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Z dyrektorem programowym Festiwalu Nowego Teatru, teatrologiem 
i krytykiem, dr Joanną Puzyną-Chojką, rozmawia Sabina Lewicka

Poszerzanie pola teatru 

Jak rozumieć nowość w kontekście Fe-
stiwalu Nowego Teatru organizowanego 
w ramach Rzeszowskich Spotkań Te-
atralnych? Czy nowy to znaczy świeży, 
młody? Idea, aby docenić pracę debiutu-
jących reżyserów i dramaturgów, którzy 
nie osiągnęli jeszcze artystycznego „speł-
nienia”, wydaje się bardzo interesująca.
Myślę, że żaden artysta nie zaryzykowałby 
deklaracji o spełnieniu, bo to oznaczałoby 
zaprzestanie poszukiwań. A my stawiamy 
właśnie na tych twórców, którzy nie petry-
fikują własnego języka teatralnego, tylko 
wciąż poszerzają pole artystycznych dzia-
łań, przesuwając granice eksperymentu. 
W tym sensie „młodość” nie jest kategorią 
metrykalną, tylko wyznacznikiem pewnej 
postawy czy sposobu myślenia o teatrze. To, 
że w tegorocznej edycji Festiwalu dominują 
spektakle młodych reżyserów, a nawet de-
biutantów, nie oznacza naszego zamknięcia 

na dokonania artystów ze starszych poko-
leń, pod warunkiem, że zachowali w swoim 
podejściu do sztuki świeżość i gotowość na 
dokonywanie nieustannych przekroczeń, 
nawet jeśli osiągnęli już sukces. Bo prze-
cież w gronie artystów zaproszonych do 
Rzeszowa mamy „gorące” nazwiska – Wy-
socka, Zadara, Szczawińska, Ziemilski,  Li-
ber, Rychcik – wyznaczające dzisiaj trendy 
w polskim teatrze.

Formuła „nowy teatr” ma bardzo wiele 
konotacji. Myśląc o zmianie profilu festiwa-
lu, która była związana z otwarciem dyrek-
cji Jana Nowary, instynktownie skojarzy-
łam „nowy teatr” z nowymi mediami, które 
weszły już na dobre do instrumentarium 
współczesnej sztuki. Artyści wykorzystują 
je jednak nie tylko do wytworzenia „efektu 
realności”, co jest akurat najmniej dla mnie 
interesujące. Wpływ nowych mediów na 
teatr ujawnia się na wiele sposobów. Jego 

wstępniak

Pulsujący 
festiwal
Nowy tytuł, nowa formuła, premiery z sezo-
nu 2013/2014. Także redakcja „Teatraliów” 
po raz pierwszy gości w Rzeszowie z Gaze-
tą Festiwalową. Należy jednak pamiętać, że 
pod nazwą Festiwal Nowego Teatru, kryje 
się 53 edycja Rzeszowskich Spotkań Te-
atralnych. Tegoroczna odsłona przeglądu 
w zupełnie innym wymiarze: tradycja zde-
rza się z nowością, znane i oswojone przez 
widzów formy sceniczne z eksperymentami. 

Program Festiwalu zawiera najlepsze 
spektakle minionego sezonu. Komuna//
Warszawa zaprezentuje trzy produkcje: Pa-
radise Now?, Teren Badań: Jeżycjada oraz 
Bohaterów Przyszłości, na Festiwalu gości, 
a jakże, Teatr Nowy w Poznaniu, CENTRA-
LA, teatry z Krakowa, Rzeszowa (Teatr im. 
Wandy Siemaszkowej, gospodarz Festiwa-
lu), Szczecina, Wałbrzycha, Wrocławia. To, 
co jednak najważniejsze, to plejada reżyse-
rów młodego pokolenia:

FALKOWSKI/ LIBER/ NATURSKI/ 
ÖHRN/ RYCHCIK/ SZCZAWIŃSKA/ 
TWARKOWSKI/ ZADARA/ ZIEMILSKI

i bogaty wybór gatunków scenicznych:
COVERY KLASYKI/ REMIKSY/ 

SPEKTAKLE-KONCERTY/ PERFOR-
MANSE/ WIDEOTEATR/ INSTALACJE/ 
KONCERT/ CZYTANIA.

Puls Festiwalu można mierzyć skalą ar-
tystycznej nowości i uwaga – jest on teraz 
niebezpiecznie wysoki! Na łamach „REC.
magazine” można śledzić z nami codzienne 
funkcjonowanie festiwalowego organizmu, 
gwarantujemy najlepsze emocje!

Redakcja „Teatraliów”
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przejawem są oczywiście projekcje wideo, 
dublująca akcję sceniczną kamera cyfrowa, 
bezpośrednie odwołania do estetyki gier 
komputerowych czy wykorzystanie formu-
ły czatu w konstruowaniu sytuacji scenicz-
nych. Ale nie tylko. Nowe media oddziału-
ją na teatr również w zdecydowanie mniej 
oczywisty, wręcz niezauważalny sposób, 
modyfikując teatralną narrację, podpowia-
dając nieznane wcześniej strategie drama-
turgiczne, zmieniając myślenie o przestrze-
ni i czasie teatralnego zdarzenia. Reasumu-
jąc, nowy teatr to przede wszystkim miejsce 
dla artystycznego eksperymentu. 

Przeglądając propozycje spektakli festi-
walowych ma się wrażenie, że młodzi nie 
boją się trudnych i ważnych tematów. 
Mam na myśl powiązania społeczno-po-
lityczne w spektaklach Bohaterowie przy-
szłości, Utwór o Matce i Ojczyźnie, W samo 
południe. Reżyserzy mierzą się z ważnymi 
tekstami – z Dziadami Mickiewicza lub 
Akropolis według Wyspiańskiego. Czy 
pod tym względem nowy teatr przypomi-
na niegdysiejsze teatry studenckie?
Zależy mi na tym, żeby spektakle pokazy-
wane na rzeszowskim Festiwalu Nowego 
Teatru nie były odwrócone od rzeczywisto-
ści. W przyszłej edycji, dedykowanej Chri-
stophowi Schliengensiefowi, niemieckiemu 
performerowi i reżyserowi, chciałabym 
wręcz zapytać o „sumienie artysty” – o to, 
jak teatr definiuje swoją powinność wobec 
społeczeństwa. Nie ma we mnie, co praw-
da, naiwnej wiary w możliwość zbawiania 
świata przez sztukę. Ale pojedyncze dusze 
da się odrobinę rozanielić, uwrażliwić na 
zło i cierpienie... Oczywiście, można jesz-
cze wybrać drogę kontestacji czy szyder-
stwa, ale taka strategia wydaje mi się dość 
jałowa. Dlatego myślę, że teatr studencki, 
dziś już zresztą absolutnie martwy, definio-
wany przez swoją polityczność czy wręcz 
anarchiczność, niekoniecznie przylega do 
pojęcia „nowy teatr”.

Widzę za to pewną zbieżność na innym 
polu – strategii adaptowania czy opraco-
wywania tekstu. Nowy teatr nie chce być 
już tylko interpretatorem dramatu, trakto-
wanym jako nadrzędna matryca generu-
jąca sensy spektaklu. Twórcy coraz czę-
ściej rezygnują bowiem z konsekwentnej 
inscenizacji fabuły, podchodząc do tekstu 
jak do „bazy danych”, na podstawie któ-
rych konstruowany jest później świat na 
scenie. Tekst staje się materiałem, który 
reżyser, dramaturg, aktorzy „przepisują”, 
przekodowują, układają na nowo na róż-
ne sposoby. Teatr studencki czy szerzej: 
kontrkulturowy, podobnie traktował mate-
rię literacką, swobodnie montując teksty 
pochodzące z różnych źródeł, organizując 
je w sposób niehierarchiczny i niekoniecz-
nie sekwencyjny, za to ściśle sprzężony 

z formą sceniczną. Ten proceder świetnie 
oddaje – wymyślona przez Konstante-
go Puzynę – formuła „pisania na scenie”. 
Część spektakli pokazywanych na Festi-
walu też powstało wedle tej metody, jako 
owoc wspólnej pracy całego zespołu. Naj-
lepszym tego przykładem jest z pewnością 
spektakl Wojtka Ziemilskiego W samo po-
łudnie, oparty na „badaniach terenowych” 
wałbrzyskich aktorów biorących udział 
w tym projekcie. Inny rodzaj relacji z tek-
stem wnosi Jeżycjada Weroniki Szczawiń-
skiej, która nie inscenizuje sagi rodzinnej 
Musierowicz, tylko próbuje wydostać na 
powierzchnię to, co zostało przez autorkę 
starannie zakamuflowane – mimowolne 
infekowanie mieszczańskiego świata przez 
popkulturę. Odmienne podejście do wysta-
wianego tekstu widać także w insceniza-
cjach klasyki. Łukasz Twarkowski wręcz 
tematyzuje relację dramat–teatr, pokazując 
efekt unicestwienia przez tajemniczy wirus 
komputerowy dysku z oryginalnym tek-
stem Wyspiańskiego wraz z zakodowany-
mi w nim sensami, dziś już niemożliwymi 
do rozszyfrowania. 

Ekspansja nowych mediów w teatrze 
może nie podobać się widzom starszego 
pokolenia, bo przyzwyczajeni są do in-
nego typu teatru. Jak rozumieć perfor-
matywną formułę w teatrze? Jak zachę-
ciłaby Pani sceptyków do nowatorskich 
pomysłów? 
Współczesny teatr nie tylko korzysta 
z nowoczesnych technologii, zaprzęgając 
je do budowania scenicznego świata, lecz 
także potrafi problematyzować relacje po-
wstające między człowiekiem i medial-
nym obrazem. Wyostrzając mechanizmy 
manipulowania „kopią” rzeczywistości, 
reprodukowaną przez telewizję, film czy 
internet, pozwala widzowi dojrzeć zasa-
dy rządzące jego własnym postrzeganiem 
i doświadczaniem świata. Ta jego krytycz-
na czy nawet antropologiczna rola jest dla 
mnie najważniejsza. 

Choć brzmi to jak paradoks, ekspansja 
nowych technologii, osłabiających nasze 
poczucie realności, leży też u źródeł zja-
wiska, które nazywamy zwrotem perfor-
matywnym w teatrze. Jako że inne media 
znacznie lepiej radzą sobie z wytwarzaniem 
iluzji czy wiernym odtwarzaniem zewnętrz-
nych realiów, współczesny teatr często 
świadomie rezygnuje z tworzenia symulo-
wanych światów, kierując uwagę widza na 
swoją materialność i zdarzeniowość. Wyeli-
minowanie iluzyjnych strategii kształtowa-
nia świata przedstawionego, typowych dla 
gatunków telewizyjnych i filmowych, na 
rzecz działań performatywnych, samorefe-
rencyjnych, przywraca widzom możliwość 
intensywnego przeżywania tego, co dzieje 
się „tu i teraz”, na scenie. Najpierw trzeba 

jednak rozpracować i rozbroić dominują-
ce w nowych mediach sposoby kreowania 
fikcji, by świadomie konfrontować je z tak 
zwaną prawdą teatru. Dlatego też Festiwal 
Nowego Teatru ma do odegrania bardzo 
ważną rolę. 

Dlaczego wizualność w teatrze przeraża 
niektórych do tego stopnia, że traktują ją 
jako zagrożenie czy wręcz zaprzeczenie 
jego istoty? By użyć słów prof. Leszka 
Mądzika: „dzisiejsza dekoracyjność 
wyręcza z myślenia i dorosłego 
i dziecko”...
Mnie wizualność absolutnie nie przeraża, 
gdyż jest zdecydowanie szerszym pojęciem 
niż dekoracyjność, która redukuje teatr do 
roli dostarczyciela pięknych obrazów. Ta 
druga może być groźna, jeśli potraktować ją 
jako cel, a nie środek. Teatr jako widowisko 
broni się tylko wtedy, kiedy – pomimo 
tworzenia „czarownych” efektów – nie 
zostaje zerwana nić łącząca go ze światem 
wartości. Oczywiście, bliżej mi w takim 
myśleniu do Leszka Kolankiewicza niż do 
Zbigniewa Raszewskiego. 

Oprócz spektakli konkursowych widzowie 
będą mieli możliwość uczestniczyć w wielu 
imprezach towarzyszących. Czego możemy 
spodziewać się po tych „parateatralnych” 
wydarzeniach? 
Wierzę w sens festiwali, które nie są tyl-
ko – mniej lub bardziej – przypadkowym 
zestawieniem kilku spektakli, pojawia-
jących się na wielu podobnych przeglą-
dach teatralnych. Jego siłą, przesądzającą 
o odrębności, powinna być przemyślana 
konstrukcja, rozpisana na szereg elemen-
tów. Imprezy towarzyszące tworzą rodzaj 
intelektualnej ramy dla spektakli konkur-
sowych, podpowiadając zasady, według 
których tworzyłam program. Stąd na przy-
kład pojawił się nurt KINOTEATR (nazwa 
brzmi dziś mało oryginalnie, ale wymyśli-
łam ją już wiele lat temu, tworząc program 
Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych 
R@Port w Gdyni). Pokażemy w nim dzieła 
łączące język teatru z językiem filmu, na 
różnych zasadach. Będą zatem ekranizacje 
najnowszych polskich sztuk, które zosta-
ły zrealizowane przez młodych reżyserów 
w ramach cyklu TEATROTEKA, będące-
go nowym projektem Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych. Arcycie-
kawym przypadkiem – nie ze względu na 
kontrowersyjny przekaz, ale oryginalną 
formę – jest Książę Doroty Sajewskiej 
i Karola Radziszewskiego, określony przez 
nich jako „spektakl dokamerowany”, opar-
ty w dużej mierze na aktorskich improwi-
zacjach rejestrowanych przez kamerę.

Nowy teatr to również nowe teksty pi-
sane dla teatru. Stąd w programie festiwalu 
znalazły się czytania performatywne sztuk 
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Jaka jest idea Festiwalu Nowego Teatru?

Nasza impreza, wprowadzając na afisz hasło 
nowych mediów, zachęca do przyjścia do 
teatru tych ludzi, szczególnie młodych, któ-
rzy obcują ze światem i ze sobą w sieci. Czy 
tego chcemy, czy nie, taki jest dzisiaj głów-
ny kanał przekazu informacji, komunikacji. 
Nasza rzeczywistość jest coraz częściej me-
diosferą, w której serfujemy.

Bardzo bym chciał, żeby ludzie, którzy 
żyją w takim świecie, mogli zobaczyć, że te-
atr też może się posługiwać tym instrumen-
tarium, ale inaczej niż portale internetowe. 
Bowiem w sieci jesteśmy klientami i towa-
rami, natomiast w teatrze jesteśmy ludźmi, 
którzy przychodzą się spotkać, doświadczać 
wspólnych emocji, myśli. Dla mnie Festiwal 
Nowego Teatru jest właśnie gestem zapro-
szenia w kierunku tych, którzy żyją w świe-
cie wirtualnym.

Pani Joanna Puzyna-Chojka, która jest 
dyrektorem programowym Festiwalu, eks-
ponuje to, że media nami manipulują, sto-
sują gry i strategie, po to, żeby nasz obraz 
świata był taki, jakim kreują go ludzie, 
a może raczej korporacje, które generują 
świat w sieci. Teatr jest żywym kształtem. 
Pokazanie na scenie relacji pomiędzy ży-
wym człowiekiem i nowym medium ujaw-
nia takie gry. Nasz Festiwal nie jest więc 
hołdem dla nowych mediów. On jest raczej 
diagnozą i ostrzeżeniem, czym one mogą 
w naszym życiu być i często bywają.

Ale Festiwal pokazuje też, że teatr jest 
sztuką otwartą, która anektuje obszary in-

nych sztuk. Bywa czasem performansem, 
instalacją, koncertem. Pojawią się w jego 
programie bardzo różne prezentacje, które 
trudno nazwać klasycznymi spektaklami te-
atralnymi. Są one spotkaniem różnych dzie-
dzin sztuki podczas jednego wieczoru, który 
nazywa się przedstawieniem. Jak choćby 
nasza rzeszowska propozycja, która otwiera 
festiwal. Tadeusza Różewicza Stara kobie-
ta wysiaduje w reżyserii performera Kuby 
Falkowskiego w nazwie ma dookreślenie 
„spektakl-instalacja”. Publiczność wejdzie 
do innej przestrzeni niż teatralna, do roz-
ległej Sali Industrialnej Hotelu Rzeszów. 
Tam każdy z widzów będzie mógł najpierw 
zwiedzić wystawę-instalację, w której znaj-
dują się bardzo różne rzeczy: obiekty, pro-
jekcje, akcje performatywne. Będzie można 
wyrazić swoją myśl, zapisać wrażenie. I do-
piero kiedy oswoimy się z tą przestrzenią, 
rozpocznie się teatralna prezentacja tekstu 
Tadeusza Różewicza.

Jest jeszcze jedna ważna idea, którą Fe-
stiwal Nowego Teatru ma zrealizować – ma 
być rozmową o sztuce. Nie tylko prezenta-
cją i odbiorem, ale przede wszystkim roz-
mową. Oprócz serii spektakli konkursowych 
proponujemy dyskusje z udziałem twórców 
po przedstawieniach. Proponujemy też czy-
tania performatywne, czyli prezentacje „na 
gorąco” nowych polskich tekstów drama-
tycznych z udziałem ich młodych autorów. 
Zapraszamy także na, poprzedzone wpro-
wadzeniem, seanse KINOTEATRU, czyli 
najbardziej interesujące zapisy dokamerowe 
spektakli nowej polskiej dramaturgii.

Zatem nowy teatr i różnie pojmowane 
jego granice, ale także spotkania i dyskusje. 
To byłaby pełnia idei, którą chcemy zreali-
zować podczas tego Festiwalu.

Festiwal Nowego Teatru ma w formule 
konkurs. O jakie nagrody będą walczyć 
grupy teatralne, oraz czy nie obawia się 
Pan, że kompetencje tak młodego jury 
(składającego się ze studentów i dokto-
rantów studiów związanych z naukami 
o teatrze) będą podważane przez widzów? 
Generalnie nasz Festiwal jest prowokacją do 
rozmowy, dyskusji, być może również do 
niezgody? Nic, co go tworzy, nie jest oczy-
wiste ani bezpieczne. Podejmujemy ryzyko, 
zdając sobie sprawę, że odbiegamy od naj-
bardziej oczywistych gustów lub oczekiwań, 
jakie są zwykle wyrażane wobec festiwalu 
teatralnego. Może szczególnie w Rzeszowie 

Z Dyrektorem Teatru im. Wandy Siemaszkowej, Janem Nowarą,
rozmawia Sabina Lewicka 

Nowe media, nowy teatr, 
nowa publiczność

autorów bardzo młodych, w zasadzie debiu-
tujących, zestawionych z niekwestionowa-
ną liderką współczesnej polskiej dramaturgii 
– Małgorzatą Sikorską-Miszczuk. Nazwaliśmy 
ten nurt DRAMA LAB, traktując tę nazwę 
jako skrót od „laboratorium dramatu”. Bar-
dziej rozbudowaną formą prezentacji no-
wych tekstów jest TEATR LAB, czyli szki-
cowanie spektaklu. 

Te działania to zarazem zapowiedź kie-
runku, w jakim festiwal będzie się rozwijał. 
Kolejne edycje będziemy chcieli oprzeć 
w większej mierze na spektaklach zama-
wianych pod jego kątem (być może w ko-
produkcji z innymi festiwalami). Ułatwić 
to mają warsztaty dramatopisarskie reali-
zowane w ramach naszego innego projektu 
festiwalowego: PODKARPACKIE TERY-
TORIUM SZTUKI, którego pierwsza od-
słona planowana jest w czerwcu 2015 roku. 
Pomysły, które zrodzą się podczas tych 
warsztatów, przejdą przez kolejne fazy ob-
róbki, a te najlepsze staną się fundamentem 
spektakli przygotowywanych specjalnie na 
festiwal. 

Festiwalowi towarzyszy konkurs. Zwykle 
w jury zasiadały znane postaci, w tym 
roku werdykt podejmować będą mło-
de osoby, studenci i doktoranci studiów 
związanych z teatrem. Nie było obawy, 
że z tego powodu nagroda może wydawać 
się mniej ważna?
Nie mam w ogóle takich obaw. Każdy wer-
dykt można podważyć, szczególnie zaś ten, 
który przypisujemy środowiskowym ukła-
dom czy towarzyskim zobowiązaniom ju-
rorów. Dlatego powołałam jury, powiedzia-
łabym: dziewicze, bo nietknięte przez sła-
bości, którym niejednokrotnie ulegają starsi 
krytycy. Większość tych osób ma już zresztą 
całkiem spory dorobek – Alicja Müller zo-
stała laureatką pierwszej edycji ogólnopol-
skiego Konkursu dla Młodego Krytyka im. 
Andrzeja Żurowskiego, Ewa Uniejewska jest 
sekretarzem warszawskiej redakcji portalu 
teatralny.pl, Kuba Papuczys współpracuje 
od dłuższego czasu z „Didaskaliami”, San-
dra Szwarc próbuje swoje sił jako dramato-
pisarka i aktorka, do tego jest wykształconą 
pianistką i właśnie rozpoczęła kolejne studia 
na filmoznawstwie praktycznym. Anna Ko-
lak jest z kolei młodą badaczką dramatu. Dla 
mnie to wystarczająca rekomendacja dla ich 
umiejętności analitycznych i wrażliwości 
na teatr. A dodatkową wartością będzie ich 
świeże spojrzenie, które ma szansę uczynić 
werdykt mniej przewidywalnym. 
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poprzez długoletnią tradycję Rzeszowskich 
Spotkań Teatralnych, ugruntowane jest 
oczekiwanie, że Festiwal ma po prostu po-
kazać najlepsze przedstawienia i najbardziej 
popularnych aktorów. I nie ważne, jakie 
idee te spektakle ze sobą niosą. 

Owszem, Festiwal Nowego Teatru po-
każe bardzo interesujące, a czasem nawet 
fascynujące przedstawienia, w których znaj-
dą się też świetne kreacje aktorskie. Ale to 
nie jest kluczem wyboru. Festiwal ma swój 
konkretny program, swoją myśl, idee. Chce 
być wypowiedzią o rzeczywistości, a także 
dać jakąś jej diagnozę. A jego jury tworzą 
bardzo młodzi ludzie i tym sposobem może-
my liczyć na werdykt, który nie będzie po-
dyktowany żadnym stereotypem myślenia 
o teatrze, nie będzie przewidywalny. Jury 
przyzna nagrodę największej osobowości 
artystycznej Festiwalu, najlepszemu przed-
stawieniu oraz najciekawszemu młodemu 
twórcy.

W poprzednich odsłonach Rzeszowskich 
Spotkań Teatralnych była również nagro-
da od publiczności, czy tym razem jest ona 
przewidziana? 
Nie, nie chcemy zapraszać publiczności do 
ferowania wyroków. Mamy dla niej inne 
oferty. Bardzo zależy nam na tym, żeby 
wzięła udział w rozmowach, spotkaniach 
z twórcami, projekcjach, czytaniach perfor-
matywnych. Werdykt publiczności to kon-
kurs na popularność. Nam zależy na tym, 
żeby Festiwal poruszał, dotykał, a może 
nawet burzył.

Jak można by określić lub zdefiniować 
słowo „nowość” w kontekście Festiwalu? 
Może tak, że pojawiają się tu rzeczywiście 
nowi twórcy teatru polskiego? Prawdziwa 
galeria młodych reżyserów, którzy wnoszą 
do polskiego teatru swój charakter pisma: 
Liber, Naturski, Szczawińska, Ziemilski, 
Rychcik, Zadara, Twarkowski czy Öhrn – 
artysta wizualny ze Szwecji, o którym gło-
śno w teatralnej Europie. To są ludzie, któ-
rzy niewątpliwie wnoszą na scenę powiew 
nowości, nowy sposób komunikowania się 
z widzami w teatrze.

Chciałbym, żeby Festiwal stał się też 
częścią procesu budowania nowego wize-
runku Teatru im. Wandy Siemaszkowej, 
i szerzej – budowania nowego środowiska 
teatralnego w Rzeszowie. I nie pozostaje to 
w sprzeczności z faktem, że w poglądach na 
sztukę jestem konserwatystą. Wyznaję wiarę 
w arcydzieła literatury i one w repertuarze 
Siemaszkowej będą się pojawiały. W tym 
sezonie na afiszu są: Ibsen, Różewicz i Sło-
wacki, a w następnych pojawią się: Szek-
spir, Wyspiański, Dostojewski, Mickiewicz, 
Czechow, Witkacy, Gombrowicz. Wierzę 
w wielkie teksty, ale zależy mi też na szu-
kaniu pomostu pomiędzy wielką literaturą 

a współczesną wrażliwością i ludźmi, któ-
rzy żyją w świecie tworzonym także przez 
nowe media. Nasz Teatr także pragnie do tej 
rzeczywistości przystąpić, znaleźć relację 
z ludźmi, którzy się w niej znajdują.

Ludzie masowo odwiedzają kina w wiel-
kich galeriach handlowych. Stara kobieta... 
zostanie wystawiona w Galerii Rzeszów. 
Teatr także powinien wychodzić do tego 
świata, żeby zachęcać ludzi do obcowania 
ze sztuką. Jest bowiem też tak, o czym prze-
konałem się podczas ostatniej premiery stu-
denckiej naszej Heddy Gabler, że wyobra-
żenia ludzi, którzy nie bywają w teatrze, są 
nieprzystające do rzeczywistości. Boją się 
teatru, bo wydaje im się, że to jakaś obca, 
niezrozumiała, nudna rzeczywistość, która 
na dodatek wymaga jakiegoś sztywnego sty-
lu, nienaturalnego sposobu zachowania się.

Powiedziałbym więc, że Festiwal No-
wego Teatru to także poszukiwanie nowej 
publiczności, którą bardzo chcielibyśmy 
w teatrze gościć. Takiej publiczności, dla 
której teatr dziś jeszcze wydaje się przesta-
rzały, nienadający się do spędzenia czasu, 
nieoferujący rozmowy, bo nieodnoszący się 
do współczesności. 

Skąd pomysł na Festiwal Nowego Teatru? 
Pomysł wziął się ze spotkania. Kilkanaście 
lat temu spotkałem Joannę Chojkę, wówczas 
młodego krytyka teatralnego, i zaprosiłem 
ją do współtworzenia teatru. Uderzyła mnie 
wtedy jej bardzo wnikliwa wrażliwość i my-
ślenie o teatrze w kategoriach idei i sensów. 
Została kierownikiem literackim Teatru im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, któ-
rym wtedy kierowałem.

Spotkaliśmy się w dialogu, nie zawsze 
łatwym, pomiędzy tym, co klasyczne i no-
watorskie. Od początku miałem przekona-
nie, że jako konserwatysta, hołdujący klasy-
ce, powinienem mieć partnera w kimś, kto 
otwierałby teatr na poszukiwanie, ekspery-
ment, a nawet prowokację artystyczną. Fe-
stiwal Nowego Teatru w Rzeszowie to ko-
lejny akt takiego myślenia o współczesnym, 
żywym teatrze. 

Z jednej strony trzeba sięgać po arcy-
dzieła, ale odczytywać je na nowo, a z dru-
giej być blisko pulsu świata, który dziś bije 
w galerii handlowej, w sieci. Bo teatr, co 
głosi jego elementarna zasada, dzieje się 
tu i teraz. Wprawdzie piękne są wędrówki 
w obszary wyobraźni, bardzo je sobie cenię 
i lubię, kiedy teatr przenosi mnie w kom-
pletnie inną rzeczywistość. Ale też wiem, że 
teatr powinien reagować na świat i na czło-
wieka takiego, jakim jest on dziś.

Ironiczny jest lejtmotyw różewiczowskiego 
dramatu – śmietnisko. W wymowie swej 
zmierza do postawienia diagnozy współcze-
snej cywilizacji – „dorobiliśmy się” komu-
nikacyjnego chaosu, wyschniętych źródeł, 
które mogą zostać zastąpione tylko przez 
wody klozetowe. Przestrzeń śmietniska 
w wizji Jakuba Falkowskiego to miejsce peł-
ne barwnych wstążek, taśm, prześcieradeł, 
przypadkowych przedmiotów i diametralnie 
różnych postaci. Kolorowe syreny, latekso-
wa dziewczyna, czarny strażnik porządku 
wydają się pełnić rolę symboli współczesnej 
kultury – hedonistycznej i chaotycznej. 

Starą Kobietę, uosabiającą Matkę Naturę, 
znajdujemy w sytuacji zagrożenia ekologicz-
ną katastrofą. Zrzędliwy charakter i generalną 
bierność stanu „wysiadywania”, przełamuje 
powtarzającym się apelem: „wszyscy powin-
niśmy rodzić, gotować i słodzić: Sartre, Russell  
i Mao i Tuskie”. Czy mamy na tę specyficzną 
odezwę jakąkolwiek odpowiedź? Tak diame-
tralnie zdegradowaliśmy rzeczywistość, że 
możemy już tylko w bezradnym geście wy-
ciągnąć konfetti i świętować przy mocnych 
dźwiękach dyskotekowej muzyki?

Forma spektaklu zdaje się dopełniać 
ironiczny brak reguł otaczającej rzeczywistości 
i naszą wobec niej bezradność. Brak tu linearnej, 
domkniętej narracji. Akcja koncentruje się 
wokół wysiadującej kobiety. Przypomina 
satelity etiud, poruszające się wokół matrony 
osadzonej na białym, rattanowym fotelu na 
kółkach. Dotykane są kwestie moralności, 
nagości: „pierwszym odzieniem były włosy. 
Nagość, a nie nihilizm, sceptycyzm, ateizm, 
może uratować cywilizację”. Nagość staje się 
symbolem powrotu do Natury i formą apelu 
o powstrzymanie ekologicznej katastrofy. 
Sam Różewicz tak tłumaczył się z otwartej 
formuły Starej kobiety…: „przecież całe nasze 

Agnieszka Pisz 

Nagość jako 
sposób na całe zło

Sesja zdjęciowa do spektaklu po-
wstała na wysypisku śmieci. Z  no-
sów aktorów sterczą papierowe gał-
gany, urodzinowe czapki zdobią ich 
głowy, a  usta wypełniają kolorowe 
trąbki. Można by pomyśleć: impreza 
na całego. Jak wyjaśnić rozbieżność 
pomiędzy szampańską stylizacją ak-
torów i rekwizytów a odstręczającą 
aurą miejsca? 

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
Stara kobieta wysiaduje
reż. Jakub Falkowski
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życie to takie składanie, które złożyć się nie 
może”. Być może dlatego spektaklowi bliżej 
do poetyckiego mirażu, którego domeną jest 
otwartość, niż ustrukturyzowanego dramatu.

Otwartość formuły przedstawienia wy-
kracza poza czas wyznaczony akcją drama-
tu. Przed wydarzeniem można przejść się po 
obszernym pomieszczeniu Sali Industrial-
nej Hotelu Rzeszów i zobaczyć elementy 
przygotowanej instalacji: kawałki gałęzi, 
aktora z zakrytą twarzą, który recytuje par-
tie tekstu Różewicza, prowokacyjne hasła 
wypisane na ścianach („wyobraźmy sobie 
nagiego prezydenta”), stolnicę pełną pie-
rogów. Sytuacje i rekwizyty, początkowo 
zaskakujące i niejasne, wykorzystywane są 
wraz z rozwojem akcji, prowadząc do ich 
ostatecznej integracji. 

Reżyserski debiut Jakuba Falkowskiego 
obiecująco otwiera Festiwal Teatru Nowego  
w Rzeszowie, zaostrzając apetyt przed ko-
lejnymi spektaklami.

Spotykamy się w specyficznym miejscu, 
w Sali Industrialnej Hotelu Rzeszów, usy-
tuowanej w wielkim centrum handlowym. 
Jak miejsce prezentacji spektaklu łączy 
się ze sztuką Tadeusza Różewicza?
Zabierając się do pracy nad spektaklem Stara 
kobieta wysiaduje, znaleźliśmy w tekście kil-
ka tropów, które bardziej nas zainteresowały, 
m.in. wątek ekologiczny. Produkcja śmieci, 
komunikatu, ekologia języka, środowiska – 
czyli ekologia rozpatrywana w różnym wy-
miarze zbiegła nam się z miejscem, jakim są 
galerie sztuki i centra handlowe, do których 
tłumnie uderzają ludzie, a które stanowią 
odrębne miasta rozrywkowo-konsumenckie. 
To są bliskie nam wątki, których dotyka Ró-
żewicz, albo które dotykają Różewicza. 

Jest Pan młodym artystą, a bierze na 
warsztat mało współczesny tekst. Dlacze-
go, co Pana zaintrygowało?
Myślę, że tekst Różewicza jest czymś total-
nie współczesnym, jest przede wszystkim 
dramatem nieteatralnym, dramatem, który 
wykracza poza formę teatralną, i Różewicz 
sam tak to zapisuje. Realizacja takiej sztu-
ki jest wyzwaniem dla ludzi teatru. Pod tym 
względem nie miałem żadnego dylematu. 
Dramat Stara kobieta wysiaduje kusi, zachę-
ca do tego, żeby poszukiwać pewnych wi-
zualnych rozwiązań, innych form realizacji, 
wychodzenia poza pewne ramy teatralne. 

Jesteśmy przed premierą, ale pytanie 
samo mi się nasuwa – jaki był pomysł 
inscenizacyjny, jakie były główne wątki 
zaczepienia, które zostały wykorzystane 
w odczytaniu tego tekstu?

Interesowała mnie sytuacja zderzenia ze sobą 
dwóch światów – rzeczywistości teatralnej 
i zdarzenia bardziej z obszaru sztuki współ-
czesnej. Stworzenie wspólnej przestrzeni, 
w której zarówno spektakl, jak i sfera wizu-
alna będą ze sobą współgrały. Tworząc, pra-
cując na widocznych między nimi kontek-
stach, łapałem się różnych fragmentów, słów 
w dramacie. Czasem jeden wiersz gdzieś się 
wybijał, był szczególnie znaczący i stanowił 
inspirację do powstania wizualizacji wideo, 
innym razem był to medialny bełkot, szum 
gazetowy, który też posłużył jako punkt wyj-
ścia do wizualnego kontekstu. 

Czyli w spektaklu ważną rolę odegrają 
nowe media i środki masowego przekazu?
Nie powiedziałbym, że sztuka współczesna 
jest środkiem masowego przekazu. Wyko-
rzystujemy nowe media, ale w zasadzie, 
czy one są całkiem współczesne? Myślę, że 
można byłoby tak powiedzieć, gdyby ten 
spektakl rozgrywał się w second life i to by-
łaby faktycznie realizacja nowych mediów. 
Powiem tak: jest dosyć klasycznie (jak na 
sztukę współczesną), czyli są performanse, 
jest wideo i są instalacje. 

Dobór obsady do spektaklu był dla Pana 
od razu oczywisty? 
To były po prostu wybory życiowe, nad któ-
rymi czasem mniej lub bardziej panuję, ale 
myślę, że poukładały się tak, jak miały się 
poukładać. 

Z Jakubem Falkowskim, reżyserem spektaklu Stara kobieta wysiaduje 
rozmawia Anna Petynia 

Ekologia na kilka sposobów
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Czym zajmujesz się w tym spektaklu?
Przygotowałem opracowanie literackie. 
Gdy na początku ustalaliśmy z reżyserem, 
jaki jest trop poszukiwań i zasadność wy-
stawiania dzisiaj Starej kobiety to okazało 
się, że tekst z 1968 roku jest niesamowicie 
współczesny i poprowadził nas przez całe 
meandry twórczości Tadeusza Różewicza. 
Podczas wnikliwego czytania jego poezji, 
notek, wywiadów, tekstów krytycznych, 
które się o nim ukazywały, pojawiła się 
taka myśl, że w wielu z nich jest niepraw-
dopodobnie dużo elementów, które do Sta-
rej kobiety pasują idealnie. Moim pierw-
szym zadaniem było zrobienie czegoś na 
kształt adaptacji w oparciu o tekst orygi-
nalny sztuki z roku 1968 (wydany przez 
Wydawnictwo Literackie), ale też uzupeł-
nienie, dopełnienie czy przekształcenie,  

skomponowanie z innymi tekstami Róże-
wicza. Tekstami, które pozostają w tej sa-
mej tematyce, stylu czy, jak wydaje mi się, 
intencji. Chodziło o takie skonstruowanie 
tekstu egzemplarza teatralnego, żeby widz 
w jak najmniejszym stopniu domyślił się, 
że są to teksty obce. Do tego doszła moja 
ulubiona praca dramaturgiczna z reżyse-
rem, która polega na tym, żeby wyznaczać 
sobie zadania, role postaci, stawiać im kon-
teksty, zastanawiać się, co z nich wynika. 
Miałem także przyjemność spotkania się 
z rzeszowskimi aktorami, aby porozma-
wiać o rzeczach, które są związane bardziej 
z kwestią historycznoliteracką, niż teatro-
logiczną. 

Na ile tekst, który zobaczymy na scenie, zo-
stał przez ciebie przepisany, uzupełniony? 

Przepisany w ogóle nie został, gdyż ja ab-
solutnie nie jestem typem dramaturga, któ-
ry kiedykolwiek i cokolwiek przepisał. 
Są tu tylko i wyłącznie dołączone teksty 
samego Różewicza, w różnych miejscach 
scenicznych, jest trzynaście takich miejsc, 
w których dodałem teksty późniejsze bądź 
współczesne z czasów postawania Starej 
kobiety. 

Co cię szczególnie zafascynowało w tej 
sztuce? Twierdzi się albo, że jest bardzo 
współczesna, albo przeciwnie – że trąci 
myszką. 
Ten tekst jest niesamowicie „ekologiczny”. 
To słowo pochodzi z języka niemieckiego 
i mówi o zasadzie wzajemnego kształtowa-
nia relacji, o tym, jak powinny się kształ-
tować w społeczeństwie, grupach społecz-
nych, aby mogły funkcjonować jako ludz-
kie, niezniszczone. Nie jest to tekst tylko 
o odchodzeniu, melancholii, starej kobiecie 
i oczekiwaniu, ale jest to bezwzględna, kon-
sekwentna krytyka, w której wykorzystane 
są elementy groteski. Te wszystkie zesta-
wy, cechy, które odkryłem, pokazały mi, 
jak jest to niezmiernie czytelny, współcze-
sny tekst, będący delikatną przestrogą, ale 
nie bełkotliwą i publicystyczną. Pokazuje, 
jak niezmiernie dużo rzeczy pozwala na 
komunikowanie się z dzisiejszym światem 
bełkotu komunikacyjnego, informacji, które 
kształtują obraz człowieka. Znamienna jest 
niezwykła czujność Różewicza na to, co 
słyszymy we współczesnych mediach. Kie-
dyś byłem na spotkaniu z nim, gdzie mówił, 
że często ogląda telewizję i słucha radia, 
by pisać swoje drobnostki literackie. Jego 
umiejętność słuchania, ale słuchania kry-
tycznego, z nastawianiem na to, że mogą się 
pojawiać elementy niebezpieczne, w Starej 
kobiecie jest widoczne. 

Czym jest dla ciebie nowe pisanie, nowa 
dramaturgia, nowy teatr? Czym są te 
zjawiska dla młodego twórcy?
To jest bardzo trudne pytanie. Trzeba tu 
odróżnić ogólne hasła. Jeśli mówimy o no-
wej dramaturgii, to jest to dla mnie przede 
wszystkim Dorota Masłowska, Małgorzata 
Sikorska-Miszczuk, Michał Walczak. Wspa-
niali twórcy, którzy wprowadzają niesamo-
wite, nowe, awangardowe jakości do litera-
tury polskiej. Są to ludzie inaczej patrzący 
na historię, inaczej traktujący uniwersum, 
które jest w teatrze bardzo potrzebne. Nowy 
teatr? Nie widzę tutaj jednej mocnej szkoły 
i nie będę ukrywał, że dla mnie połączenie 
różnych technik i posługiwanie się pew-

O zadaniach dramaturga, nowym teatrze i twórczości Tadeusza Różewicza z Michałem Pabianem, dramaturgiem 
spektaklu Stara kobieta wysiaduje, rozmawia Anna Petynia 

Współczesny rok 1968
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Stanisław Godlewskinymi wzorcami inscenizacyjnymi nie jest 
najważniejsze. Są takie przykłady spekta-
kli, które powstały w ostatnich dziesięciu 
latach, a które są absolutnie wywrotowe, 
wprowadzają świeżość młodych ludzi, 
którzy we współczesnym świecie nie boją 
się wrażliwości. Mówię tu np. o spekta-
klu Werter w reżyserii Michała Borczucha 
– fantastycznie odczytany i zrealizowany 
tekst. Nie jest tak, że nowy teatr nie korzy-
sta z literatury – podchodzi do niej z jak naj-
większym pietyzmem. Warto tu wspomnieć 
o czymś, co mnie bardzo cieszy – o zwrocie 
metodologicznym w stronę teatru niemiec-
kiego, a nie rosyjskiego. Wielu reżyserów 
zdaje sobie sprawę z tego, że psychologizm 
nie jest jedyną i najważniejszą metodą pra-
cy, że to, co działo się w teatrze niemiec-
kim od lat sześćdziesiątych i to, co ogląda 
się dzisiaj, szukanie ekwiwalentów znaków 
w twórczości takich artystów jak Christoph 
Marthaler, Frank Castorf, czy Rene Pol-
lesch, to nowe formy, które potrafią zainte-
resować widza i nie muszą używać takich 
rzeczy jak kostium czy odtwarzanie re-
aliów. Podczas festiwalu w spektaklu Cho-
pin bez fortepianu będzie można zobaczyć 
zupełnie nowe podejście do inscenizacji, 
stworzenie piekielnie inteligentnej wypo-
wiedzi. To jest coś, co w ostatnich sezonach 
teatralnych wywarło na mnie ogromne wra-
żenie. Spojrzenie na historię intelektualną 
świata, w którym się aktualnie znajdujemy, 
który jest niby na wyciągnięcie naszej ręki, 
bardzo bliski, dostępny. 
Dla mnie na czele nowego teatru stoi Anna 
Augustynowicz, twórczyni, która od wie-
lu sezonów pokazuje nam, że korzystanie 
z tekstu jako sposobu tworzenia komuni-
katu, wnikliwego podkładania pod to do-
gmatów intelektualnych, które nie zawsze 
są zgodne z dogmatami psychologicznymi, 
daje piorunujące efekty. To jest nowy teatr, 
to ona potrafiła wystawić Wesele Stanisła-
wa Wyspiańskiego w sposób przerażający, 
ujmujący, trupi, nie używając tych wszyst-
kich inscenizacyjnych pułapek i sposobów. 
Właśnie ona jest dla mnie największym 
geniuszem nowego teatru, czyli osobą, 
która podchodzi do słowa w sposób nie-
banalny, ale też słowo i znaczenie jest dla 
niej metodą postępowania, która wymaga 
niezwykłej otwartości, jest dla mnie nowy 
teatr. Kolejny klucz, który można obrać, 
a który łączy nową dramaturgię z nowym 
teatrem, to Piotrek Gruszczyński i Krzysz-
tof Warlikowski, którzy tworzą w swoich 
spektaklach kompletnie nowe, porywające 
jakości, korzystając z reprezentacji an-
tycznych i współczesnych, łączą to w taki 
sposób, że mamy w nowym teatrze swego 
rodzaju geniuszy. 

W badaniach medioznawczych często 
używa się pojęcia „konwergencji”, czyli 
przepływu treści między starymi i nowymi 
środkami przekazu. Interakcje pomiędzy 
różnymi platformami sprawiają, że wspólny 
temat staje się nie tylko bardziej atrakcyjny 
dla współczesnego odbiorcy, lecz również 
poszerza się o nowe konteksty. We współ-
czesnym teatrze podobnie – (na ogół) mło-
dzi twórcy używają różnych form i środków 
wyrazu, aby stworzyć odrębną, choć nie 
zawsze spójną narrację. Eklektyzm w dobie 
postmodernizmu staje się nowym paradyg-
matem, który, choć przysparza wiele kłopo-
tów naukowcom, często zmienia optykę wi-
dza. Nie warto zadawać już dramatycznego 
pytania: „Czy to jeszcze jest teatr?” – lepiej 
otworzyć się na nowe doświadczenia, które 
mogą dostarczyć wielu skrajnych emocji 
i być przyczynkiem gorących sporów in-
telektualnych. Tych na Festiwalu Nowego 
Teatru z pewnością nie zabraknie, bowiem 
program aż kipi od konwergencji!

Pierwszym wydarzeniem będzie pokaz 
remiksu komuny//warszawa. Remiks, czyli 
przetworzenie utworu muzycznego, może 
odbywać się na wielu poziomach. Eduardo 
Navas wyróżnia kilka typów: remix rozsze-
rzony (polegający na wydłużeniu długości 
utworu, na przykład przez powtórzenia da-
nej frazy muzycznej), selektywny (wybrane 
partie zostają zastąpione przez inne) i re-
fleksyjny (dzieło powstałe z fragmentów 
innych dzieł, brak jednego „macierzystego” 
utworu). Współcześni reżyserzy na różne 
sposoby remiksują teksty dramatyczne oraz 
tematy, używając różnych środków teatral-
nych. Remiksuje się najczęściej to, co jest 
powszechnie znane, pewne klisze interpreta-
cyjne, które tkwią w pamięci zbiorowej. Ale 
czy na pewno? Odświeżając dany utwór, te-
mat czy postać, artyści tym samym tworzą 
nieformalny kanon dzieł, które każdy po-
winien znać. Remiks staje się zatem działa-
niem, które jednocześnie tworzy i podważa 
kanon. 

Od tego krótkiego wstępu na temat teorii 
muzyki i jej przełożenia na teatr, możemy 
przejść do Jeżycjady Weroniki Szczawiń-
skiej i Chopina bez fortepianu Michała Za-
dary. Oba spektakle łączy forma koncertu. 
Szczawińska, która bardzo często bada te-
mat pamięci, zbiorowego wypierania, tutaj 

przepracowuje historię sagi książek Mał-
gorzaty Musierowicz. Reżyserka doskonale 
wie, że czytelnikom książki poznańskiej au-
torki kojarzą się one z domowym ciepłem, 
bezpieczeństwem, kochającą się rodziną, 
która porozumiewa się ze sobą z użyciem 
łacińskich cytatów – i wykorzystuje to nie-
zwykle przewrotnie. Opowiadając o świecie 
wykreowanym przez Musierowicz, Szcze-
wińska używa formy koncertu rockowego, 
zderzając ze sobą dwa sprzeczne porządki – 
łącząc tradycję z buntem, anarchię z mitem 
szczęśliwej, normatywnej rodziny.

Z kolei Zadara tworzy narrację o Chopi-
nie za pomocą jego muzyki. Jednak na sce-
nie występuje wyłącznie aktorka, Barbara 
Wysocka, która stara się brak emblematycz-
nego dla muzyki kompozytora i instrumen-
tu, zastąpić własnym głosem i ekspresją. 
Koncert miesza się tutaj ze spektaklem, a za-
razem z wykładem performatywnym. Ten 
osobliwy typ teatru, wciąż jeszcze niezbyt 
wykorzystywany w Polsce, jest połączeniem 
niemal akademickiego dyskursu z żywiołem 
teatralności. 

W Rzeszowie zaistnieją również nowe 
media. Akropolis według Wyspiańskiego, 
w reżyserii Łukasza Twarkowskiego, jest 
przepełnione techniką cyfrową. Połącze-
nie nowej technologii ze starym tekstem (i 
Starym Teatrem!) może okazać się jednym 

NOWE, NOWE!
Kategoria „nowości” w  przypadku teatru jest problematyczna. Można ją 
rozpatrywać w kontekście nowych twórców teatralnych, nowych inicjatyw, 
a także, co chyba najciekawsze – nowych działań artystycznych, które zapo-
biegają skostnieniu tej najbardziej przecież żywej z form sztuki.
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Paronat medialny

z najbardziej, używając medioznawczego 
słownictwa, immersyjnych doświadczeń 
festiwalowych. W Utworze o Matce i oj-
czyźnie Marcina Libera wideo-art staje się 
niemal osobnym aktorem na scenie, który 
komentuje działania aktorek niczym grec-
ki chór, a także wprowadza relacje między 
matką a córką w kontekst historyczno-spo-
łeczny.

Radosław Rychcik nie lubi używać 
w swoim teatrze multimediów (warto za-
uważyć, że studiował razem z Krzyszto-
fem Garbaczewskim, którego obsesyjne 
używanie kamery w spektaklach stało się 
już niemal anegdotyczne). Choć rola me-
diów w Dziadach jest ważna (wielokrotnie 
pojawiający się motyw taśm i nagrań), to 
reżyser używa raczej klisz wizualnych, 
czerpiąc z nieskończenie bogatego zasobu 
kultury amerykańskiej, szczególnie z „kul-
towych” filmów. Artystą wizualnym jest 
Markus Öhrn, którego spektakle-perfor-
manse są znakomitym przykładem na to, 
jak można reżyserować spojrzenie widza 
oraz komponować teatralne obrazy. Twór-
czość Öhrna dotyka bardzo kontrowersyj-
nych i drażniących tematów (jeden z jego 
ostatnich projektów, czyli Aż do śmierci, 
opowiada o pedofilii i satanizmie), jednak 
sposób, w jaki artysta konstruuje sceny 
sprawia, że widz trwa w hipnotycznym za-
chwycie, niepozbawionym perwersyjnej, 
vouerystycznej przyjemności.

Festiwal Nowego Teatru w Rzeszo-
wie będzie obfitował w nowy teatr, nowe 
performanse, nowe myśli, nowe zachwyty 
i nowe oburzenia. Pozostaje tylko zmienić 
słowa znanej piosenki i zaśpiewać głośno: 
„To idzie nowość!”.

Pełne gwiazd i splendoru
Tradycja Rzeszowskich Spotkań Teatral-
nych w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej 
w Rzeszowie sięga 1961 roku. Formuła, 
która została wypracowana w trakcie wie-
lu lat, przewidywała przyjazdy do miasta 
najlepszych grup teatralnych, ważnych 
spektakli i popularnych aktorów, i z roku 
na rok przyciągała coraz więcej widzów. 
Podobała się miejscowej publice zwłasz-
cza dlatego, że w końcu można było „na 
żywo” zobaczyć aktorskie sławy na skalę 
ogólnopolską lub nawet światową. Szcze-
gólnie wtedy, gdy Siemaszkowa była je-
dynym teatrem w regionie, RST wzbudza-
ły ogromne zainteresowanie. 

Pierwsze innowacje
Siemaszkowa na przestrzeni czasu zmie-
niała dyrektorów jak rękawiczki. RST 
stały się więc nie tylko miernikiem po-
mysłowości kolejnych dyrektorów, ale 
także wyznacznikiem ich „urządzenia się” 
w teatrze. Utrzymując tę metaforę trzeba 
zaznaczyć, że największego „przemeblo-
wania” w rzeszowskim teatrze dokonał 
Bogdan Ciosek. Za czasów jego dyrekcji 
(lata 1987–1998) program przeglądu zo-
stał wzbogacony o wernisaże i spotkania 
z artystami. Starsi widzowie wspomina-
ją zapewne występ Tadeusza Łomickie-
go w Ostatniej taśmie Samuela Becketta 
w reżyserii Antoniego Libery. Kolejny 
dyrektor, Zbigniew Rybka, zainaugurował 
Biennale Plakatu Teatralnego, które od 
1994 roku występują zamiennie z Bienna-
lami Grafiki Komputerowej – obie impre-
zy o statusie międzynarodowym. 

Rewolucja w teatrze
Z upływem lat w Rzeszowie powstała niema-
ła konkurencja dla sędziwej Siemaszkowej, 
a Rzeszowskie Spotkania Teatralne przycią-
gały już tylko stałych bywalców. Ówczesny 
dyrektor Teatru, Remigiusz Caban, postanowił 
wybudzić z letargu rzeszowską publiczność. 
Aby podgrzać atmosferę Spotkań, zmienił 
formułę na konkursową, w dodatku docenił 
szare eminencje każdego spektaklu teatral-
nego, czyli scenografów i kostiumografów. 
W mediach mówiono wówczas, że VizuArt to 
jedyny festiwal w Europie, który ocenia wizu-
alną stronę przedstawień, a widzowie dysku-
towali nad dodatkową jakością, jaką tworzy 
obraz. W drugiej edycji festiwalu w jury za-
siedli m.in. prof. Leszek Mądzik, Ewa Braun 
i Jarosław Fedoryszyn. Wygrał wówczas Teatr 
Provisorium z Lublina ze spektaklem Bracia 
Karamazow w reżyserii Janusza Opryńskiego. 
Scenografię przygotowali Jerzy Rudzki i Ro-
bert Kuśmirowski, a za kostiumy odpowie-
dzialni byli El Bruzda i Jerzy Rudzki.

Teatralny eksperyment
Festiwal Nowego Teatru jest tegoroczną od-
słoną RST, realizowaną przez dyrektora Te-
atru Jana Nowarę i Joannę Puzynę-Chojkę, 
dyrektor programową Festiwalu. Konkurso-
wy przegląd, pełen teatralnych rozmaitości, 
stoi jednak pod znakiem zapytania. Daje 
przecież szansę młodości w teatrze, a ta czę-
sto potrzebuje czasu, żeby zostać doceniona. 
Czy publiczność Teatru im. Wandy Siemsz-
kowej w Rzeszowie okaże się otwarta na to, 
co nowe, stawiające odbiorcom nowe wy-
zwania? O tym przekonamy się już w naj-
bliższych dniach. 

Sabina Lewicka

Rzeszowskie Spotkania Teatralne. 
Krótka historia
Festiwal Nowego Teatru odbywa się w  ramach Rzeszowskich Spotkań 
Teatralnych, prezentujący je w  zupełnie nowej odsłonie. Z  tej okazji 
przypominamy ponad półwieczną tradycję przeglądu teatralnego.

CO NOWEGO?

B oha terowie Pr z yszłośc i ,  fot.  Kasia  Chmura Cegiełkowska/ 
teatralna.com


