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Dzisiaj o godzinie 18.00 nagradzane i szeroko komentowane AMATORKI Elfriede Jelinek w reżyserii
Eweliny Marciniak zostaną zaprezentowane w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze
Gdańskim. Będzie to ostatnia prezentacja spektaklu w ramach programu TEATR POLSKA
realizowanego przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Bilety w cenie 10 zł dostępne w przedsprzedaży i przed spektaklem w miejscu jego prezentacji.
Przed spektaklem odbędą się warsztaty, które poszerzą perspektywę interpretacyjną i umożliwią
publiczności pełniejszy odbiór spektaklu.
O PROGRAMIE TEATR POLSKA
TEATR POLSKA jest ogólnopolskim programem promocji teatru wśród mieszkańców miejscowości,
mających utrudniony dostęp do oferty teatralnej. Celem programu jest promocja ciekawego
repertuaru w ośrodkach mających utrudniony dostęp do oferty teatralnej oraz zaktywizowanie
teatrów do działalności wykraczającej poza własne miasto i konkretny budynek teatralny. Program
ma także otworzyć możliwości współpracy między teatrami a ośrodkami kultury, a także ułatwić
poznanie nowych miejsc i przestrzeni, w których można wystawić spektakle. Inspiracją dla powstania
programu były objazdy teatralne organizowane w okresie międzywojennym przez „Redutę" Juliusza
Osterwy i Mieczysława Limanowskiego, które przybliżały mieszkańcom małych miasteczek
najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej tamtego okresu. W tym roku program TEATR POLSKA
organizowany jest po raz piaty. Zgłosiło się 105 spektakli, spośród których Komisja Artystyczna
zakwalifikowała do drugiego etapu 15 przedstawień oraz rekomendowała 5 dodatkowych. Komitet
Organizacyjny przyznał dotacje 15 teatrom, które ze swoimi prezentacjami i warsztatami odwiedzą
104 miejscowości w całej Polsce. Objazdy będą trwały od 15 lipca do 5 grudnia 2013 roku. W tym
roku w programie biorą udział: Grupa Coincidentia i Fundacja Działań Kreatywnych Coincidentia z

Wasilkowa, Lubuski Teatr im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze, Opolski Teatr Lalki i Aktora
im. Alojzego Smolki, Stowarzyszenie Studio Teatralne „Koło" z Warszawy, Teatr Dramatyczny im.
Aleksandra Węgierki w Białymstoku, Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Teatr im. Stefana
Jaracza w Olsztynie, Teatr Lalka w Warszawie, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś" w Kielcach, Teatr Polski
im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Teatr Polski w Bielsku-Białej, Teatr Polski we Wrocławiu,
Teatr Wybrzeże w Gdańsku, Unia Teatr Niemożliwy z Warszawy, Wrocławski Teatr Lalek.
O SPEKTAKLU
Paula i Brigitte podążają zupełnie różnymi drogami, ale cały czas zdawać by się mogło, że ich życie
wygląda bardzo podobnie. Erich i Heinz podążają tą samą drogą, ale zdawać by się mogło, że ich
życie w zupełnie różny sposób naznaczy Paulę i Brigitte. Postacie, które muszą tu o coś walczyć to
Paula i Brigitte. Osoby, które już wszystko mają, to Erich i Heinz. I to oni rozdzielają nagrody.
Jelinek pokazuje w AMATORKACH świat, który choć opowiadany językiem pełnym emocji, opiera się
przede wszystkim na kalkulacji, rywalizacji i planach. Językiem biznesowej transakcji opowiada
realizację pragnień życiowych. Z pełną świadomością tego, że pierwszy milion trzeba ukraść,
a bankructwo jest efektem błędnego ulokowania kapitału.
Ewelina Marciniak o spektaklu: „AMATORKI to dla mnie rodzaj pejzażu. Świat: miejsce gdzie
wschodzi i zachodzi słońce. Promienie wrzynają się w spocone fabryką plecy szwaczki. Natura:
miejsce gdzie wchodzi drwal i ścina drzewo. Wielkie bale zostawiają na jego rękach wielkie odciski.
Krajobraz: malowniczy system składający się z form rzeźby i wód, roślinności i gleb, skał i atmosfery
między nią a nim. Krajobraz, jak klasyczna relacja oznacza harmonię wszystkich elementów.
W przypadku przyrody czas upiększa, w przypadku ludzi może być różnie. Człowiek stanie się
piękniejszy, jeśli będzie trenowany w sposób klasyczny. Jelinek pokazuje nam piękne kobiety, które
myślą w swojej prostocie, że taki właśnie jest świat: miejsce gdzie wschodzi i zachodzi słońce, i gdzie
złe traktowanie nie może się zdarzyć."
„AMATORKI w Wybrzeżu to spektakl znakomity, uderzający precyzją i dyscypliną gry aktorskiej."
Agnieszka Kochanowska, Dwutygodnik
Elfriede Jelinek
AMATORKI
Przekład: Anna Majkiewicz, Joanna Ziemska
Adaptacja i dramaturgia: Michał Buszewicz
Reżyseria: Ewelina Marciniak
Scenografia: Marta Stoces MizBeware
Muzyka: Ala Masskotka, Piotr Kubiak
Choreografia: Dominika Knapik
W spektaklu występują: Dorota Androsz (Brigitte), Piotr Biedroń (Heinz), Małgorzata Brajner
(Matka), Katarzyna Dałek (Paula), Piotr Domalewski (Erich), Krzysztof Matuszewski (Ojciec) oraz Ala
Masskotka.
Premiera: 24 listopada 2012 roku na Scenie Malarnia
Czas: 1 godzina 30 minut (bez przerw)
Spektakl zalecany dla widzów dorosłych.

Zobacz galerię

AMATORKI w programie TEATR POLSKA

Teatr Wybrzeże, 80-834 Gdańsk, ul. Św. Ducha 2, tel. 058 301 70 21

.cc-banner.cc-top { font-family: "franklingothic",sans-serif; }

