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Spektakl "Stara kobieta wysiaduje" (MACIEJ MIKULSKI) 

Reżyser i performer Jakub Falkowski otrzymał wyróżnienie w prestiżowym konkursie Klasyka Żywa, w 

dziedzinie reżyserii za debiut spektaklem "Stara kobieta wysiaduje", zrealizowanym w Teatrze im. W. 

Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa" realizowany był dla 

uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs 

organizowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa 

Raszewskiego. 

 

Rzeszowski spektakl "Stara kobieta wysiaduje" powstał w ubiegłym roku i zainaugurował I Festiwal 

Nowego Teatru w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. 

 

"W nowej przestrzeni, betonowym, industrialnym wnętrzu, powstał nowy teatr. Aktorzy wyrwani z 

oswojonego otoczenia, zostają odarci z rutyny. Filarem, podporą, centrum, bez którego spektaklu by 

nie było jest Anna Demczuk. (...) Reżyserował debiutant, Jakub Falkowski, młody chłopak o świeżym 

spojrzeniu na teatralną przestrzeń w Rzeszowie oraz o wystarczającej otwartości i odwadze, by 

zabrać się za tekst tyle piękny, głęboki i dosadny, co trudny i niewdzięczny w realizacji" - pisaliśmy o 

spektaklu po premierze. 
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"Siemaszka" już planuje dalszą współpracę z Jakubem Falkowskim. Weźmie on udział w 3. Festiwalu 

Nowego Teatru, w ramach Multimedia Szajna Festiwalu. Performer przygotuje projekt o roboczym 

tytule "Profil pośmiertny", w którym podejmie zagadnienia wirtualnej pamięci - generowania 

wirtualnych bytów w oparciu o faktyczne dane i cyfrową spuściznę pozostawioną przez zmarłego 

użytkownika internetu, dokonując rekonstrukcji swoistego "życia po życiu" (the digital afterlife) 

prowadzonego już bez świadomego udziału, na podstawie algorytmu korzystającego ze 

zdefiniowanych wcześniej preferencji i zachowań w sieci.  

 

Jakub Falkowski (ur. 1984) jest artystą interdyscyplinarnym, multimedialnym i performerem. 

Aktorem, scenografem, reżyserem, twórcą video, projekcji, instalacji. Absolwent Wydziału 

Aktorskiego krakowskiej PWST. Kontynuował studia na Wydziale Reżyserii Dramatu i równolegle w 

Katedrze Intermediów krakowskiej ASP. Od 2008 r. stworzył wiele akcji performance pokazywanych 

na festiwalach w Polsce i Europie. Jednocześnie występował na deskach teatralnych, a później także 

tworzył oprawy multimedialne spektakli, scenografie oraz projekcje video.  
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