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Prezydent Poznania odwołał Ewę, Wójciak ze stanowiska dyrektora Ósemek.
Bo..:. jak tłumaczy rzecznik prezydenta - naruszała prawo i statut teatru.
""" U podsta0.·decyzji leży polity(;żna niechęć -komentuje Wójciak
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Kaźmierczak, dyrektorwydziału kul-

EwaWanat
szlifowa Radia Dla Ciebie

Najlepszym komentarzem w tej sytuacjijest zdjęcie klęczącego, rozmodlonego Ryszarda Grobelnego podczas
tegorocznej procesji Bożego Ciała
w Poznaniu. To zdjęcie krążyło przez
jakiś czas w internecie. Ono pokazuje, z kim taknaprawdęliczysięprezy-

kontrowersjewokół tego, kto ma udziełać
Ewie urlopu, jeśli prawnicymieli na ten
tematdwie różne opinie-to sprawęcey
barzeczywiście musi rozstrzygnąć sąd
Nie sądzę, żeby ta formalna decy2ja o odwołaniu Ewy ze stanowiska dyrektora zmieniła nasze funkcjonowacićnabardziejkreatywnezajęcia - imą
niejako grupy. Bo mypracujemyze
sobą od wielu lat. I to nie jest tak, ze
d!yurzędnik, zwłaszcza zajmujący się
kulturą, powinien to rozumieei ula~ jednym pstryknięciem palca ktośjest
imi;ycie, a nie utrudniać. Moimzdaniem w stanie to zmienić.
To nie będzie dla nas śmiertelne cię
jednaknie o formalności poszło. Znam
takie sytuacje, w których urzędnik, CE7- cie. Ewę- jako aktorkę- zatrudnia teniąc danego twórcę, przymyka oko na
atr, a nie Urząd Miasta.
Ale miasto ma teraz problem, bo
biurokrację. Bo wie, że korzyści będą
z tego większe niż szkody.
II\Y tego teatru miastu nie oddamy. Jak
Ewa Wójciak ma teraz 7 dni na od- . będzie trzeba - to zabarykadujemy
w środku i zrobimy na nasze 5o-Jecie
wąłanie się . Co dalej z teatrem- rozstrzygnie sąd. I to jest iście kafkowski taki spektakl, że będzie o Poznaniu naprawdę głośno.
finał- całej historii zespołu [prześlado
Póki co- przygotowujemy premiewanego kiectYś przez władze PRL- red.].
Zupełniejakby historiazatoczyłajakieś
rę. A przynajmniej staramy się.
absurdalne koło.
Radny Szymon Szynkawski
Marcin Kęszyckl
veiSękzPIS

si sięzmiastem liczyć, to oczywiste. Ale
teatr to jednakmiejsce aeystyeznej ekspresj~ a nie fabryka butów. Takie miejsćai tworzącyje ludzienie zawsze podporządkowująsię biW"Okracyczrzym wymogom. Artystówwkurza to, że tracą
narubryrzki czas, którymoglibypoświę

ednym z gł ównych powodów
odwołania dyrektor legendarnego teatrujest fakt, że odjakiegoś czasu nie prosiła o zgodę prezydenta, udając się na służbo
we wyjazdy.- Ten teatr dalej tak funkcjonować nie może- uważa Robert
tury Urzędu Miasta. -Mam wi-ażenie,
że do tej pory mieliśmy do czynienia
z badaniem cierpliwości prezydenta,
pani dyrektor Wójciak uznała, że
przedstawienie musi trwać, jej postawajest demoralizująca, także z punktu widzenia funkcjonowania innych
instytucji- mówi.
Czym-jego zdaniem- Thatr Ósmego Dnia ma być przez najbliższe lata?
-O tym zadecyduje osoba, która nim
pokieruje. Sądzę, że ten teatr zasługu
je na lepsze warunki, niż ma w tej chwili -mówi Kaźmierczak.
Co będzie dalej z teatrem?

•

dent Grobelny. Aliczy się, moim zda- · kanie dodatkowyc~pretekstów, byją
niem, z kurią.
zwolnić.
·
.
Prawdziwypowód odwołaniaEwy Ewa Wójciak nięjestosobąłatwą- wszyWójciak ze stanowiskaczyrektora teatru scy to wierny. Alejestnietuzinkowa, nie
ma wielu takichludzi-zwłaszcza w Poz.nąjdujell\Ynakońcukomunikaturzecz
nikamiasta Można tam przeczytać, że znaniu. I jeśli miasto nie potrafi się dO'
wpływ na tę decyzję miałarównież słyn
gadać z taką osobą - to źle to świadczy
nawypowiedźEwyWójciakopapieżu : o urzędnikach.
Franciszku. To bardzo smutne. Bo buW i;yciu nie zawsze chodzi o to, żeby
dzi prZekonanie, że podejmując decy- wszystko gładko szło, ale żebyrozwią
2je, prezydent Grobelny dzialal podna- zywaćkonflikty.Thtaj-byćmożezobu
ciskiem arcybiskupa Gądeckiego. Cala !';lron -dosżłodozapętleniasiękonflik
reszta powodów to tak naprawdę szu- tu Thatrjestdolowru:\yprzezmiasto i mu-

aktor Teatru Ósmego Dnia
Byliśrnynatowjakiśsposób prz;ygotowa~bo wiedzieliśll\Y, że taki zamiarjest.
Procedury sięjednak przeciągały, więc
zaczęliśrny~ećnadzieję, że przeciągną
sięnaświętenigqy.Zwlaszcz.ażeargumen1;y,którepodajemiasto,sąpoprostucien

kie i ~o obalenia Jeśli bylywprzeszłości

Decyzjajest właściwa, ale spóźniona.
W ostatnimokresię teatr słynął z happeningówwątpliwejjakośc~ a nie z pomysłów na dobry teatr.
Jaka przyszJośćÓsemek?Nicniemoż
narobić na siłę. Jakzmienimyjuż osobę,
która kieruje teatrem, to można poll\Yśleć też o zmianie nazwy, koncepąjina tę
grupę. Ibznań wcaleniemusina t;ymstracić. Cokolwiek nie będzie się dziać z Te- ·
atrem ÓSmego Dnia, trzeba postępować
delikatnie. Bo rozumiem, że pewnagru. pa osób może sobie nie ż.yczyć, żeby ktoś
innyposługiwal się nazwą teatru, nazwą
i dorobkiem, którąoni wYPracowali

•
•

Radna
Katarzyna Kretkawska z SLD
Czybyła to decyzja polityezna? Nazwa- ·
!abym to raczej decyzją psychologiczną. Prezydent chciał się w ten sposób
zemścić za niezależność Ewy Wójciak
i nieklanianie się wł adzy. Wjnika z tego, że prezydent oczekiwał czołobit
ności i poddaństwa Bo to nie są powody, dla któcych odwołuje się z funkcji
dyrektora. Ze teatr nie pytał o zgodę
na wyjazd do USA? Przeci eż tamto
tournee finansowane było z pieniędzy
fundacji, a nie z budżetu miasta. Już
wcześniej tak bywało, ajakoś nigdyprezydent tego nie kwestionował.
Ósemki były teatrem alternatywnym, który w latach 90. został przygarnięty przez miasto, ale cały czas pozostał zespołem autorskim. Dlatego
uważam, że nowy'm dyrektorem powinien zostać ktoś z obecnych człon- .
ków zespołu . Nie wiem, jak konkurs
na dyrektora będzie wygląda!. Pewnie
padną argumenty, że teatrem zarzą
dzać może sprawny menedżer. Ale pamiętajll\Y, że Ósemki to teatr szczególny, gdzie więź pomiędzy czł onkami ·
grupy jest silna. o
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dyrektora. Ze teatr nie pytał o zgodę
na wyjazd do USA? Przecież tamto
tournee finansowane było z pieniędzy
fundacji, a nie z budżetu miasta. Już
wcześniej tak bywalo, ajakoś nigdyprezydent tego nie kwestionował .
Ósemki były teatrem alternatywnym, który w latach 90. został przygarnięty przez miasto, ale caly czas pozostał zespołem autorskim. Dlatego
uważam, że nowyTn dyrektorem powinien zostać ktoś z obecnych człon- .
ków zespołu. Nie wiem, jak konkurs
na dyrektora będzie wyglądał. Pewnie
padną argumenty, że teatrem zarzą
dzać może sprawny menedżer. Ale pamiętajll\Y, że Ósemki to teatr szczególny, gdzie więź pomiędzy członkami ·
grupyjest silna. o
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