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Gdański spektakl na Festiwalu Nowego Teatru 

 
"Portret Damy" - reż. Ewelina Marciniak - Teatr Wybrzeże w Gdańsku 
 
Miło nam poinformować, że znakomity i szeroko komentowany PORTRET DAMY Henry'ego 
Jamesa w reżyserii Eweliny Marciniak bierze udział w 2. edycji Festiwalu Nowego Teatru. 
Spektakl zostanie zaprezentowany w czwartek, 29 października o godzinie 20.00 na Dużej 
Scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 
O FESTIWALU 

Celem Festiwalu jest rejestrowanie i definiowanie najważniejszych przemian, jakim podlega 

współczesny teatr, odpowiadając na procesy społeczno-kulturowe, za które w znacznej mierze 

odpowiedzialna jest ekspansja nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych. Trzon 

programu stanowią spektakle czerpiące z języka nowych mediów, od dosłownego 

wykorzystania technologii cyfrowej w tworzeniu rzeczywistości scenicznej, po przejmowanie 

właściwych nowym mediom konwencji przedstawieniowych. 

O SPEKTAKLU 

Lata 70-te XIX wieku. Do wybrzeży wiktoriańskiej Anglii przybija statek z Nowego Jorku, a 

na jego pokładzie - Isabela Archer, młoda Amerykanka o wyjątkowej urodzie i nie mniej 

wyjątkowym charakterze. Zafascynowana europejską kulturą, wkrótce sama zacznie 

wzbudzać fascynację dwóch angielskich dżentelmenów. Sprawy dodatkowo skomplikują się, 

gdy w ślad za nią ruszy jej amerykański wielbiciel. Wbrew swoim oczekiwaniom, niezależna 

dotychczas Isabela, w małżeństwie z jednym z adorujących ją mężczyzn zacznie upatrywać 

swojego przeznaczenia. Czy jednak jej wybór okaże się słuszny? 

Konwencja melodramatu, jaką twórcy zapożyczyli z dziewiętnastowiecznej powieści 

Henry'ego Jamesa, stanowi jedynie pretekst do snucia uniwersalnej opowieści o katastrofie. 

Każda bez wyjątku z postaci PORTRETU DAMY - począwszy od Isabeli, poprzez 

angielskiego lorda i zubożałą francuską arystokratkę, a na zwykłej służącej skończywszy, 

przeczuwa wiszące nad sobą fatum, które niweczy wszelkie działania i odbiera nadzieję na 

pomyślną przyszłość. To właśnie w poczuciu zagrożenia i rozczarowania rzeczywistością 

twórcy spektaklu odnajdują wspólne bohaterom i współczesnym Europejczykom gorzkie 

doświadczenie rzeczywistości. 

„W PORTRECIE DAMY Ewelina Marciniak tworzy teatr współczesny à rebours, podpinając 

jego energię pod XIX-wieczny sceniczny tranzystor. Efekt jest znakomity." 

Paweł Soszyński, Dwutygodnik 

(-)  
Materiał Teatru 
4 lipca 2015  
Spektakle 
"Portret Damy" - reż. Ewelina Marciniak - Teatr Wybrzeże w Gdańsku  
Teatry 
Teatr Wybrzeże w Gdańsku  

http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/gdanski-spektakl-na-festiwalu-nowego-teatru.html
http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/gdanski-spektakl-na-festiwalu-nowego-teatru.html
http://www.dziennikteatralny.pl/spektakle/portret-damy.html
http://www.dziennikteatralny.pl/teatry/teatr-wybrzeze-w-gdansku.html
http://www.dziennikteatralny.pl/upload/article/oryginal/portretd_mar_gda_pl.jpeg

