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Oskar Sternulf tar
Ondskan till Blekinge
Ondskan av Jan Guillou
upphör aldrig att fascinera.
Lika brinnande akutell blev
den angelägna föreställningen med samma namn,
som hade premiär i Karlskrona under fredagskvällen.
TEATER
Vad: Enmansföreställningen Ondskan
med Oskar Sternulf i samtliga roller. Regi
Conny Hoberg samt manus av Benny
Haag.
Var: Musik i Blekinge.

Hur får man nytt liv i en av Sveriges
mest lästa och omdiskuterade romaner? Det är definitivt ingen lätt
uppgift som regissören Conny Hoberg och skådespelaren Oskar Sternulf har tagit sig an. Fast när Ondskan nu anlänt till Karlskrona har
föreställningen visserligen fått lite
hjälp på traven via den senaste tidens
medierapporteringar i ämnet.

Skrämmande aktuellt

Jan Guillous självbiografiska berättelse om hans år på internatskolan Solbacka (här kallad Stjärnsberg) kunde omöjligen varit mer
aktuell än just sensommaren 2013,
nu när hela Sveriges blickar riktats
mot det privata lärosätet Lundsberg, där precis samma former av
”elevuppfostran” ska ha pågått.
Medan boken utspelar sig under

ett svenskt 1950-tal väljer gruppen
bakom den nya föreställningen,
medvetet eller ej, att inte lägga in
några precisa tidsangivelser för deras
berättelse och huvudkaraktären
Erik Ponti gömmer sig inte längre
bakom en lugg noggrant kromad i
Brylcreem. En liten detalj måhända,
men plötsligt blir berättelsen om
grym pennalism än mer närvarande.

Intensiva känslosvängningar

Oskar Sternulf, som gestaltar
samtliga roller på scen, gör också
sitt yttersta för att publiken andäktigt ska få känna av den våldsamma berättelsen. Han utnyttjar
sina tonlägen effektivt och går från
sylvassa viskningar till raseriutbrott i en handvändning. Det rycks
till ett par gånger längs stolraderna
i Musik i Blekinges intima lokal.
Ändå berör inga skrik åskådarna
lika hårt som de utförliga våldsbeskrivningarna som manusförfattaren Benny Haag gjort till än mer
centrala delar i föreställningen.
Kanske en aning för ingående, för
ibland roterar obehaget i magen.

Tunga frågor att fundera över

På det hela är Ondskan trots sitt
vältrande i våldscener en mycket
angelägen pjäs och oavbrutet fängslande (till stor del på grund av Oskar
Sternulfs insats). Och lika mycket
som den ursprungliga frågan om
vad som är ondska lämnas åt publiken själva att besvara föds flera,
minst lika viktiga spörsmål efter att
scenljuset slocknat. Som varför den
tillåts fortgå sensommaren 2013.

Henrik Svensson
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Oskar Sternulf i Ondskan.
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En flicka som letar efter sin
katt. På den andra sidan
finns en pojke som också
letar efter sin katt. På
mitten möts de.
Dea Svenssons tuschteckningar berättar historier
inspirerade av naturen och
sagorna, inte sällan med en
katt i huvudrollen.
Det var inte så länge sedan vi senast
fick se Dea Svenssons verk, för drygt
ett halvår sedan ställde han ut sina
bilder i en separatutställning för allra första gången i Ronneby på
Galleri Kroma. Nu får Karlskronaborna möta honom i en utställning
på Langemarks balkong i Karlskrona Konsthall.
– Sedan dess har jag jobbat med
en utställning på Agneta Gynnings
atelje. Det är en utställning som jag
har ställt ut tidigare, berättar han.

Två historier

Det är naturen, svensk folktro och
barnboksteckningar som står som inspiration när Dea Svensson tecknar.
Utställningen
Tuschteckningar

Modernt. Robert Logrell minns dansen sedan de gjorde den för ett
sarna är rutinerade, och dansen verkar nästan sitta i blodet.
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Tuschteckningar. Dea Svensson har vernissage i dag klockan 13 på Langemarks
balkong i Karlskrona.
bygger på två historier. Den första
är baserad på Dantes Den gudomliga komedin. Den handlar om den
grårandiga katten Dante, som blir
lämnad som sommarkatt av flickan
Beatrice.

Många berättelser

Den andra är egentligen två historier, som börjar från varsitt håll och
möts i mitten. Den handlar om en

flicka som letar efter sin katt. På
den andra sidan finns en pojke som
också letar efter sin katt. På mitten
möts de.
– Det är väldigt mycket berättelser.
Och särskilt om katter. Jag är kattmänniska helt klart, jag tycker att de
har ett så speciellt djup. Tyvärr har
jag inga nu när jag bor inne i stan,
säger han.

Elin Thornberg

Fem dansare. Robert Logrell, Natalie Noryd, Soa Karlsson, Ellesiv Selseng och Pontus Pettersson. dansar i People volume 2.

