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Z radością informujemy, że AMATORKI Elfriede Jelinek w reżyserii Ewelina Marciniak zdobyły
Główną Nagrodę dla najlepszego spektaklu na 48. edycji Przeglądu Teatrów Małych Form
KONTRAPUNKT.
Jury w składzie: Per Ananiassen (przewodniczący), Thomas Irmer, Małgorzata Sikorska-Miszczuk,
Michał Walczak, Maryla Zielińska, po obejrzeniu 12 spektakli konkursowych postanowiło
jednomyślnie przyznać Główną Nagrodę za spektakl wykonany przez młody zespół, który w
wyjątkowy sposób potraktował kwestie społeczne.
O FESTIWALU
KONTRAPUNKT to jeden z najstarszych festiwali teatralnych w Polsce. Organizowany jest przez
Miasto Szczecin. Współgospodarzami są Teatr Lalek „Pleciuga", Teatr Współczesny i Ośrodek
Teatralny KANA. KONTRAPUNKT stara się eksponować najnowsze nurty i poszukiwania polskiego
teatru, konfrontuje dokonania uznanych twórców z interesującymi eksperymentami początkujących
artystów.
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 od 15 roku życia.
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