
                                             

 

 
 

 

MANON LESCAUT         
Opera i 4 akter af Giacomo Puccini fra La Scala 2019 – 132 min. ex pause. 

 

Dette er historien om den smukke unge kvinde, der er tvunget til at træffe sit valg: et liv i fattigdom med sin 

sande kærlighed Des Grieux, eller et liv med penge og privilegier. Maestro Riccardo Chailly og den anerkendte 

instruktør Sir David Pountney står for en ny produktion af den tidligst kendteste version af Puccinis første 

triumf Manon Lescaut. Forskellen mellem denne originale version, der opførtes i Torino i 1893 og dén, der først 

blev iscenesat på La Scala et år senere, er sidste del af første akt, hvor Puccini viser sin fantastiske orkestrale 

virtuositet. Sir David Pountney lader handlingen foregå som en jernbanerejse, der ender på en nedlagt station i 

ørkenen, med den centrale idé om at Puccinis Manon, i modsætning til Prévosts roman er mindre fordærvet end 

ødelagt af et samfund, der ikke vil tilgive. Med: María José Siri som Manon Lescaut, Massimo Cavalletti som 

Lescaut og Roberto Aronica som Renato des Grieux. 
 

Både Massenets Manon og Donizettis Manon Lescaut hører til noget af det mest sentimentale indenfor opera. 

Hvor Massenets slutter i et fængsel i Frankrig, ender Donizettis i en ørken i Amerika.  

 

Den oprindelige handling 

 

1 akt. 

Den unge student des Grieux står foran postgården i Amiens. Da postvognen endelig kommer, stiger den 

smukke Manon ud sammen med sin bror og den rige Geronte. Des Grieux betages af hendes skønhed og giver 

sig i snak med hende. Hun fortæller, at hun efter en affære med en rig elsker nu skal i kloster. Imens opdager 

des Grieux’s ven Edmondo, at Geronte forbereder en bortførelse af Manon. Han fortæller det til des Grieux, som 

overtaler Manon til at stikke af sammen med ham i Gerontes vogn. 

  

2 akt. 

Manon har netop forladt des Grieux, for hans penge er sluppet op. Nu lever hun i luksus med den rige Geronte. 

Men hun keder sig og længes efter des Grieux, som hun virkelig elsker. Hun betror sig til sin bror og beder ham 

hjælpe sig. Des Grieux kommer mens hun har dansetime og hun kaster sig angrende i hans arme. Han har 

vundet penge i spil og kan nu tilbyde hende det liv hun gerne vil leve. Geronte kommer til, men trues til at trække 

sig tilbage. Men Lescaut kommer og fortæller at Geronte er gået til politiet for at få Manon arresteret. Manon vil 

dog samle sine smykker sammen, før hun flygter, men spilder kostbare minutter. Da hun endelig er klar til at 

tage af sted, er tiden forpasset og hun arresteres og føres til fængslet. 

 

3 akt. 

Manon er blevet dømt til transport og er ved at blive sendt til Amerika. Lescaut har en plan om at redde hende, 

men dette mislykkes. I sidste øjeblik overtaler Des Grieux kaptajnen til at lade ham ledsage hende for at ”befolke 

Amerika”, som kaptajnen ulykkeligt udtrykker det. 

 

4 akt. 

Manon og Des Grieux er sluppet fri af fangenskabet og forsøger nu gennem ødemarken at nå frem til grænsen. 

Udmattet og dehydreret dør Manon i sin elskedes arme.  

 



Dirigent: Riccardo Chailly er italiensk dirigent. I 1973 blev han assistent for dirigenten Claudio Abbado ved La 

Scala i Milano, hvor han debuterede som dirigent i 1978. Riccardo Chailly dirigerede i begyndelsen af sin 

internationale karriere mest opera (bl.a. i Milano, Wien, London og New York), men han har senere koncentreret 

sig om koncertvirksomhed. Siden 2005 har Chailly været leder af operaen og kapelmester ved 

Gewandhausorkesteret i Leipzig, med hvilket han har foretaget betydelige cd-indspilninger af Ludwig van 

Beethovens og Johannes Brahms' symfonier. I 2015 blev Riccardo Chailly udnævnt til chefdirigent og senere 

musikdirektør ved La Scala i Milano siden 2017. Han blev musikdirektør for Lucerne Festival Orchestra siden 

2016 og i februar 2021 annoncerede orkestret en forlængelse af hans kontrakt frem til 2026.  

Instruktør: Sir David Pountney er britisk teater- og operainstruktør og librettist, internationalt kendt for sine pro-

duktioner af sjældent opførte operaer og nye produktioner af klassiske værker. Han har instrueret over ti 

verdenspremierer.  I sæson 2021-2022 står han for 8 opsætning. 

Manon Lescaut: María José Siri er uruguayansk sopran. Hun er blandt dagens førende sopraner i et repertoire, 
der omfatter mange af Verdis og Puccinis heltinder såvel som ikoniske Verismo-roller. Siri steg til international 
berømmelse, da hun havde succes ved indvielsen af Teatro alla Scalas sæson 2016/2017, hvor hun debuterede 
i titelrollen i Madama Butterfly, dirigeret af Riccardo Chailly. Hun blev straks en af de mest efterspurgte i rollen 
som Cio-Cio-San, hvor hun bragte den japanske Geisha til mange prestigefyldte operahuse.   Maria José Siri er 
modtager af Oscar della Lirica i 2017 i kategorien Bedste Sopran. 
 

Lescaut: Massimo Cavalletti har med sin rige, robuste bariton og sit overbevisende skuespil hurtigt etableret 
sig på scenerne i de mest prestigefyldte operahuse og festivaler i hele verden.   
 
Renato des Grieux: Roberto Aronica er italiensk tenor. Han gæsteoptræder i alle de største operahuse og på 
de store festivals.  Hans repertoire omfatter bel canto- og Verdiroller  
 
Geronte de Ravoir: Carlo Lepore er italiensk bas. Hans store internationale karriere fortsætter i dag i de store 
operahuse i Italien og rundt om i verden med et bredt repertoire, der spænder fra barokken til det tyvende 
århundrede, hvor han synger de store bas- og baritonroller, både sjove og seriøse. 
 
Edmondo: Marco Ciaponi er italiensk tenor. Han er en af de mest lovende unge sangere i den internationale 
operaverden. Vinder af ”Operalia” konkurrencen. Hans virke er indenfor bel canto- og Verdiroller. Han optræder 
også regelmæssigt ved koncerter i værker som Haydns skabelse, Beethovens niende symfoni  og Rossinis 
Stabat mater. 
 
Øvrige medvirkende: 
Krovært: Emanuele Cordaro – Sanger: Alessandra Visetin – Sergent: Daniele Antonangeli  
Kaptain: Gianluca Breda 
 

Giacomo Puccinis (1858-1924) stil anfægtes af musikforskere. Det kan være fordi Puccini lagde vægt på 

melodier og en indlysende folkelig appelkraft og manglede ”dybde”. Men nu mere end 118 år efter opførelsen 

af premieren på hans første succesopera, La Boheme, vedbliver hans operaer at dominere på alverdens 

operascener. En opgørelse over de mest spillede operaer i 2020-2021 viser Madama Butterfly 4 pladsen, Tosca 

på 6 pladsen, og La Boheme 7 pladsen. Seriøse musikkritikere og -historikere har understreget, at Puccini ikke 

hører til blandt de virkelig store komponister, men det er et faktum, at operaens historie for det brede publikum 

starter med Mozart og ender med Puccini.  

 Puccinis orkestrering viser stærk indflydelse fra Verdi og endda Wagner. Den tilpasses specifikke orkestrale 

konfigurationer og orkesterfarver til det dramatiske øjebliks krav. Hans operaer opviser en enestående 

beherskelse af orkestrets farver og en særlig evne til at skabe atmosfære gennem orkestret. 

 Puccinis værkers struktur er bemærkelsesværdig. Selv om det i et vist omfang er muligt at opdele hans operaer 

i arier eller ”numre” (som hos Verdi), fremviser hans partiturer generelt et stærkt konstant gennemløb, måske 

endnu et udtryk for Wagners indflydelse.  

Som Wagner anvendte Puccini ledemotiver i forbindelse med roller og følelser. I modsætning til Wagner er 

Puccinis motiver statiske. Hvor Wagners motiver udvikler sig til mere komplicerede figurer i samklang med 

personernes udvikling, forbliver Puccinis uændrede operaen igennem. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner
https://da.wikipedia.org/wiki/Ledemotiv


Et andet karakteristisk træk ved Puccinis værker er brugen af talen som canto parlando, det vil sige, at 

personerne udveksler korte sungne sætninger, som om de var i samtale. Puccini er også kendt for sit melodiske 

talent, og mange af hans melodier har opnået varig popularitet.  Det er sjældent, at der ikke er Pucciniarier med, 

når en operasanger udgiver et soloalbum. 

Usædvanligt for handlingen hos italienske komponister finder mange af Puccinis operaer sted uden for Italien 

på eksotiske steder som Japan (Madame Butterfly), guldminernes Californien (La fanciulla del West), Paris og 

Rivieraen (La Rondine) og Kina (Turandot).  

I modsætning til både Verdi og Wagner var Puccini ikke interesseret i politik. Puccini store hang til cigarer var 

medvirkende til den cancer, der tog livet af ham.  

Pullitzervinder og musikkritiker Lloyd Schwartz sammenfattede Puccini således: ”Er det muligt for et kunstværk 

at synes både helt oprigtigt i sine hensigter og samtidig falsk og manipulerende? Puccini byggede en stor karriere 

på disse modsætninger. Men han beundres, fordi han gjorde det både så skamløst og så dygtigt. Hvordan kan 

man klage over en komponist, hvis musik er så ubønhørligt mindeværdig, selv – måske især – når den er mest 

sukkersød?” 

 

                                                                              Uropførelse Teatro Regio i Torino 1893 

Førsteopførelse Det Kongelige Teater 1930. 

Nyoversat af Holger Boland 1968. 

 

Tekstansvarlig: Walter Planhof 

https://da.wikipedia.org/wiki/Japan
https://da.wikipedia.org/wiki/Californien
https://da.wikipedia.org/wiki/Paris
https://da.wikipedia.org/wiki/Pulitzerprisen
https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Lloyd_Schwartz&action=edit&redlink=1

