
Osiem dni z Krystyną Jandą 

Teab' 

Marek Zaradnlak 
m.zaradniak@glos.com 

Spektakle „Biała bluzka", „La
mentnaPlacu Konstytucji'' oraz 
inne przedstawienia prowadzo
nych przez Krystynę Jandę tea
trów-Polonia i Och-Teatru zoba
czymy na Dziedzińcu Urzędu 
Miasta przy placu Kolegiackim 17 
od 8do15 sierpnia. 

Co roku oba teatry latem da
wały spektakle plenerowe w 
Warszawie. Drastyczne obcięcie 
przez Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego dota
cji sprawiło, że w tym roku wsto
licyichniemożna pokazać. Z po
mocą przyszli prezydent Pozna
nia Jacek Jaśkowiak i Teatr Mu
zyczny, zapraszając artystów 
do Poznania. 

Dzięki temu przez kolejne 
osiem wieczorów i dwa przedpo
łudnia zobaczymy pięć spekta-

kli. Na początek będzie „Biała 
bluzka''. Toopartanaopowiada
niu Agnieszki Osieckiej historia 
niesz.cr.ęśliwej miłości. przez na
stępne dwa wieczory, czyli 9i10 
sierpnia zobaczyć będzie można 
,,Flamenco namiętnie'', spektakl 
opowiadający o uczuciach i wiel
kich emocjach. Tekst stanowi je
dynie punkt wyjścia i wprowa
dza widzadopełnegopasjiświa
ta flamenco, gdzie taniec, śpiew, 
rytm oraz dźwięki gitary opowia
dają o najgłębszych ludzkich na
miętnościach. Sporą popular
nośćpodobniejak,,Biała bluzka'' 
zdobył też spektakl „Lament 
na Placu Konstytucji". Od mo-
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mentu premiery w roku 2007 
wystawiono go w Warszawie 133 
razy. To historia babci, matki 
i wnuczki, z których każda opo
wiada o swoich problemach ina
dziejach, o sprawach, które mo
gą zdarzyć się każdemu. Zoba
czymy go n i 12 sierpnia. 

Od 13do15 sierpnia poznań
scy miłośnicy teatru zobaczyć 
będą mogli „Związek otwarty'' 
w reżyserii Krystyny Jandy i Ma
rii Seweryn. To opowieść o mał
żeństwie, którą napisało małżeń
stwo. Autorami tego dramatu są 
laureat literackiej Nagrody Nob
la z roku 19'57 Dario Fo oraz jego 
żona, Franka Rame. 

Spektaklem adresowanym 
do najmłodszych widzów i ich 
rodziców będzie ,,Jaś i Małgosia''. 
Przedstawienie to w choreogra
fii Pauliny Andrzejewskiej zoba
czymy 13i14 sierpnia przed po
łudniem. Na wszystkie spekta
kle obowiązywać będą bezpłat- , 
ne wejściówki.• 
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