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Teatr Przedmieście - Podróż (fot. archiwum Teatru Przedmieście) 

  

Przedstawienie offowe Teatru Przedmieście i debiuty dwóch aktorów na 

scenie Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - dwa rzeszowskie teatry 

zostały zauważone przez krytyków w dorocznej ankiecie, publikowanej przez 

miesięcznik "Teatr". Pojawienie się w niej teatrów z Rzeszowa to rzadkość. 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej 

Ogólnopolski miesięcznik "Teatr" to najstarsze polskie pismo teatralne w 

Polsce. Co roku ogłasza ankietę, wypełnianą przez najbardziej uznanych 

polskich krytyków teatralnych, w której typują oni najlepsze spektakle, teatry i 

twórców teatralnych w różnych kategoriach. W ankiecie dominują teatry 

warszawskie, krakowskie i wrocławskie. W tegorocznej ankiecie "Najlepszy, 

najlepsza, najlepsi w sezonie 2015/2016" miesięcznika "Teatr" dwa razy padły 

nazwy rzeszowskich teatrów. 

 

W kategorii "Najlepsze przedstawienie offowe" Łukasz Drewniak, obok Teatru 

Provisorum, Teatru Zielona Mrówa z Lublina, Teatru Wierszalin, jednym tchem 

wymienia Teatr Przedmieście z Rzeszowa za spektakl "Podróż". Wybór 
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uzasadnia jednym, za to wiele mówiącym wszystkim, którzy spektakl widzieli, 

zdaniem: "Szlachetna osobność".  

 

- To wspaniały prezent dla naszego teatru z okazji jubileuszu, który 

obchodzimy uroczyście w dniach 22-25 września - cieszy się Aneta Adamska, 

założycielka, reżyserka, aktorka i autorka części spektakli Teatru 

Przedmieście, który ma swoją scenę przy ul. Reformackiej 4 w Rzeszowie i w 

tym roku obchodzi swoje 15-lecie.  

 

Aneta Adamska skondensowała do godzinnego spektaklu wielką, trzytomową 

powieść Tomasza Manna "Józef i jego bracia", budując opowieść o mocy 

prostoty, wiary, miłości i przebaczenia. I o tym, że podstawowe wartości, 

tkwiące u podstaw człowieczeństwa, są źródłem naszej siły. To podróż do 

źródeł człowieczeństwa, ale i do źródeł teatru. Autorka spektaklu nie obawia 

się powrócić do prostoty słów i środków wyrazu. Błyskotliwymi pomysłami 

inscenizacyjnymi Adamska uruchamia całe pokłady wyobraźni. Potrafi 

cudownie bawić się teatrem i wciąga w tę zabawę widzów. Opowieść, która w 

wersji filmowej wymagałaby hollywoodzkiego rozmachu, w Teatrze 

Przedmieście opowiedziana jest za pomocą garnka piasku, kilku kijów i 

białego materiału. 

 

Kolejny rzeszowski teatr w ankiecie miesięcznika "Teatr" pojawia się w 

ankiecie Joanny Puzyny-Chojki, krytyka teatralnego oraz dyrektora 

programowego Festiwalu Nowego Teatru, który od kilku lat odbywa się w 

Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Wyróżniła dwóch aktorów, 

których debiut oglądała na rzeszowskiej scenie. W kategorii "Najciekawszy 

debiut" napisała: "W kategorii odkryć aktorskich wskazałabym Adriana 

Budakowa w roli Solonego i Mateusza Mosiewicza w roli Tuzenbacha w 

arcyciekawej interpretacji "Trzech sióstr" Czechowa w reż. Magdaleny Miklasz 

w Teatrze im. Siemaszkowej w Rzeszowie". To zdecydowanie jeden z 

najlepszych spektakli "Siemaszki" w poprzednim sezonie. Obaj aktorzy 

występują w nim gościnnie. 
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