Ekstra Bladet - Luderteater

Avis Web TV Mobil

04/11/08 21.21

Ekstra Bladet!

nationen!
Forside
Nyheder
Sport
Fodbold
flash!
112
ekstrabladet.tv
nationen!
nationen.tv
nationen! blog
kup!
musik
Biler
Ferie
epn.dk
Jobmarked
Verden på vrangen
Gallerier
Sex & samliv
Spørg Joan Ørting
Side 9 pigen
Massage & Escort
Poker
Spil
Konkurrencer
Tilbud

TV-guide
Nyhedsoversigt
Nyhedsbreve
Screensaver
Abonnement
Annoncesalg
Skolekontakt
Skolefodbold
Om Ekstra Bladet

Startside

nationen.tv

Blog

eBladet

box.dk

RSS

1224 - Tip os!

Skriv læserbrev

E-kontakt.dk

Events & konkurrencer

epn.dk

Tilbud

jobzonen.dk

FAQ

Annonce

Luderteater

side6.dk

Tilmeld

Artikler

tgt.dk

Min Side

TV

Indtast søgeord

Teater med rigtige
gadeprostituerede. Social pornografi
eller vedkommende kunst?
NYHEDER
Riskær: Unge vil
binde sig tidligt

Cordelia Weber - 17:10 - 04. nov. 2008

NYHEDER
Luderteater

Når teatergængere sætter sig til rette foran
scenen, hvor stykket 'Pretty Woman A/S'
udspiller sig, er det ikke bare skuespil, men et
stykke af virkeligheden de bliver vidner til.
Hovedrolleindehaverne i det omdiskuterede
og kritiserede stykke er gadeludere.

Hvorfor drikker de
aldrig deres kaffe?
NYHEDER
Komplet meningsløse
forbrydelser

I Julia Roberts fodspor
Selve handlingen tager udgangspunkt i
filmsuccesen 'Pretty Woman'. En skuespiller
har rollen som Richard Gere og Julia
Roberts-karakteren udleves af forskellige
prostituerede.

NYHEDER
Tør vi lukke dyret ud?
NYHEDER
Respekt for TVglædespigen Pernille
NYHEDER
Fogh klar til endnu en
test

Vi følger de gammelkendte scener med
shoppingtur, boblebadsscene og den store
makeover, men stykket er ikke ment som et
glitrende glansbillede. Det er, i følge
skaberne bag, et forsøg på at sætte fokus på
prostitution. Danskerne skal se luderne i
øjnene uden mulighed for at kigge væk, og
forestillingen stiller spørgsmålet: 'Har de
prostituerede en fremtid?'.
Forestillingen starter med, at stykkets
Richard Gere-karakter går på gaden for at
finde en prostitueret, der vil medvirke i
aftenens forestilling mod betaling.
Heftig debat
Stykket har fået fem ud af seks hjerter i
Politikens anmeldelse, og bagmændene,
samt de medvirkende prostituerede, er
begejstrede. Alligevel har
virkelighedsteateret mødt voldsom
modstand.
Der har lydt høje og kritiske røster på
Christiansborg, blandt andet fra Pernille
Frahm, kulturordfører for SF.
- Det er usselt , respektløst og langt ude. En
styg form for social pornografi. De tager
socialt udsatte kvinder ind og udstiller
staklerne, sagde hun om stykket.

http://ekstrabladet.dk/nationen/article1079434.ece

NYHEDER
Kunne en indvandrer
blive statsminister?
NYHEDER
Ekstra Bladets
journalistik - revs her
NYHEDER
Krisekvinder er hårde
og magre

Har prostituerede en fremtid?

Hvilket køn er du?
Mand
86,96 %

Kvinde
13,04 %

Er stykket 'Pretty Woman A/S' social pornografi?
Ja, det udstiller de prostituerede, og slår på
befolkningens trang til at se sex for enhver pris.
22,03 %

Nej, hvis de prostituerede er indforståede med det,
er det en vigtig sag at sætte fokus på, og det kan
sagtens ske gennem teater.

NYHEDER
Danmark lærer at
føre valgkamp af
Obama
NYHEDER
Politi gør oprør mod
politireform
NYHEDER
Ingen penge til
børnenes julegaver

63,19 %

Ved ikke.
14,78 %

se udvidede resultater
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staklerne, sagde hun om stykket.
Tidligere prostitueret, Lita Malmberg, tog også skarpt afstand i Politiken:
- Kom i zoologisk have og se en rigtig levende luder. Helt ærligt - det minder mig om de tider,
hvor man kunne se skæggede damer og vansirede personer i et cirkus. Jeg er meget chokeret
over, at man laver et sådant teaterstykke.

www.improvisator.dk

Af med 5 Kg i en
fart?
Amerikansk
slankeprodukt
giver et klart
gennembrud.
www.TRIMGEL.dk

Kvinder Date
Leder du efter dit
livs kærlighed?
Find hende online
nu!

- Bland jer udenom!
Meningerne er også stærke på den anden side. Kulturordfører for de konservative, Henriette
Kjær, udtaler i Berlingske Tidende, at hun mener politikerne bør blande sig uden om:
- For det første er det ikke politikernes moral, der skal afgøre, hvad der er kunst i Danmark. For
det andet skal politikere ikke blande sig i, hvad kunstnere bruger deres støttepenge til.
Medmindre de altså går til noget ulovligt, og det er jo bestemt ikke tilfældet her.
Og en af dem, der måske ved mest om de prostituerede, daglig leder af værestedet Reden,
Anette Rix, ser ikke problemet:
- Stykket er en fin idé, hvis det fjerner det romantiske billede af det at være gadeprostitueret,
siger hun til BT. Kunstrådet har bevilliget i omegnen af en million til forestillingen.
Læs bloggen en luders dagbog her
Er det social pornografi, eller kunst? Kan de prostituerede gennemskue, hvad de går
ind til, når de siger ja? Er det rimeligt at staten betaler for, at kunstnere køber ludere?

www.be2.dk

Skriv endelig, hvis du har været inde og se stykket. Hvad mente du?

Afbudsrejser til
Solen
Afbudsrejser til
dejlige rejsemål
Hoteller,
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www.FolkeFerie.dk

Log ind for at skrive og bedømme kommentarer eller opret en profil hvis du ikke har en i forvejen.

Glimrende idé.

carl-heinz f.

Har ikke set det, men det er lige efter min kop the.
Hvorfor betale en kvindelig skuespiller for at spille luder, når man kan få en rigtig luder til det.
Tænk at se en højt betalt mandlig skuespiller spille alkoholiker, hvis han aldrig har fået en bajer eller
været fuld.
Ansæt dog en alkoholiker og se/hør og oplev den ægte vare.

Skrevet den 4 november 2008 kl. 17:58.

Tip moderator

tip ven

0

Nåede det ikke.

carl-heinz f.

Inden jeg sendte min kommentar, fik jeg besked på, at jeg havde brugt ord, der kunne opfttes
stødende, om jeg ville ændre det.
Så trykkede jeg på annuler og så var kommentaren sendt.
Det må være luder og alkoholiker.
Luder = prostitueret.
Alkoholiker = fyldebøtte.
Håber det er ok.

Skrevet den 4 november 2008 kl. 18:02.

Tip moderator

tip ven

0

Nyt manager spil fra Ekstrabladet

Prostitution?

Jesper H.

Det er et utroligt svært spørgsmål, for hvad er virkeligheden? Det af de udsagn, der citeres i denne
artikel, jeg har mest respekt for er Henriette Kjærs. For det er jo netop ikke politkernes moral, der er
afgørende for om noget er kunst eller ej! Og Pernille Frahms udsagn, synes jeg, passer egentligt
bedst på netop hendes eget udsagn: Usselt, respektløst og langt ude! Hvad bilder hun sig egentlig

21:02 · Byråd omdøber julelys til vinterlys

http://ekstrabladet.dk/nationen/article1079434.ece
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Byråd omdøber julelys til vinterlys
Maradona officielt udnævnt
Mød Obamas største fans
Riskær: Unge vil binde sig tidligt
Videoafhøring får hovedrolle i retssag
George W. kommer ikke ud og leger

1. Nicoles forældre skal holde kæft
2. Lundin slagtede Marianne for penge
3. Derfor er det fedt at være sexarbejder
4. Nøgenmodel viser sig frem - igen

20:50 ·

Hvis bare jeg kunne stemme

20:43 ·

Nordkorea: Her har I mig tilbage

20:29 ·

Rørt Palin: Jeg er klar til at lede

19:58 ·

McCain stemte i tavshed

18:47 ·

Så har amerikanerne stemt

18:45 ·

Clintons: Ja - vi stemte selvfølgelig på Obama

18:30 ·

Kom med ind i Obamas frisørsalon

17:37 ·

Se pingviner blive reddet fra sultedøden

16:57 ·

Obama siger farvel til sin døde bedstemor

15:00 ·

Det amerikanske valg: Se Søren Espersen fyre den
af i ost

15:00 ·

Det amerikanske valg: Se Søren Espersens
skrækburger

5. Creme- kongen Ole lyngift i går
6. Ung pige: Jeg er blotter

1. Ung pige: Jeg er blotter

1. Ung pige: Jeg er blotter

2. Sterling- kunder har krav på penge

2. X Factor- dommere i helikopter- svindel

3. Spejlrefleks- kamera test

3. Tom Dane er død

4. Fireårig pige stranguleret i sjippetov

4. Fireårig pige stranguleret i sjippetov

5. Mand limet fast til offentligt toilet

5. Se Helena som fræk pirat

6. Kaffe styrker hukommelsen

6. BMW- arving afpresset i sex- sag
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