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Są pieniądze na spektakle Krystyny 
Jandy w Poznaniu 
Poznańscy radni przegłosowali 

zmiany w budżecie. Ponad 150 tys. 
zł zostanie przekazanych na orga
nizację latem na dziedzińcu Urzędu 

Miasta spektakli teatrów Krystyny 
Jandy. 

TOMASZ NYCZKA 

O lym, że KryslynaJanda p;zY,jedzie 
do Poznania w sierpniu tego roku, na
pisali ' myw „\\-'.yborczej"w zeszłym 
lygoc\niu. Janda na pewno wy lawi 
na dziedzińcu U;zędu Miasla „Bialą 

bluzkę"'. 'lb-oparla na opowiadaniu 
Agnieszki Osiechi~j -opowieść o mi
l ości kobiety do opozycjonisty. Po
znaniacy zobacr.ą też plenerowe spck
takl e uliczne, klóre Tealr Polonia 
i Och: Lealr grały na placu Konstytu
c;ji w \\1u zawie. Wśród nich „Lament 
na placu Konstytucji'' z Marią Sewe
ryn, „Związek otwarty" w reżyserii 

Jandy i Sewc1yn oraz „Flamenco na
miętnie". Będzie Leż coś dla dzieci 
- spektakl „Jaś i Malgosia". Festiwal 
zorganizuje Urząd Miasta. 

Miasto przeznaczy na spektakle 
na dziedzińcu Ut7..ęd u Miasta lącznie 
ponad 150 tys. zł . To pieniądze z Gabi
netu Prezydenta i wydziału kultury. 
Radni zdecydowali na wtorkowej se
sji rady miasla, że będą one p;zeka?..a
ne 'lealrowi Muzycznemu. Dlaczego? 

- Bo to teatr zajmie się produkcją 

wydarzenia na dziedzil'lcu Urzędu 

Miasta Ma w tym doświadczenie i je
steśmy pewni, że najlepiej poradzi 
sobie z produkcją takiego cyklu lea
lralnego - mówila Justyna Makow
ska, dyrektorka wydzialu kultury 
Urzędu Miasta. 

Już wcześniej pozytywną opinię 
w tej sprawie wydała komisja kułlu
ry rady miasla. Ale pomysł , by teatry 
Krystyny Jandy wystawi ly spektakle 
na pozna ń skim d zi ed ziń cu, nie 
w zystkim si ę podoba. 

-Rozwniem. że teraz polityka kul
turalna miasta będzie polegała na 
tym, że występuje len, klo głośniej 
wyzywa rząd i prezesa Kaczyński e
go. Nie mogę poprzeć tej poprawki 
budżetowej - mówiJ we wtorek Mi
cha! Grześ. rad11y PiS. 

-Oczywiście nie można udawać, 

że to zaproszenie nie ma charakteru 
politycznego. Wobec lego, że fes li wal 
Transatlantyk będzie w tym roku 
w Łodzi , spektakle Jandy w Pozna
niu raczej tej porażki nie osłodzą . 
Szczególnie że artystka zieje oslat
nio raczej żółcią niż slodyczą -doda
wal Dariusz Jaworski, radny PRO. 

- 'fonie jeden spektakl, tylko cykl 
dziesi ęciu spektakl i, które będą się 
odbywały, gdy poznańskie teatry bę
dą zamknięte . Spektakli - dodajmy 
- darmowych dla wszystkich pozna
niaków - odpowiadała dyrektor Ju
styna Makowska. 

Radni poparli ostatecznie lę zmia
nę w budżeci e. o 


