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• W Teatrze Wielkim wręczono na
grody przyznane przez łódzkich re
cenzentów za nąjważniąjsze lealral
ne wydarzenia sezonu 2014/2015. 
O Zlotąj Masce dla „Strasznego dwo
ru" (najlepszy spektakl- ex aequo 
z Jch czworo" Teatru Jaracza) l'eŻy
serka dowiedziala się ... z monitorin
gu prasy w swoim telefonie. 

„-Gratuluję, Krysiu. 
- Dziękuję. A czego? 
- Z Io lej Maski w Łodzi. 
- Nic nie wiem. DziękujQ" 
- pisze Krystyna Janda na swoim 

oficjalnym facebookowym profilu. 

Przepraszam za Łódź 
„Nikt mnie nie zawiadomił , nikt do 
mnie nie zadzwonił" - informuje 

FELIETON 

Krystyna Janda. Komentatorzy nie 
pozostawiają na kierownictwie łódz
kiej opery suchej nitk i. „Przepra
szam za Łódź", „brak kultury", „brak 
szacunku'', ,;wstyd nie poinformo
wać reżysera o nagrodzie" - piszą. 
Obrot1cy są w zdecydowanej mniej
szości (ktoś sugeruje na przykład, 
że Złotą Maskę powinien odebrać 
duch Moniuszki). 

, 'lb kapituła, która przyznała Zło
te Maski, osobiście zapraszała lau
reatów na uroczystość. Ta Złota Ma
ska byla dla nas niespodzianką" - tłu
maczy się w imieniu zespołu osoba 
prowadząca oficjalny profil 'Ieatru 
Wielkiego na Facebooku (wpis zo
stal skasowany). To nieprawda. Wszy
scy nagrodzeni wiedzieli o wyróż
nieniach wcześniej. To nie kapitula 
decyduje, klo nagrodę odbierze, 
a lym bardziej kogo teatr zaprosi na 
uroczystość. 

Namówienie Krystyny Jandy na 
reżyserowanie w Łodzi „Straszne-

go dworu" bylo świetną decyzją mru~ 
ketingową (tym bardziej że był to 
operowy debiut aktorki). Łódzką 
operą zainteresowała się cala Pol
ska. Czy po Złotej Masce pozostanie 
niesmak? 

Dziwne to wszystko 
Przy okazji Krystyna Janda wspo
mina, że zaangażowaJ jądo spekta
klu Warcislaw Kunc (na krótko dy
rektor artystyczny opery; odszedł 
sklócony z kierownictwem i zespo
łem), Energię Kultury (nagrodę „ Wy
borczej") dla "Strasznego dworu" 
odbieraljużsamotnie Wojciech No
wicki (wtedy Krystyna Janda zosta
ła poinformowana o nagrodzie), Zlo
tą Maskę- nowydyrektor Pawel Ga
bara. „Dziwne to wszystko. I obycza
je. i losy lego tea~ru operowego" 
- podsumowuje. „Zyczę spektaklo
wi wielu lat życia, a wykonawcom 
i publiczności radości. Niezależnie 
od tego, co siQ dzieje i będzie działo 
dookola". 

Owszem, Złota Maska dla „Stra
sznego dworu" nie została przyzna
na za reżyserię (w tej kategorii na
grodziliśmy w tyn1 roku Grzegorza 
Wiśniewskiego za „Kamień" w Tea
trze Studyjnym i Janusza Wiśniew
skiego za „Szkolę żon" w 'Iealrze Po
wszechnym). Ale na przykład 'lealr 
Nowy, który też dostał nagrodę (spe
cjalną) za spektakl, zaprosił reży
serkę „Kobro" na galę. Iwona Sie
kierzyl1ska odebrała wyróżnienie 
wraz z zastępcą dyrektora Teatru 
Nowego. Czy Paweł Gabara stracił
by wizerunkowo, gdyby dziękował 
za Złotą Maskę w towarzystwie Kry
styny Jandy? o 


