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70. sezon w Teatrze imienia Wandy 

Siemaszkowej  

17:42, 17.09.2014 

Teatr przedstawił dziś szczegóły swojego jubileuszowego, 70 sezonu. Nowa dyrekcja 

zapowiada odkurzenie wielkiej klasyki i rozmowę z widzem o współczesności. Najbliższa 

premiera już w sobotę.  

 

70. sezon w Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej  

Podziel się:  Share on email Share on facebook Share on wykop Share on twitter Share on naszaklasa 

More Sharing ServicesWięcej  

Dwudziestoośmioletni reżyser Szymon Kaczmarek kiedyś był asystentem Krystiana Lupy. Dziś w 

Rzeszowie na nowo opowiada historię „Heddy Gabler” Ibsena. Historię o współczesnym domu. W 

głównej roli kiedyś występowała patronka i twórczyni rzeszowskiego Teatru Wanda Siemaszkowa. 

Wielka aktora, której poświęcony będzie cały sezon. Szymon Kaczmarek trudne zadanie powierzył w 

Rzeszowie występującej tu gościnnie Magdalenie Woleńskiej. Inauguracja sezonu już w sobotę. 

Jesienią zobaczymy jeszcze „Balladynę” Słowackiego i „Stara kobieta wysiaduje” Różewicza. 

Reżyserują młodzi twórcy, a dyrektor teatru deklaruje estymę dla wielkich tytułów. Teatr zapowiada 

też zakończenie festiwalu VisuArt i nową inicjatywę Festiwal Nowego teatru. Festiwal, który stawia na 

poszerzenie granic dramatu i teatru. Finałem jubileuszu teatru ma być projekt podkarpackie 

Terytorium Sztuki: koncerty, eksperymenty wizualne, projekcje filmowe i warsztaty dramaturgiczne. 
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