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Gdynski festiwal z roku na rok rosnie w sif�. Coraz odwazniej 

eksploruje rzadkie w teatrze tematy, jak poczucie przynaleznosci do 

miasta i wspolnotowosc jego mieszkancow. Warto sledzic Poci9g 

do Miasta, bo moze nas zabrac na urokliwe, a niemal dziewicze stacje. 

■ Si} takie miejsca, do kt6rych zawsze wraca

my. Czasem przyciqgajc} nas niczym magnes,

kiedy indziej jestesmy na nie skazani, bo po

przez swojc} nieuniknioni} obecnosc w naszym

zyciu mimowolnie stajc} sic: czc:scii} naszej co

dziennosci. Wic:z z nimi bywa tw6rcza, ozyw

cza i inspirujqca do dzialania, Jub wrc:cz prze

ciwnie - toksyczna, zniewalajqca i destruk

cyjna. Mogc} pobudzac wyobraznic:, dzialac

relaksacyjnie i kojqco - lub wzniecac Ic:ki na

co dzien glc:boko skrywane. 0 takich wlasnie

miejscach - zar6wno tych, kt6re kojarzq nam

sic: dobrze, jak i tych, o kt6rych zamierzamy

zapomniec - opowiada Og61nopolski Festi wal

Teatralny Pocii}g do Miasta. Impreza, pomimo

oczywistych ograniczen zwiqzanych z pande

mic}, na poczqtku sierpnia odby!a si<; w Gdyni

przy kompletach publicznosci na widowniach.

Wsp6lnym mianownikiem spektakli zapro

szonych na festiwal jest miejsce, cz�sto rozu

miane jako tkanka miejska. W tym roku ,,miej

skosc'' interesowala organizator6w sz6stej edy

cji Pociqgu do Miasta szczeg6lnie, stqd haslo 

przewodnie - ,,Stacja Miasto". Nim jednak 

pochylimy si� nad tegorocznq odslonq impre

zy, warto par<; slow poswii;cie jej idei. Stoi za 

nii} Teatr Gdynia G!6wna, scena, kt6ra w swo

im DNA ma w�drowne korzenie. Teatr usytu

owany jest w podziemiach dworca PKP Gdy

nia Gl6wna, wic:c sili} rzeczy z podr6zowa

niem ma wiele wsp6lnego, chociaz to nie 

podr6ini, a miejscowi stanowi<} jego publicz

nosc. Teatrem Gdynia G!6wna kierujc} dwie 

artystki - Ida Bocian i Ewa Ignaczak, kt6re 

od wielu lat wsp6ltworz<} krajobraz jednych 

z najciekawszych teatralnie zdarzen pozain

stytucjonalnych w Tr6jmiescie. Wprawdzie 

TGG jest finansowany przez miasto Gdynia, 
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ale balansuje na granicy offu i teatru instytu

cjonalnego, z przewag<} tego pierwszego. Dla

tego stworzenie letniego festiwalu, kt6ry w za

mysle ma bye wyjsciem z bezpiecznej przestrze

ni w!asnej sceny i otwarciem w sezonie waka

cyjnym na dzialania teatralne w plenerze, nie 

powinno dziwic. 

W pierwszych edycjach festiwal by! form<} 

autoprezentacji Teatru Gdynia Gl6wna i pr6b<j 

zach�cania gdynian do odwiedzenia tego 

teatru. Letnie pokazy od poczqtku odbywaly 

sic: w r6znych punktach Gdyni. Czasem byly 

to dzielnice peryferyjne, ale niemal zawsze 

miejsca nietypowe, zaskakujqco dobrze funk

cjonujqce jako przestrzen teatralna. Co zna

mienne, teatr pod chmurkq dostc:pny byl 

zawsze za darmo, bez wzglc:du na koszt bile

tow w teatralnej sali. Festiwal szybko zaczql 

ewoluowac w stronc: imprezy og6lnopolskiej. 

W tym roku moina by!o zobaczye szesc 

spektakli - obok propozycji gospodarza by

ly to produkcje z Warszawy, Bia!egostoku, 

Krakowa, Torunia i Wroclawia. Kaide z przed

stawien wieczornych, adresowanych do doro

s!ych widz6w, zagrane zostalo dwa razy. Dwie 

popoludniowe bajki Teatru Gdynia Gl6wna 

towarzyszqce imprezie (Zuchwala historia z za

kurzonej p6/ki w reiyserii Grzegorza Kujawin

skiego oraz Bajka o ksirtniczce Popi i smoku Ta

rabistraku w reiyserii Ewy Ignaczak) przy

bliiono publicznosci trzykrotnie, za kaidym 

razem w lokalizacji kt6regos z wieczornych 

przedstawie!'1. 

Tematyka miasta uj<;ta zosta!a bardzo sze

roko. Z jednej strony jest to symboliczny pom

nik przyjazni polsko-radzieckiej, jakim jest 

Palac Kultury i Nauki w Warszawie, kiedy in

dziej to figura retoryczna, uzasadniajqca prze-

moc i ekspansji; na nowe lqdy, jak zdumiewa

jc}ca historia miasta Mazagan albo ialosny la

ment mieszkanek gdynskiego Pekinu - niele

galnych slums6w, czyli domk6w z dykty i kar

tonu w gdynskiej dzielnicy Leszczynki. Do 

tego zestawu dolqczono spektakle, kt6rych 

punktem wsp6lnym jest nie tyle miasto, co 

miejsce: plywalnia dla spotykajqcych si� noq 

klubowicz6w, mieszkanie, w kt6rym pewna 

dziewczyna przeiywa starry depresyjne i para

noidalne oraz Puszcza Bialowieska. Zestawie

nie to moie dziwic, jednak kaidy ze spektakli 

naznaczony jest pewnq ambiwalencjq. 

PeKiN w reiyserii Agaty Biziuk czerpie 

z historii Palacu Kultury i Nauki dose wybi6r

czo. Ta koprodukcja Teatru Papahema z Bia

legostoku i Teatru Zydowskiego w Warsza

wie godzi wiele porzqdk6w - przede wszyst

kim ironicznie naszkicowani} histori<; sper

sonifikowanej Polski (Mateusz Trzmiel), kt6ra 

chc;tnie wiqie si� z silnym, nieokrzesanym 

i m�skim Zwiqzkiem Radzieckim (Daniel 

Antoniewicz), z ciekawq wariacjq na temat 

<lat i fakt6w z historii Palacu Kultury. Dow

cip zaproponowany przez bialostockich i war

szawskich aktor6w bywa niezbyt wyszukany, 

ale skutecznie niesie przedstawienie, kt6re 

w zamysle autorki tekstu (r6wniei Agata Bi

ziuk) sytuuje Palac Kultury na osi spor6w o 6w

czesnq Polski: i stanowi klopotliwq, dla wielu 

trudnq do zaakceptowania pamiqtk<; po cza

sach PRL-u. Polska nie opiera si� bratniemu 

narodowi zbyt mocno, a tylko tyle, by nie 

wyjsc na puszczalskq. Histori<; uzupelniono 

o wspornnienie o dawnych iydowskich miesz

kancach Warszawy, kt6rzy jako wychodz<}ce

nie wiadomo sk<}d mary - wyrzuty sumienia

- zbierajq sic: i przypominajq o pogromach
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