
Podsumowanie 12. Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ożywionej Formy 

MASKARADA 2022 

 

Działalność impresaryjna Teatru Maska jest ściśle powiązana z organizacją imprez 

artystycznych, a największą z nich jest organizowany od 2010 r. coroczny Międzynarodowy 

Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada. W 2021 r.  Maskarada odbywała się pod 

hasłem GośćINNOŚĆ. Hasło to było punktem wyjścia do rozmowy i refleksji na temat 

różnorodności, tożsamości i uważności. Chcieliśmy przyjrzeć się temu, jakie problemy rodzi 

tzw. INNOŚĆ od większości członków danej społeczności i jak można pokonać bariery, które 

nas jako ludzi dzielą. 

Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 88 000 zł ze środków Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pozostałą 

część kosztów sfinansowano z dotacji z Urzędu Miasta Rzeszowa i z wpływów z biletów.  

 

Zasadniczymi celami Festiwalu były: 

• prezentacja najciekawszych spektakli, będących wynikiem twórczych poszukiwań w 

sferze teatru lalek, szeroko rozumianej ożywionej formy i sztuki animacji oraz wpisujących 

się w szeroko pojętą tematykę Festiwalu (GośćINNOŚĆ), 

• prezentacja nowych nurtów w teatrze dla dzieci i młodzieży, 

• stworzenie miejsca wymiany idei, doświadczeń i poglądów dotyczących teatru 

ożywionej formy pomiędzy twórcami i publicznością, 

• promocja Teatru Maska w środowisku teatralnym. 

 

Od 14 do 18 maja 2022 r. rzeszowianie, mieszkańcy Podkarpacia oraz uczestnicy i goście 

Festiwalu mieli możliwość obejrzenia 9 spektakli: „Księżycowe opowieści” Teatru Maska w 

Rzeszowie (premiera), „Ja, Bałwan” Teatru Animacji w Poznaniu, „Królestwa” Teatru Lalek 

Guliwer i Teatru 21 w Warszawie, „Mój cień jest różowy” Teatru Pinokio w Łodzi, „Spaghetti” 

Teatru Baj w Warszawie, „Wędrówka Nabu” Teatru Lalek Arlekin w Łodzi, „Mysz i różowa 

wstążka” Zakarpackiego Akademickiego Regionalnego Teatru Lalek w Użgorodzie (Ukraina), 

„Wykluczeńcy” Grupy Analog Collective w Warszawie i przedstawienia plenerowego 

„Eurydyka” Teatru Biuro Podróży w Poznaniu.  

Spektakle konkursowe oceniało potrójne jury. Jury profesjonalne (w składzie: Natalia 

Mołodczenko – przewodnicząca, Bożena Sawicka i Beniamin Bukowski) w tym roku miało za 

zadanie przyznać indywidualne nagrody aktorskie za sztukę animacji. Nagrody te otrzymali: 

Adrianna Maliszewska za postać Nabu (Nagroda aktorska za najlepszą rolę kobiecą, spektakl 

„Wędrówka Nabu” Teatru Lalek Arlekin w Łodzi), Artur Romański za postać Bałwana i Igor 

Fijałkowski za postać Marchewki (dwie równorzędne Nagrody aktorskie za najlepsze role 

męskie, spektakl „Ja, Bałwan” Teatru Animacji w Poznaniu). Ponadto Jury wyróżniło Martę 

Stańczyk „za wprowadzenie widza w inny świat wrażliwości w spektaklu „Królestwa” Teatru 

Guliwer i Teatru 21 w Warszawie”, oraz Natalię Zduń „za zespolenie aktorki z formą w 

kreowanej postaci Abrahama w spektaklu „Księżycowe opowieści” Teatru Maska w 



Rzeszowie”. Tajny Juror (ujawniony podczas finału Festiwalu – Karol Suszczyński) przyznał 

swoją nagrodę aktorom Teatru Animacji w Poznaniu Arturowi Romańskiemu i Igorowi 

Fijałkowskiemu „jako najwspanialszemu duetowi aktorskiemu Festiwalu – za przedstawienie, 

jak powinna wyglądać prawdziwa przyjaźń”. Jury dziecięce składające się z trójki uczestników 

Małej Akademii Teatralnej przyznało swoją nagrodę spektaklowi „Wykluczeńcy” Grupy 

Analog Collective za to, że „dzięki pojawiającym się w spektaklu głosom dzieci i młodzieży, 

mogli mocniej odczuć jego poruszające przesłanie”. 

 

Poza spektaklami w programie Maskarady 2022 znalazła się także otwierająca Festiwal 

Parada Dziwolągów, do której zostały zaproszone grupy artystyczne z rzeszowskich domów 

kultury (kolorowy i pełen muzyki korowód przeszedł ulicami centrum miasta) oraz czytanie 

performatywne sztuki dla młodzieży pt. „Trik Patricka” Kristo Šagora (tłum. Iwona 

Nowacka) w wykonaniu aktorów Teatru Maska a w reżyserii Darii Kopiec. 

 

Wyjątkowym wydarzeniem towarzyszącym Festiwalowi, ściśle powiązanym z hasłem 

tegorocznej edycji: gośćINNOŚĆ, była Żywa Biblioteka. Żywa biblioteka to akcje realizowane 

na świecie od 2000 r. (początek w Danii) mające na celu budowanie międzyludzkiego 

zrozumienia i tolerancji, przeciwdziałanie odrzuceniu i burzenie stereotypowego 

postrzegania innych ludzi. W realizacji tego wydarzenia Teatr miał jako partnera 

Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące im. S. Barańczaka w Rzeszowie działające przy 

Uniwersytecie Rzeszowskim. Wydarzenie odbyło się 15 maja 2022 r. w nowych 

przestrzeniach URz, w budynku A0 przy ul. Pigonia 1. Żywa Biblioteka działa jak prawdziwa z 

tym, że Książkami są w niej ludzie. Osoby pozornie zwyczajne, a jednak na różne sposoby 

wyróżniające się spośród innych swoimi historiami. Tacy, którym z powodu pochodzenia, 

wyznania, stylu życia, poglądów, koloru skóry, orientacji seksualnej czy przeszłości przyszło 

się zmierzyć ze stereotypami, ostracyzmem, wykluczeniem. Których los postawił w sytuacji, 

wydawałoby się, bez wyjścia. Organizowane wydarzenie pozwoliło rzeszowianom spotkać się 

z tymi osobami i podczas rozmowy dowiedzieć się, jak sobie poradziły ze swoimi 

problemami, z wyzwaniami, przed którymi kiedyś stanęły. Wśród Tytułów Książek do 

wypożyczenia, znalazły się m.in.: Matka dziecka niepełnosprawnego, Osoba w depresji, 

Osoba z zaburzeniami odżywiania, Obcokrajowcy, Matka osoby chorej na schizofrenię, 

Osoba niebinarna, Podróżująca seniorka, Osoba z nadwagą.  

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z 

Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

 

 

https://www.gov.pl/web/kultura

