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S t r e s z c z e n i e

Co jest właściwe dla miasta – teatru ubogiego – ubóstwo sceny i scenografii czy ducha reżysera? Czy 
miasto, w którym obraz staje się ważniejszy od człowieka, nie zdradza swoich podstawowych funkcji 
społecznych?
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A b s t r a c t

What is appropriate for the city – the theatre of the poor – the poverty of the stage scenery or the poverty 
of director’s spirit? Doesn’t the city, in which the image becomes more important than the man, betray its 
basic social functions?
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All the world’s a stage, 
And all the men and women merely players: 
They have their exits and their entrances. 

William Shakespeare, As You like It?,
 act II, 7

Miasto, punkt wyjściowy, przejściowy lub docelowy, miejsce wyjścia i cel dążeń, przedmiot marzeń. 
Miasto, obszar niezliczonej liczby przestrzeni, w których toczy się życie jego mieszkańców. Miasto, 
metropolia, miasto rodzinne, miejsce pochodzenia, zameldowania, pobytu stałego lub tymczasowego. 
Miasto wyobrażone, utopijne, przyszłości, idealne. Miasto, obszar ściśle określony i zamknięty w swych 
granicach, funkcjonujący od wieków, i tu i teraz, ale też podatny na procesy suburbanizacji. Miasto, 
pamięć historii i tradycji, przestrzeń życiowa ściśle związana z funkcjonującymi w jej ramach jednost-
kami. Miasto podlegające procesom przemian i poddające się upływowi czasu tworzącemu jego historię. 
Miejsce spotkań, codziennego istnienia, pracy, wypoczynku i niezliczonych zdarzeń. Przestrzeń uniwer-
salna, zaadoptowana i zaadaptowana przez uczestniczenie w niej każdej jednostki ludzkiej, współdziała-
jąca w tworzeniu tożsamości społecznej i środowiskowej. Miasto, odbicie świadomości żyjących w nim 
ludzi, miejsce dyskursu, płaszczyzna odbijająca różnorodne aspekty współczesnego bycia w świecie, 
mozaika utkana z nieskończonej liczby miejsc, obrazów, zdarzeń, sytuacji. Miasto tworzone z ludzi oraz 
wzajemnych relacji pomiędzy nimi. 

Przestrzeń miejska jest zawsze odczytywana i wartościowana przez jej mieszkańców. Ciągłe poruszanie 
się użytkowników w tej przestrzeni prowadzi do powstania w ich umysłach trwałych obrazów i przekonań 
wynikających z konfrontacji rzeczywistości realnej, bezpośrednio doświadczanej z rzeczywistością znaną 
pośrednio.

Właściwa miastu wielość perspektyw i niezwykła złożoność przestrzeni zmusza do zastanowienia się 
nad relacjami zachodzącymi pomiędzy tą przestrzenią, jej elementami strukturalnymi a przebywającymi 
tam jednostkami – mieszkańcami i użytkownikami. Przestrzeń miejska rozumiana jako płaszczyzna komu-
nikacji pomiędzy odbiorcą –przechodniem, a ukrytym artystą – działającym w obrębie miast twórcą, jest 
teatrem, sceną i widownią. Ikonosfera miasta wypełniona jest obrazami, znakami i symbolami, stanowią-
cymi swoisty komunikat, zespół bodźców, czytelny przekaz informacyjny i estetyczny.

ludzie odbierają otaczającą ich rzeczywistość poprzez nadawanie znaczeń sytuacjom, przestrzeniom, 
miejscom i rzeczom. Konkretyzują określoną formę tej rzeczywistości i są istotami dramatycznymi, akto-
rami lub widzami rozgrywającego się od wieków, lecz zawsze tu i teraz, dramatu. Według Józefa Tischnera 
„Być istotą dramatyczną znaczy: przeżywać dany czas, mając wokół siebie innych ludzi i ziemię jako scenę 
pod stopami”. Aktorstwo jako uczestniczenie i otwarcie się na drugiego człowieka i scena jako przestrzeń 
współczesnego miasta stanowią czynniki określające dramatyczną egzystencję jednostki w tym mieście. 

Scena dramatu – miasto. Scena dramatu to świat, miasto, w którym najpełniej odczuwalny jest biolo-
giczny i cywilizacyjny aspekt życia. Dla Arystotelesa ta scena jest całością samoistnie bytujących rzeczy – 
substancji. Dla George’a Berkeleya jest wspólnym wyobrażeniem ludzi. Snem, który śnią oni jednocześnie 
zgodnie z wolą Boga. Jednak dla większości ludzi ta scena jest przede wszystkim płaszczyzną spotkań 
i rozstań, jest przestrzenią wolności, w której człowiek szuka miejsca dla siebie wśród zjawisk właściwych 
dla współczesnego świata i dla siebie wśród współuczestniczących w tych poszukiwaniach ludzi. Każdy 
człowiek doświadcza tej sceny, zmieniając ją w miejsce wypełnione przydatnymi mu przedmiotami i do-
świadcza obecności innych uczestników egzystencjalnego dramatu. Na ziemi, którą człowiek czyni sobie 
poddaną, miasto jest miejscem, gdzie najpełniej widać skutki tej zależności.



201

Miasto to przestrzeń największych kontrastów. Badania socjologiczne dowodzą, że właściwy naszym 
czasom trwały wzrost bezrobocia i wzrost nierówności społecznych prowadzi do lawinowego wzrostu róż-
norakich zjawisk negatywnych. Znakomita większość tych zjawisk ogniskowana jest przez miasto, gdzie 
w stosunkowo bezpośrednim sąsiedztwie żyją bardzo zróżnicowane grupy społeczne. Przesiedlanie się le-
piej sytuowanych grup społeczeństwa na obrzeża, zamykanie za bramami osiedli strzeżonych, odizolowa-
nych od otaczającej patologii (przestępczości, agresji, alkoholizmu) jest przestrzennym wyrazem rozłamu 
społeczeństwa zróżnicowanego w sensie ekonomicznym i socjologicznym. Kreowana współcześnie prze-
strzeń miejska w dużej mierze podporządkowana jest potrzebom klas wyższych. Racjonalistyczny pogląd 
na miasto promuje współzawodnictwo, koncentrację władzy i siły, biurokratyzm i technokrację. Występu-
jąca na drugim biegunie postawa emocjonalna propaguje wzajemną pomoc, decentralizację i partycypa-
cję społeczną, samorządność i demokrację. W tym miejscu tkwi istota dramatu. Człowiek biorący w nim 
udział, egzystujący na scenie miasta jako Tischnerowska istota dramatu, powinien posiadać świadomość, 
że w jego rękach jest zguba lub ocalenie i zgodnie z tym przeświadczeniem powinien kierować swoim 
losem, a tym samym wpływać na los miasta. 

Jesteśmy na świecie jak na scenie. Jesteśmy w mieście jak na scenie. W czasie trwania dramatu nasz 
stosunek do tej sceny może się zmieniać i może być różnie ukształtowany, w zależności od rodzaju 
przedmiotów wypełniających scenę. Według Tischnera, powołującego się na Edmunda Husserla, stosu-
nek człowieka jako istoty dramatycznej do sceny jest wyznaczony przez zasadę przeciwieństwa – czło-
wiek musi scenę oswajać. Z drugiej zaś strony, zgodnie z poglądem Martina Heideggera, człowiek jako 
istota dramatyczna w swej relacji do sceny dąży do przezwyciężenia przeciwieństwa w stronę harmonii 
i jedności ze sceną. Zdaniem Tischnera dążenia Husserla i Heideggera stanowią dwie strony tej samej 
rzeczywistości i budują tym samym jedną scenę. Sposób budowania i kształt budowli są różne, ale dla 
obu filozofów jest oczywiste, że scena nie może być sceną dla pojedynczego człowieka, lecz musi być 
sceną dla społeczności, dla aktorów i widzów w jej przestrzeni funkcjonujących. W tej sytuacji scena 
musi być zbudowana z czegoś, co ma sens ogólny, co przez wszystkich może być uznane za wartość 
nieodrzucalną i ponadczasową.

Ważnymi pojęciami związanymi ze sceną miasta są przestrzeń i miejsce. Przestrzeń pojmowana jest 
jako rama wyznaczająca ludzkie istnienie. Nazwana, uporządkowana, przystosowana do ludzkich wyobra-
żeń i potrzeb. Miejsce to bezpieczeństwo i stabilność o określonych granicach. Obiekt szczególnego rodza-
ju, bogaty w znaczenia, wspomnienia, konotacje kulturowe, w którym następuje konkretyzacja wartości. 
Miejsce charakteryzuje się specyficzną tożsamością, relacjami społecznymi i historią. Przestrzeń to ruch, 
miejsce to zatrzymanie. yi-Fu Tuan stwierdza „(...) przestrzeń nie ma wydeptanych ścieżek (...) jest jak 
pusta karta, której znaczenie dopiero można nadać. Zamknięta i uczłowieczona przestrzeń, staje się miej-
scem”. 

Zamknięta i uczłowieczona przestrzeń, stając się miejscem, daje wyraziste świadectwo o granicach 
wolności jednostki, namacalnych ramach jej działania. 

uczłowieczenie przestrzeni prowadzi do jej oswojenia a następnie nadania jej znaczenia. Edward Hall 
pisze: „Zmysł przestrzeni człowieka jest ściśle związany z poczuciem własnego ja, które stanowi wynik 
osobistych relacji z otoczeniem. Człowieka rozpatrywać można jako istotę posiadającą zarówno wizualne, 
jak i kinestetyczne, dotykowe czy cieplne aspekty własnego ja, które mogą być pobudzane bądź też po-
wstrzymywane w rozwoju przez środowisko”. 

Kształt sceny miasta jest także efektem hierarchiczności przestrzeni wynikającej ze stosunkowo stałego 
porządku struktury społecznej. Zawłaszczenie jakiegoś terytorium i zajęcie odpowiedniego miejsca w hie-
rarchii społecznej daje poczucie swojego miejsca. Z kolei posiadanie miejsca stanowi o wartości jednostki, 
zapewnia poczucie pewności siebie. 
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Ten konsumpcyjny wymiar percepcji sceny miasta koresponduje ze sposobem opisu rzeczywistości 
społecznej dokonanej przez Jeana Baudrillarda, który zwraca uwagę na natłok wrażeń na scenie współ-
czesnego miasta. Baudrillard posługuje się terminem transestetyzacja rzeczywistości oznaczającym nad-
mierne, przerysowane i wyolbrzymione upiększanie wszelkich elementów ją tworzących. Bezustanna re-
produkcja, powielanie wzorów i kanonów estetycznych, obrazów, znaków i symboli sprawia, że tracą one 
swoje pierwotne znaczenie, stając się niezależnym bytem. Estetyczne jest więc wszystko, czyli zarazem 
nic. W książce W cieniu milczącej większości Baudrillard sformułował hipotezę, że milczenie (czy świa-
dome wycofanie się z udziału w globalnym spektaklu) stanowi jedyną metodę oporu przed nieustannym 
bombardowaniem przez wizualne, totalnie zorganizowane bodźce medialne. 

Jerzy Grotowski, jeden z największych reformatorów teatru XX wieku, twórca idei teatru ubogiego, 
którego działalność nastawiona była przede wszystkim na odbiorcę – widza, współuczestnika, człowieka 
aktywnego, twierdził, że teatr, aby zachować odrębność we współczesnej zdominowanej przez media kul-
turze, musi powrócić do swoich rytualnych źródeł. Powinien odrzucić wszystko, co jest zbędne: scenogra-
fię, efekty świetlne, muzykę, charakteryzację, kostiumy. Wszystko, co przeszkadza lub utrudnia kontakt 
pomiędzy aktorem i widzem, który jest podstawowym elementem budującym teatr. 

Koncepcja teatru ubogiego może wydawać się szalona dzisiaj, kiedy twórcy teatralni coraz odważniej 
sięgają po środki właściwe innym mediom: projekcje wideo, efekty laserowe i świetlne, elektronicznie ste-
rowaną maszynerię teatralną. To, co jednak wydaje się w niej najcenniejsze, to moralne przesłanie zawiera-
jące się w samym pojęciu: teatr ubogi. Wszechobecność technologii jest naturalna – skoro przenika całe na-
sze życie, dlaczego miałoby jej zabraknąć na scenie miasta? Podążając za Grotowskim, warto przemyśleć, 
czy nadmierne faszerowanie życia techniką, komponowanie miasta na podobieństwo obrazów i filmów nie 
prowadzi tego miasta w ślepą uliczkę. Czy próba rywalizacji z potężniejszymi władcami zbiorowej wy-
obraźni – mediami – nie wyjaławia przestrzeni publicznej? Czy miasto, w którym obraz ważniejszy staje 
się od człowieka, nie zdradza swoich podstawowych funkcji społecznych? 

Odwołanie do Grotowskiego jest okazją, aby zadać pytanie: dlaczego zajmujemy się sztuką, dlaczego 
zajmujemy się bogactwem obrazu miasta? Czy po to, aby dostarczać widzom, uczestnikom sceny miejskiej 
rozrywki? Odciągać ich myśl od problemów codzienności? Czy może chodzi tu o coś więcej – o dotarcie 
do ukrytych pokładów ludzkiej osobowości, wejście w inny wymiar egzystencji? 

Grotowski mówi w artykule Ku teatrowi ubogiemu: ,,Zajmujemy się sztuką, aby przekroczyć swoje 
bariery, wyjść z własnych ograniczeń, zapełnić to, co jest naszą pustką i kalectwem, zrealizować się, czy 
też – jak wolałbym to nazwać – dojść do spełnienia”. Drogą prowadzącą do tego celu jest nowe rozumienie 
aktorstwa, które nie polega na dzieleniu się własną powierzchowną prywatnością, ani na wyobrażaniu sie-
bie w założonych przez autora sztuki okolicznościach, lecz na sięganiu do ukrytych pokładów osobowości. 
Ku teatrowi ubogiemu przynosi obraz Grotowskiego nie tylko jako reformatora teatru czy twórcy metody 
aktorskiej, ale przede wszystkim filozofa i duchowego przewodnika, który stawia najważniejsze pytania. 
Powinien na nie odpowiedzieć każdy świadomy artysta, zanim wejdzie na scenę. A czy odpowiedzi na nie 
powinien szukać każdy świadomy projektant miejskiej przestrzeni?

Świątynia XXI wieku – wielkogabarytowy obiekt handlowo-usługowy, ikona charakterystyczna dla 
sceny współczesnego miasta zwana nobilitująco i nieco na wyrost galerią lub centrum. Buduje ona wraz 
z towarzyszącymi jej butikami, supermarketami, domami handlowymi, sieciowymi barami i restauracjami 
obraz skomercjalizowanego miasta konsumpcyjnego. Wędrówka szlakiem niezliczonych witryn sklepo-
wych, reklam i kolorowych neonów stanowi cel sama w sobie, pomysł na oderwanie się od codzienności 
i atrakcyjne spędzenie czasu. Gra wszechogarniających kolorów, świateł i dźwięków tworzy nową, bajko-
wą rzeczywistość, a widz – przechodzeń doświadcza uwodzenia i oczarowania mnogością docierających 
do niego bodźców, obiecujących spełnienie szczególnych, osobistych potrzeb i marzeń. 
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Opresyjny charakter tworzonej w ten sposób konsumpcyjnej przestrzeni sceny miasta powoduje 
złudne przekonanie o powszechnej dostępności, przyjazności i zadowoleniu odbiorcy z przedstawionej 
mu oferty. Kolejny konsument – uczestnik wielkomiejskiego spektaklu, bezrefleksyjnie podąża za swym 
poprzednikiem dokładnie wyreżyserowaną ścieżką wrażeń, ulegając precyzyjnie dozowanym impulsom 
zewnętrznym i wchodząc w zaplanowane i przewidziane przez sprawnego specjalistę inżynierii społecz-
nej interakcje. Wędrując przez galerię handlową, główną ulicę miasta czy plac śródmiejski, bezwiednie 
wchodzimy w wyznaczoną dla nas rolę, uczestniczymy w zaplanowanym i wyreżyserowanym spektaklu 
mającym na celu jak najdłuższe zatrzymanie nas w tym nierzeczywistym świecie oraz stymulację wrażeń 
i doznań.

Na scenie miasta odnajdujemy wszystkie wyznaczniki makdonaldyzacji otaczającej nas przestrzeni: 
kalkulacyjność, gdzie ilość staje się równoważna jakości, czyli dobre jest to, co dostaniemy szybko i w du-
żej ilości; efektywność, gdzie nie liczy się podmiot, ale przedmiot sprawy; przewidywalność, gdzie świat 
opiera się na możliwych do przewidzenia interakcjach społecznych, brak niespodzianek zapewniający po-
czucie bezpieczeństwa, dostępność sieciowego sklepu dostarczającego te same towary i usługi, niezależnie 
od godziny, miejsca geograficznego i naszego statusu społecznego. A przede wszystkim znajdujemy tam, 
wynikającą z powyższych wyznaczników, możliwość manipulacji, gdzie działanie ludzkie zastąpione jest 
szczegółowo opracowaną technologią, a rola pojedynczego człowieka redukowana jest do wykonawcy lub 
konsumenta przedmiotu.

Kolejny przejaw opresyjnego charakteru sceny miasta znajduje swoje odzwierciedlenie w coraz po-
wszechniejszym użyciu wszelkich systemów bezpośredniego nadzoru śledzących użytkowników ulic, 
centrów handlowych czy obiektów użyteczności publicznej. Poprzez zintegrowane systemy monitorujące 
anonimowy inspicjent sprawuje nieustanną kontrolę nad sceną oraz poruszającymi się w jej przestrzeni 
aktorami i statystami, depersonifikując ich i pozbawiając prywatności. W ten sposób scena miasta zapew-
niając łatwość i równą dostępność dóbr konsumpcyjnych z jednej strony, z drugiej zaś wprowadzając me-
chanizmy wykluczenia i marginalizacji, staje się swoistym więzieniem tworzącym własne zasady kontroli 
i hierarchizacji. 

Najistotniejszymi elementami wyposażenia scenicznego aktorów funkcjonujących na scenie miasta są 
związane z pozycją klasową symbole statusu społecznego wyrażające zamożność. System uwarstwienia 
istnieje w większości społeczeństw i zawsze jego wynikiem jest idealizacja warstw wyższych i większe 
lub mniejsze aspiracje członków warstw niższych do zdobywania wyższych pozycji społecznych. Ten ruch 
w górę wiąże się nie tylko z chęcią zdobycia prestiżowej pozycji, ale również z pragnieniem znalezienia się 
bliżej uświęconego ośrodka, synonimu wyższej wartości. W dobie transformacji społeczeństwo polskie sta-
je się przykładem społeczeństwa, w którym strukturę klasową wyznacza przede wszystkim bogactwo. Na 
scenie miasta rozmach w posługiwaniu się symbolami bogactwa i finansowe możliwości tak rozumianych 
bogatych zachowań są powszechniejsze niż gdziekolwiek indziej. Aby te zachowania miały szansę tam 
zaistnieć niezbędne są odpowiednie dekoracje i rekwizyty. Dlatego obok wspomnianych wcześniej świątyń 
handlu budujących komercyjny charakter sceny, coraz częściej w niezwykle atrakcyjnych, śródmiejskich 
obszarach powstają zamknięte enklawy dostępne tylko wybrańcom, odseparowane od innych mieszkań-
ców. Elitarne, strzeżone osiedla odgrodzone od świata zewnętrznego zaburzają harmonijną równowagę, 
brutalnie niszczą uświęcone historią i tradycją ścieżki i miejsca, zabierają tereny wspólne, ustanawiają 
przestrzeń ekskluzywną, przeznaczoną tylko dla nielicznych, wyłączoną z powszechnego użytku i dostęp-
ności, a tym samym pogłębiają opresyjny charakter sceny miasta. A przecież równolegle, obok elitarnych 
enklaw, powstają obszary biedy, miejsca skrajnie zaniedbane.
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Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; 
Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; 
Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra 
Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. 
To jest gra. 

Edward Stachura, Życie to nie teat”

Praktycznie każda przestrzeń miejska – plac, ulica, wnętrze obiektu użyteczności publicznej czy też ga-
leria handlowa – stają się sceną niekonwencjonalnego wydarzenia artystycznego, absorbującego postron-
nego przechodnia i często zmuszającego go do uczestniczenia w wyreżyserowanym spektaklu miejskim. 
Wszelkie przedstawienia uliczne, happeningi, performance i wystawy wychodzące poza tradycyjne sale 
teatralne i galerie sztuki, chwilowo zmieniając przypisane danym miejscom funkcje, niezwykle uatrak-
cyjniają przestrzeń miasta. Teatralizacja sceny miasta poprzez szeroko rozumiane działania artystyczne 
i spektakle plenerowe nowatorsko wykorzystuje oswojoną tkankę miejską, na nowo definiując scenografię 
i pozwalając uczestnikom dramatu na mniej lub bardziej świadomy wybór roli widza, aktora, czy nawet 
współreżysera rozgrywającego się spektaklu. W szczególnych przypadkach (jarmarków, festynów czy fe-
stiwali) zmiana charakteru i przeznaczenia sceny może przyjąć formę karnawalizacji z typowym dla niej 
wymieszaniem pierwiastków poważnych i komicznych, wielogłosowością i różnorodnością stylów oraz 
równouprawnieniem właściwych dla różnych grup społecznych środków wyrazu i form. Tego rodzaju dzia-
łania przyczyniają się do ożywienia sceny oraz ukazania różnorodnych możliwości przetwarzania kształtu 
i funkcji jej przestrzeni. 

Czy działania takie osłabiają, czy raczej wzmacniają opresyjny charakter sceny miasta?
Krótkotrwała, lecz w założeniu inspirująca zmiana znanej funkcji ingeruje w uporządkowany sposób 

funkcjonowania użytkownika i zaburzając dotychczasowy, przewidywalny system wykorzystywania sce-
ny, często zmusza do refleksji i przewartościowania systemu odbierania i konsumowania otaczającej nas 
przestrzeni, a nawet przyjęcia w niej nowych, zmienionych ról społecznych.

Teatr mój widzę ogromny, 
wielkie powietrzne przestrzenie, 
ludzie je pełnią i cienie, 
ja jestem grze ich przytomny.

Stanisław Wyspiański,
 I ciągle widzę ich twarze

Czy ubóstwo współczesnego teatru miejskiego jest spowodowane nadmiernym bogactwem średniej ja-
kości rekwizytów, czy raczej nędzną i mało zróżnicowaną dramaturgią życia miasta? Czy miasto, w którym 
obraz staje się ważniejszy od człowieka, nie zdradza swoich podstawowych funkcji społecznych?

Co jest właściwe dla miasta – teatru ubogiego – ubóstwo sceny i scenografii czy ducha reżysera?
Czy spotykana powszechnie w miastach rywalizacja nie wyjaławia przestrzeni publicznej, tej sceny 

dramatycznej współczesnego miasta?
Role odgrywane w przestrzeni miejskiej mają być atrakcyjne, mają sprawiać przyjemność biorącym 

w nich udział aktorom, a jednocześnie stanowią rywalizacją, grę z miastem i z jego niekończącym się 
tłumem. 
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Kreowanie struktur społeczno-przestrzennych stanowi dla zarządzających miastem silną pokusę, łatwo 
jest bowiem uwierzyć teorii, według której fizyczne własności sceny miasta określają całokształt życia 
społecznego jego mieszkańców. Przekonanie, iż zachowania ludzkie są wynikiem oddziaływania prze-
strzeni zaprojektowanej w odpowiednim kształcie, podziela większość architektów. Socjologowie skłaniają 
się do poglądu, że przestrzeń stanowi efekt oddziaływań procesów społecznych. Według nich charakter 
przestrzeni nie wymusza jej interpretacji: miejsca pomyślane jako sacrum mogą być traktowane jako pro-
fanum, ludzie wydeptują ścieżki w trawie obok projektowanych tras przemieszczania się. Nawet prawny 
stan własności nie stanowi tu bariery. Prawdy należy szukać zapewne pomiędzy tymi dwoma stanowiskami 
– organizacja przestrzeni i organizacja społeczna bezustannie się nawzajem dookreślają.

Miasto w swej skomplikowanej i różnorodnej strukturze jest teatrem, na którego scenie dzieją się wszel-
kie aspekty właściwe dla współczesnego miejskiego istnienia i wyrazistym odbiciem świadomości ludzi 
w tym mieście żyjących. Jego nieustannie zmieniająca się przestrzeń jest odczytywana i wartościowana 
przez mieszkańców i stałych użytkowników – aktorów i widzów jednocześnie. Wzajemne relacje i od-
działywania pomiędzy przestrzenią miejską a poruszającymi się w jej obrębie użytkownikami, wynikając 
z chwilowo przyjętych i zmieniających się w czasie ról, nie poddają się jednoznacznym definicjom i nie 
są możliwe do przewidzenia. Dlatego też spacer przez place, ulice i zaułki jest ciągłym odkrywaniem na 
nowo teatru miasta.
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