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ZDJĘCIA 

 

zobacz wszystkie ›  

W dniach 22-30 października odbędzie się druga edycja Festiwalu Nowego Teatru. Jest to nowa 

odsłona Rzeszowskich Spotkań Teatralnych, które promują działania artystyczne czerpiące z języka 

nowych mediów. W konkursie weźmie udział dziewięć zespołów teatralnych z całej Polski, a Teatr 

im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie wystąpi ze spektaklem „KURKA WODNA – KATASTROFA 

JEST CORAZ BLIŻEJ”. 

  

Do tegorocznej edycji Festiwalu napłynęło bardzo dużo zgłoszeń z różnych teatrów. Dyrektor 

Programowy Festiwalu – Joanna Puzyna-Chojka, niejednokrotnie miała problem z zakwalifikowaniem 

spektaklu, ze względu na ograniczenia przestrzenne i koszty budowy scenografii. Ostatecznie w 

konkursie weźmie udział 8 zaproszonych zespołów teatralnych: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki 

w Bydgoszczy („AFRYKA”), Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie („AKTORZY 

ŻYDOWSCY”), Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie („GRAŻYNA”), Narodowy Stary Teatr im. 

Heleny Modrzejewskiej w Krakowie („nie-boska komedia. WSZYSTKO POWIEM BOU!”), Teatr im. 

Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu („KLĘSKI W DZIEJACH MIASTA”), Teatr Polski we Wrocławiu 

(„PODRÓŻ ZIMOWA”), Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze („HISTORIA KARSKIEGO 
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NIEPRAWDZIWA”) oraz Teatr Wybrzeże w Gdańsku („PORTRET DAMY”). Również gospodarz 

festiwalu czyli Teatr im. Wandy Siemaszkowej przygotuje premierowy spektakl, a będzie nim 

multimedialna realizacja „Kurki Wodnej” Witkacego w reżyserii Jana Nowary. Dodatkowo, pod 

szyldem Multimedia Szajna Festiwal, będziemy mogli zobaczyć spektakl „Lew na ulicy” w 

wykonaniu absolwentów Wydziału Aktorskiego PWST we Wrocławiu. Spektakle konkursowe, tak 

jak w ubiegłym roku, oceniać będzie jury złożone z młodych artystów i krytyków, a redakcja 

„Teatraliów”, codziennie będzie przygotowywała gazetę festiwalową. We współpracy z Gazetą 

Teatralną „Didaskalia”, zostaną także zorganizowane warsztaty dla młodych krytyków, którzy na 

specjalnie stworzonym w tym celu blogu, będą komentowali zdarzenia festiwalowe.  

  

- Druga edycja Festiwalu Nowego Teatru zostanie zadedykowana Christophowi Schlingensiefowi – 

zmarłemu w 2010 roku wybitnemu niemieckiemu reżyserowi filmowemu, teatralnemu i operowemu. 

Wokół biografii artystycznej Schlingensiefa został skonstruowany bogaty program wydarzeń 

towarzyszących objętych wspólną nazwą Projekt Schlingensief. Jego częścią jest m.in. wystawa, na 

którą złożą się wideo dokumentacje jego inscenizacji teatralnych i operowych, akcji ulicznych oraz 

projektu Opendorf Africa. Dopełnieniem wystawy będą dwa nocne pokazy – filmów i zapisów 

działań teatralnych niemieckiego artysty – informuje Joanna  Puzyna-Chojka, Dyrektor Programowy 

Festiwalu. 

  

Sprzedaż biletów już ruszyła. Będą kosztowały od 15 do 100 zł, w zależności od tego kiedy zostaną 

zakupione. Premierowa „Kurka Wodna” będzie kosztowała 100 zł, a dla studentów przygotowana 

została specjalna oferta cenowa – bilety w cenie maksymalnie 20 zł. 

Tagi: teatr, festiwal, II Festiwal Teatru Nowego w Rzeszowie, Teatr Nowy, spektakle, pokazy 

filmów  
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