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"Gorące nazwiska” (Wysocka, Zadara, Szczawińska, Ziemilski, Liber, Rychcik), 

uniwersalna mądrość klasyków i nowe media to recepta, by zachęcić publiczność do 

przygody z teatrem reagującym. 

Festiwal Nowego Teatru to ostatnia, tegoroczna odsłona Rzeszowskich Spotkań 

Teatralnych. Odpowiada za nią nowy dyrektor Teatru im. Wandy Siemaszkowej - Jan 

Nowara.  Założeniem imprezy miało być pokazanie takich spektakli, które kładą nacisk na 

"konwergencję”, czyli interakcje pomiędzy różnymi platformami przekazu. Dzięki temu, 

dzieła starych, wielkich, a niekiedy nudnych geniuszy, odczytuje się w nowatorski sposób. 

Uzyskując dodatkową jakość, ale i ponowne zainteresowanie klasyką. 
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Aby wzbudzić większe emocje zarówno wśród uczestników, jak i widzów, festiwal 

zorganizowano w formie konkursu. Bezstronne i możliwie obiektywne jury, bo składające 

się ze studentów i doktorantów studiów teatralnych wyłoniło spośród 10 spektakli 

konkursowych te najciekawsze. Przyznano: 

 wyróżnienie twórcom spektaklu "W samo południe” w reżyserii Wojciecha Ziemilskiego za 
twórcze wychodzenie poza granice teatru; 

 wyróżnienie Irenie Jun za rolę Meter w spektaklu "Utwór o Matce i Ojczyźnie” i mistrzowskie 
połączenie odmiennych sposobów ekspresji aktorskiej; 

 Nagrodę Specjalną dla Młodego Artysty ufundowaną przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 
Tadeusza Ferenca, Łukaszowi Twarkowskiemu za podjęcie próby odnalezienia 
innowacyjnego, audiowizualnego języka teatralnego w spektaklu "Akropolis”; 

 Nagrodę dla Osobowości Artystycznej Barbarze Wysockiej i Michałowi Zadarze za 
przeprowadzenie radykalnie twórczego dialogu z narodowymi mitami oraz wywrotową 
reinterpretację twórczości Fryderyka Chopina w spektaklu "Chopin bez fortepianu”; 

 Nagrodę za Najlepszy Spektakl w postaci statuetki twórcom "Dziadów” z Teatru Nowego im. 
Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu w reżyserii Radosława Rychcika za odwagę w odczytaniu 
tekstu romantycznego poza kluczem martyrologicznym i otwarcie na nowe konteksty. 

  

Ciekawą propozycją festiwalową były liczne wydarzenia towarzyszące. Na przykład podczas 

KINOTEATR-u wyświetlano unikatowe, archiwalne filmy formacji Komuna // Warszawa, 

na których zarejestrowano często jednorazowe występy takich artystów jak remiks tancerza 

Mikołaja Mikołajczyka. Natomiast podczas nocnych czytań dramatów DRAMA LAB 

publiczność mogła posłuchać aktorskiej recytacji jeszcze „ciepłych” tekstów scenicznych. 

Dodatkowo pod dowództwem reżysera Reda Haddad przygotowano tak zwany „szkic 

sceniczny” ujawniający wstępny etap pracy nad spektaklem. Na warsztat wzięto tekst 

Wojciecha Farugi i Przemysława Kazuska, pt.: "CARSON CITY”. 



 

Jeszcze przed startem, Festiwal Nowego Teatru miał mnóstwo przeciwników, którzy 

obstawali przy klasycznej formie teatru. Jednak nawet najbardziej zagorzali sceptycy, którzy 

niemalże przed każdym spektaklem pytali: Czy to jeszcze jest teatr? znaleźli coś dla siebie. 

Choćby nawet zwycięskie "Dziady” Rychcika, co dobrze wróży na najbliższy sezon teatralny, 

gdyż tenże reżyser przygotowuje "Balladynę” w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w 

Rzeszowie. Poza tym, nigdy jeszcze w tym teatrze nie widziałam aż takich tłumów 

młodzieży. Wprost zadziwiające. 

  

Festiwal Nowego Teatru trwał od 15 do 21 listopada. 

 


