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32 omdlenia, spektakl Teatru Polonia (fot. Bartek Warzecha) 

Po rocznej przerwie do Teatru im. Wandy Siemaszkowej wracają Rzeszowskie Spotkania 

Karnawałowe. I to efektownie! Na scenie m.in. Krystyna Janda i Jerzy Stuhr. 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

W ubiegłym roku po raz pierwszy od 21 lat spotkania karnawałowe wypadły z programu Teatru im. 

Siemaszkowej. Dyrektor Jan Nowara tłumaczył to "trudniejszą sytuacją finansową teatru". 

 

Ostatnie Spotkania Karnawałowe, jakie odbyły się w rzeszowskim teatrze w 2014 roku, to była już 21. 

edycja, ale od kilku lat obniżały loty. Zdarzały się mocno odgrzewane kotlety, często błahe farsy. 

Mimo to za każdym razem bilety rozchodziły się jak świeże bułeczki. Rzeszowska publiczność ulegała 

magii nazwisk znanych aktorów i lekkiemu repertuarowi. 

 

Brak spotkań karnawałowych w ubiegłym roku rozczarował zwłaszcza tę część publiczności, która nie 

znalazła dla siebie nic w repertuarze Festiwalu Nowego Teatru - nowej formule Rzeszowskich Spotkań 

Teatralnych. - Za zaproszenie kilku fars z udziałem znanych aktorów teatr musiałby sporo dopłacić, 

dlatego wolę w tym roku ich nie zapraszać, za to zrealizować inne, bardziej wartościowe projekty. W 

przyszłości chciałbym powrócić do Spotkań Karnawałowych, ale zamiast fars zapraszać komedie z 

wyższej półki - deklarował rok temu dyrektor teatru. I słowa dotrzymał. 

 

W tym roku 22. Spotkania Karnawałowe odbędą się 5, 6 i 7 lutego. W piątek 5 lutego rozpocznie teatr 

Bagatela z Krakowa spektaklem "Szaleństwa nocy" Davida Greiga i Gordona McIntyre'a w reżyserii i 

scenografii Iwony Jery. To muzyczna komedia romantyczna, która trzyma w napięciu jak dobry 

kryminał. 
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Hitem spotkań będzie spektakl sobotni, 6 lutego - to głośne "32 omdlenia" teatru Polonia z 

gwiazdorską obsadą. Wystąpią: Krystyna Janda, Jerzy Stuhr i Jerzy Łapiński. Komedia Antoniego 

Czechowa, którą wyreżyserował Andrzej Domalik, została rozpisana na trzy żarty sceniczne: 

"Niedźwiedź", "Oświadczyny" i "Historia zakulisowa". To jednocześnie benefisowy spektakl Jerzego 

Stuhra, przygotowany na 40-lecie jego debiutu scenicznego. Premiera odbyła się w 2011 roku, ale w 

Warszawie do dziś zdobycie biletu na ten spektakl jest nie lada wyzwaniem. 

 

W niedzielę 7 lutego zobaczymy ostatnią już propozycję tegorocznych spotkań - "Ich czworo" Teatru 

im. Stefana Jaracza w Łodzi w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej. W spektaklu chwalono wyśmienicie 

wykreowane postaci i tekst doskonale wpisujący się w dzisiejszą rzeczywistość, a jednocześnie pełen 

komizmu. 

 

Wszystkie spektakle rozpoczynają się o godz. 19. 

 

Ceny biletów na pierwszy i ostatni spektakl spotkań to: 80 zł (parter) i 70 zł (balkon). Bilety na sobotni 

spektakl są droższe - 100 zł (parter) i 90 zł (balkon).  

 

Cały tekst: http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,19472059,janda-i-stuhr-powrot-spotkan-

karnawalowych.html#ixzz3xDR6XFMZ 
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