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– I samma stund som vi fokuserar på 
Violetta som »horan« distanserar vi oss från 
henne. Men jag vill hålla henne nära intill. 
Jag har försökt hitta och skapa situationer 
som går att relatera till – då vi behöver 
spela roller eller utföra handlingar som vi 
inte är bekväma med. För att förstå hur jag 
själv är Violetta. Hur hon är en av oss, och 
hur vi alla är Violetta.

Regissör Ellen Lamm är verksam sedan 
tjugo år och meriterad inte minst från  
Dramaten där hon haft ett regelbundet  
samarbete med scenograf och kostymör 
Magdalena Åberg. Tillsammans har de  
skapat !era hyllade uppsättningar. Nu 
arbetar de för första gången tillsammans på 
Kungliga Operan. För Ellen är den den 
"ärde uppsättningen i huset, efter Före- 
ställningen av Sven-David Sandström (2016), 
Den långa, långa resan (2017) och Orlando 
(2019), de sistnämnda båda av Johan  
Ramström för Unga på Operan. När jag 
trä#ar henne på Kungsholmen är det en 
vecka till repetitionsstart av La traviata. Vi 
börjar med att prata om titeln – på italienska 
»den vilseförda«. Vad ryms i den de$nitionen 
av en människa?

Violetta kan betraktas som vilseförd såtill-
vida att hon är utsatt för ett hänsynslöst 
förtryck. Ellen betonar vikten av att dock 
inte fastna i bilden av Violetta som enbart 
»den utsatta«. Det handlar om möjligheten 

till identi$kation, och om att det är drama-
turgiskt mer intressant att se henne som den 
åtråvärda »gudinnan«. På det sättet blir 
fallhöjden högre, kollisionen hårdare – den 
prostituerade be$nner sig på marken från 
början.

– Och till skillnad från gifta kvinnor i 
1850-talets Frankrike väljer Violetta vem 
hon vill ligga med och när hon vill göra det. 
Hon har möjligheten att avvisa en man, och 
disponerar sin egen ekonomi. På det sättet 
äger Violetta en form av frihet, säger Ellen. 

La traviata hade urpremiär 1853, fem år 
efter publiceringen av den litterära förlagan 
– Kameliadamen av Alexandre Dumas d y.  
På 1850-talet behövde en kvinna inte mycket 
mer än älska jordiskt före äktenskapet för 
att betraktas som fallen – ur en patriarkalt 
moralisk aspekt är Violetta »vilseförd« av 
uppenbara skäl. Men kanske är det inte 
fråga om moral i Verdis titel, kanske åsyftar  
»det vilseförda« snarare människans be-
gränsade möjlighet att fritt välja sin väg i 
livet? 

Ellen liknar Violetta vid ballerinan i asken 
som man vrider upp med en nyckel och som 
snurrar runt när man öppnar locket. 

– Ballerinan väljer inte att dansa, utan 
styrs av mekanik. Så länge hon stannar i sin 
låda är hon beundrad. Men vad händer om 
hon försöker lämna lådan?

Även om Violetta och Alfredo har olika 

Regissör Ellen Lamm i ett samtal om sitt arbete med 
La traviata, människans potential att tänka fritt och drömmen 

om frigörelse från begränsande samhällsstrukturer. 

    »Vad h!nder n!r en 
m!nn"ska vågar gå emot  
KONVENTIONERNA?«

förutsättningar menar Ellen att båda lever 
instängda i ett samhälle som inte låter män-
niskor fullfölja sin potential. Däri bottnar 
den omstörtande styrkan i deras kärlek.

– Det som är upprörande för samhället är 
inte att de ligger med varandra – utan att 
Alfredo låter bli att betala för det. Att de 
lever med varandra enbart av kärlek, utan 
att inordna sig, hotar hela systemet. Deras 
kärlek har en revolutionär kraft.   

För Ellen är det viktigt att förstå La traviata 
mot bakgrund av 1850-talets Paris – tiden 
och platsen för originalet. Revolutionen 
1848 leder till allmän rösträtt för män, 
1851 utropas Napoleon III till kejsare. En 
öppning mot reformer och frihet följs av 
gränser och tabun. Napoleon inför censur. I 
samhället växer motsättningar mellan pöbel 
och borgerlighet och de senares rädsla för 
revolution.

– Verket skapas i en tid då folk känner 
på sig att den rådande samhällsordningen 
snabbt kan ställas på ända. I förlängnin-
gen leder det till människans rädsla för 
andra människor, till inskränkningar och 
konformism. Den som stra#ar Violetta 
för hennes livsval är inte först och främst 
Alfredos pappa, Germont, utan samhället. 
Och vilka är samhället? Vilka är det som vill 
att Violetta ska hålla sig till reglerna? Det är 
förstås jag själv, du, vi alla.

%&'()*+,- )&. /)%0123+ Magdalena 
Åberg har placerat uppsättningen i en 
anatomisk teater, en spelplats som går att 
associera till en rättssal, en tjurfäktning-
sarena eller till sjukhuset La Salpêtrière, där 
vetenskapsmän som Jean-Martin Charcot 
och Sigmund Freud utförde experiment 
inför publik på psykiskt sjuka kvinnor.

Hur kommer det sig att ni placerar La traviata 
just här? 

– Den som be$nner sig på bordet i den 
anatomiska teatern ligger naken och död 
inför en hel åskådarläktare av män. Det är 
den ultimata bilden av utsatthet.

Den anatomiska teatern är utformad som 
en halvarena – med publiken i salongen 
som den återstående halvan blir det en 
helarena. Vi är alla Violetta, men också det 

samhälle som betraktar henne. Den grupp 
av människor som dömer henne.

– Grupper i sig är varken onda eller goda 
men där $nns något slags inneboende 
längtan efter urladdningar, en drift att se till 
att det »händer saker«. I La traviata svänger 
gruppen väldigt snabbt – först dyrkar man 
Violetta, sedan förnedrar man henne och 
slutligen försvarar man henne. Man följer 
strömmen. Det är en mörk bild av män-
skligheten som !ock.

Ellen drar en parallell till konstnären Ma-
rina Abramovi4s performanceverk Rythm 0. 
Verket, uppfört 1974, gick ut på att publiken 
under !era timmar $ck skada Abramovi4 
o#entligt. Det gick så långt att sessionen 
$ck avbrytas, och efteråt konstaterade 
Abramovi4: »5ey could not stand my per-
son because of what they had done to me«.

– Människor som vet att de gått över 
gränser fortsätter gärna gå över gränser för 
att slippa insikten om att de gjort fel, säger 
Ellen.  

Vi återknyter till titeln igen, »den vilse- 
förda«. Vem är det som uttalar orden i titeln 
– en fördömande röst eller en försonande? 
Om vi alla är Violetta, är vi alla då också  
o#ren och förövarna? 

För Ellen är La traviata framför allt en 
berättelse om vad som händer när en män-
niska vågar bryta mot reglerna och gå emot 
konventionerna: Vad händer när en kvinna 
inte längre ägs av någon? Och vad händer 
med den som accepterar den kvinnans 
frihet?

Det är inte bara Violetta och Alfredo som 
sitter fast i systemet – Germont gör det 
också. Alla följer de !ockens mönster, spelar 
enligt de regler som är uppsatta på förhand. 
Alla är de o#er för samhällsstrukturen. Och 
allas befrielse är önskvärd.

– Att se berättelsen på det sättet är väl mitt 
sätt att göra en mer humanistisk tolkning. 
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