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Theater Inter Amicos
Ingang Christiaan de Wetstraat, Dordrecht

22 mei, 23 mei, 5 juni en 6 juni ‘09 20.30 uur
www.ia-dordt.nl zo 24 mei ‘09 14.00 uur
Telefonisch reserveren vanaf 27 april dagelijks tussen
18.00 en 19.00 uur, 078-61 38 506 Prijzen € 10,- CJP/65+ € 9,-

De kamer

Harold Pinter (1930-2008) debuteerde als
toneelschrijver in 1957 met ‘De Kamer’ in
opdracht voor de universiteit van Bristol.
Het toneelstuk bevat alle ingrediënten die hij in zijn latere werk verder
uitwerkte. Daarmee kun je zeggen dat Pinter met het stuk ‘ De Kamer’
meteen een blauwdruk heeft afgegeven van zijn stijl, opbouw en thema’s.
In ‘De kamer’ ontmoeten we Rose en haar partner Bert. Wie zij zijn, wat
hun geschiedenis is en wat ze willen blijft een raadsel. Er is alleen dat ene
echtpaar in die ene kamer. De buitenwereld, door Rose verwoord is koud,
leeg en kaal. Eigenlijk komt ze nooit buiten en ziet liever niet dat Bert zo
nu en dan weggaat. Maar Bert is chauffeur en moet zijn zaken regelen.
In zijn afwezigheid blijft de buitenwereld zich aan Rose opdringen.
Een aantal personages valt haar ruimte binnen en alle zekerheden die
Rose heeft worden op de proef gesteld. De huisbaas staat erop dat zij een
man ontvangt wie zij niet kent en een echtpaar op huizenjacht heeft het
op haar appartement gemunt. Als Bert weer terugkomt wordt de orde
hersteld, maar is deze onherroepelijk beschadigd.

Sketches

Hoewel de sketches thematisch en qua stijl
duidelijk van Pinters hand zijn, legt hij hierin
meer nadruk op het alledaagse. Scherpe
observaties met strakke dialogen over het wel en wee van de ‘lowerand middleclass’. In kleine situatieschetsen toont hij de mens in al zijn
kwetsbaarheid, waarbij hij het vermoeden van diepe angsten als
ledigheid en eenzaamheid op komische wijze aan het daglicht brengt.
Het knappe van Harold Pinter is dat hij geen woord teveel schrijft, hij legt
niet uit, maar toont de mens met al zijn merkwaardigheden. Het mag dan
ook niet verwonderlijk zijn dat Harold Pinter in 2005 de Nobelprijs won.
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en de activiteiten rondom
Inter Amicos stuur dan een e-mail naar: info@ia-dordt.nl

