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< Zdjęcie z pierwszej i ostatniej strony pochodzi ze spektaklu „Portret damy”, fot. Magda Hueckel
 

PROJEKT: SCHLINGENSIEF
Tegoroczna edycja Festiwalu Nowego Teatru została zadedykowana  
Christophowi Schlingensiefowi – zmarłemu w 2010 roku wybitnemu nie-
mieckiemu reżyserowi filmowemu, teatralnemu, operowemu, który był nie 
tylko prawdziwym artystą totalnym, negującym granice między różnymi 
obszarami i gatunkami sztuki, ale też bezkompromisowym komentatorem 
współczesnej rzeczywistości. W swojej twórczości artysta bezwzględnie ob-
nażał iluzoryczność demokracji, manipulacje ideologiczne mediów, fałszywe 
oblicze europejskiej moralności, odważnie penetrując tematy niewygodne 
i przemilczane. Wybór Schlingensiefa jako patrona festiwalu jest próbą wy-
wołania dyskusji nad projektem sztuki zaangażowanej – rolą artysty w no-
woczesnym, postdemokratycznym społeczeństwie. Stąd w programie znala-
zły się spektakle wchodzące w bezkompromisowy dialog z rzeczywistością, 
zaangażowane w budzenie uśpionych sumień współczesnych konsumentów 
kultury, ale i portretujące samych artystów.
Wokół biografii niemieckiego artysty został zbudowany blok wydarzeń towa-
rzyszących pod wspólnym hasłem PROJEKT: SCHLINGENSIEF.

TEATR TOTALNY CHRISTOPHA SCHLINGENSIEFA 
(wystawa dokumentująca inscenizacje teatralne i operowe, programy telewi-
zyjne, akcje uliczne, projekty artystyczno-społeczne)
23.10, godz. 16.00 / Szajna Galeria (wernisaż)
Wystawa czynna w czasie festiwalu codziennie w godz. 14.00 – 20.00.

CHRISTOPH SCHLINGENSIEF – POSZERZANIE POLA SZTUKI 
(panel dyskusyjny z udziałem teatrologów i krytyków sztuki)
23.10, godz. 12.00 – 16.00 / Mała Scena

„A TOBIE DRZAZGĘ!” Mellin / Stanek / Sroczyński
(performance dedykowany Christophowi Schlingensiefowi)
23.10, godz. 22.00 / Szajna Galeria

NOCNY MARATON Z TEATREM CHRISTOPHA SCHLINGENSIEFA 
(pokaz rejestracji spektakli)
23.10, godz. 22.45 / Szajna Galeria

NOCNY MARATON FILMÓW CHRISTOPHA SCHLINGENSIEFA
24.10, godz. 22.30 / Szajna Galeria 
(przed projekcją wykład Jolanty Woszczenko)

Christoph Schlingensief / Ausländer raus! ©Filmgalerie 451



10 SpekTakLi reprezenTUJĄCYCH rÓŻnOrOdne 
nUrTY We WSpÓŁCzeSnYM pOLSkiM TeaTrze

CzOŁÓWka reŻYSerÓW MŁOdeGO i ŚrednieGO 
POKOLENIA

LaBOraTOriUM FOrM i GaTUnkÓW SCeniCznYCH

pOLe ekSperYMenTaLne dLa draMaTOpiSarzY

SzTUka W ŚrOdOWiSkU nOWYCH MediÓW  
i TeCHnOLOGii CYFrOWeJ

FeSTiWaL nOWeGO TeaTrU 
promuje działania artystyczne, których istotą jest posze-
rzanie granic dramatu i teatru, dokonujące się między in-
nymi za sprawą ekspansji nowych mediów, odpowiedzial-
nych za proces „zanikania rzeczywistości”. 

Nowa odsłona Rzeszowskich Spotkań Teatralnych to:

PAMIĘTAJ! NA TERYTORIUM SZTUKI 
WSPÓŁCZESNEJ NIE WCHODZI SIĘ BEZKARNIE…

aFrYka / akTOrzY ŻYdOWSCY / GraŻYna / nie-boska komedia. WSzYSTkO 
pOWieM BOGU! / kLĘSki W dzieJaCH MiaSTa / pOdrÓŻ ziMOWa
karSkieGO HiSTOria niepraWdziWa / pOrTreT daMY / LeW na ULiCY
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KURKA WODNA– KATASTROFA  
JEST CORAZ BLIŻEJ
według Stanisława ignacego Witkiewicza
Reżyseria JAN NOWARA
Opracowanie tekstu i dramaturgia MARCIN PAWEŁCZAK, JAN NOWARA
Scenografia MAGDALENA GAJEWSKA
Muzyka PAWEŁ NAFUS
Multimedia MARCIN PAWEŁCZAK
Plastyka ruchu scenicznego TOMASZ DAJEWSKI
Obsada DAGNY CIPORA, MAGDALENA KOZIKOWSKA-PIEŃKO, JUSTYNA KRÓL, 
KACPER BURDA (gościnnie), MICHAŁ CHOŁKA, MATEUSZ MIKOŚ, PIOTR NAPIERAJ 
oraz ROBERT CHODUR, SŁAWOMIR GAUDYN, JÓZEF HAMKAŁO, ROBERT ŻUREK 
(obrazy filmowe)

Zapraszamy na metafizyczny seans w wirtualnym kosmosie! Kurka Wod-
na to najdoskonalsza realizacja Witkacowskiej teorii Czystej Formy, czyli 
świat, w którym to, co nierzeczywiste, jest  kluczem do Tajemnicy Istnienia. 
W odmiennych stanach świadomości zagadki bytu „same się zgadują”, zaś 
„Nieskończoność woła ludzi ku sobie głosem tajemnic”…
Do niezwykłego świata Witkacego wlewa się z siłą żywiołu rzeczywistość: 
rewolucja, która dziś korzysta z globalnej sieci. Kurka Wodna – katastrofa jest 
coraz bliżej to spektakl multimedialny, w którym wizje sceniczne przenikają 
się z obrazami z sieci, a teatralna wyobraźnia konkuruje z ostrym przekazem 
rzeczywistości on-line.
Zapraszamy do Teatru Nowej Generacji!

cena biletu: 100 zł

pr
eM

ie
ra



Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy 

AFRYKA
Agnieszki Jakimiak
Reżyseria BARTEK FRĄCKOWIAK
Dramaturgia AGNIESZKA JAKIMIAK
Scenografia ANNA MARIA KARCZMARSKA
Muzyka KRZYSZTOF KALISKI
Reżyseria światła AGATA SKWARCZYŃSKA
Obsada KLARA BIELAWKA, SZYMON CZACKI/ PIOTR WAWER JR., MACIEJ PESTA,  
SONIA ROSZCZUK, ANITA SOKOŁOWSKA, JAKUB ULEWICZ

„Afryka jest daleko, Afryka jest dla nas niedostępna, Afryka jest niemożliwa”. 
My, Europejczycy, niewiele wiemy o Afryce. Dlatego stworzyliśmy Naszą 
Afrykę, utkaną z rozmaitych stereotypów podszytych z jednej strony lękiem, 
z drugiej – fascynacją.
Spektakl bydgoskiego teatru – uznawanego za jedno z najciekawszych 
miejsc na teatralnej mapie Polski – nie jest opowieścią o Afryce. To historia 
kilkunastu pojęć, obrazów, wyobrażeń, które wędrują po Europie od czasów 
kolonializmu, poprzez okres dekolonizacji, aż do dzisiaj, przesłaniając rze-
czywistość Czarnego Lądu. Ryszard Kapuściński, którego dzienniki z afry-
kańskich podróży tworzą punkt odniesienia dla twórców spektaklu, w latach 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych był świadkiem odzyskiwania niepodległo-
ści przez Ghanę, Kongo, Nigerię, Mozambik i wiele innych krajów. Podąża-
jąc jego śladami, współcześni artyści bezlitośnie demaskują procesy, które 
doprowadziły do ponownego uzależnienia Afryki od Europy – zarówno na 
płaszczyźnie politycznej i ekonomicznej, jak w wymiarze fantazmatycznym.
Spektakl zaszokuje tych, którzy sądzą, że Afryka jest odległym kontynen-
tem…

za rOLĘ W TYM SpekTakLU kLara BieLaWka OTrzYMaŁa naGrOdĘ 
akTOrSkĄ na 55. kaLiSkiCH SpOTkaniaCH TeaTraLnYCH.

czas trwania: 120 minut 
cena biletu: do 10.10 – 40/50 zł, od 11.10 – 50/60 zł< 
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a Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich w Warszawie 

AKTORZY ŻYDOWSCY 
Michała Buszewicza
Reżyseria ANNA SMOLAR 
Dramaturgia MICHAŁ BUSZEWICZ
Muzyka DOMINIKA KORZENIECKA
Scenografia ANNA MET
Obsada RYSZARD KLUGE, MARIOLA KUŹNIK, JOANNA RZĄCZYŃSKA, IZABELLA 
RZESZOWSKA, MAŁGORZATA TRYBALSKA, JERZY WALCZAK

Spektakl jest próbą sportretowania grupy o niejasnym statusie, w której za-
równo słowo „aktorzy”, jak i „żydowscy” bywa kwestionowane. Skazani na 
nieustanne próbowanie pierwszej sceny spektaklu, którego premiera od kil-
kudziesięciu lat nie ujrzała światła dziennego, uciekają w opowieści o sobie, 
odsłaniając paradoksy swojego losu. Losu ludzi zniewolonych przez uprasz-
czające etykiety i oczekiwania widowni, uwięzionych w przeszłości, uzależ-
nionych od rytualnych „ćwiczeń z pamięci”.
Szóstka aktorów prowadzi opowieści oparte na własnych życiorysach, do-
świadczeniach, wahaniach. Nikt z nich nie może jednak zagwarantować,  
że powie tylko prawdę. Ta fantazja oparta jest na osobistej opowieści, ale 
daleka od dokumentalnej prawdy. Zmyślenie bywa więcej warte, kiedy gwa-
rancją jego prawdziwości staje się własna twarz. Ale czy twarz aktora może 
być wiarygodna?
Zapraszamy na spektakl stworzony z pamięci, muzyki i znakomitego aktor-
stwa!

czas trwania: 80 minut 
cena biletu: do 10.10 – 30/40 zł, od 11.10 – 40/50 zł
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Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie 

GRAŻYNA
adama Mickiewicza
Reżyseria RADOSŁAW RYCHCIK
Scenografia ANNA MARIA KARCZMARSKA
Muzyka MICHAŁ LIS, PIOTR LIS
Przygotowanie wokalne ANNA PODKOŚCIELNY-CYZ
Wideo PIOTR LIS
Obsada DOMINIKA MARKUSZEWSKA, KAROL ŚMIAŁEK, TOMASZ WIŚNIEWSKI, 
ALEKSANDER FIAŁEK, KAROLINA GIBKI, BOGUSŁAWA PODSTOLSKA-KRAS,  
TOMASZ PIASECKI, JERZY PAL oraz członkowie TARNOWSKIEGO CHÓRU GOS.PL

Wielka bitwa z zakonem krzyżackim przeniesiona na boisko do koszykówki 
przy wtórze chóru gospel! Zapraszamy na spektakl, który domyka „roman-
tyczną trylogię” Radosława Rychcika – laureata wielu prestiżowych na-
gród, w tym Paszportu „Polityki”. Historia kobiety, która walczy i to walczy 
w sensie dosłownym. W przebraniu męża – litewskiego księcia – bierze 
udział w bitwie z Krzyżakami i łączy skłóconych braci, by wspólnie zwrócili 
się przeciwko wrogowi.
Przedstawienie jest próbą uchwycenia wzorca bohaterki „pięknej i odważ-
nej”, która wkracza na terytorium zdominowane przez mężczyzn. Rychcik 
prezentuje niezwykłą wizję historii rozpływającej się w popkulturze, w której 
tekstowi Mickiewicza towarzyszy wciągająca muzyczna oprawa.

czas trwania: 90 minut 
cena biletu: do 10.10 – 30/40 zł, od 11.10 – 40/50 zł

UWaGa: spektakl wyjazdowy! autokary zostaną podstawione na parkingu przy Teatrze 
o godz. 17.30 (odjazd o godz. 17.40). powrót do rzeszowa planowany jest około godz. 21.45 
(wyjazd z Tarnowa o godz. 20.40).
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nie-boska komedia.  
WSZYSTKO POWIEM BOGU! 
pawła demirskiego  
Reżyseria MONIKA STRZĘPKA
Dramaturgia PAWEŁ DEMIRSKI
Scenografia MICHAŁ KORCHOWIEC
Muzyka JAN SUŚWIŁŁO
Obsada MAŁGORZATA HAJEWSKA-KRZYSZTOFIK, MARTA NIERADKIEWICZ, MARTA 
OJRZYŃSKA, DOROTA POMYKAŁA, ANNA RADWAN-GANCARCZYK, DOROTA SEGDA, 
MAŁGORZATA ZAWADZKA, JULIUSZ CHRZĄSTOWSKI, SZYMON CZACKI, MARCIN 
CZARNIK, MICHAŁ MAJNICZ, ADAM NAWOJCZYK, RADOMIR ROSPONDEK

W spektaklu inspirowanym Nie-Boską komedią centralną postacią jest sam 
Zygmunt Krasiński – narcystyczny katastrofista gnębiony przez prorocze 
wizje i lęki, opętany antysemicką pasją. Z woli twórców Poeta spotyka się 
z Hrabią Henrykiem, Orciem, Wilkiem z Wall Street, Pankracym, Przechrztą 
oraz Barbarą Niechcic, Sarą Kane i wieloma innymi, nieoczywistymi posta-
ciami. Scena staje się miejscem konfrontacji romantycznej wizji wieszcza, 
który w XIX wieku przewidywał przyszłość Polski i świata („odrodzenie się 
rodu ludzkiego przez krew i  zniszczenie form starych”) ze współczesną 
wrażliwością najbardziej radykalnego duetu w polskim teatrze, znanego z ar-
tystycznej i społecznej bezkompromisowości. Tym razem jednak – jak pisa-
no po premierze – bojowe zawołanie buntowników zmienia się w „skowyt 
przerażenia”...

SpekTakL zOSTaŁ WYrÓŻniOnY WieLOMa naGrOdaMi, W TYM Grand prix  
40. OpOLSkiCH kOnFrOnTaCJi TeaTraLnYCH, Grand prix FeSTiWaLU pOLSkiCH 
SzTUk WSpÓŁCzeSnYCH r@pOrT W GdYni i GŁÓWnĄ naGrOdĄ W 21. edYCJi 
kOnkUrSU na WYSTaWienie pOLSkieJ SzTUki WSpÓŁCzeSneJ.

czas trwania: 210 minut (jedna przerwa) 
cena biletu: do 10.10 – 60/80 zł, od 11.10 – 70/90 zł
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Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu

KLĘSKI W DZIEJACH MIASTA 
Agnieszki Jakimiak
Reżyseria WERONIKA SZCZAWIŃSKA
Dramaturgia AGNIESZKA JAKIMIAK
Kostiumy i aranżacja przestrzeni DAGNY SZWED
Muzyka KRZYSZTOF KALISKI
Projektowanie dźwięku MACIEJ SZYMBORSKI
Obsada NATASZA ALEKSANDROWITCH (gościnnie), JACEK JACKOWICZ, EWA  
KIBLER, KAMA KOWALEWSKA, MARCIN TRZĘSOWSKI, IZABELA WIERZBICKA

Spektakl Weroniki Szczawińskiej to muzyczny reportaż z czterech miast, któ-
re być może są jedną metropolią. Z inspiracji Niewidzialnymi miastami Italo 
Calvino zrodziła się próba poetyckiej diagnozy rzeczywistości, w której prze-
szłość i przyszłość oświetlają się nawzajem, a to, co znane, przybiera obcy 
i nieodgadniony kształt. Pośród katastrof, plag i epidemii twórcy spektaklu 
poszukują historycznych fundamentów w teraźniejszości oraz budulca dla 
miasta, które mogłoby istnieć…
Zapraszamy na sceniczny koncert na szóstkę aktorów i dźwięki czterech 
klęsk – teatralne odsłuchiwanie miejskiej przestrzeni.

czas trwania: 70 minut 
cena biletu: do 10.10 – 30/40 zł, od 11.10 – 40/50 zł
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PODRÓŻ ZIMOWA
według elfriede Jelinek (w przekładzie karoliny Bikont)  
Opracowanie tekstu i reżyseria PAWEŁ MIŚKIEWICZ
Scenografia BARBARA HANICKA
Reżyseria światła i wideo MAREK KOZAKIEWICZ
Muzyka MAJA KLESZCZ
Aranżacje JACEK KITA
Obsada KRZESISŁAWA DUBIELÓWNA, MAŁGORZATA GOROL, MAJA KLESZCZ 
(gościnnie), AGNIESZKA KWIETNIEWSKA, HALINA RASIAKÓWNA, EWA SKIBIŃSKA
Zespół muzyczny MAJA KLESZCZ, JACEK KITA, WOJCIECH KRZAK

Sześć kobiet i sześć wcieleń Elfriede Jelinek sugestywnie wykreowanych 
przez aktorki Teatru Polskiego oraz znaną kompozytorkę i wokalistkę Maję 
Kleszcz, opętaną duchem Schuberta i polskimi demonami. Proza noblistki 
ożywiła w sześciu szamankach archaiczną pamięć ciała. W natchnieniu tań-
czą słowami, muzykują, wrzeszczą i żartują.
Zapraszamy na niezwykłe, intymne spotkanie z tekstem Jelinek, która przy-
gląda się sama sobie oraz prawidłom i fantazmatom rządzącym otaczającą 
ją rzeczywistością. Relacje międzyludzkie poddane mechanizmom wymiany 
rynkowej, niemożność emocjonalnego i fizycznego zaspokojenia, trauma sa-
motności, niedostosowania i rozpadu – to wszystko składa się na twórczość 
austriackiej noblistki, podszytej osobistym bólem.

SpekTakL zOSTaŁ WYrÓŻniOnY TrzeMa GŁÓWnYMi naGrOdaMi akTOrSkiMi na 
55. kaLiSkiCH SpOTkaniaCH TeaTraLnYCH (dLa krzeSiSŁaWY dUBieLÓWneJ, 
MaŁGOrzaTY GOrOL i eWY SkiBińSkieJ).

czas trwania: 115 minut 
cena biletu: do 10.10 – 60/80 zł, od 11.10 – 70/90 zł
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Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze 

KARSKIEGO HISTORIA 
NIEPRAWDZIWA  
Szymona Bogacza
Reżyseria JULIA MARK
Dramaturgia ZUZANNA BUĆKO
Wideo JAROSŁAW JAGODZIŃSKI
Opracowanie muzyczne SZYMON BOGACZ
Obsada AGATA GROBEL, BOGUSŁAW KUDŁEK, ROBERT MANIA

Ta historia mogłaby – a może nawet chciałaby – wydarzyć się naprawdę. 
Karski jako bohater, ikona, człowiek sukcesu! To dzięki niemu Niemcy wraz 
z aliantami wygrali wojnę, współczesny świat stał się kolorowy, a ludzie pła-
wią się w szczęściu. XXI wiek nie wyglądałby tak pięknie, gdyby nie Jan Kar-
ski – sprawca ocalenia milionów Żydów wysłanych do obozów w bydlęcych 
wagonach. Ludzie z uśmiechem wspominają podróże Karskiego, ucieczki 
Karskiego i wygraną Karskiego – wygraną dobra ze złem, które nie zdążyło 
się dokonać…
Twórcy tego śmieszno-gorzkiego spektaklu z gatunku political fiction sta-
wiają nam przewrotne pytanie: czym mógłby być Holocaust w oczach spo-
łeczeństwa pozbawionego traumy? Zapomnianym wybrykiem historii czy 
pożywką dla popkultury?
Widowisko mocne, kontrowersyjne, wzruszające i bardzo muzyczne!

przedSTaWienie naGrOdzOne W pLeBiSCYCie „nOWin JeLeniOGÓrSkiCH” SreBrnYM 
kLUCzYkieM W kaTeGOrii naJLepSzY SpekTakL.

czas trwania: 90 minut 
cena biletu: do 10.10 – 30/40 zł, od 11.10 – 40/50 zł
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PORTRET DAMY 
(według powieści Henry’ego Jamesa)
Tekst i dramaturgia MAGDA KUPRYJANOWICZ
Reżyseria EWELINA MARCINIAK
Scenografia i reżyseria światła KATARZYNA BORKOWSKA
Choreografia DOMINIKA KNAPIK
Wideo ARKADIUSZ BIEDRZYCKI
Obsada MAŁGORZATA BRAJNER, AGATA BYKOWSKA, KATARZYNA DAŁEK, 
SYLWIA GÓRA-WEBER, KATARZYNA MICHALSKA, PIOTR BIEDROŃ, MICHAŁ JAROS, 
KRZYSZTOF MATUSZEWSKI, JAKUB MRÓZ, MAREK TYNDA oraz AGNIESZKA DERLAK 
(gościnnie), BARBARA DERLAK (gościnnie), ROKSANA GRULKOWSKA (gościnnie)
Zespół muzyczny CHŁOPCY KONTRA BASIA: AGNIESZKA DERLAK, BARBARA DERLAK, 
MARCIN NENKO

Konwencja melodramatu, zapożyczona z dziewiętnastowiecznej powieści 
o młodej, ponętnej i pozornie wyzwolonej Amerykance wrzuconej w realiach 
wiktoriańskiej Anglii, staje się pretekstem do snucia ponadczasowej opo-
wieści o katastrofie. Każda z postaci Portretu damy – począwszy od Isabeli 
Archer, poprzez angielskiego lorda i zubożałą francuską arystokratkę, a na 
zwykłej służącej skończywszy, przeczuwa wiszące nad nią fatum, które ni-
weczy wszelkie działania i odbiera całą nadzieję na przyszłość. To właśnie 
w poczuciu zagrożenia i rozczarowania rzeczywistością twórcy spektaklu 
odnajdują wspólne bohaterom i współczesnym Europejczykom gorzkie do-
świadczenie rzeczywistości.
„Fatalne” jest również ciało Isabeli, wirujące między obrazami Londynu, Pa-
ryża, Florencji, Rzymu. Stanowi bowiem źródło zgubnych instynktów, nad 
którymi nie da się zapanować. Obudzone kobiece usta i piersi, wymykające 
się wszelkiej racjonalnej logice, stają się zagrożeniem dla porządku świata, 
tańcząc z widmami nadchodzącej rewolucji…
Porywające widowisko z magnetycznym aktorstwem i muzyką na żywo!

czas trwania: 165 minut (jedna przerwa) 
cena biletu: do 10.10 – 60/80 zł, od 11.10 – 70/90 zł
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PWST im. Ludwika Solskiego w Krakowie – filia we Wrocławiu 

LEW NA ULICY 
Judith Thompson (w przekładzie Małgorzaty Semil)

Reżyseria i teksty piosenek CEZARY IBER
Choreografia BAŚKA GWÓŹDŹ
Scenografia MAGDALENA PRZYWARA (Akademia Sztuk Pięknych)
Muzyka ARKADIUSZ KĄTNY (Akademia Muzyczna)
Obsada KATARZYNA DMOCH, MONIKA JANIK, NATALIA ŁĄGIEWCZYK, EWELINA 
PANKOWSKA, MAŁGORZATA SANIAK, FILIP BOCHENEK, JAN HUSSAKOWSKI,  
KACPER PILCH, KACPER SASIN, PIOTR WĄTROBA

Historia zaczyna się z pozoru prosto: była sobie piękna dziewczynka, którą 
na stercie śmieci zjadł lew.
Okrutny, prowokacyjny i zarazem zabawny spektakl, oparty na rekonstrukcji 
tajemniczej zbrodni, jest próbą zrozumienia, co się stało, że stało się właśnie 
tak. Dlaczego jeden przyjmuje rolę oprawcy, a ktoś inny – ofiary. Gdzie są 
źródła zła, przemocy i przebaczenia?
A przecież nie ma złych dzieci, wszystkie dzieci są dobre, tylko rodzice nie za-
wsze. Zasiewają nasionko bestii, która musi pożerać innych, by zacząć żyć. A 
bestia śpi w każdym z nas, zakorzeniona głęboko w traumach z przeszłości, 
karmiona poczuciem krzywdy i żalem do najbliższych. Kiedy się obudzi, nikt 
nie jest bezpieczny…
A co, jeżeli bestia będzie chciała zrozumieć, kim jest i dlaczego tak postą-
piła? Dlaczego rozrywa zębami i szarpie pazurami? A co, jeśli bestia będzie 
chciała dokonać aktu oczyszczenia i zadośćuczynienia? A co, jeśli bestia jest 
chorym mordercą, a my podróżujemy po jego wspomnieniach?
Witamy w głowie psychopaty!

czas trwania: 160 minut (jedna przerwa) 
cena biletu: do 10.10 – 40/50 zł, od 11.10 – 50/60 zł
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WYdarzenia TOWarzYSzĄCe

3. MULTIMEDIA SZAJNA FESTIWAL
USTaWa zaSadniCza  
(instalacja Pracowni Transmediów – Wydział Intermediów ASP w Krakowie)
25.10, godz. 14.00 / Sala Industrialna Hotelu Rzeszów (wernisaż wystawy)
Wystawa będzie czynna w czasie festiwalu codziennie w godz. 14.00 – 18.00.
CiaŁO JakO ekran  
(warsztaty multimedialne dla młodzieży – projekt Jakuba Falkowskiego)
25 i 26.10, godz. 11.00 – 14.00 / Sala Industrialna Hotelu Rzeszów

15. MIĘDZYNARODOWE BIENNALE PLAKATU 
TEATRALNEGO
22.10, godz. 18.00 / Foyer (wernisaż wystawy)

DRAMA LAB 
(warsztatowa forma sceniczna najnowszych polskich dramatów)
nieSaMOWiCi BraCia LiMBOUrG Beniamina Bukowskiego  
26.10, godz. 21.00 / Mała Scena
WieLka rzeź kOTÓW na ULiCY kOpernika Weroniki Murek   
28.10, godz. 21.00 / Mała Scena

KINOTEATR 
(spektakle telewizyjne i ekranizacje współczesnych polskich sztuk)
MiĘdzY naMi dOBrze JeST Doroty Masłowskiej,  
reż. Grzegorz Jarzyna
dWOJe BiednYCH rUMUnÓW MÓWiĄCYCH pO pOLSkU 
Doroty Masłowskiej, reż. Agnieszka Glińska
27.10, godz. 11.00 / Mała Scena
KARSKI Magdaleny Łazarkiewicz i Dominika W. Rettingera,  
reż. Magdalena Łazarkiewicz
CHŁOpieC MaLOWanY Piotra Rowickiego, reż. Piotr Ratajczak
28.10, godz. 11.00 / Mała Scena
BRONIEWSKI Radosława Paczochy, reż. Adam Orzechowski
29.10, godz. 11.00 / Mała Scena
kOń, kOBieTa, kanarek Tomasza Śpiewaka, reż. Remigiusz Brzyk
30.10, godz. 11.00 / Mała Scena

ROZMOWY O TEATRZE
prOMOCJa WYdaWniCTW JUBiLeUSzOWYCH
22.10, godz. 21.00 / Foyer
arTYSTa W „CzaSaCH OBUrzenia” (debata)
29.10, godz. 14.00 / Mała Scena
SpOTkania z TWÓrCaMi  
(prowadzenie: Katarzyna Lemańska, Karolina Wycisk)
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.10 (kwadrans po spektaklu) / Foyer

WARSZTATY DLA MŁODYCH KRYTYKÓW TEATRALNYCH
pod patronatem „Didaskaliów”



REPerTUar FeSTiWaLU

Zdjęcie ze spektaklu „Grażyna”, fot. Paweł Topolski



Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której znajdą Państwo 
aktualne informacje o promocjach i wydarzeniach związanych z festiwalem.

Specjalna oferta dla SZYBKICH I ZDECYDOWANYCH  
oraz WYTRWAŁYCH I TOWARZYSKICH.

Dla uczniów i studentów w dniu pokazu bilety edukacyjne po 20 zł.
zachęcamy do zakupu biletów on-line.

www.teatr-rzeszow.pl

TEATR IM. WANDY SIEMASZKOWEJ W RZESZOWIE
ul. Sokoła 7-9, 35-010 Rzeszów

tel. 17 853 20 01, fax. 17 850 75 50
e-mail: sekretariat@teatr-rzeszow.pl

DZIAŁ SPRZEDAŻY I MARKETINGU od poniedziałku do piątku 8:00–16:00
tel./fax 17 853 22 52, tel. 17 853 20 01 wew. 341, 330

KASA BILETOWA od wtorku do piątku 16:00–19:00 oraz sobota i niedziela
14:00–19:00, tel. 17 850 89 89

Dyrektor: Jan Nowara  

Teatr im. W. Siemaszkowej 
w Rzeszowie 
jest instytucją artystyczną  
Województwa Podkarpackiego

Dofinansowano ze 
środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

Patronat medialny


