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JERZY CHABA 

Wczoraj, w ostatniej chwili odwołano spektakl "32 omdlenia" Teatru Polonia z doborową obsadą: 

Krystyną Jandą, Jerzym Stuhrem i Jerzym Łapińskim. Powodem była nagła, poważna niedyspozycja 

zdrowotna jednego z aktorów. W zamian Krystyna Janda zagrała jeden ze swoich najlepszych 

monodramów "Ucho, gardło, nóż". 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

Każdy wchodzący w sobotę do Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie był witany pytaniem: "Czy 

wie pani/pan o zmianie?". Pracownicy teatru informowali tych, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, że 

nie zobaczą głośnego spektaklu "32 omdlenia", zamiast niego wystąpi Krystyna Janda w monodramie, 

co ważne - tylko dla dorosłych. Kto nie był zadowolony z tej zamiany mógł zwrócić bilet, jednak 

sądząc po znikomej liczbie wolnych miejsc na sali, prawie nikt nie odmówił sobie spędzenia tego 

wieczoru w teatrze. To była słuszna decyzja. 

 

Krystyna Janda niepodzielnie zawładnęła sceną i publicznością na dwie godziny i po raz kolejny 

udowodniła, że monodram to jej żywioł. "Gdybyście byli normalną publicznością, to byście stąd 

wyszli. Ale przecież nie jesteście normalni. Nikt w tym kraju nie jest normalny" - mówi na początku 

Janda. Aktorka w szlafroku snuła opowieść podczas bezsennej nocy, klnąc jak szewc i zagryzając 

czekoladę, a publiczność na zmianę to wybuchała śmiechem, to zastygała w głuchym milczeniu, 

porażona wstrząsającą opowieścią kobiety, która nie może się uwolnić od koszmarnych obrazów 

wojny bałkańskiej. Krystyna Janda sama spektakl wyreżyserowała, sama dokonała adaptacji tekstu 

książki Vedrany Rudan. Tragikomiczna rola w "Ucho, gardło, nóż" jest arcytrudna a Janda stworzyła 

kreację wybitną. Publiczność dziękowała artystce owacją na stojąco. 
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Dyrektor teatru, Jan Nowara, przekazał publiczności, że uzyskał zapewnienie Krystyny Jandy, która 

jest jednocześnie dyrektorką Teatru Polonia, że spektakl "32 omdlenia" także przyjedzie niebawem 

do Rzeszowa. 

 

Rzeszowskie Spotkania Karnawałowe rozpoczęły się w piątek spektaklem Teatru Bagatela w Krakowie 

"Szaleństwa nocy" Davida Greiga i Gordona McIntyre'a w reżyserii i scenografii Iwony Jery. Spotkania 

zakończą się dziś spektaklem "Ich czworo" z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi w reżyserii Małgorzaty 

Bogajewskiej.  

 

Cały tekst: http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,19593786,janda-wybitna-znakomity-

spektakl-rzeszowskich-spotkan-karnawalowych.html#ixzz3zejvyR7q 
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