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Radny Miasta Gdyni

*

W odpowiedzi na pariskq interpelacjq z

dnia 11 grudnia 2020

r. dotyczqcq artysty

tworzEcego pod pseudonimem Jay pop, odpowiadam:

Ad'

1-

Czy wtadze miasta wiedziaty wcze6niej jak wulgarne

i obrzydliwe treSci tworzy

Jay

Pop (Jacek Wielebski)?

Artysta Jay Pop nie wsp6tpracuje z Miastem Gdynia. Tworzone i udostqpniane poprzez

instagram tre6ci, przeslane

w

niniejszej interpelacji, nie sq zwiqzane

z

projektami

mieiskimi.

Ad' 2 Czy wladze miasta nie widzq nic nie wla6ciwego we wsp6tp racv
z artystE tworzEcym

tego typu prace?

Miasto Gdynia nie wspiera w 2aden spos6b dziafalnosci artysty Jay pop.

Ad' 3 Czy w zwiqzku

z obrailiwymi pracami tego artysty wladze Gdyni bqdq dalej

wsp6tpracowai ze stowarzyszeniem Traffic Design i jego zaloivcielem?
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Traffic Design to multidyscyplinarny zesp6t, kt6ry zajmuje
siq estetyzacjq przestrzeni
publicznej i wprowadzaniem sztuki do miasta.
Traffic Design tworzy miqdzy innymi:
murale i rzeiby oraz projektuje i wykonuje elementy
detalu
architektonicznego: szyldy,

ozrtaczenia

i

dekoracje

na

budynkach. Prowadzi r6wniez dziafania edukacyjne

i doradcze na fzecz przyjaznego urzqdzanra przestrzeni publicznej.
stowarzyszenie jest
laureatem wielu prestizowych nagr6d za projekty
miejskie (Design Alive, Nagroda
Towarzystwa Urbanist6w Polskich i Stowarzyszenia
Tw6rc6w Grafiki U2ytkowej).
Miasto Gdynia ma zamiar dalej wsp6tpracowai ze
Stowarzyszeniem Traffic Design.
Ad' 4lakie jest stanowisko wtadz Gdyni w sprawie prac
Jay popa (Jacka wielebskiego)?

starrowisko wtadz Gdyni
zapisane jest

w sprawie dziara| artystycznych pokrywa

siq

w tym, kt6re

w

art. 73 Konstytucji Rzeczposporitej porskiej:
,,Ka2demu zapewnia siq
wolnoSi tw6rczosci artystycznei, badari naukowych oraz
ogtaszania ich
wynik6w,

wolnosi nauczania,

a takze

wornosi korzystania z dobr kurtury.,,

Ad' 5 lle iqcznie Srodkow (na przestrzeni wszystkich lat)

iw

jakiej formie otrzymato

stowarzyszenie Trafic Design oraz wspomniany artysta
Jay pop?

stowarzyszenie Traffic Design otrzymato nastqpujqce
srodki z budzetu Miasta Gdyni:
W 2018 roku:

224 693,0O zl - na organizacjq Festiwalu Traffic Design;
L40 531,00 zl

-

na organizacjq wystaw oraz wydar zei

ramach projektu TuBaza Koribki

- caforoczny

z zakresu edukacji kulturalnej

program dziatari.

-

w
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W 201_9 roku:

54 040,00 zl

-

na organizaciQ Biennale Traffic Design
w latach

2org-2o20- etap

pterwszy.

W 2020 roku:
275 960'00 zt - na organizacie Biennale
Traffic Design w latach 2org-202oetap drugi;
150 000'00 zl - na catoroczny program
dziatari kulturalnych i projektowych
z zakresu
sztuki oraz estetyki przestrzeni miejskiej;
8 650'00 zl - na wykonanie projektu
neonu

z okaziiobchod6w Swiqta Niepodlegtosci.

Z powazaniem

Rafal Klajnert

