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Gotuj się na teatralne premiery! 

MAGDALENA MACH 

20.03.2015 18:00  

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru rzeszowskie teatry szykują się do premier. W Siemaszce 

będą "Sąsiedzi" w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza, w Masce - "Jaś i Małgosia". Teatr Przedmieście 

zaprasza już w sobotę. 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

Przedmieście zaprasza na premierę monodramu "Odkąd zniknęła..." w wykonaniu Edwarda 

Kotłowskiego, aktora od 50 lat związanego z Teatrem Dramatycznym im. Józefa Żmudy w Stalowej 

Woli. Spektakl odbędzie się w sobotę o godz. 19 w siedzibie teatru przy ul. Reformackiej 4. Klasyczny 

poemat Juliusza Słowackiego "W Szwajcarii" zostanie przedstawiony w całkiem nowej interpretacji. 

Pracę nad tekstem "W Szwajcarii" Edward Kotłowski rozpoczął ponad 40 lat temu. Mimo wielu prób i 

ciekawych pomysłów na inscenizację nie doszło do wystawienia tego utworu na scenie. Tym razem 

stanie przed nami 80-letni człowiek, który słowami poezji wyznaje prawdę o swoich 

niezrealizowanych marzeniach. Opracowanie tekstu, reżyseria: Aneta Adamska, Maciej Szukała. 

Bilety: 15 zł.  

 

W Teatrze im. Siemaszkowej ostatni tydzień przygotowań do oczekiwanej premiery "Sąsiadów" 

Michała Bałuckiego w reż. Waldemara Śmigasiewicza, którą zaplanowano na sobotę za tydzień, godz. 

18, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, którzy przypada na 27 marca. To Polaków portret 

własny, który uderza gorzką prawdą i autoironią, polityczna komedia, która bezlitośnie wyszydza 

narodowe przywary. Uznany reżyser, Waldemar Śmigasiewicz, nie tylko mierzy się z mitem 

sarmatyzmu, ale zestawia go ze współcześnie pojmowaną polskością. Przedwyborcze spory 

galicyjskiej szlachty sprzed wieku uderzają swoją aktualnością, a przekonanie, że Polacy są narodem 

wybranym wielu widzom wyda się znajome. "Sąsiedzi" Michała Bałuckiego to pretekst do rozmowy o 

naszym aktualnym portrecie zbiorowym.  

 

Bilet na "Sąsiadów" na 23 maja kupicie za 250 groszy. Teatr bierze udział w akcji "Bilet za 250 groszy", 

organizowanej w ramach w ramach obchodów jubileuszu "250-lecia Teatru Publicznego w Polsce". 

 

Już w najbliższy wtorek ci, którzy nie mogą się doczekać premiery, będą mogli wziąć udział w imprezie 

kulinarnej zatytułowanej: "Gotuj się na premierę "Sąsiadów"!", polegającej na wspólnym gotowaniu 

(i jedzeniu!) ulubionej potrawy tytułowych sąsiadów, czyli staropolskiego bigosu. Nad kulinarnym 

wydarzeniem będzie czuwać właściciel restauracji Dessa Bogumił Kołcz. Odbędzie się też wykład o 
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szlachcie galicyjskiej, który wygłosi dr Agnieszka Kawalec z Instytutu Historii Uniwersytetu 

Rzeszowskiego. Impreza odbędzie się o godz. 19 na Małej Scenie. Bezpłatne wejściówki czekają na 

chętnych do odbioru w Dziale Sprzedaży i Marketingu teatru. 

 

Teatr Maska zaprasza również małych widzów na premierową wersję bajki "Jaś i Małgosia". 

Premierowe spektakle odbędą się w następną sobotę i niedzielę o godz. 16.30. Bajkę na podstawie 

baśni braci Grimm, zaadaptował i wyreżyserował rzeszowski aktor Henryk Hryniewicki. 

Przedstawienie przeznaczone jest dla widzów od czwartego roku życia. Historię rezolutnego 

rodzeństwa opowiedzą tym razem Gospodarz z Gospodynią, którzy pieką przy tym całą furę 

przepysznych, kolorowych słodkości, bo akcja sztuki rozgrywa się w niewielkiej, ale za to najlepszej 

cukierence w miasteczku. W bajce znajdziemy jednak oczywiście ciemny las, piernikowy domek, 

mnóstwo przygód. Główni bohaterowie Jaś i Małgosia wpadną w nie lada tarapaty. 

 

Teatr Przedmieście z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru zaprosi widzów na swój sztandarowy 

spektakl "Obietnica". Odbędzie się on w sobotę, 27 marca, o godz. 19. Scenariusz spektaklu został 

napisany na podstawie wątków autobiograficznych. Jest to poetycka, metafizyczna historia o 

matczynej miłości i walce o życie dziecka, piękna opowieść o oczekiwaniu, chorobie, aniołach i 

przeznaczeniu. Scenariusz i reżyseria: Aneta Adamska.  
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