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„Frankenstein” na ekranie kina
Wysłane przez Anna Rogalewska, 14/10/2020 Treść:
Augustowskie Placówki Kultury zapraszają na sztukę, która wprost ze sceny National Theatre w
Londynie trafi na ekran kina Iskra w Augustowie – to kolejna odsłona teatralnego cyklu „Kurtyna w
górę”.
29 października w kinie Iskra dwukrotnie – bo o godz. 17:45 oraz 20:15 – wyświetlimy spektakl
„Frankenstein”, adaptację romansu grozy, który uznawany jest za pierwszą powieść science fiction
lub przynajmniej zapowiedź tego gatunku. To tragiczna historia Wiktora Frankensteina, naukowca
pragnącego rozwikłać zagadkę życia i śmierci, oraz stworzonego przez niego z fragmentów ludzkich
ciał monstrum.
Laureat Oscara, twórca filmów „Trainspotting” i „Slumdog. Milioner z ulicy”, powraca do korzeni –
reżyserowania w teatrze. Danny Boyle o pomyśle zaadaptowania na potrzeby sceny gotyckiej
powieści Mary Shelley po raz pierwszy wspomniał dyrektorowi artystycznemu National Theatre,
Nicholasowi Hytnerowi, kilkanaście lat temu, kiedy pracowali razem w słynnym Royal Shakespeare
Company.
Autor sztuki i reżyser teatralnego przedstawienia skupili się na przesłaniu zawartym w powieści,
którą pisarka zaczęła tworzyć, mając niespełna 20 lat, a inspirowała się prawdopodobnie aferą
grabarzy z 1606 roku, mającą miejsce w miasteczku Frankenstein – dzisiejszych Ząbkowicach
Śląskich.
Na ekranie zobaczymy Jonny’ego Lee Millera w roli doktora Wiktora Frankensteina oraz Benedicta
Cumberbatch’a w roli Stworzenia.
Wspaniała, cyfrowa jakość dźwięku i obrazu, a wszystko dostosowane do ekranu kinowego i
opatrzone polskimi napisami daje nam szansę do spotkania z wielką teatralną sceną światowej sławy
– serdecznie zapraszamy.
APK
--Spektakl dla widzów od lat 15.
Czas trwania: 130 min
cena biletu: 20 zł
sprzedaż: Augustowskie Placówki Kultury, ul. Nowomiejska 41, tel. 87 643 36 59
Uczestnictwo w wydarzeniach jest jednoznaczne z akceptacją zapisów Regulaminu Imprez
organizowanych przez APK w czasie trwania epidemii COVID-19, znajdującego się na stronie
internetowej www.apk.augustow.pl
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