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I et iltert øjeblik råbte Bertel Haarder 
engang »Pis mig i øret« til en journalist. 
Det er en gængs talemåde og refererer 
på ingen måde til øret som erogen 

zone. Helt umiskendelig urinsex melder sig 
derimod på Det Kongelige Teaters intimscene 
Takkelloftet, når en gejl stuepige i operaen 
Powder Her Face iført sort negligé strinter løs 
på hertugen af Argyll.

Det er kun en nichegevinst i forhold til 
den historiske hertugindes udsvævelser. Ved 
skilsmissen i 1963 fik hun til boulevardpres-
sens fryd i retten opregnet godt 88 elskere. 
Mest flagrant var fotodokumentationen af et 
blowjob, hvor mandens hoved af gode grunde 
ikke var kommet med på billedet. Forsøgene 
på identifikation strakte sig helt til regeringen 
og kongehuset.

Den skotske rigmandsdatter Ethel 
Margaret Wingham, født 1912, blev som 15-
årig gravid med skuespilleren David Niven, 
siden som 21-årig gift med en golfspillermil-
lionær, Sweeney, som hun forlod som 33-årig, 
for så i 1951 at blive formælet med hertugen 
af Argyll. Omgivet af skandalernes brus holdt 
hun længe skansen på det fashionable Hotel 
Dorchester, men endte med som 80-årig at 
dø forarmet på et plejehjem i London. To år 
efter udødeliggjordes hun for alvor, da engelsk 
musiklivs wonderboy Thomas Adès i 1995 
skabte sin mesterlige kammeropera Powder 
Her Face, en erindringssuite for 16 musikere 
og fire sangstemmer.      

RAMMEN er den fallerede, men ukuelige 
ekshertugindes dvælen ved fortidens eska-
pader. Hendes sangstemme skal kun lyde 
blokeret, når hertuginden skal sunde sig oven 
på et blowjob. Man sanser det næppe, for det 
lysvågne orkester, som Adès har forkælet med 
et halvt dusin intermezzi plus den sprinklende 

ouverture, tiltrækker sig næsten al opmærk-
somhed.

Det er musik af en så raffineret præcisions-
rablende beskaffenhed, at hvad der i normal 
passionsopera er rødglødende, her bliver aldeles 
hvidglødende. I denne spærreild af dartspilsto-
ner lever sangstemmerne deres kødelige liv helt 
uramponeret.

Sopranen Anne Margrethe Dahl er eminent 
dybtloddende i hertugindens maniske musik, 
scenisk agerer skuespillerinden Christina Dahl 
Helweg-Larsen den unge ubændige kvinde, 

som hertuginden engang var, mens pirrende 
plageånder udføres af mezzosopranen Sofie 
Elkjær Jensen, tenoren Alexander Sprague og 
bassen Sten Byriel. Alle fanget i et afskallet 
hotelrum med badekar, dobbeltseng og en 
nærgående elevator.

Scenografen Madeleine Boyd lader også 
kostumerne changere i tidsspandet fra 1934 
til 1990. At et maleri bliver levende, tager vi 
næsten som en selvfølge. Dirigenten Robert 
Houssart fremelsker det væld af dårende ulide-
ligt klarsyn, der skaber burlesken om til en tra-

gedie. Så var det alligevel ikke pornofoni. Det 
er instruktøren Orpha Phelan, der med sikker 
hånd tilføjer den stumme erotomane flane, 
hertugindens sitrende fortidsskygge. Betagende 
at rollen varetages af Anne Margrethe Dahls 
datter.

Det Kongelige Teater. Takkelloftet på Operaen. 
”Powder Her Face” af Thomas Adès. Dirigent: 
Robert Houssart. Instruktør: Orpha Phelan. 
Scenografi og kostumer: Madeleine Boyd.
1., 3., 9. & 16. april. 

Opera. Den sprudlende genistreg Powder Her Face af Thomas Adès på Takkelloftet. Det Kongelige Teaters intimscene fra sin bedste side i 
kammeropera om skandale-hertuginde. 

Kødeligt liv

Roomservice. Det gejle hotelpersonale gennemspiller hertugindens eskapader. Anne Margrethe Dahl, Sofie Elkjær Jensen og Sten Byriel.  
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Komponisten John Frandsen er ble-
vet fejret på sin 60-års fødselsdag 
ved en CD-udgivelse på Dacapo 
Records med en række sange fra 

perioden 1987 til 1993. Broderparten af dem 
blev opført live ved fødselsdagskoncerten i 
Stavnsholtkirken i Farum, hvor Frandsen er 
organist.

Der blændes op for en kvartet af unge 
sangere, bestående af tre norske, Liv Oddveig 
Midtmageli, Lise Davidsen og Aleksander 
Nohr, samt komponistens søn Morten Grove 
Frandsen, der er kontratenor og for nylig ved 
Operaakademiets afgangsforestilling kunne 
opleves som en både affabel og nådesløs Nero 
i Monteverdis opera Poppeas kroning. Nu 
rammer han med Orsi Fajger ved klaveret 
dysterheden i Winternächte, fire digte af 
Hermann Hesse, såvel som det løsslupne i 
Seven Silly Songs, akkompagneret af Jesper 
Sivebæk på guitar. Sublimt lavpulserende, 

næsten udåndende sange, kontra snublende 
staccato fornøjelser. 

En helt tredje tone slås an i Frandsens 
cyklus Songs of Innocence (Sange om uskyld) 
til tekster af William Blake, fremført med 
tindrende brillans af sopranen Liv Oddveig 
Midtmageli, ligeledes akkompagneret af 

Jesper Sivebæk. The Echoing Green (Genlyd 
fra fælleden) fremmaner næsten bims sorg-
løshed. Vi husker Liv Oddveig Midtmageli i 
en helt anden skyggeverden som en gribende 
Ethel Rosenberg i Joachim Holbeks og Rhea 
Lemans opera The Rosenbergs. Den anden 
Blake-cyklus, Songs of Experience (Sange om 
erfaring), celebreres af Lise Davidsen, der med 
sin mørke klang fordrejer hovedet på solsik-
ken i Ah! Sun-flower, skåner det uskyldige 
insekt i The Fly og beruser sig i forfald i The 
Garden of Love. Hun er også sammen med 
pianisten Sofia Wilkman betroet Lystens 
liturgi, et ekstatisk værk, hvor Højsangen på 
latin flettes sammen med lyrik af Pia Tafdrup. 

Derudover er der på CD’en fire digte af 
Henrik Nordbrandt. Her akkompagnerer Sofia 
Wilkman den malmfulde baryton Aleksander 
Nohr. Digtet Tornerose med den fejende ind-
ledning »da du igen spillede mozart/ gennem-
trængte dine hænders duft/ hele slottet« bliver 
i Frandsens alkymi ikke et salonstykke, men 
en længslens rugekasse, og når Nordbrandt 

med krum hals i De dødes vejskilt fremmaner 
schubertsk vinter, lever vejløsheden uafven-
deligt i klaverstemmen, mens sangerens røst 
ekvilibristisk følger digterens livgivende legen 
blindebuk med døden.

Alt sammen toner fra et tilbagelagt århund-
rede. Komponisten som ungt menneske. 
John Frandsen står i den nye tid med sine syv 
operaer i klar zenit. Sidst kom i 2015 som et 
krystallinsk vidunder Ibsens Et dukkehjem og 
som smerteligt aktuelt norsk tema i 2013 det 
storslåede Requiem til minde om ofrene på 
Utøya. På CD-coveret til Songs åbenbarer sig et 
idyllisk landskab – indtil bjergmassivet og be-
voksningen afslører et kæmpemæssigt liggende 
mandshoved. Et forunderligt fikserbillede af 
musik står til rådighed for det opladte sind.

John Frandsen. SONGS for solo voice, piano & 
guitar. Lise Davidsen, Liv Oddveig Midtmageli, 
Morten Grove Frandsen og Aleksander Nohr. 
Jesper Sivebæk, guitar. Sofia Wilkman og Orsi 
Fajger, piano. Dacapo 8.226582.   

Møde ved milepælen. Komponisten John Frandsens ungdomsværker i blændende fortolkning.

Sange i sjælsro og tumult
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