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Kerstin Avemo

Sopranen Kerstin Avemo har hyllats och prisats 
!ör sina många enastående rollgestaltningar, 
både i Sverige och internationellt. På Göte-
borgs operan möter hon i slutet av november 
publiken i O"enbachs fantasiopera Ho!manns 
äventyr, där hon denna gång spelar alla de tre 
kvinnliga huvudrollerna. Hennes debut på 
Göteborgsoperan kom #$$#, i rollen som Lulu 
i Alban Bergs opera med samma namn, en 
tolkning som samma år belönades med både 
Svenska Dagbladets operapris och tidskriften 
Operas pris. På Göteborgsoperan har hon 
bland mycket annat gestaltat Violetta i La 
Traviata, Lucia i Lucia di Lammermoor och 
Juliette respektive Kvinnan i dubbeluppsätt-
ningen Nyckeln till drömmarna/Vox Humana. 
Förra året tog hon ytterligare ett steg när hon 
skapade en scen!öreställning av Schönbergs 
fragmentariska melodram Pierrot Lunaire, där 
hon tillsammans med fem musiker !örmedlade 
sin tolkning av de #% ingående sångerna. 

Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund! 
Text: Sara Michaëlsson! 
Foto: Peter Claesson, Lennart Sjöberg och Brinkho"/Mögenburg
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–  # $ %  & '  ( ) * +  ', ( ) - %  som uppfordrande att !å ett 
stipendium som är avsett !ör utveckling och !örkovran, säger 
Kerstin Avemo. Och jag har redan huvudet fullt av projekt och 
idéer som jag skulle vilja genom!öra!

Vi trä"as i Göteborg, någon vecka in i juni, strax innan den 
sista !öreställningen av Viva la mamma! på Göteborgsoperan. I 
Donizettis komiska opera, som också är Claes Ericssons debut 
som operaregissör och -librettist, spelar Kerstin Avemo ope-
rasångerskan och divan Gunilla Coriander, en roll där hon till 
fullo kan utnyttja sin känsla !ör komik och timing. Att på olika 
vis och från olika håll öppna operans ganska slutna världar och 
låta sig överraskas av nya perspektiv är ett ämne som i hög grad 
engagerar Kerstin Avemo. Vilka hennes egna drivkrafter är, om 
var!ör ny&kenhet och vetgirighet är en !örutsättning !ör konst-
närligt skapande, är några av de ämnen vi återkommer till gång 
på gång under samtalet. Men vi börjar med att fråga om hennes 
egen väg in i konsten.

Hur blev musiken och operan ditt sätt att uttrycka dig på!
– Det är en så svår fråga att svara på. Särskilt som jag egentligen 
inte tycker att det har funnits några aktiva val. Jag har bara ald-
rig på allvar övervägt något annat. 

Har sången alltid varit din uttrycksform!
– Jag har sjungit så länge jag kan minnas, men jag skulle snarare 
säga att jag alltid har uttryckt mig. Jag ser mig inte främst som 
sångerska utan som artist. Någon som letar efter nya uttryck 
hela tiden. Det är det som driver mig – att leta efter och upp-
täcka nya uttryck. Ju mer specialiserad man blir inom en rutin, 
desto större är risken att man blir en konservator. Man kan bli 
oerhört skicklig på att återskapa verk – vilket verkligen inte är 
ett hantverk att se ner på – men det är inte min primära driv-
kraft och inte heller min primära talang.

Det är en intressant distinktion du gör när du säger att du 
främst ser dig som artist, inte sångerska. När började du att 
tänka på ditt uppdrag i de banorna!

Tv: Kerstin Avemo och regissören Claes Eriksson 
under repetitionsarbetet med Viva la mamma! 

Th: Kerstin Avemo som operadivan  
Gunilla Coriander i samma .öreställning.



125124 Stenastiftelsen Årsbok 2022 Kerstin Avemo

– Det har jag nog alltid 'ort. Som tonåring var jag otroligt 
intresserad av bildkonst, teater, självklart av att sjunga, men 
också av att agera på andra sätt. Jag är övertygad om att intres-
set !ör de olika konstarterna kan berika det man gör. Det är 
!örstås väldigt roligt att !å ägna sig åt en konstform som, när 
den är som bäst, verkligen är ett allkonstverk. Där det ljudmäs-
siga och det visuella kan smälta samman till en helhet. I bästa 
fall vet inte publiken vilka element det är som skapar den totala 
upplevelsen.

– Så var det !ör mig. När jag gick på högstadiet pratade jag 
mycket med min mormor om vad jag drömde om att göra och 
sade till henne att jag ville bli dirigent. Det tyckte hon lät väl-
digt osäkert och !öreslog att jag istället skulle bli sångerska, om 
jag nu måste ägna mig åt något så riskfyllt som ett konstnärligt 
yrke. Hon !örställde sig att sångerska var en tryggare väg, vil-
ket kan diskuteras… Ingen i familjen var konstnärligt oriente-
rad, vare sig på mammas eller pappas sida, även om de kommer 
från helt olika bakgrund och representerar hela klasskalan. När 
jag var i femtonårsåldern !öreslog min mamma att jag skulle 
ska"a mig en ”riktig” utbildning vid sidan av, men jag lär ha 
svarat att det var detta till hundra procent, eller ingenting alls. 

Så musiken "nns inte riktigt i familjen!
– Jo, den &nns, fast på amatörbasis. Mina !öräldrar var aktiva 
körsångare och vi lyssnade mycket på musik hemma, klassisk 
musik. Bägge mina !öräldrar är läkare. Jag är !ödd och upp-
vuxen i Stockholm, men min pappas släkt är från Malmberget. 
Han och hans syster var den !örsta generationen som läste 
vidare på (mnasium och högskola. På mammas sida är det mer 
en stockholmsk akademikerbakgrund. 

 – Jag tänker tillbaka på det en hel del nu när jag själv har 
barn, som konstant har översköljts med olika konstnärliga 
uttryck under hela sin uppväxt. Jag tycker att det är ganska 
befriande att minnas det milda ointresse mina !öräldrar visade 
!ör det jag höll på med. Att aldrig någonsin ha behövt känna 
ett tvång att prestera det ena eller andra. Att inte motarbetas 
är naturligtvis jätteviktigt, men det är också skönt att varken 
pushas eller gödas, utan !å vara ifred och växa på egen hand.

Vad var det som #ängslade dig och #ångade ditt intresse som 
tonåring? När du bestämmer dig #ör att ägna dig åt någon 
form av konstnärlig verksamhet är du unge#är i samma ålder 
som dina barn är nu, eller något yngre.

– Viljan att pröva olika uttryck. Det är också en så magisk period 
av livet, det &nns en sådan expansiv, inneboende kraft, ett driv. 
När man ser tillbaka på det som vuxen, eller ser det hos sina 
egna barn, känner man sig helt )egmatisk i jäm!örelse. Det är 
som den där sommargrönskan som växer så starkt att det näs-
tan blir farligt. När man kombinerar den intensiteten med en 
vilja att pröva olika uttryck, det vill säga olika former av kom-
munikation, öppnar sig hela tiden nya möjligheter. Från början 
kan man ingenting, men så börjar man bena och undersöka och 
sätta ihop det ena med det andra. 

Är operavärlden en självklarhet när du i tidiga tonåren ser en 
framtid inom konsten och musiken fram#ör dig!

– Inte operavärlden men operan! När jag gick på högstadiet 
och senare musik(mnasium hade vi möjlighet att gå på ope-
ran i Stockholm alla kvällar i veckan !ör sextio kronor, och det 
'orde jag hela tiden. Vi kunde !å biljetter på tredje raden och 
se varenda !öreställning som gavs. När jag 'orde en utbytes-
termin i Wien var det samma sak. Jag hade sådan hemlängtan 
och kände ingen, men jag gick på operan varje kväll och såg allt. 
Det är klart att inte allting var bra, men i varje !öreställning 
man ser &nns det någon kvalitet, någon detalj man kan lära sig 
av, enskildheter som sätter tankarna i rörelse. 

– Det som är så speciellt med att vara med i ett operaverk är 
också att man blir en del av något större, en liten kugge i ett stort 
hjul. En organism som egentligen bara lever i de korta ögonblick 
den möter publiken i salongen. Att text och små prickar på ett pap-
per, kan !örvandlas till levande materia i mötet med en människa 
som fyller tecknen med innehåll, slutar aldrig att fascinera mig. 

Minns du någon särskild uppsättning från den tiden som grep 
dig speciellt!
Ja, absolut. Det var många, men en av de starkaste upplevel-
serna var när jag såg Madame Bu"er#y med Hillevi Martinpelto 
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i huvudrollen. Då var jag tretton-*orton år. Jag var klasskam-
rat med dirigenten Kjell Ingebretsens dotter och vi satt precis 
bakom orkesterdiket och såg honom dirigera. På den tiden var 
han bara någon man åt mellis hos! Att han många år senare 
skulle bli den som gav mig möjlighet att komma till Göteborg, 
hade nog ingen av oss kunnat !öreställa sig. När det tragiska slu-
tet kommer och Madame Butter)y tar livet av sig ser jag att det 
börjar rinna blod över hela scenen. Det droppar ner i orkester-
diket. Jag har sett den här !öreställningen senare. Det &nns inte 
en droppe blod. Det var en rent hallucinatorisk upplevelse, som 
kom ur en kombination av den oerhört starka konstformen och 
den person jag är, och fram!örallt den ålder jag befann mig i då.

Du går ut Operahögskolan $%%% och debuterar på Folkoperan 
som Violetta i La Traviata, är med i produktioner på bland 
annat Drottningholmsteatern och Stockholmsoperan. $%%$ 
kommer du till Göteborg. Hur gick det till!

– Kjell Ingebretsen, som jag då inte trä"at sedan högstadie-
tiden, kom och såg La Traviata, och berättade att han letade 
efter en Lulu. Jag tyckte !örstås att det lät fantastiskt och 
bestämde mig genast !ör att söka. Jag åkte ner till Göteborg, 
&ck provsjunga och &ck rollen. Jag minns att jag, utan!ör ope-
ran i Stockholm, mötte en äldre sångerska som fnös när hon 
såg mig. ”Det är ju helt absurt att du skall göra Lulu nu – vad 
skall du då göra om tjugo år?” 

Hur var det att komma till Göteborgsoperan under de åren!   
Upplevde du någon skillnad mot hur det var i Stockholm!   
Och hur var det att ta sig an en så svår roll i början av 
karriären, vad händer med dig som artist och konstnär!

– Jag tyckte att det var otroligt roligt. Jag kände mig genast stöt-
tad och välkomnad och upplevde att det fanns en stark sam-
manhållning i huset, en stolthet över det man 'orde. Det var 
också en period i Göteborgsoperans historia då många viktiga 
och modiga uppsättningar skapades.

– Att !å ge sig i kast med något så extremt, tidigt i livet, gör 
att man !örstår att det inte &nns några gränser !ör vad man kan 
göra, bara man vill. Det är bra att lära sig svåra saker när man 

Alban Bergs opera 
Lulu från /012 bygger 
på två berättelser av 
Franz Wedekind. Det 
dröjde dock till /022 
innan den tredje akten 
fram.ördes o"entligt. 
Denna version 3ck sin 
svenska premiär på 
Göteborgsoperan 4554, 
med Kjell Ingebretsen 
som dirigent och 
Kerstin Avemo i 
huvudrollen. 
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är ung. Då har man fortfarande kvar en sorts o!örskräckthet, 
som delvis beror på bristande erfarenhet, men som hjälper en 
att bara kasta sig ut utan att vara rädd. Och det är så mycket 
lättare att lära sig saker som ung – allt fastnar med en gång. 

– Men sedan ser verkligheten inte alls ut som när man läser 
andras cv, eller sitt eget !ör den delen, där framgång !öljer på 
framgång, och allt bara verkar vara en spikrak väg framåt. Det 
är viktigt att påminna sig om att man oftast bara är en bricka 
som skall passa in i någon annans idé och vision, det är inte så 
att uppsättningar formas efter dig. Överhuvudtaget tycker jag 
att det vore välgörande och viktigt att !å höra andra berättelser 
än de lyckliga framgångssagorna, att !å ta del av och dela de 
perioder som oundvikligen drabbar varje skapande människa, 
stunderna när man helt kör fast och inte kommer någon vart. 
Tänk så intressant det skulle vara att !örstå och lära sig mer om 
olika vägar att ta sig ur de tillstånden. 

– Jag uppskattar också att kunna växla mellan huvudroller 
och mindre roller. Där &nns det ofta utrymme att leka mer 
och inte enbart fokusera på sig själv och sin egen prestation. 
Om man bara är livrädd !ör att inte framstå i all sin glans, blir 
man lätt litet endimensionell och självupptagen. I mindre 
roller, där man tar ett steg tillbaka, kan man öva sina öron, 
plötsligt höra den där &olslingan som spelas så snyggt och 
&nna ett sätt att svara på den. Hitta det lekfulla, tända gnis-
tan som !år alla att vakna till och vara närvarande till hundra 
procent. De där oslagbara ögonblicken som är vår konst-
forms stora rikedom.

En uppsättning där det lekfulla samspelet tycks ha haft en 
bärande roll är Viva la mamma!, Claes Erikssons nyskrivna 
omtolkning av Donizettis komiska opera Le convenienze ed 
inconvenienze teatrali. Hur var det att arbeta med Claes 
Eriksson, som kommer från ett helt annat sammanhang!

– Det var verkligen jätteroligt och befriande på många vis. Jag 
uppfattar honom som kompromisslös på ett ganska osvenskt 
sätt. Med stor integritet. Även om alla sångare i ensemblen 
inte hör till samma generation, är många av oss präglade av ett 
synsätt där man skall ställa frågor om undertexter, vad känner 

Gaetano Donizetti 
(/202–/676) .öddes och 
dog i Bergamo. Han 
komponerade närmare 
05 olika operor, de 
8esta i belcantostil. 
Tvåaktsoperan Viva 
la Mamma hette 
ursprungligen Le 
convenienze ed 
inconvenienze teatrali 
och hade premiär i 
november /642 på 
Teatro Lirico i Milano. 
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Pierrot Lunaire, Göteborgsoperan 454/.
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karaktären, vad har hänt innan, vilken är vägen framåt, etce-
tera, etcetera. Då var det otroligt välgörande att !å svaret ”Nja, 
jag tycker faktiskt inte att det här är den sortens roll.” 

– Det &nns ju annars ofta en tendens att !örsöka skapa djup 
som inte existerar. Som jag ser det är stora delar av den populära 
italienska operalitteraturen, som många älskar idag, egentligen 
dåtidens musikal. Det är underhållning, det är sentimentalt på 
ett sätt som människor !örstår, det &nns inga hinder eller svårig-
heter som ställer sig i vägen, inget motstånd. Det kan vara jät-
te&nt, underbart och väl'ort, men när vi !örsöker att återskapa 
det hundra år senare och ger det ett innehåll som det inte har, blir 
det märkligt. Vill vi ha en annan komplexitet &nns det massor av 
annan opera att spela, !ör att inte tala om alla nya verk man kan 
skapa. Men vill vi spela det här, med vackra melodier som folk 
blir glada och berörda av att lyssna på, och sopraner som dör 
på slutet, så är det inte mer än så. Det är vad det är, varken mer 
eller mindre. Jag tycker att det är vitaliserande med någon som 
kommer in med en helt ny blick och en annan sorts fantasi.

Den sortens kreativa ny"kenhet och o#örutsägbarhet är väl 
helt avgörande om operakonsten skall #örbli levande!

– Ja, visst. Och det handlar egentligen bara om att se och lyssna, 
att upptäcka nya nivåer, hitta det där som gör att även det 
som sjungits och spelats oändligt många gånger !år en annan 
belysning och !örvandlas. Det &nns ingen motsättning mellan 
!örnyelse och att spela äldre verk. För min del var Christoph 
Marthalers uppsättning av Franz Lehárs operett Giudi"a ett 
exempel på just den sortens överraskning. Den hade premiär i 
München i december #$#% och jag ser verkligen fram mot de nya 
!öreställningar som är på gång under våren #$#+. 

– Det började med att jag &ck en !örfrågan !ör några år sedan 
om att sjunga &skar)ickan Anitas roll. Min !örsta tanke när jag 
läste librettot var ”Vad är det här? Var!ör vill någon sätta upp 
en operett av det här slaget? Skall jag som vuxen kvinna spela 

’den lilla &skar)ickan’?!” Sedan kom pandemin, tiden gick och 
det slutade med att jag tackade ja. Jag insåg att det måste ligga 
något helt annat bakom som 'orde att en regissör som Martha-
ler intresserade sig !ör verket. Men jag hade ingen aning om vad. 

– Giudi"a är skriven %,+-. Librettisten mördades i Auschwitz. 
Det Marthaler gör är att han, tillsammans med sin dramaturg, 
hugger upp hela stycket, kastar in musik av Schönberg, Berg, 
Sjostakovitj, Bartók och så vidare. Så mitt i det glättiga kom-
mer det plötsligt en sång av den österrikiske tonsättaren Viktor 
Ullmann, som satt i koncentrationslägret Theresienstadt och 
skrev de här sångerna under samma tid som Lehárs operett 
spelades på scenerna. 

– Det är något av det bästa jag har varit med i. Marthaler 
'orde också om handlingen och lade in en dialog ur Sladek, en 
pjäs av den österrikisk-ungerske !örfattaren Ödön von Horváth, 
som handlar om den svarta armé som bildas i Weimarrepubli-
ken, och lät min &skar)icka bli revolutionär. Jag tycker att den 
här uppsättningen visar vad man kan göra om man vågar vara 
konsekvent och inte bara låter det stanna vid ytliga grepp och 
markörer. Men det är också en uppsättning som väckte oerhört 
starka reaktioner. Vid premiären möttes Marthaler av en våg av 
burop från delar av publiken.

Vad beror det på tror du!  Och hur var det att arbeta med 
Christoph Marthaler!  Han räknas som en av de stora #ör-
nyarna inom scenkonsten, men är också omstridd.

– Det är intressant, men jag tror att den starka motviljan delvis 
handlar om att man vill ha kvar den romantiska bilden av de här 
styckena och den tid verket skapades i. Det provocerar att !å 
den bilden ifrågasatt och belyst från ett annat håll. Att det lyfts 
fram vad som också skedde parallellt. Och den tyska publiken, 
inte minst i Bayern, visar vad den tycker på ett helt annat sätt 
än en svensk publik. 

– Jag tycker att det är fantastiskt att jobba med Christoph 
Marthaler, men det är många av mina kollegor som inte gör 
det. Man väntar och väntar, han tänker inte på att det sitter 
människor som inte har haft något att göra på sju timmar. Man 
vet inte när det är paus, man vet inte när det börjar. Men när 
det sedan väl händer är det magiskt. Man går in i en värld och 
en vision som han har skapat tillsammans med sitt team. Alla 
bra regissörer är teampersoner, de vet vilka de behöver omge 
sig med !ör att nå fram till det de vill uppnå, vilka som kan 

Franz Léhars musi-
kaliska komedi i fem 
scener urupp.ördes på 
Wiener Staatsoper i 
januari /017, med Léhar 
själv som dirigent. En 
av inspirationskällorna 
var 3lmen Marocko 
från /015, med Marlene 
Dietrich och Gary 
Cooper i de bärande 
rollerna. 

Den schweiziske 
regissören Christoph 
Marthaler, .ödd /09/, 
slog igenom /001 på 
Volksbühne i Berlin, 
med sin uppsättning 
Murx den Europäer! 
Murx ihn! Murx ihn! 
Murx ihn! Murx ihn 
ab!, ett requiem över 
kommunismen och 
DDR-regimen. I sina 
radikala omtolkningar 
av teater- och 
operarepertoaren 
använder han ofta 
upprepningen som 
dramaturgiskt grepp. 
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bidra och ge den feedback som är nödvändig. Det är ett pågå-
ende samtal. Visst har det 'orts uppsättningar där handlingen 
!ör)yttats till en annan tid, men att som här, verkligen skapa 
något helt nytt sker sällan. 

Apropos överrakningar, du har vid &era till#ällen samarbetat 
med musiker utan#ör den klassiska världen och tillsammans 
med dem uppträtt med bland annat kabaretsånger av Schön-
berg och Kurt Weill. I det senaste projektet jobbade du med 
musiker från jazz- och improvisationsscenen som till exempel 
Per Texas Johansson och Johan Graden och sjöng bland annat 
en version av en Rammsteinlåt. Vad betyder det att vara i 
ett sammanhang som skiljer sig så radikalt från den värld du 
vanligtvis be"nner dig i!

– Det är något jag verkligen vill fortsätta att utveckla, den krea-
tiva energi som uppstår i det mötet är så livgivande och rolig. 
Men det är svårt att samordna projekt av det här slaget som sak-
nar all &nansiering, man !år ta de möjligheter som uppstår. Att 
jobba tillsammans med musiker som är vana att skapa sina egna 
!örutsättningar är befriande, den tröghet som &nns inbyggd i 
stora institutioner !örsvinner. Jag imponeras av !örmågan att 
snabbt hitta in i och ut ur musiken, rörligheten, lyssnandet.

– Att sjunga just den låten av Rammstein var en gammal dröm 
som blev verklighet. Texten till ”Hilf mir”, som låten heter, byg-
ger på en av berättelserna ur Pelle Snusk, den om )ickan som 
leker med tändstickor och slutar som en askhög. Det är i princip 
texten rakt av, bara litet moderniserad. Jag har alltid tyckt att 
Rammstein har mycket mer med mitt eget uttryck att göra än till 
exempel Andrea Bocelli. Man kan vara konsekvent i sin egen värld 
och !ölja sin egen linje, även om den avviker från det !örväntade.

Ett projekt som vi måste tala om är Pierrot Lunaire, en upp-
sättning som du själv skapade #ör Göteborgsoperan och som 
blev en stor framgång. Berätta om processen, hur gick det till!

– Jag hade !ört Pierrot Lunaire på tal långt tidigare, men det var 
!örst under pandemin som möjligheten öppnade sig. Redan på 
ett tidigt stadium visste jag att jag ville samarbeta med koreo-
grafen Annika Lindqvist, som jag hade jobbat med !örut. Jag 

Arnold Schönbergs 
melodram Pierrot 
Lunaire komponerades 
/0/4 på beställning 
av operasångerskan, 
kabaretartisten 
och skådespelaren 
Albertine Zehmel. 

började att fundera på hur de olika karaktärerna rörde sig och 
betedde sig och mycket av gestiken som &nns i själva musiken 
blev självklara ingångar. Sedan involverades pianisten Karin 
Holm och vi bestämde tillsammans vilka musiker som skulle 
vara med. Det var ett helt fantastiskt arbete, ett samarbete 
där vi verkligen fungerade som ett team. Annika hade skrivit 
ner alla mina ursprungliga idéer och när jag vid något till!älle 
började att tvivla och undra om det verkligen skulle gå att göra 
på det sätt jag hade sett fram!ör mig, var det hon som höll fast 
vid visionen. ”Du har sagt att vi skall göra så här, nu prövar 
vi.” Det var idén som var det viktiga, att vi gemensamt kunde 
!örverkliga den utan att kompromissa. Schönberg har skrivit 
att alla musiker är solister och därmed likställda sångstämman, 
vilket jag tolkar som att alla är Pierrot. Personen Pierrot blir ett 
duplicerat tillstånd som hela tiden !örvandlas. Jag har nog ald-
rig 'ort något som jag känt att jag har varit så konsekvent och 
organiserad i. Det var otroligt spännande att parallellt arbeta 
med det kroppsliga, fysiska uttrycket och den intellektuella 
analysen och verkligen låta dem smälta samman. 

Vad har det inneburit att du själv var så drivande och "ck 
möjlighet att genom#öra din egen vision!  

– Just nu svämmar huvudet över av saker jag vill göra. Erfaren-
heterna från Pierrot Lunaire, där jag &ck möjlighet att arbeta 
med något i sin helhet, gör det lockande att fortsätta. Det är 
!örstås väldigt roligt att vara en del av någon annans idé och 
vision också, men jag hoppas att kunna skapa nya sammanhang 
där jag kan !ölja min egen linje. Jag har )era idéer som jag arbe-
tar parallellt med och absolut vill pröva, men det hela är på ett 
så tidigt stadium än att jag är litet ovillig att säga !ör mycket. 

– Blir det inget så blir det inget, men jag måste i alla fall !örsöka, 
annars slutar det aldrig att surra i huvudet.

Är det svårt att hitta det utrymme som krävs #ör att kunna 
genom#öra dina egna projekt!

– Ja, det kan det verkligen vara. Men jag hoppas att jag med 
tiden kan freda den plats kreativiteten behöver. Det handlar om 
att kunna tacka nej också. Att våga ta risken att avstå från en 
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! !!         Som musiker lyssnar vi på musiken 
lika mycket "ör att kunna skapa den som "ör 
att "örstå den. Vi hör medmusikanternas puls 
och frasering och lyssnar efter vår egen plats 
i det gemensamma skapandet. Vi lyssnar även 
på publiken. Deras reaktioner och andning 
påverkar fram"örandet med en magisk 
direkthet vi aldrig fullt ut kan "örstå.

Favoritverktyg:
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roll även om det inte omedelbart dyker upp någon annan pro-
duktion. Det är faktiskt så att dåliga saker gör en själv sämre. 
Man tappar något.

– Jag har inte undervisat särskilt mycket, men jag har 'ort 
några masterclasses. Nu låter jag väl som en gammal sto&l, 
men jag blir !örblu"ad över hur många unga sångare främst 
tycks intressera sig !ör marknadsmässiga, praktiska frågor. 

”Hur ska"ar jag en agent?” ”Hur gör jag !ör att komma med i 
en produktion?” Det är självklart viktiga frågor, men jag tycker 
också att man skall fostras in i !örutsättningslösa konstnärliga 
samtal där man pratar om sina visioner. Gärna i möten mellan 
de olika konstarterna och disciplinerna. Det är märkligt att vi 
inte oftare tar chansen att lära av varandra, utbyta erfarenheter.

– Det skulle vara jätteintressant att diskutera hur det sam-
talet kan hållas levande med årets övriga kulturstipendiater. 
Vilka frågor en ung generation ställer till sig själva och andra.

När den här texten publiceras är vi i början av december och 
Ho!manns äventyr har just haft premiär på Göteborgsoperan. 
Kan du redan nu berätta något om hur du tänker kring din roll, 
eller snarare dina roller, och vad operan betyder #ör dig!

– Jag tycker att det är ett helt magiskt verk och ett exempel på 
när en opera bara exploderar och gör en berättelse #$$ gånger 
bättre. Jag ser väldigt mycket fram mot att börja arbeta med 
!öreställningen.

Vad är det du dras till!
– Att det på en gång är helt absurt och ändå samtidigt jättevarmt 
och sentimentalt. Att O"enbach lyckas kombinera det utan att 
hamna i det banala. Sedan &nns det mer traditionellt roman-
tiska inslag som Antonia-akten, som handlar om en sångerska 
som sjunger ihjäl sig. Jag kan inte med ord beskriva vad det 
betyder !ör mig. Att veta att man närmar sig något som är helt 
livsfarligt, men som inte går att styra ifrån. 

Vad innebär det att du gör alla de tre kvinnliga huvudrollerna 
i Ho!manns äventyr!  Det hör väl knappast till vanligheterna 
att verket sätts upp på det viset!  

Jacques O"enbach 
(/6/2–/665) kompo-
nerade närmare 
/55 operetter innan 
han avslutade sin 
karriär med den 
ofullbordade operan 
Ho!manns äventyr, 
baserad på ett urval 
av ETA Ho"manns 
skräckromantiska 
berättelser. O"enbach 
dog fyra månader .öre 
premiären, som ägde 
rum på Opéra-Comique 
i Paris i februari /66/. 
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Kerstin Avemo

Född :;<= i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Utbildning
:;;<–>??? Operahögskolan i Stockholm

Priser och utmärkelser
>?:@ Medaljen Litteris et Artibus
>??> Svenska Dagbladets operapris, Tidskriften Operas operapris
>??: Folkoperans Vänners soliststipendium

Scen- och konsertverksamhet, urval
>?>> Olympia/Antonia/Giulietta/Stella i Ho!manns äventyr, 

Göteborgsoperan; solist Ich geh unter lauter Scha"en, Ruhrtriennalen, 
Bochum; Gunilla Coriander i Viva la Mamma, Göteborgsoperan

>?>: Pierrot i Pierrot Lunaire, Göteborgsoperan (samt regi och 
.öreställningskoncept); Anita i Giudi"a; Bayerische Staatsoper;  
Elle i La voix humaine, Hamburg Staatsoper;

>?>? Mimi i La Bohème, Göteborgsoperan 
>?:; Juliette/Hon i Nyckeln till drömmarna/Vox humana, Göteborgsoperan; 

solist i Gerard Barrys The Stronger, Concertgebouw Amsterdam;  
solist Schwanengesang, Enniskillen International Beckett Festival;  
Oscar i Un ballo in maschera, Grand Théâtre de Genève

>?:A Leila/Lilith i Tristessa, Stockholmsoperan; Leticia i The Exerminating 
Angel, Den Kongelige Opera Köpenhamn

>?:< Violetta Valéry i La Traviata, Göteborgsoperan; Helen i Futari-Shizuka, 
Philharmonie de Paris och Kölner Philharmonie; Gilda i Rigole"o, 
Staatstheater Darmstadt

>?:@ Mélisande i Pelléas och Mélisande, Stockholmsoperan;  
Nattens drottning i Troll#öjten, Stockholmsoperan; 

>?:B The Maid i Powder her Face, La Monnaie De Munt Bryssel;  
Olympia/Giulietta I Ho!manns äventyr, Bregenzer Fiestspiele 

>?:C Eurydike i Orfeus &Eurydike, Göteborgsoperan
>?:= Despina i Così fan tu"e, Teatro Real Madrid
>?:> Giulietta Capuleti i I Capuleti e i Montecchi, Göteborgsoperan
>?:: Lucia i Lucia di Lammermoor, Göteborgsoperan
>?:? Iris i Semele, Theater an der Wien; Zerlina i Don Giovanni, Festival de 

Aix-en-Provance, Bolsjojteatern Moskva
>??@ Gilda i Rigole"o, Folkoperan Stockholm
>??B Kristin i Julie, La Monnaie de Munt Bryssel 
>??> Lulu i Lulu, Göteborgsoperan
:;;A Amor i Orfeus och Eurydike, Drottningholmsteatern

– När en kvinna gör alla rollerna är det som att återta rätten 
till berättelsen och visa de olika facetterna av en enda män-
niska. Det har nog !örekommit att man har 'ort så )era gånger 
tidigare, men jag har själv aldrig sjungit alla rollerna. Det som 
verkligen är annorlunda i den här uppsättningen är däremot att 
det är )era Ho"mann. Det är olika sångare som sjunger honom 
i olika åldrar. Så perspektivet är vänt – Stella är konstant och 
Ho"mann är )era personer. Att !å göra alla kvinnorna är en 
dröm som går i uppfyllelse. 

Vad handlar den drömmen om!  
– Det är som med Pierrot: Att !å vara )era. Att sjunga en lång roll 
kan vara spännande. Men att !å använda sig av teatern !ör att 
berätta om en människas komplexitet på ett mycket mer avan-
cerat sätt än vad man gör i en vanlig, linjär berättelse är något 
extra. Att det dessutom är fantastisk musik och jätteroligt att 
sjunga är ytterligare en kvalitet. Men det som verkligen !år mitt 
hjärta att slå är den underbara bristen på logik! Här &nns hela 
spektrat, det romantiska, det tragiska och det komiska, precis 
som livet är.  


