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Podobno zdobywa Pani też 
autografy.
Jestem z panią Krystyną w stałym kon-
takcie, więc łatwo mi zaspokoić i tę 
potrzebę widzów.
Media bardzo emocjonalnie, w 
pozytywnym tego słowa znacze-
niu, informowały cały czas o roz-
budowie Teatru Polonia.
Sama osoba Krystyny Jandy, jej ener-
gia i determinacja w realizowaniu celu 
oddziałują na każdego, również na 
dziennikarzy i ich postrzeganie całego 
projektu. Cała przyjemność polega na 
tym, że nie muszę wymyślać i dorabiać 
idei do tego, co się tutaj dzieje.
Jakie Pani Krystyna ma podejście 
do PR?
Rozumie, że bez koordynowania infor-
macji, bez działań public relations nie 
istnieje się w świadomości publicznej. 
Można zrobić fantastyczny spektakl, 
który jest na wysokim poziomie arty-
stycznym i będzie doceniony przez 
publiczność, ale bez przekazania tej 
informacji dalej cała praca nie zapro-
centuje. Pani Krystyna bardzo chętnie 
w tej sferze uczestniczy. Jest otwarta 
na współpracę z dziennikarzami. Zda-
rza się, że nawet po nocach autoryzuje 
wywiady.
Domyślam się, że niektóre działa-
nia potrafią ją jednak zaskoczyć.
Przy otwarciu dużej sceny przygo-
towaliśmy projekt kampanii, która 
zakładała szerokie działania komuni-
kacyjne, w tym kampanię reklamową 
na autobusach i citylightach. Kiedy 
Pani Krystyna zobaczyła projekt okle-
jonego autobusu, powiedziała: „Patrz-
cie, nasze „Trzy siostry” jeżdżą teraz 
autobusami.”
Medialnie dobrze sprzedał się 
pomysł na poszukiwanie sponso-
rów foteli do wielkiej sali.

Wiele teatrów na świecie rozbudowuje 
swoje widownie z pomocą sponsorów. 
Skorzystaliśmy więc z dobrych, spraw-
dzonych wzorców. Tego rodzaju dzia-
łania sprzyjają również tworzeniu więzi 
między widzami a daną instytucją.
Prasa brukowa pokazała całą sytu-
ację dokładnie na odwrót.
Jest to dowód na to, że nie da się w 
pełni kontrolować informacji, którą 
przekazuje się mediom. W bruko-
wej wersji wydarzeń nie szukaliśmy 
sponsorów, aby zakupić fotele, tylko 
ze względów finansowych wyprzeda-
waliśmy fotele, które już kupiliśmy. 
Bzdura.
Po zakończeniu tematów budowy 
teatru i otwarcia dużej sceny co 
teraz zamierzacie komunikować?
Naszą strategią jest utrzymanie reper-
tuaru i wydarzeń na wysokim pozio-
mie, podobnie jak postępują inne 
miejsca, na przykład Fabryka Trzciny. 
W którymś momencie zrewolucjonizo-
wała ona myślenie o Pradze, stworzyła 
ciekawe miejsce na kulturalnej mapie 
miasta. Otwierając pierwszy prywatny 
teatr dramatyczny w budynku pierw-
szego powojennego kina Polonia, przy-
wracamy to miejsce polskiej kulturze. 
Teraz najważniejsze jest utrzymanie 
ciekawego programu.
Jaki procent w całym budżecie zaj-
mują działania PR?
Niewielki. Staram się większość z nich 
rozwiązywać drogą barteru. Poza kosz-
tami plakatów i programów wszelkie 
pozostałe sprawy związane z promocją 
spektakli organizowane są na zasadach 
partnerskich. 
Kiedy na przykład „Gazeta Wybor-
cza” jest patronem medialnym 
spektaklu, czy tematem zajmują 
się także inne dzienniki?
Od początku deklarowaliśmy chęć 
współpracy ze stałą grupą mediów, 

przez które chcieliśmy docierać do 
naszych widzów. Taki generalny patro-
nat daje szansę systematycznej i szer-
szej współpracy z wybranym medium 
i zwiększa efektywność działań. Prak-
tyka pokazuje, że w kręgach kultury 
istnieje inna od tradycyjnej polityka w 
przekazie informacyjnym. Media raczej 
prześcigały się w propozycjach ciekaw-
szego przekazania takiej informacji, niż 
odmawiały publikacji.
J a k  o d w d z i ę c z a c i e  s i ę 
sponsorom?
Przygotowując zakres takich świad-
czeń, staramy się działać możliwie sze-
roko i oryginalnie. Zrezygnowaliśmy na 
przykład z umieszczania we foyer opa-
trzonych już bannerów na rzecz logo-
typów firm w multimedialnej prezenta-
cji w wejściu głównym teatru. To tylko 
początek, możliwości jest wiele.
Medialnie widoczny był konflikt 
ze Wspólnotą, która nie zgadzała 
się na rozbudowę teatru i zajęcie 
tym samym czterech miejsc par-
kingowych. Jak rozwiązaliście ten 
kryzys?
Próby mediacji prowadzone między 
innymi przez panią Krystynę czy bur-
mistrza dzielnicy Śródmieście nie przy-
nosiły efektów. Mimo że prawo było 
po naszej stronie, a protest Wspól-
noty bezpodstawny, remont teatru 
wstrzymano. Zaplanowana premiera 
wisiała na włosku, a my byliśmy bez-
radni. Zwołaliśmy konferencję pra-
sową (Wspólnota nie przyjęła naszego 
zaproszenia), by przedstawić rzecz 
mediom i uciąć krążące już o sprawie 
plotki. W krótkim czasie dostaliśmy 
zgodę na budowę i po miesiącu sprawa 
całkowicie przycichła. Kosztowało nas 
to sporo nerwów, ale udało się. Teatr 
ma Dużą Scenę!

Rozmawiała Kinga Podraza 

Jak w teatrze
Ma 27 lat, ukończone dwa kierunki studiów, czasami 
nazywają ją „prawą ręką” Krystyny Jandy. Dzięki 
wcześniejszej współpracy z agencją Grami, która prowadzi 
artystów Marta Bartkowska obecnie już w charakterze 
specjalisty od PR z powodzeniem wspiera artystkę w 
budowie wizerunku jej autorskiego projektu ‑ prywatnego 
Teatru Polonia.
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