en giftorm.  
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Formen för en barockaria 

 

I Julius Caesar är ariorna många, som sig bör i en barockopera. Ariorna dominerade innehållet 

i operorna under barocken, detta var en följd av sångarnas växande idolstatus och även den 

vokala teknikens utveckling. De varvas med instrumentala satser, kör-satser och recitativ.  

De båda huvudrollerna Caesar och Cleopatra har nio respektive åtta arior vardera. 

 

Kompositörerna skrev i stort sett alltid med någon speciell sångare i åtanke. Händel som hade 

ett stort kontaktnät runtom i Europa och överlag god ekonomisk budget därtill, kunde anlita 

de allra skickligaste primadonnorna och kastraterna för sina uppsättningar. 

 

Det är mycket litet ensemblesång i operan, med undantag för två duetter och två körsatser. 

Dialoger avhandlas i recitativen.  

Det finns två olika sorters recitativ;  

• Recitativo secco är ett torrt recitativ, med enbart cembalo och eventuellt cello. Det är 

det vanligaste recitativet som också för handlingen framåt. Det är den typ av recitativ 

som inleder arian ”Piangerò la sorte mia”. 

• Recitativo accompagnato är ett mer melodiskt recitativ ackompanjerat av stråkar, som 

ofta används för att förstärka en känslomässig höjdpunkt som inledning till en aria. 

Arior och körsatser är i motsats till recitativen mer stillastående, speglande ett känslotillstånd. 

 

Under barocken stod olika ackord, intervall och melodiska mönster för olika känslor, den s.k. 

affektläran, såväl kompositör och musiker som åhörare var bildad i denna. Ariorna skrevs i  

A-B-A-form, i den första A-delen presenteras temat, B-delen är ofta mycket kontrastrik i 

förhållande till A-delen, både när det gäller textens budskap och det musikaliska förloppet. 

Därefter följer en s.k. Da capo-del, en känslomässigt förhöjd reprisering av A- delen, i vilken 

sångaren fick visa upp sin tekniska skicklighet och uppfinningsrikedom i de ofta 

improviserade ornamenten och variationerna.  
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Ariorna 
I följande avsnitt kommer jag att presentera och beskriva var och en av de tre ariorna i tre 

steg. Allra först det textliga materialet med en svensk översättning. Här har jag också 

markerat ut var i texten arian är uppdelad i A- och B-del. Därefter följer min personliga 

återgivning och tolkning av det dramatiska och musikaliska skeendet.  

 
 
 

V'adoro pupille 
 

A.

V'adoro, pupille, saette d'Amore, 

le vostre faville son grate nel sen. 

 

B. 

Pietose vi brama il mesto mio core, 

ch'ogn ora vi chiama l'amato suo ben. 

 

Jag avgudar er, era ögon är som amors 

pilar, era gnistor behagar mitt bröst. 

 

 

Mitt upprörda hjärta som i varje stund 

kallar er sin älskade kärlek ber om ert 

medlidande. 

 

 

Dramaturgisk beskrivning 

För andra gången träffar Cleopatra och Julius Caesar varandra i hemlighet. Hon börjar få 

känslor för honom, det förvirrar henne, det var inte en del av hennes plan. 

Hon är i ett utsatt läge för Ptolemaios och hans mannar som vill röja undan henne. Med 

Caesar på sin sida kan hon ha en chans att återta tronen men ett enda felsteg kan innebära 

hennes undergång. Hon får inte förlora kontrollen nu. Kan hon ens lita på Julius Caesar, hans 

ord och blickar? 
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Hon vet själv alltför väl hur rollen ska spelas, hur man charmerar och manipulerar för att få 

vad man vill ha. Så vad vill han ha av henne?  

Det gäller att hålla huvudet kallt och känslorna på avstånd. Hennes välpolerade yta får ingen 

komma innanför, kanske inte ens hon själv. 

Men när hon tittar in i Caesars ögon mjuknar något inom henne, en osynlig hand tar av henne 

slöjan av misstänksamhet. Han ser henne och hon ser honom. 

Bortom maktspel och falskhet uppstår ett sinnligt samförstånd, en närvaro som är större än 

begär och flyktig åtrå. Orden får plötsligt en mening för henne. 

 Jag tror att jag älskar honom. 

  

 

Musikalisk beskrivning 

”V'adoro pupille” är så otroligt vacker och behagfull att lyssna på. Att analysera musiken 

känns nästan överflödigt, den har väl förtrollat mig precis som den gör med Julius Caesar.  

 

Musiken utstrålar lugn, pondus, sensualism och skönhet på samma gång. Klangen är generös 

och varm. Sångstämman rör sig för det mesta inom oktaven mellan ettstrukna F till tvåstrukna 

F, vilket också är ett sångligt bekvämt läge att blomma ut i. A-delen i F-dur och tretakt, 

präglas av högtidliga rytmer med upptakter på det tredje slaget som lutar framåt och längtar 

till den förlösande ettan. Rytmerna följer och framhäver ordens melodi. Stråkarna är rytmiskt 

och delvis melodiskt unisona med sångstämman, vilket också bidrar till koncentrationen kring 

texten.   

 

 

De för A-delen signifikanta pauserna ger också orden eftertryck. Nästan varje ord i första 

frasen åtföljs av en åttondelspaus;  

”V'adoro  *  pupille  *  saette d'amore  *  le vostre faville son grate nel sen” 

 

Musikernas gemensamma andning i dessa pauser förtätar spänningen på ett förföriskt vis. 

Effekten blir också att de melodiskt stegrande linjerna och framåtlutande rytmerna får ett 

motstånd. Dynamiken skiftar böljande, från sköra pianissimon till lustfyllt rusiga forten och 

allt däremellan. 
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B-delen i a-moll, är desto mer angelägen och ivrig i sin karaktär. Violinerna har jämna 

åttondelar som beslutsamt breder ut sig jämsides med sångens bönfallande melodi.  

Jag brukar känna en naturlig ökning och ännu mer påtaglig riktning i fraserna, inte på ett 

stressat sätt utan med lidelse och passion. 

Efter den förlösande B-delen, kan man tänka sig att hon vågar släppa mer på sin integritet i 

Caesars sällskap och i den återkommande A-delen sjunga fraserna med ännu mer innerlighet 

och ömhet för att visa hur mycket hon håller av och beundrar honom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Le coup au ceour” (1952) oljemålning av René Magritte.  
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Piangerò la sorte mia 

 

 

Recitativ 

E pur così in un giorno, perdo fasti e 

grandezze? 

Ahi fato rio! Cesare il mio bel nume, è 

forse estinto. 

Cornelia e Sesto inermi son, Nè sanno 

darmi soccorso. 

Oh Dio! Non resta alcuna speme al viver 

mio? 

 

 

Aria   

A. 

Piangerò la sorte mia, Si crudele e tanto 

ria, 

Finchè vita in petto avrò. 

 

B. 

Ma poi morta d'ogn intorno, 

Il tiranno e notte e giorno 

Fatta spettro agiterò. 

 

 

Hur kan man på en dag bli fråntagen 

rikedom och värdighet? 

Åh grymma öde! Caesar min älskade idol, 

är förmodligen utslocknad. 

Cornelia och Sesto är tillfångatagna och 

kan inte hjälpa mig. 

Åh Gud! Återstår inte det minsta hopp för 

mitt liv? 

 

 

 

 

Jag ska begråta mitt öde, så grymt och 

brutalt, 

Tills livet slutar att slå i mitt bröst. 

 

 

Men efter min död när jag återuppstår 

Ska den tyrannen dag och natt skaka av 

skräck inför min vålnad.
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Dramaturgisk beskrivning 

Cleopatra sitter i sin cell, fängslad av sin egen bror. 

Caesar är död.  

Jag som hade allt, han var mitt allt. Min ledstjärna har utplånats, nu har jag 

inget.  

Marken rämnar under mina fötter. 

Det är ingen idé att kämpa emot längre, kämpa emot mig själv, litenheten och 

rädslan.  

Tårarna kommer. Som ett svalkande regn efter en lång tids torka lindrar de själens öppna sår. 

Alla hennes tankar blottas och blir synliga för henne. Hon pendlar mellan självömkan och 

självförakt.  

Kanske är detta grymma öde inte mer än vad jag förtjänar.  

Jag har försummat livets gåva genom falskhet och girighet.  

Men jag hade inget val, vad kunde jag ha gjort annorlunda? 

Finns du Gud, hör du mig? Eller har du vänt mig ryggen? 

När hon tänker på Ptolemaios och Caesar som han tagit ifrån henne, tänds livets sista låga. 

Raseri och hämndlystnad flammar upp, kärlek och hat står sida vid sida, enade.  

Döda mig du, käre bror, men min ande kommer du aldrig åt. Som en vålnad 

kommer den att leva vidare och plåga din kropp och själ intill ditt sista 

andetag… 

Jag ska begråta mitt öde sjunger hon igen. Kraftlöshet och tomhet rymmer hennes tårar, 

hämnd och hat förbleknar mot ljudet av hjärtslagen. Hon förlikar sig med sitt grymma öde och 

döden. 
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Musikalisk beskrivning 

Denna arian är den mest kraftfulla och känslomässigt kontrastrika arian av dessa tre. Musiken 

gestaltar väl Cleopatras sinnesstämning i hennes svåra situation. Uppriktig sårbarhet övergår i 

mod och grymhet som stiger ur hennes överlevnadsinstinkt. Arian skulle kunna sammanfatta 

Cleopatras mångbottnade karaktär.    

 

Recitativet har en upprörd energi som med den sista hopplösa frågan; Gud, är det ute med 

mig? leder över och in i arians A-del. 

 

Cembalo och cello slår an arians och Cleopatras grundton, ett djupt och resignerat E. 

Cleopatra sjunger ”piangerò” i en enkel stegrande fras från ters till kvint, på andra och tredje 

slaget med betoning på ”-rò” på nästa etta. Violinerna upprepar samma sekvens en ton ner och 

leder åter över till sångstämman som från grundtonen E upprepar sin fras och förlänger den 

ytterligare denna gången- ”piangerò la sorte mia”. På detta sätt bär sång och stråkar fram 

orden och melodin tillsammans på ett molande vis.   

”Åh Gud! Återstår inte det minsta hopp för mitt liv?” 
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A-delen kan beskrivas som organisk och stilla flödande, det finns ingen stress. Continuo-

stämmorna, d.v.s. cembalo och cello, ligger som en stadig grund som övriga stämmor 

broderar kring. Karaktäristiskt för melodin är de stora intervallsprången. Som i den första 

frasen på texten ”finchè vita in petto avrò”, ordet ”vita” sammanlänkar ett lågt Fiss med ett 

högt Giss i en legatolinje. Denna gestik återkommer i arian och förmedlar en ödesmättad 

känsla, som rent fysiskt och tekniskt kräver att man kastar sig ut, blottande på något vis, som 

Cleopatra känner sig.  

 

A-delen avslutas instrumentalt, stämmorna klingar ut i stillhet och tystnad. Tystnaden avbryts 

tvärt av en helt annan klangfärg när violiner och continuo river av det första C#moll-ackordet 

i den kontrasterande B-delen i fyrtakt och nämnda tonart. Det är en helt annan tematik och 

energi, hetsig för att inte säga galen. 

 

”Mà poi morta, paus, d’ogn intorno”, instrumentstämmorna ger hennes ord eftertryck med 

sina sammanbitna fjärdedelar som markerar ettorna och treorna i de två första takterna, för att 

sedan bryta sig loss i tredje takten. Cembalon ligger som en motor på sextondelar, cello likaså 

och violinerna med fallande melodi på jämna åttondelar.  

 

Det är en rå kantighet över musiken med häftiga accenter och ett djävulusiskt sväng. 

Samtidigt finns det en övergripande linje i melodin och fraserna som svingande och seglande 

tar sig fram, segerviss och otämjbar. Orkesterns olika melodiska gester går igen i 

sångstämman, till en början bestämda åttondelar, ordet ”agiterò” illustreras av snabba 

koloraturer på sextondelar. Stora intervallsprång återkommer även här, med livskraftig och 

hotfull affekt. 
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Da tempeste 
 

 

A. 

Da tempeste il legno infranto, 

se poi salvo giunge in porto, 

non sa più che desiar. 

 

B. 

Così il cor tra pene e pianto, 

or che trova il suo conforto, 

torna l'anima a bear. 

 

 

 

Då stormen har krossat virket, 

och man därefter oskadd kommer i hamn, 

Vet man inget i övrigt att önska. 

 

 

När hjärtat går igenom smärta och gråt, 

och därur finner tröst, 

Kan själen på nytt glädjas. 

 

 

 

Dramaturgisk beskrivning 

Cleopatra har blivit befriad av ingen mindre än Julius Caesar, som hon och alla andra trodde 

var död. Mirakulöst klarade han sig välbehållen ur vågorna upp på land. I denna arian sjunger 

hon ut sin lättnad och lycka över att ha fått återse sin älskade välbehållen. 

 

Hon känner sig stark, men på ett annat sätt än hon gjort tidigare i livet, prövningarna har 

förändrat något inom henne. Kärlek och ödmjukhet inför livet uppfyller henne, denna kraft 

och rikedom övergår alla materiella begär.  

 

 

Musikalisk beskrivning 

Lätthet, hopp, lycka och beslutsamhet. Allt det rymmer violinernas unisona melodi som 

inleder arian och presenterar huvudtemat.  

 

En stigande treklang från grundtonen E-dur sätter an den sprudlande energin, likt en 

trumpetfanfar. Sångstämman kommer in några takter senare när samma figur upprepas, det är 

temat för texten; ”Da tempeste il legno infranto”.  
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Nästa fras; ”se poi salvo giunge in porto”, har en annan färg som gestaltar lugn och trygghet. 

Stråkar och continuo ligger på jämna sextondelar mot sångstämmans fjärdedelar, melodin är 

enkel och vaggar fram i ett harmoniskt samlat läge.  

 

Men med orden; ”Non sa piu che desiar”, tar en annan ivrig och jublande energi vid. Glädjen 

blir ordlös i de följande koloraturerna som ter sig som en lekfull konversation mellan 

ackompanjemanget och sångstämman. Därpå upprepas samma text med än mer segervisshet i 

näsa insats som är en variation på huvudtemat.  

 

Det är medryckande och dansant musik, som man bara inte kan låta bli att digga till!  

Varje fras andas och vibrerar av liv och energi som aldrig sinar, en fras föder en annan. Det 

finns ett naturligt driv framåt tack vare de många melodiska sekvenserna som mynnar ut i 

starka och uttrycksfulla kadensslut.   

 

B-delen i c#-moll speglar en annan mer eftertänksam, ödmjuk och kanske orolig sida av 

Cleopatras sinnestämning. Den nya tonarten visar vägen till det musikaliska uttrycket och 

tyngden i orden. Det är koloraturer även i denna del, men de är mjukare. Rytmerna är också 

lugnare med många överbundna toner över taktstrecken som förskjuter rytmerna och skapar 

spänning och även möjlighet till fina legatolinjer. Upprepade studsiga sextondelar på samma 

tonhöjd i en fallande harmonisk sekvens i både violin- och sångstämman förtätar uttrycket 

och man anar att B-delens avslut närmar sig.  

 

”Efter smärta och gråt kan själen på nytt glädjas” är budskapet i sista frasen ur vilken 

återgången in i E-dur och violinernas upplyftande inledning är sprungen. 
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Från notbild till kropp och intuition 

De tre ariornas varierande och kontrastrika musikaliska material speglar Cleopatras 

psykologiskt komplexa karaktär. Att gestalta henne kräver och inbjuder till att utforska sin 

teatraliska inlevelseförmåga i kombination med röstens tekniska kvaliteter och 

uttrycksmöjligheter. ”Teknik är också uttryck och känsla”, det är ett citat från min 

sångpedagog Eva Larsson Myrsten, det ligger mycket i det. Detta avsnitt kommer att handla 

om det. Praktiska, sångtekniska utmaningar, skillnader mellan ariorna och andra reflektioner 

kring inlärningsprocessen, från notbild till kropp och intuition. 

 

Det vokala omfånget… 
För de tre ariorna ligger mellan d1- a2. Med möjligheten att ornamentera efter sin individuella 

rösts kapacitet i ariornas B-del sjungs rollen av både högre och lägre sopraner och i vissa fall 

även av mezzosopraner. Själv är jag en hög lyrisk sopran med lätthet för koloraturer, kanske 

den vanligaste rösttypen i rollbesättningen av Cleopatra. Alla tre ariorna ligger väldigt bra för 

min röst och känns bra att sjunga. Men jag har förstås stött på en del svårigheter och 

utmaningar här och var. 

 

Händel-koloraturer 
”Da tempeste” var helt ny för mig till skillnad från de andra två ariorna som jag har sjungit 

tidigare. Den har fodrat ett antal timmar på övningsrummet. Sångstämman är snudd på 

instrumentalt skriven, med sina många koloraturer. Man behöver vara snabb i tanken för att 

tekniskt hänga med i koloraturerna, känna vart man är på väg harmoniskt och också känna 

den underliggande pulsen, så att inte tempot rasar iväg. I koloraturfraserna är det ofta väldigt 

korta andningspauser. Då är det viktigt att andas djupt och bottna i kroppen i de längre 

instrumentala delarna när man har paus. Annars tenderar andningen att bli hög och ytlig, då 

blir det ansträngande att sjunga. 
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Andning 
Andningen är fundamental för en god sångteknik. Jag försöker vara medveten om min 

kroppshållning, så att bröstkorgen inte successivt sjunker ihop. En god kroppshållning får jag 

genom att ta plats i rummet med min fulla längd och bredd. Det hjälper mig att hitta en fysisk 

styrka som känns ledig och på samma gång samlad och stabil. I det läget kan jag vidga 

bröstkorgen så mycket som jag av naturen behöver för att få in luft, utan att för den skull bli 

spänd och otymplig som en sprickfärdig blåsbälg. Det senare scenariot gynnar varken röstens 

eller kroppens smidighet. 

Text-bearbetning 
Som alltid när man sjunger är det oerhört viktigt att man bekantar sig med texten, gärna på 

flera sätt. Översätta den, analysera den och läsa den med olika betoningar och inlevelser. 

Lyssna på ordens melodi. Det förarbetet gör det mycket lättare att omsätta orden i toner 

sedan. Gemensamt för alla tre ariorna är att de är långa och med relativt lite textmaterial, som 

upprepas många gånger. Risken är att man efter A- och B-delen får brist på idéer och energi 

när det är dags för da capot av A-delen så att det blir lite slätstruket. Eller så händer 

motsatsen, att man av rädsla för att musiken ska bli ointressant uppfinner för många nya 

riktningar, så att helheten och uttrycket blir allt för spretigt.  

För att undvika dessa fällor och bibehålla spänningen genom hela arian gäller det att hitta en 

motivation till da capot i sin rollkaraktär, som relaterar till A och B-delen och förstärker dess 

uttryck. 

Lite om att ornamentera 

Möjligheterna till olika utsmyckningar och ornament i da capot är oändliga, men det gäller att 

välja ut dem med omsorg och känsla, så att det inte bara blir slentrian-mässiga ornament på 

varje ord som gör att fraserna blir osammanhängande och det vackra som Händel komponerat 

oigenkännligt. Fast för många idéer är förstås bättre än för få, så att man inte känner sig 

hämmad utan vågar pröva sig fram.  

 

Själv har jag lyssnat på olika inspelningar av ariorna för att få inspiration. Susanne Rydén har 

varit en stor hjälp, hon har gett mig olika förslag på ornament i interpretationsarbetet med 

ariorna vid lektionstillfällena tillsammans med barockensemblen.  
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Vissa ornament som jag har fastnat för har jag mer eller mindre fastlagt, som en grund jag kan 

känna mig trygg med. Får jag ett annat infall i stundens ingivelse, är det bara att köra.  

Det finns inte direkt något rätt och fel när impulsen är sprungen ur en känsla, så länge man 

håller sig inom ramen för Händels harmonik. 

 

Röstbehandling, vibrato eller inte 

Ett typiskt ideal för interpretationen av vokal barockmusik är ett sparsamt användande av 

vibrato. Jag har dock inte lagt så stor vikt vid det. Min röst har ett naturligt vibrato som jag 

inte behöver styra eller kontrollera, det följer mina musikaliska intentioner utan att jag 

behöver tänka på det. Att hålla tillbaka det i strävan efter konsekvent raka toner tror jag kan 

skapa spänningar och vara skadligt för rösten.   

 

Jag strävar efter ett sångtekniskt läge som känns fritt och hållbart, som kanske inte ska 

benämnas som ett läge utan en rörelse. ”Messa di voce” var ett uttryck som myntades på 

Händels tid, det handlar om flexibilitet i rösten och teknik som gör att man kan expandera från 

det sköraste pianissimo till ett forte och sedan gå tillbaka i nyans, allt på samma ton och med 

en likvärdig intensitet och färgrikedom hela tiden.  

 

Det kräver en full närvaro med hela sig själv och ljudandet. I en sådan fulländad ton ligger 

mycket uttryck, som når ut och fångar lyssnaren. Något som kan vara svårt och som man 

eftersträvar och övar på är att få denna kvalitet och klangfärg att vara jämn och flexibel över 

hela ens register, oavsett vokal.  

 

Att musicera tillsammans 

Till en början studerande jag in alla tre ariorna med pianoackompanjemang. När jag sedan 

började repetera och ha lektioner för Susanne Rydén tillsammans med barockensemblen 

upplevde jag musiken på ett nytt sätt. Den musikaliska dialogen mellan de olika stämmorna, 

såsom Händel tänkte sig den, blev lättare att höra och känna sig delaktig i. Jag tycker att 

stråkinstrumenten har en klang och nyansrikedom som är rätt lik sångröstens, de flätar sig 

samman fint med varandra.   
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På fri fot 

 

Så var titeln på̊ min examenskonsert. Efter mycket planerande, repetitioner och övande var det 

så dags att släppa musiken på̊ fri fot, inga omtagningar eller om och men.  

Konserten inleddes med ”V'adoro pupille” följd av ”Piangerò la sorte mia”, därefter följde en 

romans-del och en imaginär musikalisk och scenisk utflykt till Paris, slutligen återkom jag till 

Cleopatra med ”Da tempeste” som avslutande nummer. Efter publikens bifall bjöd cellisten, 

cembalisten och jag även på̊ ett extranummer; Henry Purcells ”Music for a while”. Den arian 

var ett av de första klassiska styckena jag sjöng, så det kändes fint att avsluta med den. 

I början av konserten var det mycket tankar av olika slag som cirkulerade i huvudet, jag hade 

mycket att hålla reda på i min roll som konferencier, sångerska och arrangör. Men den varma 

och positiva atmosfären i rummet, gjorde att jag snart kände mig bekväm på̊ scenen och i min 

roll som artist. Nervositeten och adrenalinet omvandlades till en skön energi, den där extra 

växeln som gör det till en härlig upplevelse att dela med sig av sången till andra.  

Det visuella uttrycket under Händel-ariorna var avskalat, scenbilden utgjordes av 

barockensemblen i en halvcirkel med mig i mitten, utan någon scenografi eller rekvisita, 

musiken stod i fokus. Det var så vi hade stått under våra repetitioner, en formation som 

kändes skön för det kammarmusikaliska musicerandet och lyssnandet.  

Jag tycker att den slutliga konsertversionen av ariorna blev bra. Vi hade en fin närvaro i vårt 

musicerande och energin i det känslomässiga uttrycket var nog den bästa hittills. Ur den 

energin uppstod en hel del nya ornamenteringar och fraseringar som jag inte hade prövat 

tidigare. Vid något tillfälle i ”Da tempeste” tappade jag bort mig bland alla koloraturer i da 

capo-delen, men lyckades improvisera till något så att jag kom på̊ banan igen, jag tror inte att 

det var någon mer än jag som upplevde förvirringen.  
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Sångtekniskt så upplevde jag att ”V’adoro pupille” var den av ariorna som kändes allra bäst. I 

den fick jag till en varm och fritt flödande klang över hela registret. Det var visserligen inga 

stora tekniska problem i de andra två ariorna men i vissa partier upplevde jag att rösten 

kändes lite tung och med mindre lyster på höjdtonerna. Jag tror att jag gick in i karaktären och 

det musikaliska uttrycket lite på bekostnad av den sångtekniska medvetenheten ibland. Att 

lägga ”Da tempeste” som sista nummer i konsertprogrammet var lite djärvt med tanke på att 

den kräver mycket energi och vokal briljans, men där och då kändes det helt rätt.  

 

Jag stod bakom scendraperierna och pustade ut ett slag i väntan på att få göra entré till den 

instrumentala inledningen av ”Da tempeste”. Snart klingade den första jublande frasen ut i 

konsertsalen och mitt adrenalin försattes åter i gungning. Med energifyllda steg gick jag ut på 

scenen. 

 

På det stora hela kände jag mig efteråt väldigt nöjd med min insats och uppfylld av hur roligt 

det var att genomföra konserten tillsammans med mina inspirerande medmusikanter.  

Det enda som fattades var väl pyrotekniken då, och en Carola-fläkt. Det får vi ordna till nästa 

gång! 
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Slutligen 

 
Jag har umgåtts med Händels musik, Cleopatra och inte minst, denna textliga avhandling i en 

intensiv period nu. Det har varit både berikande, mödosamt och roligt.  

 

Cleopatra är en känslomässigt engagerande rollkaraktär som har varit underbar och 

stimulerande att få fördjupa sig i både musikaliskt och dramatiskt. Min tolkning av henne har 

utvecklats och förfinats under instuderingsarbetet med ariorna. Tidigare hade jag en vag och 

ogrundad uppfattning om vem Cleopatra var som historisk person. I undersökandet av detta 

har bland annat den historiska skildringen Kleopatra- liv och legend, varit en stor tillgång. 

Boken beskriver hennes liv och samtid. Läsningen har bjudit in till eftertanke; varför agerade 

hon si och så, vad kan hon ha känt och tänkt, hur hade jag själv tänkt och känt i samma 

situation? 

 

Jag hoppas att jag kommer få ikläda mig rollen som Cleopatra många gånger i livet.  Nu har 

jag väckt henne till liv i mig, så återstår det att se hur och när våra vägar kommer att korsas i 

framtiden. 

 

Det är spännande och härligt att tolkningen av en operakaraktär egentligen aldrig kan 

betraktas som färdig. Man skapar en operakaraktär utifrån sig själv och sina egna erfarenheter. 

Dessa förändras i livet, ibland från en dag till en annan. Därför är det naturligt att en 

rolltolkning förändras och omprövas, kanske många gånger. Dessutom är musik och teater ett 

lagarbete, ett givande och tagande av impulser som bidrar till att tolkningen från en gång till 

en annan förändras och utvecklas, beroende på var, när och hur.  

 

Händels musik slutar aldrig att trollbinda och inspirera mig. Viss musik har förmågan att 

befria och öppna upp rösten, så är det med Händels musik för mig. Den stärker min egen 

musikaliska intuition och vilja att utvecklas för att kunna följa den fullt ut. Tänk att så pass 

gammal musik kan kännas nyskapande i mig. Det är en härlig känsla och erfarenhet som jag 

kommer ha med mig när jag interpreterar annan slags musik.  
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Jag vill öva och bli bättre på att sceniskt våga hålla en riktning, att se och lyssna och vara i det 

som sker. Att omsorgsfullt vårda varje ton och musikalisk fras. På ett underligt vis så existerar 

skapandet och musiken i en tidlös sfär. Så upplever jag det. Sfären är inte min eller din och 

den har ingen yttre eller inre gräns. När man hänger sig åt något så är man där.  

 

 

 

 

 

  

    Scenfoto från konserten ”på fri fot” 
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