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PATRYK OGORZAŁEK 

Nie wszystkim spodobała się ta zmiana: zamiast gwiazd z telewizji, eksperymenty z tekstem, formą i 

techniką cyfrową, ale Teatr im. Siemaszkowej nie rezygnuje z Festiwalu Nowego Teatru. 

Pomysłodawcy nowej formuły chcą stopniowo zmieniać nawyki rzeszowskiej publiczności, 

"przygotowując ją do roli świadomego uczestnika zdarzeń artystycznych". 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

Festiwal Nowego Teatru to inwestycja, która wiele kosztuje teatr. Chodzi o finanse, ale nie tylko: 

także o głosy krytyczne, jakie wywołała nowa formuła, zaproponowana przez dyrektora Jana Nowarę 

w ubiegłym roku. Część publiczności, przyzwyczajona przez lata do oglądania popularnych spektakli z 

udziałem gwiazd teatru i telewizji, nie zaakceptowała łatwo przedstawień, czerpiących z języka 

nowych mediów, od dosłownego wykorzystania technologii cyfrowej, po przejmowanie właściwych 

nowym mediom konwencji przedstawieniowych. W dodatku - zdaniem wielu widzów - poziom 

zaproszonych na pierwszą edycję festiwalu spektakli był bardzo nierówny: od wybitnych, po takie, dla 

których trudno znaleźć uzasadnienie na pokazywanie ich na scenie. Pomysłodawcy festiwalu, 

dyrektor Jan Nowara i dyrektor programowy FNT Joanna Puzyna-Chojka, są jednak przekonani, że 

było warto zaryzykować, bo nowa formuła pozwala zaistnieć rzeszowskiej imprezie w masie 

cyklicznych imprez teatralnych w Polsce. - Wyraźnie określony profil tematyczny Festiwalu Nowego 

Teatru oraz intelektualna rama prowokująca dialog między zaproszonymi artystami i ich dziełami 

pozwalają wyróżnić go na tle innych przeglądów teatralnych organizowanych w Polsce, co m.in. 

doceniła powołana przez Ministerstwo Kultury i Sztuki komisja ekspercka, która przyznała 

rzeszowskiemu projektowi festiwalowemu bardzo wysoką notę, lokującą go pod względem wartości 

merytorycznej na trzeciej pozycji w rankingu ogólnopolskim, tuż za prestiżowym Międzynarodowym 

Festiwalem "Dialog" - argumentuje Joanna Puzyna-Chojka.  

 

Podkreśla także, że Festiwal Nowego Teatru tworzy ważny kontekst dla codziennej działalności Teatru 

im. Wandy Siemaszkowej, który jako jedyny teatr dramatyczny w regionie musi zaspokajać rozmaite 

http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,18119543,Czy_festiwal_zmieni_nawyki_rzeszowskiego_widza_.html
http://rzeszow.gazeta.pl/rzeszow/1,34962,18119543,Czy_festiwal_zmieni_nawyki_rzeszowskiego_widza_.html


potrzeby odbiorców, w związku z tym ma ograniczone pole do podejmowania eksperymentów 

artystycznych. Dlatego nowy pomysł na festiwal ma także edukować widzów. W jaki sposób? - 

Otwierając ich na inne obszary teatru, zmieniając stopniowo ich nawyki odbiorcze i przygotowując do 

roli świadomego uczestnika zdarzeń artystycznych. To proces długotrwały i trudny - komentuje 

Puzyna-Chojka. 

 

Znane są już termin Festiwalu Nowego Teatru - 23-30 października 2015 - oraz zarysy programu. 

 

Druga edycja festiwalu zostanie zadedykowana Christophowi Schlingensiefowi, zmarłemu w 2010 

roku wybitnemu niemieckiemu reżyserowi filmowemu, teatralnemu, operowemu, który był nie tylko 

prawdziwym artystą totalnym, negującym granice między różnymi obszarami i gatunkami sztuki, lecz 

także ironicznym dekonstruktorem narodowych mitów i bezkompromisowym komentatorem 

współczesnej rzeczywistości.  

 

Kontekst twórczości Schlingensiefa wyznaczy nadrzędny temat tej drugiej edycji festiwalu, zawarty w 

pytaniu o sumienie artysty, jego rolę w nowoczesnym, postdemokratycznym społeczeństwie. Stąd w 

programie znajdą się spektakle wchodzące w bezkompromisowy dialog z rzeczywistością, 

zaangażowane w budzenie uśpionych sumień współczesnych konsumentów kultury, ale i 

portretujące samych artystów.  

 

Do udziału w konkursie zostało zaproszonych siedem zespołów teatralnych, między innymi z 

Krakowa, Warszawy, Wrocławia, Gdańska, Jeleniej Góry. Premierowy spektakl przygotuje Teatr im. 

Siemaszkowej. Będzie to multimedialna realizacja "Kurki Wodnej" Witkacego w reżyserii Jana 

Nowary.  

 

- W tym roku zaprezentujemy nowy skład reżyserów, którzy decydują obecnie o obliczu 

współczesnego polskiego teatru, w tym wyjątkową silną reprezentację kobiet (pokazane zostaną 

spektakle Moniki Strzępki, Eweliny Marciniak, Julii Mark, Anny Smolar). W programie pojawią się też 

inne formy prezentacji sztuki teatru - czytania performatywne, szkice sceniczne, kinoteatr - zdradza 

dyrektorka programowa. 

 

Dopełnieniem będą warsztaty i pokazy multimedialne, które złożą się na 3. Multimedia Szajna 

Festival. A na finał pokaz spektaklu dyplomowego studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej 

w Łodzi, "Cyberiada" wg Stanisława Lema w reżyserii mistrza teatru muzycznego Wojciecha 

Kościelniaka. 

 

Trwają jeszcze negocjacje finansowe, dlatego kompletny program festiwalu zostanie ogłoszony pod 

koniec czerwca.  
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