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JERZY CHABA 

W dwóch różnych miejscach w Rzeszowie odbyły się występy muzyczne rodziny Prozorowów. 

Pierwszy odbył się na Uniwersytecie Rzeszowskim. Kolejny w Galerii Rzeszów. Tak Teatr im. W. 

Siemaszkowej zaprasza na premierę "Trzech sióstr" według Czechowa. 

Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej  

Aktorzy wystylizowani na XIX-wieczne czechowowskie postaci zagrają i zaśpiewają na żywo utwory 

jazzowe. Mini-koncert ma trwać ok. 20 minut - w taki spektakularny sposób zdecydował się 

promować spektakl rzeszowski teatr. Najpierw wśród studentów: pierwszy występ odbył się w 

czwartek w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kolejny koncert aktorzy dali w niedzielę w Galerii 

Rzeszów przy fontannie. 

 

Premierę nowego spektaklu zaplanowano na 2 kwietnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. 

Reżyseruje Magdalena Miklasz. - Pragnąc zachować czas i miejsce dramatu Czechowa, zarówno w 

scenografii, jak i w kostiumach odwołujemy się do dziewiętnastowiecznej Rosji. Życie bohaterów 

chcemy jednak napełnić naszymi emocjami i naszym rozumieniem świata. Mamy nadzieję, że taki 

zabieg pozwoli Państwu zadać sobie pytanie: Co daje napęd naszemu życiu? Jak nie bać się śmierci? 

Czy dbamy o najistotniejsze dla nas wartości? Dlaczego pomimo rozwoju cywilizacyjnego pod 

względem emocjonalnym (psychologia, psychiatria, psychoanaliza) nadal tak często stoimy w tym 

samym martwym punkcie co człowiek ponad sto lat temu? - opowiada o spektaklu reżyserka i dodaje 

intrygującą zachętę: - Jako twórcy podkreślamy, że Czechow nie tylko nie był nudny, a przeciwnie: 
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miał świetne poczucie humoru. Przy budowaniu postaci inspirujemy się Mikiem Leigh; budując 

atmosferę spektaklu, sięgamy do twórczości Andrieja Tarkowskiego; a do całości dodajemy szczyptę 

Quentina Tarantino! 

 

"Trzy siostry" według dramatu Antona Czechowa to obejmująca osiem lat historia rodziny 

Prozorowów. W poszczególnych aktach, które rozgrywają się w dwuletnich przerwach, Czechow 

uchwycił postaci w przełomowych momentach ich życia. Przedstawione spotkania, zderzenia i 

rozmowy tylko z pozoru wydają się błahe. W istocie zmienia się wszystko, cały świat bohaterów ulega 

ogromnym przeobrażeniom. Naświetlone przez Czechowa "zwykłe" sceny aż kipią od wewnętrznej 

dynamiki, ruchu i energii - spod szarej powierzchni wyłania się wielobarwny dramat. Spektakl 

pokazuje na jak wiele sposobów można sobie radzić z samotnością oraz z dręczącymi myślami o 

przemijaniu i śmierci. 

 

W akcji promocyjnej wezmą udział aktorzy grający w spektaklu: Mateusz Mikoś - Andrzej Prozorow 

(akordeon), Justyna Król - Olga Prozorow (skrzypce), Dagny Cipora - Masza Prozorow (śpiew), Joanna 

Baran - Irina Prozorow (skrzypce), Adrian Budakow - Wasilij Solony (recytacja), Mateusz Mosiewicz - 

Mikołaj Tuzenbach (konferansjerka).  

 

Cały tekst: http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,19777354,trzy-siostry-zagraja-jazz-na-
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