Ett till synes oskyldigt skämt får dödliga konsekvenser i
skräckföreställningen Fulet. Urpremiär den 3 februari på Teater 23.
Skräcken tar över på Teater 23 när John Ajvide Lindqvists novell Fulet sätts upp på scen med
urpremiär den 3 februari. Dramatiseringen är gjord av Gustav Tegby och för regin står den för
skräckgenren vane regissören Rikard Lekander.
Tonåringarna Kim och Sandra bestämmer sig för att utsätta sin redan utstötta klasskompis Fulet för
ett elakt skämt. De lurar in henne i en falsk trygghet med löftet om vänskap som lockbete och snart
har Fulet fastnat i deras fälla. Men det som bara skulle vara ett oskyldigt busstreck, förvandlas till en
skräckfylld historia på liv och död med konsekvenser som ingen hade kunnat förutspå.
Novellen Fulet från den Augustprisnominerade författaren John Ajvide Lindqvists bok Låt de gamla
drömmarna dö är bara nio sidor lång. Men i dessa sidor tas läsaren med på en mörk och skrämmande
berättelse om tre unga personers öde under några fasansfulla dagar. När Teater 23 nu sätter upp
denna nervpirrande berättelse var valet av regissör inte svårt.
– Jag har jobbat med skräck många gånger förut men att göra en skräckföreställning på turné, det
har jag aldrig gjort och det kändes som en rolig utmaning, säger regissören Rikard Lekander.
– Dessutom är John Ajvide Lindqvist en författare som jag tycker väldigt mycket om och som
verkligen har nytolkat den gotiska skräcken i en slags modern form.
Att sätta upp skräckteater väcker fortfarande ett stort intresse hos många och Rikard har flera idéer
kring varför denna teaterform är så speciell.
– Dels så finns det en innovativ tradition inom skräcken, där man vågar experimentera med form och
har högt i tak. Det har alltid tilltalat mig att man försöker se det vackra i det fula. Sen tror jag att
skräcken kan ge tröst i vårt sekulariserade samhälle. Att genren kan ge oss reflektion kring vår
existens.
Fulet har en åldersrekommendation från 13 år och vänder sig både till vuxenpubliken men även till
ungdomspubliken.
– Det vore ju skönt om ungdomarna kom och förväntade sig något tillrättalagt. Förväntningar är
väldigt effektivt när det gäller skräck. Det vore kul att ge något helt otippat och där tror jag att man
kanske kan förändra bilden hos den unga publiken av vad teater kan vara, säger Rikard.
Även om Rikard beskriver Fulet som en högstadiehorrorpjäs, säger han att föreställningen även har
andra styrkor:
– I grund och botten är det en väldigt kompakt och kammarspelartad pjäs. Man får en episk
berättelse på kort tid och en bra bild av högstadiet och hur det kan vara att befinna sig i den åldern.
En föreställning som bjuder på bra och intensiva rollprestationer, där skräcken och specialeffekterna
bara är grädde på moset.
På frågan om det finns risk att det kan bli för skrämmande svarar Rikard:
– Mitt sätt att hålla balansen är att jag är lättskrämd själv och alltid har varit. Jag har inte blivit så där
avtrubbad som många andra har blivit. Jag tror att folk vill bli skrämda. Sen är det många som säger
att de inte tycker om skräckgenren, men då har de oftast sett rätt dåliga hantverk. Jag tror att de
flesta uppskattar genren om det är gjort på rätt sätt!
Fulet kommer att under våren att spelas som skolföreställningar för 1800 av Malmös högstadieelever
och som ett par offentliga kvällsföreställningar. Föreställningen ska även spelas inom ramarna för
Teatercentrum och Riksteatern Skånes VASS-projekt vilket innebär gästspel på bland annat Lunds och
Kristianstads teaterföreningar. En större Skåneturné är att vänta senare i höst.
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