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Zespół aktorski Teatru Siemaszkowej do wymiany? 

Po wakacjach zaczyna się nowy sezon w świecie kultury i od razu w Teatrze Siemaszkowej 

szykują się duże zmiany. Kto marzył o tym, by w doskonale znanym składzie aktorskim 

teatru zobaczyć nowe twarze, teraz może na to liczyć. 

 
Zespół aktorski sztuki „Heddy Gabler” w reż. Szymona Kaczmarka, które zainauguruje Jubileuszowy sezon w Teatrze Siemaszkowej. Fotografia pochodzi z 

profilu FB Teatru Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. 

Co nas czeka w nowym sezonie teatralnym w Siemaszkowej? Zacznę od grudniowej 

premiery sztuki „Balladyna” w reżyserii Radosława Rychcika. Ma być ona 

niekonwencjonalną adaptacją dramatu Juliusza Słowackiego. A co przedstawienie ma 

wspólnego z nowymi twarzami wśród zespołu aktorskiego naszego teatru? Wiele, bo reżyser 

Radosław Rychcik chce nieco zburzyć w nas obraz „Balladyny”, do której interpretacji 

teatralnych być może przywykliśmy. Dlatego też, ogłoszony został otwarty casting do 

głównej roli w sztuce, na odtwórcę roli Kirkora oraz do męskich ról epizodycznych w tymże 

przedstawieniu. Szczególnie ciekawą informacją jest ta, że mężczyźni którzy mogą zgłaszać 

się na przesłuchanie, powinni spełniać pewien istotny wymóg. Propozycja kierowana jest 

bowiem do mężczyzn dotkniętych kalectwem utraty kończyn, bądź innego rodzaju 

niepełnosprawnością. Z mężczyznami chcącymi wystąpić w „Balladynie” reżyser Radosław 

Rychcik spotka się w Teatrze Siemaszkowej 10 września br.  

Na wcześniej ogłoszony casting do roli tytułowej Balladyny, jak do tej pory zgłosiło się 

prawie 200 zainteresowanych kobiet. Są to dziewczyny z całej Polski. Znakomita większość z 

nich to absolwentki szkół teatralnych, niektóre mają na swoim koncie także role w teatrach 
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zagranicznych. Natomiast do roli Kirkora na chwilę obecną zgłosiło się 60 zainteresowanych 

aktorów.  

Zastosowana metoda obsadzania ról poprzez casting będzie na pewno mocnym 

akcentem nowego sezonu w Teatrze Siemaszkowej. Co to przyniesie? Oczywiście przede 

wszystkim nowe twarze na scenie. To może być powiew naprawdę czegoś nowego. Ale może 

też oznaczać przynajmniej częściową wymianę zespołu aktorskiego. Całe szczęście tylko w 

stosunku do tej jednej sztuki.  

Niemniej przyznacie, a szczególnie Ci którzy znają dokonania reżyserskie Rychcika, iż 

po nowej rzeszowskiej „Balladynie” możemy spodziewać się nie tylko świeżych twarzy na 

scenie ale i nowatorskiego zaprezentowania dramatu. Premiera sztuki odbędzie się 12 grudnia 

br. i uświetni 70-lecie działalności Teatru Siemaszkowej.  

No właśnie! Ten sezon dla rzeszowskiego teatru dramatycznego jest szczególnie ważny, 

bo jubileuszowy. Minęło bowiem dokładnie 70 lat od daty otwarcia tego przybytku sztuki w 

Rzeszowie. Z tej okazji dyrekcja, pracownicy, a przede wszystkim zespół aktorski chce 

zaprosić wszystkich widzów w magiczną podróż, która zainspirowana jest życiem i 

twórczością wspaniałej aktorki, niegdysiejszej dyrektor teatru (w latach 1945-47), obecnej 

patronki - Wandy Siemaszkowej.  

Na premierowe przedstawienie, które odbędzie się już 20 września br., w sobotę o 

godz. 19.00 wybrano Ibsenowską „Hedda Gabler”, którą w 1900 roku w wyjątkowy i 

niezapomniany sposób wykreowała właśnie Wanda Siemaszkowa. Uważam, że to również 

doskonały wybór sztuki we współczesnej rzeczywistości. Niegdyś Ibsen przyglądał się 

„pokoleniu Heddy”, dla której to status materialny jest głównym wyznacznikiem myślenia o 

przyszłości. Reżyser spektaklu Szymon Kaczmarek w ślad za Ibsenem pragnie przyglądnąć 

się dzisiejszemu pokoleniu dwudziesto i trzydziestolatków, których wykreowało 25 lat wolnej 

Polski.  

Otwarciu Sezonu Jubileuszowego towarzyszyć będzie także wernisaż wystawy pt. 

„Wanda Siemaszkowa jako człowiek teatru”.  

Kolejną nową pozycją w jubileuszowym sezonie będzie listopadowa premiera spektaklu 

„Stara kobieta wysiaduje” Tadeusza Różewicza w reżyserii Jakuba Falkowskiego. 

Przypomnę, że na początku wakacji mieliście już Państwo możliwość oglądania zarysu tego 

przedstawienia w Teatrze Siemaszkowej. W czerwcu tego roku ten dramat Różewicza w 

reżyserii właśnie Falkowskiego, został przedstawiony ale w formie czytań performatywnych. 

Dzieło to uznane jest przez wielu za najlepsze spośród dramatów Różewicza. Przedstawiony 

rzeszowskiej publiczności dramat w formie czytań performatywnych także zachwycił.  

Na listopad zaplanowano również RZESZOWSKIE SPOTKANIA TEATRALNE – 

FESTIWAL NOWEGO TEATRU, który odbywać się będzie w dniach od 15 do 22 listopada 

br. Nie będzie już Festiwalu VizuArt, a w jego miejsce pojawi się kolejna nowa formuła 

Rzeszowskich Spotkań Teatralnych. W swojej nowej odsłonie skupiać się będą na promocji 

młodego teatru, który postrzega graniczność jako istotę współczesnych poszukiwań 

artystycznych. Festiwal Nowego Teatru, ma dać możliwość poznania poglądów na twórczość 

teatralną młodego pokolenia kreatorów.  
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Jak już wspomniałam na wstępie, niezwykle ciekawie zapowiada się także grudzień u 

Siemaszkowej, czyli premiera „Balladyny”. Radosław Rychcik reżyser, postawił sobie za cel 

zwrócenie uwagi widza na teksty romantycznych poetów, by widz mógł poczuć przyjemność 

ze słuchania samego tekstu bardziej niż z jego obrazowej interpretacji. Jednak, wizja też ma 

tu duże znaczenie. Rychcik z przemyślaną konsekwencją stara się, by na scenie pojawił się 

ktoś dotąd nieobecny. W inscenizacji „Dziadów” w Teatrze Nowym w Poznaniu (spektakl 

został laureatem Grand Prix 39. Opolskich Konfrontacji Teatralnych „Klasyka Polska” 2014.) 

wyreżyserowanym przez siebie, porusza wraz z czarnoskórymi Afroamerykanami problem 

rasizmu i niewolnictwa. W grudniowej, rzeszowskiej „Balladynie” będzie chciał przełamać 

kolejne społeczne tabu – kalectwo i nasz stosunek do ludzi nim dotkniętych. Stąd też pomysł 

reżysera na casting dla kalekich mężczyzn. Ich udział ma być nie tylko przełamaniem silnego 

tabu, ale i pozytywną formą aktywizacji społecznej. Przedstawienie wyreżyserowane przez 

Rychcika opowiadać będzie między innymi historię żołnierzy, którzy walczyli w okopach I 

wojny światowej i musza poradzić sobie z traumą stresu pourazowego i bólem fantomowym. 

Ideę takiej realizacji reżyser wyjaśnił następująco: „Jeśli Juliusz Słowacki opowiada historię 

emancypacji podmiotu kobiecego, to niech to się dzieje w momencie co najmniej 

dwuznacznym dla kondycji podmiotu męskiego, czyli w trakcie bądź po horrorze I wojny 

światowej, której stulecie właśnie obchodzimy!!! To opowieść o praźródłach XX wieku jako 

epoce wojen i rodzącego się ruchu emancypacji kobiet…”.  

Dla Teatru Siemaszkowej wprowadzenie tej sztuki do repertuaru w jubileuszowym roku 

jest szczególnie ważne, bo i tu twórczość Słowackiego łączy się z życiem i twórczością 

Wandy Siemaszkowej. Patronka rzeszowskiego teatru zadebiutowała rolą Chochlika w 

repertuarze Słowackiego. Stało się to w 1893 r. we Lwowie w Teatrze hr. Skarbka, za 

dyrekcji Mieczysława Schmitta i Henryka Szydłowskiego. A właśnie w roli Balladyny 

Siemaszkowa wystąpiła 15 stycznia 1909 r. na deskach Teatru Miejskiego we Lwowie, za 

dyrekcji Ludwika Hellera. Natomiast będąc już dyrektorem Teatru dramatycznego w 

Rzeszowie, 10 listopada 1945 r. wykreowała znakomitą rolę Matki i co ciekawe, tą że rolą 

Matki pożegnała scenę 16 czerwca 1946 r. w czasie jubileuszowego 35 przedstawienia.  

Na wiosnę 2015 r. planowana jest kolejna premiera sztuki w Teatrze Siemaszkowej 

„Złote runa”. Wanda Siemaszkowa również zagrała w tej sztuce, wcielając się w rolę Ireny 

Rembowskiej w roku 1901 w Teatrze Miejskim w Krakowie.  

Viperis  

 

Szczegółowe informacje w sprawie castingów do ról w „Balladynie” możecie uzyskać 

państwo pod numerem telefonu 17 853 27 48.  

Na wszystkie przedstawienia w nowym, jubileuszowym sezonie teatralnym zaprasza Państwa 

Jan Nowara wraz z zespołem Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.  

 


