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I oktober 1783 avreste Gustaf III med ett litet följe på en nio 
månader lång resa till Italien och blev därmed den förste svenske 
regenten att besöka Rom sedan drottning Kristina. Det var lika 
mycket en politisk och diplomatisk resa som en kulturell. Många 
viktiga kontakter knöts och många nya konstnärliga, teatrala och 

musikaliska impulser från Italien befordrades till Sverige. 
Ett av de intressantaste evenemangen tog plats i den ryske 

ambassadörens palats i Neapel, då en ny tillfälleskantat framfördes 
konsertant för Gustaf III och hans följe. Kantaten Gli Elisi o sia L’ombre 
degli eroi (De elyseiska fälten, eller hjältarnas skuggor), som skrevs 
1784 inför Gustaf III:s besök i Neapel, är en märkvärdig blandning av 
två ideologiska världar: den absolutistiska hovallegorin och den sena 
upplysningens avantgardistiska estetik. I stycket framträder andarna  
av Gustaf III:s mest firade föregångare, Gustav Vasa och drottning 
Kristina, bland stora hjältars själar i Elysium för att hylla sin efterträdare. 
Librettot skrevs av den toskanske poeten Ranieri Calzabigi (1714–1795) 
och musiken av en av 1700-talets mest upphöjda kastrater, Giuseppe 
Millico (1737–1802). 

Calzabigi sökte reformera alla fasetter av europeisk musikteater  
och utmana gränserna för 1700-talets dramatiska estetik: ämnesval, 
struktur, karaktärisering, poetiskt språk, tonsättning, visuell utformning, 
scen rörelse, liksom funktionen av dans och kör. Han är kanske mest 
känd som Christoph Willibald Glucks librettist för Wienoperorna 
(Orfeo ed Euridice, Alceste och Paride ed Elena), medan hans libretton 
för andra kompositörer fallit i relativ glömska. Millico hade varit Glucks 
favoritsångare.

Millico satte musik till Calzabigis Ipermestra o Le Danaidi 
(Hypermnestra, eller Danaiderna – från början skriven för Gluck),  
och vid Gustaf III:s besök i Neapel framfördes delar av detta verk 
konsertant för kungen, med Gli Elisi som prolog.

Librettot refererar i positiva ordalag såväl till Gustaf III:s vänskap 
med Katarina den Stora som till statskuppen 1772, något som kungen 
uppskattade. Detta väcker emellertid flera frågor om Calzabigis syn  
på dessa händelser och hur han inom ramen för kantatens estetik 
hanterar den politiska bilden av kungen av Sverige. Gli Elisi kan på  
det sättet ses som en dokumentation över förhandlingarna mellan 

Program

Välkommen av Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm,  
samt ordförande i Sällskapet Gustaf III Jennie Nell

»Akademiens ledamöter som arkadiska herdar« av författaren och  
akademiledamoten Horace Engdahl 

»Grefven af Haga i Arkadien: Om sjukdom, diplomati och kultur  
under Gustaf III:s italienska resa« av Jennie Nell 

»Diplomati genom teater: Gustaf III och kantaten Gli Elisi« av Magnus Tessing 
Schneider, Stockholms universitet (Performing Premodernity) 

Om musikforskningen kring stycket:  
Mark Tatlow (Performing Premodernity/Sällskapet Gustaf III), Olof Larsson, 

Björg Ollén och Elin Gabrielsson (Drottningholms Barockensemble) 

Publikfrågor 

— Paus —

Konsert 

Gli Elisi o sia L’ombre degli eroi  

Sigrid Vetleseter Bøe, sopran
Rodrigo Sosa dal Pozzo, countertenor

Drottningholms Barockensemble

Medlemmar ur Gustaf Sjökvists Kammarkör
Dirigent: Mark Tatlow
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Sverige och Europa i ett kritiskt skede i historien: de sista åren före den 
franska revolutionen.

Fil.dr. Magnus Tessing Schneider, Stockholms universitet, medlem i 
forskningsprojektet »Performing Premodernity« arbetar för närvarande 
med forskningsprojektet »Upplysningsantropologi och italiensk opera: 
Ranieri Calzabigis revolutionära teater«. Nyligen uppmärksammade  
han forskarvärlden på det sedan länge bortglömda partituret till tillfälles-
kantaten på Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm.

Vi vet genom kungens brev till Gustav Philip Creutz att han önskade 
se kantaten översatt till svenska och publicerad i svensk press för att 
visa folket hur monarken firades utomlands, något som till synes aldrig 
kom till stånd. Det faktum att både hela partituret och de separata 
körpartierna har bevarats kan emellertid vara ett tecken på att stycket 
avsågs att uppföras i Sverige vid något tillfälle, även om detta aldrig 
verkar ha skett. 

I ett försök att bättre förstå tillfälleskantanten som genre och dess  
kulturella och politiska roll under gustaviansk tid planerades två upp -
sättningar av hela stycket i ett forskningssamarbete mellan Sällskapet 
Gustaf III, forskningsprojektet Performing Premodernity och 
Drottningholms Barockensemble. Den första uppsättningen var en 
publik föreställning som genomfördes den 1 juni 2018 i samarbete med 
Ulriksdals Slottsteater Confidencen då Gli Elisi sattes in i ett svenskt 
gustavianskt musikaliskt sammanhang. 

Kvällens uppsättning är den andra, med fokus på tillfällighetskantaten 
som genre och dess bäring på operans utveckling, liksom på musikens 
politiska och diplomatiska funktion under det sena 1700-talet. Konserten 
föregås av korta, populärvetenskapliga föreläsningar som sätter in 
italienska resan, musiken och tillfälleskantaten i en historisk-politisk 
kontext.

Drottningholms Barockensemble tackar Svenska Akademien, Kungliga Patriotiska 
sällskapet, Sven och Dagmar Saléns stiftelse, Johan och Jakob Söderbergs stiftelse 
samt Stiftelsen Tornspiran för generösa bidrag.


