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Na Dzień Teatru w Rzeszowie szykują się 

premiery 

Alina Bosak  

Rzeszowskie sceny Międzynarodowy Dzień Teatru będą świętować w sobotę. 

"Siemaszkowa" i "Maska" pokażą nowe sztuki. 

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie święto teatru uczci premierą sztuki "Sąsiedzi". 

(Teatr im. W. Siemaszkowej) 

"Sąsiedzi" w sobotę 

Międzynarodowy Dzień Teatru obchodzony jest już od ponad 50 lat. Święto przypada 27 

marca, ponieważ właśnie tego dnia otwarty został w Paryżu Teatr Narodów.  

 

Dzień Teatru co roku obchodzony jest w ponad stu krajach na świecie, a jego ideą jest między 

innymi uświadomienie opinii publicznej wagi sztuki i artystycznej kreacji w życiu 

codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich. Co roku też z tej okazji 

twórcy teatru otrzymują nagrody i wyróżnienia. 

 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie święto teatru uczci premierą sztuki "Sąsiedzi". 

Komedia Michała Bałuckiego z XIX wieku, wyśmiewając narodowe przywary - jak 

zamiłowanie do politykierstwa i biesiad, wygórowane ambicje i skłonność do lizusostwa - 

okazuje się równie aktualne jak ponad 100 lat temu. - Sąsiedzi Bałuckiego to pretekst do 

rozmowy o portrecie zbiorowym Polaków, to pretekst do pisania tekstu o nas samych.  

 

Spojrzenie poprzez Bałuckiego to spojrzenie pełne ironii, czasem zabawne, kiedy indziej z 

jakąś ukrytą tajemnicą, mówiącą - nieraz pod pozorem banału i stereotypu sytuacji - o 

podwójności naszej natury, w której z jednej strony jesteśmy ofiarami kaprysów innych, a z 
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drugiej - piewcami pozorów - zauważa Waldemar Śmigasiewicz, reżyser sztuki. 

 

W "Sąsiadach" zobaczymy całą plejadę znanych i lubianych aktorów rzeszowskiego teatru. 

Dobra zabawa gwarantowana.  

 

Premierę na sobotę szykuje także rzeszowski Teatr Maska. To także klasyka - baśń o Jasiu i 

Małgosi według braci Grimm. 

Zagrają "Obietnicę" 

Niespodziankę z okazji Dnia Teatru przygotował również Teatr Przedmieście. W sobotę na 

scenie przy ul. Reformackiej w Rzeszowie wystawiona zostanie "Obietnica" - kultowy 

spektakl, który zdobył aż szesnaście nagród na ogólnopolskich festiwalach teatralnych.  

 

Aneta Adamska, autorka i reżyserka sztuki, opowiada w niej osobistą historię, którą 

przekazała jej mama. - Oddając się we władanie tej opowieści odzyskałam spokój i pewność, 

że wszystko było tak, jak miało być - mówi Adamska. 

 


