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Pretty Woman på vrangen
Sarah Mia Haagerup

Fra luder til kvinde
At rollen som Vivian spilles af en rigtig gadeprostitueret er med til, at vi som publikum får sat
ansigt på en gruppe i samfundet, der normalt gemmes væk under gulvtæppet, en gruppe som vi
ser, men ikke vil se. Marianne forvandler sig for øjnene af os, - fra gadeluder til følsom kvinde.
Man kan ikke undgå at gå der fra med en klump i halsen, og har man ikke allerede taget stilling til
prostitution, så vil dette teaterstykke helt sikkert sætte nogle tanker i gang.
Teaterstykket er super godt instrueret, og vekslingen mellem fjernsyn og scene fungerer godt. Det
eneste jeg umiddelbart kan kritisere er skuespilleren Anders Mosslings præstation som Edward. Jeg
synes han manglede indlevelsesevne og indimellem virkede en smule utroværdig.

Debat allerede inden premieren
Teaterstykket har allerede inden premieren skabt heftig debat. SF tog afstand til teaterstykket,
mens Venstre støttede det. Folk har generelt været meget splittede, om hvorvidt man moralsk kan
forsvare et show, hvor man køber en prostitueret, for herefter at udstille hende på en scene.
Eksprostitueret Lita Malmberg sidestiller det med at tage i zoologisk have, og hun har tidligere
fortalt til Poltiken.dk, at det mindede hende om de tider, hvor man kunne se skæggede damer og
vansirede personer i et cirkus.
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vansirede personer i et cirkus.
Tidligere prostitueret Odile Poulsen har en fod i hver lejer. Hun er, ligesom Lita, ikke stor fan af, at
man udstiller de prostituerede på en scene, men samtidig mener hun, at stykket skærer ind til
benet og viser, hvad der rent faktisk foregår på Vesterbro. Det er en afglorificering af
prostitutionsmiljøet, som der er brug for. Ifølge Odile lever Pretty Woman ideen nemlig i
prostitutionsmiljøet. Mange piger tror, at de vil blive reddet af en rig mand, der kan se udover det
fysiske, fortæller hun.
De gadeprostituerede har ifølge Tiller Loretnzen været positive over for teaterstykket og Marianne,
har tidligere fortalt til Politiken.dk, at hun på gaden er en robot, men at hun med teaterstykket får
chancen for at vise, at hun er et rigtigt menneske.
Hvis du vil have en anderledes teateroplevelse så tag ind og se 'Pretty Woman A/S' - men skynd
dig, for den går kun indtil d. 22. november.
« Forrige
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Pretty Woman (8. november 2008)
Inolvidable film protagonizado por Julia Roberts y Richard Gere. Unforgettable film interpreted by
Julia Roberts and Richard Gere. Pd:sorry about the translation.
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