miejsc na świecie. Miejscem, w którym ludzie, orz
a mocy której, jedni
i oglądają,

wciąz zastanawiają się

nad

wchodzą

na scenę, a in i ich

największymi pojęciami

ścią, moralnością, prawdą, przyjaźnią, człowieczeństwem.
rąca,

prawdziwa, istotna, a co

nie ma wpływu na

nią,

Pamiętajmy, że

najważniejsze,

ośc i:

ad

miło

Co więcej, ·est to wciąż g~

bezinteresowna rozm wa. ie ani nikt,
z iś

Teatr jest co prawda domem dla arysto ra w ducha, serca
szlachetności

miejscem, tylko dla elit. Starajmy się,

Z okazji

ludz

prócz talentów i potrzeb ducha. Niewiele

i myśli, miejscem dla wyobraźni,
był

tając

Międzynarodowego

żeby był

Dnia Teatru,

teatru i publiczności

i sublimacji, , le ie pozwólmy, żeby
potrz bg dla wielu, wielu ludzi.

chciała

najle~

Życzę wielkości, szlachetności, odwagi, pros

e · czenia z teatrem związane.

ot , magicznych chwil. Wspaniałego,
mądrego

i dobrego Teatru.

Krystyna Janda

Krystyna Janda
Aktorka,

reżyserka,

autorka

książek

i felietonów. Absolwentka

Zagrała blisko 80 ról filmowych w Polsce i za
dla najlepszej aktorki na Festiwalu w Cannes) .

granicą,

Państwowej Wyższej Szkoły

z których

największą okazała się

Teatralnej w Warszawie.

kreacja w

„Przesłuchaniu "

(nagroda

W teatrze występuje od 30 lat. Przez 11 lat była aktorką warszawskiego Teatru Ateneum, a później, przez 16 lat, Teatru Powszechnego w Warszawie. Zagrała także wiele ról i wyreżyserowała kilkanaście spektakli w Teatrze Telewizji. W 2005 r. otworzyła
autorski Teatr Polonia prowadzony przez Fundację Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury. W 2006 roku otrzymała Europejską Nagrodę
mediów Medaille Charlemagne. Wybrana do grona najwybitniejszych aktorów polskich XX wieku przez czytelników „Polityki ''.
W 2007 roku nagrodzona Złotą Kaczką w kategorii Najlepsza Aktorka ostatniego 50-lecia kinematografii polskiej, a w 2009 roku
dwiema kolejnymi Złotymi Kaczkami. Odznaczona m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
W styczniu 2010 r. Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury

otworzyła nową scenę

- Och-teatr w dawnym kinie Ochota.

