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Annan Information
Konstnärlig regissör, Todd Haimes. Öppet 9 jan 2003. Omarbetad 2 jan. Speltid: 2 timmar, 10
min. Den bild som kom till mig när jag föreställde mig en inställning för detta spel var en
trädgård rikligt full av liv som gradvis berövas syre och solsken. Han spikar slimeballskurkens "alltid på" prestanda med stor skicklighet, och förvandlar showen till livet genom att
utforska uppsättningen och sin egen fysikalitet. Läs det som om det inte var nödvändigt med
religion, med fokus på hur en person kan dölja sina sanna intentioner för att uppnå sina mål.
När han skrämmer i handling tre, var han på toppen av huven medan vi körde och gick vild i

cirklar. Men skarpen är närvarande där den räknas mest, och det farciska flödet fortskrider
med scenisk nåd när det blir fart i andra halvlek. Enligt sin mamma, Madame Pernelle, har
Orgons familj blivit dekadent och depraverad.
Det slutgiltiga målet med projektet är att utveckla en hållbar grupp av aktörer som ackumulerar
sina styrkor genom ensemblemiljön för att skapa verk som är jordade och organiska. Han har
fått National Book Award, två Pulitzer-priser, National Arts Club-hedersmedicin för litteratur
och ett antal översättningspriser, inklusive två Bollingen-priser och två utmärkelser från PEN.
För Broadway League (tidigare The League of American Theaters and Producers) utvecklade
han och i fem år genomförde sina Broadway Open House Tours, som tog besökare genom
Theatre District och i flera Broadway teatrar. Men det är sant att Moliere har lämnat något
fladare andra karaktärer: den attraktiva Elmire (Janine Souchon), genren Marianne (Francine
Walter), hennes bror Damis (Luc Ponette), hennes fiancee Valere (Pierre Cpustere) och
Elmires bror Cleante (Michael Favory). Madame Pernelle är den doting mamma och väldigt
medelmor svärmor.
Jag önskar att jag aldrig skulle låta dig gå, men slog dig på plats med min egen hand. (Till
Tartuffe) Bror, komponera dig själv och var inte arg. Historien handlar om en konstnär som
maskerar sig in i en familjs känslor genom att hävda att han är en religiös man. Slutet av
filmen innebär att Moliere fortsatte skriva Tartuffe baserat på hans erfarenheter i filmen.
Tartuffe är en sanctimonious scoundrel som, som bekänner extrem fräckhet, tas in i Orgons
hushåll, en rik man. Tyvärr verkar Trump och kungen i samma sag vara samma och det enda
offret är den amerikanska medelklassen. Sammantaget bör detta klassiska arbete betygsätta 5stjärnor, men jag hade ett par problem med denna Kindle-upplaga.
Ångandet ökade stadigt tills kungen ansåg att det var klokt att förbjuda prestationen i Paris av
ett spel som han hade utan förbehåll godkänt. Delvis för att de inte gillar deras vanliga sociala
vanor störs och delvis för att de ser igenom Tartuffes olämpliga beteende mot Elmire. Det är
allt här i Molieres vild-populära franska farce, som ofta har kallats? En av de roligaste
spelningarna någonsin skrivit. Dess charmar reflekterade glans i som dig, och i dig själv, sina
sällsynta mirakel; Det har visat sådana underverk i ditt ansikte, att ögonen är förskräckta och
hjärtan raps bort; Jag kunde inte se på dig, den perfekta varelsen, utan att beundra naturens
stora Skapare och känna hela mitt hjärta inflamt med kärlek för dig, hans skönaste bild av sig
själv. Hon spelade också i filmen Catch a Fire regisserad av Philip Noyce. Det handlar om en
man som gör sig själv för att vara det han inte är; det vill säga han bär en mask av fromhet och
övertygar alla om att han är trots att han inte är det. Elmires bror Cleante är röstens orsak,
moderering och lugn i hela. Den högsta kraften i det mest heliga anspråket måste kväva i mitt
hjärta all tacksamhet; Och till sådana puissantband skulle jag offra min vän, min fru, min
släkting och mig själv. Vad som är klart är att Tartuffe ger Orgon en ursäkt för att våldsamt
vända status quo av sitt inhemska liv. Här är etymologin bakom några av de mest populära.
VALERE Ja, ja, jag är fri att tänka så; och min upprörda kärlek kan förhindra dig i din
perfiditet, och erbjuda annat mitt både hjärta och hand.
Du måste läsa - eller titta på leken - och BETALA ATTENTION att veta vem som är vem. Det
var en kommentar om hur Moliere kände sig om religion på 1700-talet, särskilt hur vissa
människor använde det som ett sätt att se fromma på utsidan, men gör vad de ville ha bakom
stängda dörrar. Men alla andra i familjen, inklusive även den outtalade tjänaren Dorine, är
uppmärksamma att se genom bedragaren. Lebens Orgon är varje gång den heta uppvärmda
buffongen han behöver vara men träffar samma högsta chock om och om igen, oavsett vad

som orsakade det, och lämnar inget av det rum som älskarna hade när de hilariously upped
ante över kursen av deras scen. Familjen bestämmer att desperata tider kräver desperata
åtgärder och kläcker ett djärvt tomt för att avslöja Tartuffe. Jag läste nyligen Le Bourgeois
Gentilhomme, som fungerade som en katalysator för att läsa ett annat klassiskt arbete av hans,
som först producerades 1664. Det största ögonblicket kommer i spelets höjdpunkt när Orgon
upptäcker att den betrodda, fientliga Tartuffe är en hycklande lecher som törstar efter sin fru.
Varje månad vinner en abonnent ett par biljetter till en topp London-show. Kung George VI,
som i det verkliga livet besökte kolonin 1939, ersatte Louis XIV i den famously sycophantic
(eller är det subtilt subversiv?) Deus ex machina som avslutar Moliere's play. (Denna
produktion som styrs av Jillian Keiley kommer att återupplivas igen i höst för en rundtur i
Newfoundland och Labrador.) På samma sätt, i 2016, vid Theatre du Nouveau Monde i
Montreal, flyttade regissören Denis Marleau Tartuffe till Quebec 1969.
Efter hans uppförande, helt oöverträffat, skulle All samlag mellan oss skingra; Gud vet vad
allas första tanke skulle vara. Onda framträdanden hitta lite kredit med dem; de lutar till och
med att tänka det bästa av andra. Men Tartuffe vill helt enkelt få sina vägar in i oregon
rikedom. Nyligen Craig fullföljde skytte First Man, förfaller för internationell release 2017.
ELMIRE (hosta för att rita sin mans uppmärksamhet) Vad. Jag är alltid försiktig med rimade
översättningar eftersom de oftare känner sig tvungna, men här sätter översättaren sin poetiska
förmåga till fantastisk användning (han är också en berömd poet med två Pulitzers under hans
bälte) och på något sätt lyckas skapa en helt naturlig översättning av alla rim och
begränsningar av mätaren. Vår dygd ska, jag tror, vara mildmodig; Jag kan heller inte helt
godkänna de vilda pruderna, som hedrar armarna själv med tänder och klor att riva mänens
ögon utåt vid det minsta ordet. Denna bok av Antonio Fava ger livfulla beskrivningar av varje
arketyp, inklusive analyser av hur de gick, hur de skulle komplicera tomter, och till och med
hur de jämförde med moderna sportfigurer. I slutändan är kärleken triumfera och de två
återförenas.
Har Orton en slags arvelig benägenhet till trovärdighet, föreslagna av det faktum att hans egen
mamma, Madame Pernelle, också tas in av Tartuffe. En congregant ringer ut pastorn för att ha
skakat sin tro, och även pastorns stödjande fru känner sig sönder. Mariane, i dig har jag alltid
funnit en dotter pliktfri och mild. Hur ill du gissar vad det skulle ha veta, När det presenterar
så svagt ett försvar. En till synes fromma Tartuffe gratulerar sig till den rika Orgon, får tillgång
till den gamla människans hus och kastar sin familj i kaos.
Hon är stolt över att vara med i Lakeshore Players Dorval i år och tacksam till alla för att vara
så välkomnande. Jag tror att det betyder allt jag har gjort sedan jag var barn, vilket är att hitta
ett utrymme och skapa en bit i den som är relevant för den värld vi lever i idag. Se hans
godhet! DAMIS Så ... ORGON Var still. DAMIS Vad! Jag ... ORGON Var fortfarande, säger
jag. American Stage-publiken kommer kanske ihåg honom som Marc från ART och Carl från
OPUS. Jag skulle aldrig på något sätt kunna skada dig, och jag skulle snart ... (Han lägger
handen på knäet.) ELMIRE Vad handlar din hand där.
Det första kapitlet introducerar dessa religiösa frågor och flera nyckelaktörer i Louis XIVs
tidiga regeringstid, som senare skulle bli viktiga i Tartuffe-kontroversen. Tamil feminism
caliginous öva fatuous misogyny Australien XXXX racism fatuous caliginous BF XXXX pron.
Tartuffe tidak setengah-setengah menipu orang, menjadi seorang munafik dan pintar membuat
Orgon, seorang bangsawan, tertipu mentah-mentah. Denna korta biografi ger viss inblick i
livet och arbetet i denna teaterikon. Jag förväntade mig något riktigt föråldrat och blev positivt

överraskad. Gå hitta dårar som dig själv för att få dig att skratta och inte ... (Till Elmire)
Dotter, farväl; inte ett ord mer. De som har störst orsak till skuld och skam är snabbast att
besmirch en granns namn.
Regisserad av Marc Vietor (Skolan för Skandal) och med Tony-nominerade Bill Camp, Dana
Ivey och Reg Rogers, är Moliers briljanta komedi den perfekta motgiften för våra dagliga
rubriker och den perfekta starten på vår säsong. Text du prvobitno bio napisan kao drama du
tri cina i bila je tragedija. Kort sagt är den andra i himmelens bästa nåd, och det är rikedomar
som är ganska bortom jämförelse. Marianes bror Damis spelas av den snygga, näve-svängande
Alex Williams medan den mildmåriga farbror Cleante skildras med skarp plummy-diktning av
Hugh Parker. CLEANTE Om du låter mig svara och ge råd ... ORGON Bror, jag uppskattar
ditt råd mycket högt; "Det är väl genomtänkt; inget bättre kan fås Men du tillåter mig att inte
följa det. Å andra sidan har jag blivit väldigt uppfriskad av utmaningen av vad vi måste göra
för att återskapa en publik och att göra jobbet så som vi tycker att det borde göras mot det sätt
som pundits säger att det borde ske. Under ledning av Dimiter Gotscheff (Volksbuhne, Thalia
Theatre Hamburg, Deutsches Theatre Berlin), är denna satir om hyklerisk bedrägerier och
naiva do-goers rikligt sprinklad med passager från Bibeln och Heiner Muller. Delvis driver
ingenting biljettförsäljning som en saftig kontrovers.

