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Α. Σηµειώσεις για το Θέατρο των Καταπιεσµένων και το Θέατρο Forum

I. Το Θέατρο των Καταπιεσµένων (Theatre of the Oppressed)
Ο Augusto Boal γεννήθηκε στη Βραζιλία και ανέπτυξε τις τεχνικές του Θεάτρου των

Καταπιεσµένων δουλεύοντας πάνω από σαράντα χρόνια σε διάφορες χώρες.
Ο Boal αρχίζει µε το αξίωµα ότι το θέατρο, όπως και η γλώσσα, είναι προσιτό για

όλους αρκεί να διδαχτούν τη µέθοδο. Το ρόλο του δασκάλου αναλαµβάνει το Θέατρο των
Καταπιεσµένων. Με µια σειρά από ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές θεάτρου (µε πιο
συνηθισµένο το Θέατρο Forum) στοχεύει πρώτα στη συνειδητοποίηση της κοινωνικής
πραγµατικότητας και µετά στη δυνατότητα πραγµατοποίησης οποιασδήποτε αλλαγής της.
Όπως στην Εκπαίδευση των Καταπιεσµένων (Education of the Oppressed) του Paulo Freire
έτσι και στο Θέατρο των Καταπιεσµένων, δεν έχει θέση ο παθητικός θεατής. Υπάρχει χρόνος
για παρατήρηση και χρόνος για δράση.

Το 1971, ο Boal αναγκάστηκε να φύγει από τη Βραζιλία για πολιτικούς λόγους και
έζησε σε άλλες χώρες της Λατινικής Αµερικής απ� όπου και πάλι εξορίστηκε εξαιτίας των

κυβερνήσεων αυτών των χωρών. Μετά πήγε στην Πορτογαλία και
αργότερα στη Γαλλία όπου έµεινε δέκα χρόνια και ίδρυσε το

Κέντρο Θεάτρου των Καταπιεσµένων. Στις αρχές της δεκαετίας
του 1980, ο Boal επισκέφθηκε πολλές φορές την πατρίδα του
χάρη στην πιο φιλελεύθερη πολιτική κατάσταση, µέχρι που
εγκαταστάθηκε εκεί µόνιµα. Με πέντε άλλους, ίδρυσε το Κέντρο
Θεάτρου των Καταπιεσµένων στο Rio de Janeiro. Στη δεκαετία
1990 συνειδητοποίησε ότι ήταν ανάγκη να αναπτύξει την έρευνά
του, να δηµιουργηθούν νέες µορφές έκφρασης του Θεάτρου των
Καταπιεσµένων και να σταθεροποιήσει το θεσµό στη Βραζιλία.

΄Έτσι άρχισε να αναπτύσσει το Νοµοθετικό Θέατρο, ένα είδος θεάτρου που δεν περιοριζόταν
σε πρόβες για το µέλλον αλλά µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σαν βάση για κοινωνικές
αλλαγές.

Το 1992, ο Boal εκλέχτηκε µέλος της δηµοτικής κυβέρνησης του Rio de Janeiro
έχοντας ως πρόταση τη χρήση του Νοµοθετικού Θεάτρου σαν µέσο για τον εκδηµοκρατισµό
της πολιτικής. Στην προεκλογική του εκστρατεία, ο Boal χρησιµοποίησε το Θέατρο Φόρουµ
για να επιδείξει τις ιδέες του µε διάφορες οµάδες και σε διάφορα µέρη της πόλης. Μετά την
εκλογή του άρχισε να δουλεύει µε µια οµάδα νοµοθετικών συµβούλων και πολιτιστικών
φορέων. Το Νοµοθετικό Θέατρο διδάσκει τις τεχνικές θεάτρου σε διάφορες κοινωνικές
οµάδες, εργατικά σωµατεία κ.ά. Οι οµάδες παρουσιάζουν δραµατοποιηµένα διάφορα
προβλήµατα και µετά αναλύοντας όλες τις παρεµβάσεις σ� αυτά, σχεδιάζουν µια
συγκεκριµένη δράση που µπορεί να προσφέρει λύση στο πρόβληµα.

Αρχικά η επαφή µε τους διάφορους οργανισµούς γίνεται µέσω των «µεσολαβητών»
(jokers) που ψάχνουν για καινούργιες επαφές και ανταποκρίνονται σε αιτήµατα. Η αρχική
τους δουλειά είναι να κάνουν θεατρικά εργαστήρια µε τις ενδιαφερόµενες οµάδες. Τα µέλη της
οµάδας αποφασίζουν τι θέλουν να γίνει γνωστό και ποιο θέµα θα δραµατοποιήσουν.
Συνθέτουν έτσι ένα Θέατρο Forum. H οµάδα παρουσιάζει την «παράσταση» σε διάφορα µέρη
                                                          
* Η µετάφραση από τα αγγλικά έγινε από τη Μαρία Κακαβά



(πλατείες, πάρκα), σε πολιτικές συγκεντρώσεις, συνελεύσεις εργατών, σωµατείων κτλ. και στα
κοινοτικά φεστιβάλ που οργανώνει η οµάδα του Boal. Έτσι επιτυγχάνεται η επικοινωνία µέσω
του θεάτρου και της διασκέδασης.

Κάθε φορά που µια οµάδα παρουσιάζει µια «παράσταση», σηµειώνονται οι
παρεµβάσεις των θεατών-ηθοποιών. Συνήθως οι παρεµβάσεις αναλύονται από τους
νοµοθετικούς συµβούλους του Boal για να δουν αν µπορούν να γίνουν προτάσεις που θα
αφορούν στην προετοιµασία ενός νέου νόµου ή αλλαγή ενός υπάρχοντος νόµου ή στη
διεξαγωγή έρευνας για νόµους σχετικά µε ένα συγκεκριµένο θέµα µε στόχο την πληρέστερη
ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων, για τη λήψη νοµοθετικών µέτρων ή για το σχεδιασµό
πολιτικής δράσης.

ΙΙ. Το θέατρο Forum (Forum Theatre)
To Θέατρο Forum αναπτύχθηκε στη Λατινική Αµερική σαν ένα µέσο επίλυσης

δυσβάσταχτων προβληµάτων της καθηµερινής ζωής. ∆ουλεύοντας µε οµάδες εργατών και
αγροτών σε εκστρατείες, αρχικά ενάντια στον αναλφαβητισµό και αργότερα µε ευρύτερα
θέµατα, ο Boal εφάρµοσε τις θεωρίες του Paolo Freire και δηµιούργησε ένα σχήµα όπου «ο
καταπιεσµένος γίνεται καλλιτέχνης».

Η συνήθης διαδικασία περιλαµβάνει ασκήσεις και παιχνίδια που στοχεύουν στην
ενεργοποίηση και σύνδεση των πέντε αισθήσεων δηµιουργώντας µια ευχάριστη και
δηµιουργική ατµόσφαιρα. Ο στόχος είναι να δραµατοποιηθούν οι εµπειρίες των
συµµετεχόντων µε επίκεντρο µια µορφή καταπίεσης ή ένα πρόβληµα. Υπάρχει µόνο ένας
Πρωταγωνιστής -ο καταπιεζόµενος- που είναι απελπισµένος και σε αδιέξοδο. Αντίθετα ο
Ανταγωνιστής ή ο Καταπιεστής µπορεί να είναι πολλοί. Το ρόλο του ρυθµιστεί της δράσης
αναλαµβάνει ο «µεσολαβητής» (jocker).

Σε µια παράσταση Forum συµπεριλαµβάνεται και η αντικατάσταση του
Πρωταγωνιστή από το κοινό, που έτσι δεν µένουν θεατές, αλλά γίνονται spect-actors δηλαδή
«θεατές �ηθοποιοί».** Το θεατρικό κοµµάτι, που µπορεί να έχει οποιαδήποτε διάρκεια,
παίζεται πρώτα µια φορά και µετά επαναλαµβάνεται. Στην επανάληψη, ο πρωταγωνιστής
αντικαθίσταται από τους θεατές που δεν µένουν αδρανείς, αλλά γίνονται ηθοποιοί σαν τους
υπόλοιπους. Όποιοι «θεατές�ηθοποιοί» πιστεύουν ότι έχουν µια εναλλακτική πρόταση-λύση
για τη δράση του πρωταγωνιστή παροτρύνονται να φωνάξουν «στοπ» και τότε οι ηθοποιοί
ακινητοποιούνται για να αναλάβουν οι θεατές το ρόλο και να δοκιµάσουν µια άλλη λύση. Όλοι
µπορούν να δοκιµάσουν. Συνήθως µόνο ο πρωταγωνιστής αντικαθίσταται, αλλά υπάρχουν
κανονισµοί που ρυθµίζουν το αν και το πότε αντικαθιστούνται και άλλοι ρόλοι. Όλοι µαζί
«κάνουν πρόβα την αλλαγή»

Η κοινωνία αντικατοπτρίζεται στα µικρότερα κύτταρά της. Τα µεγάλα ζητήµατα είναι
χαραγµένα στα πιο µικρά προσωπικά θέµατα. Το Θέατρο των Καταπιεσµένων είναι θέατρο
σε πρώτο προσώπο πληθυντικού. Αρχίζει οπωσδήποτε µε µια προσωπική ιστορία, αλλά αν
αυτή δε γίνει κοινή, λέει ο Boal, δεν πετυχαίνει το στόχο της. Σε µια οµάδα θεατών-ηθοποιών
καθένας βλέπει το «κοινό» πρόβληµα και ενεργεί εκ µέρους και των άλλων.
(απόσπασµα από «το Θέατρο στη Φυλακή και στα κέντρα αποκατάστασης» (Theatre in Prison
and Probation Centre) του πανεπιστηµίου του Manchester 1995)

Β. Κανόνες του παιχνιδιού για το κοινό

Το θέατρο Forum είναι σαν παιχνίδι και σαν παιχνίδι έχει κανόνες για να έχει επιτυχία
1. Πρώτα παρακολουθείς µια παράσταση που παρουσιάζει ένα πρόβληµα ή µια κατάσταση
όπου υπάρχει καταπίεση.
2. Στο τέλος της παράστασης γίνεται συζήτηση µε τους άλλους θεατές για το θέµα και τις
πιθανές λύσεις που θα αλλάξουν την πορεία των γεγονότων.
3 Η παράσταση επαναλαµβάνεται. Ανά πάσα στιγµή κάποιος από το κοινό µπορεί να
φωνάξει «στοπ» (freeze), να ανέβει στη σκηνή και να πάρει τη θέση του κεντρικού ήρωα (του
πρωταγωνιστή), για να προσπαθήσει να αλλάξει τη συνέχεια της ιστορίας (σε αυτή την

                                                          
** Ο Boal από την αγγλική λέξη spectators = θεατές έφτιαξε τη λέξη spect-actors = θεατές-ηθοποιοί



περίπτωση ο θεατής γίνεται θεατής-ηθοποιός). ∆εν είναι απαραίτητο να έχει εµπειρία σαν
ηθοποιός, αυτό που χρειάζεται εδώ είναι ιδέες για να λυθεί αποτελεσµατικά ένα πρόβληµα
4. Οι κανόνες επιτρέπουν αντικατάσταση των χαρακτήρων που θέλουν αλλαγή των
συνθηκών που τους περιβάλλουν, αλλά επιτρέπεται σαν εναλλακτική λύση και η εµφάνιση
άλλων θεατρικών προσώπων που θα ενισχύσουν την επιθυµία του καταπιεζόµενου για
αλλαγή.
5. Είναι φυσικό να νιώθεις αµηχανία και τρακ µπροστά σε κοινό, αλλά αν κανένας δε σηκωθεί,
η παράσταση θα επαναληφθεί όπως την πρώτη φορά και εποµένως τα γεγονότα θα µείνουν
ίδια.
6. Ο µεσολαβητής (joker) είναι κάθε στιγµή έτοιµος να καθοδηγήσει και να βοηθήσει όποιον
νιώθει αµήχανα. Αν έχεις κάποια ιδέα, αλλά δε θέλεις να ανέβεις στη σκηνή, µπορείς να
φωνάξεις «στοπ», να πεις την ιδέα σου και οι ηθοποιοί θα παίξουν διαφορετικά τη σκηνή.
7. Για να ολοκληρώσουµε, πρέπει να πούµε ότι στο Θέατρο Φόρουµ οι βίαιες πράξεις δεν
γίνονται δεκτές σαν προτάσεις για αλλαγή.

Γ. Κανόνες για τον µεσολαβητή �joker

1. Ο joker πρέπει να αποφεύγει κάθε προσπάθεια χειραγώγησης ή επηρεασµού του
ακροατηρίου. Οι προσωπικές του απόψεις σε ό,τι αφορά τα γεγονότα δεν πρέπει να έρχονται
σε σύγκρουση µε τις ιδέες του κοινού.

2. Ο joker δεν αποφασίζει. Απευθύνει στο κοινό ερωτήµατα και αµφιβολίες του
είδους: Αυτή η λύση θα έχει αποτελέσµατα; Είναι σωστό αυτό;

3. Προσοχή στις «µαγικές λύσεις». Ο joker σταµατά τη δράση αν θεωρήσει ότι
υπερβαίνει

τα όρια της πραγµατικότητας. ∆εν παίρνει απόφαση, αλλά ρωτά το κοινό τι πιστεύει.
4. Ο joker είναι η µαία που βοηθά στη γέννηση των ιδεών και των πράξεων.
5. Θεωρείται πιο σηµαντικό να επιτυγχάνεται µια καλή συζήτηση παρά µια καλή λύση.
6. Ο joker δεν ανακατεύεται ούτε µε το κοινό ούτε µε τους ηθοποιούς. Κρατάει τις

αποστάσεις, αλλά είναι µια δυναµική παρουσία σε εγρήγορση. Αν κουραστεί ή µπερδευτεί, θα
το µεταδώσει στους θεατές και θα τους αποπροσανατολίσει.

7. Ο joker προσαρµόζεται ανάλογα µε τους θεατές-ηθοποιούς. Μπορεί π.χ. να γίνει
πιο αυστηρός µε µια οµάδα δεκατετράχρονων κοριτσιών που ενδιαφέρονται περισσότερο να
«βγουν» στη σκηνή από το να συνεχιστεί η δράση.

8. Στις πρόβες αποφασίζει ο joker για το αν θα υπάρχουν χαρακτήρες που θα
απουσιάζουν, «αόρατοι ρόλοι», που θα βρίσκονται στα παρασκήνια για να εµφανιστούν στην
πορεία. Π.χ: αν ο πρωταγωνιστής µένει µε τον πατέρα του, πού είναι η µητέρα; Βρίσκεται
κοντά και µπορεί να κληθεί επί σκηνής ή είναι µακριά και ίσως είναι νεκρή; Η επινόηση
χαρακτήρων µπορεί να δηµιουργήσει ένα περίπλοκο πλέγµα ρόλων ή µπορεί απλά αυτοί να
δηµιουργηθούν κατά τη διάρκεια του Θεάτρου Forum από το κοινό. Αυτό όµως οδηγεί συχνά
σε «µαγικές λύσεις», ας πούµε εµφανίζονται υπέροχοι παππούδες και γιαγιάδες που λύνουν
κάθε πρόβληµα.

∆. Τα παιχνίδια και οι ασκήσεις του Augusto Boal
(Στα εργαστήρια χρησιµοποιήθηκαν αρκετές από τις παρακάτω ασκήσεις.)

Όνοµα και χειρονοµία
Η οµάδα σχηµατίζει κύκλο. Ο επικεφαλής συστήνεται πρώτος λέγοντας το µικρό του

όνοµα, κάνοντας µια χειρονοµία ή µια κίνηση. Η οµάδα επαναλαµβάνει την κίνηση και το
όνοµα. Αυτό συνεχίζεται µε όλους στην οµάδα, δηλαδή όλοι λένε το όνοµά τους και κάνουν
µια κίνηση. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται χωρίς να λέγεται το όνοµα αυτή τη φορά. Τέλος,
όποιος θέλει, κάνει ένα βήµα µέσα στον κύκλο και οι υπόλοιποι λένε το όνοµά του και
εκτελούν από µνήµης την κίνησή του.



Βόµβες και ασπίδες
Η οµάδα απλώνεται στο χώρο, κινείται ελεύθερα και ο καθένας διαλέγει έναν άλλον,

τη Βόµβα του, χωρίς να πει ποιον διάλεξε. Μετά διαλέγει πάλι µυστικά, έναν άλλον, την
Ασπίδα του. Το παιχνίδι είναι να κρατάει την Ασπίδα του ανάµεσα στον ίδιο και την Βόµβα
του. Ενώ τα µέλη της οµάδας κινούνται ασταµάτητα µέσα σ� ένα πανδαιµόνιο, ο συντονιστής
του παιχνιδιού µετράει αντίστροφα από το δέκα ως το ένα, που είναι η στιγµή που σκάει η
βόµβα. Τότε φωνάζει «ακίνητοι» (freeze) και µπαίνει ανάµεσά τους ρωτώντας ποιοι είναι σε
«σωστή» θέση δηλαδή µε την Ασπίδα τους ανάµεσα στη Βόµβα και τον εαυτό τους.

Kουβάρια και κόµποι
Η οµάδα σχηµατίζει κύκλο και ο καθένας πρέπει να θυµάται ποιο άτοµο στέκεται

δεξιά του και ποιο αριστερά του. Μετά απλώνονται στο χώρο, κινούνται ελεύθερα και ο
συντονιστής φωνάζει διάφορα παραγγέλµατα, όπως βαδίστε κοντά σ� αυτόν που έχει ίδιο
χρώµα µαλλιά µ� εσάς, δίπλα σ΄ αυτόν που φοράει ίδιο χρώµα παπούτσια µ� εσάς κτλ.

Ύστερα τους λέει να σχηµατίσουν π.χ. 3 κύκλους ή 4 τετράγωνα ή 2 τρίγωνα ή ένα
αστέρι. Ξαφνικά φωνάζει «ακίνητοι» και τους ζητά να δείξουν µε το ένα χέρι εκείνον που
αρχικά στεκόταν δεξιά τους και µε το άλλο εκείνον αριστερά τους χωρίς να µετακινηθούν.
Μετά, πολύ αργά, κινούνται όλοι και τεντώνονται να πιάσουν τα χέρια των διπλανών τους.
Στο τέλος είναι όλη η οµάδα πιασµένη χέρι-χέρι. Αυτό το κουβάρι πρέπει να ξεµπλεχτεί, να
γίνει κύκλος χωρίς να αφήσει κανένας το χέρι του άλλου. Πετυχαίνει εννέα στις δέκα φορές!

Κολοµβιανή ύπνωση
Η οµάδα χωρίζεται σε ζευγάρια, τον Α και τον Β. Ο Α «υπνωτίζει» τον Β µε το χέρι. Ο

Β πρέπει να κρατάει το πρόσωπό του σταθερά λίγα εκατοστά από το χέρι του Α. Ο Α
προσπαθεί να κατευθύνει τον Β να πάρει διάφορες στάσεις, να κάνει ξεχασµένους µύες να
ενεργοποιηθούν. Μετά αλλάζουν θέσεις.

Πρώτη παραλλαγή: Γίνονται οµάδες των τριών. Ο Α «υπνωτίζει» τους δύο άλλους
ταυτόχρονα χρησιµοποιώντας και τα δύο του χέρια, οδηγώντας τους ίσως σε τελείως διαφορετικές
στάσεις.

∆εύτερη παραλλαγή: Ένα άτοµο στο κέντρο του κύκλου κινείται πολύ αργά και οι
υπόλοιποι που έχουν επιλέξει ένα µέλος του σώµατός του «υπνωτίζονται» απ� αυτό και το
ακολουθούν.

Παγωµένες εικόνες µε καρέκλες
5 ηθοποιοί δηµιουργούν ο καθένας χωριστά µια ακίνητη εικόνα και ο συντονιστής

αριθµεί τις εικόνες απ� το 1 έως το 5. Οι υπόλοιποι κινούνται ελεύθερα στο χώρο, αλλά όταν ο
συντονιστής φωνάξει έναν αριθµό πρέπει όλοι να αντιγράψουν τη συγκεκριµένη εικόνα του
ηθοποιού. Ως παραλλαγή µπορεί ο συντονιστής να φωνάξει 2 αριθµούς µαζί.

Γάτα και ποντίκι
∆ύο µέλη της οµάδας ορίζονται ως «γάτα» και «ποντίκι». Οι υπόλοιποι χωρίζονται σε

ζευγάρια, πιάνονται αγκαζέ και κάνουν βόλτες. Η γάτα κυνηγάει το ποντίκι. Αν µεν το πιάσει,
αλλάζουν ρόλους αν όχι, το ποντίκι µπορεί να κολλήσει σ� ένα ζευγάρι, οπότε ποντίκι γίνεται
το τρίτο άτοµο στην άλλη άκρη της τριάδας που πρέπει να τρέξει να ξεφύγει από τη γάτα.

Παραλλαγή: Όταν το ποντίκι ενώνεται στο ζευγάρι, ο τρίτος γίνεται σκύλος που
κυνηγάει τη γάτα κτλ.

Ρυθµός ένα-δύο-τρία
Τα µέλη της οµάδας σε ζευγάρια µετρούν ο καθένας έναν αριθµό 1,2,3. Στον επόµενο

γύρο αντικαθιστούν τον αριθµό 1 µε έναν ήχο, µετά τον αριθµό 2 µε µία κίνηση και µετά το 3
µε έναν ήχο και µια κίνηση. Σαν παραλλαγή, µπορεί να γίνει το ίδιο µε την οµάδα σε κύκλο.

Καρναβάλι του Ρίο
Η οµάδα σχηµατίζει κύκλο. Ένας αρχίζει ένα ρυθµικό ήχο κάνοντας µία κίνηση.

Έρχεται µπροστά σ� αυτόν που βρίσκεται αριστερά του και σα ζευγάρι συνεχίζουν το «χορό».



(Ο δεύτερος αντιγράφει τον πρώτο.) Μετά επαναλαµβάνει το ίδιο µε τους επόµενους µέχρι να
φτάσει πάλι στην αρχική του θέση. Στο µεταξύ, το δεύτερο άτοµο τώρα, δηµιουργεί ένα δικό
του ήχο και κίνηση και αρχίζει το δικό του κύκλο, όπως ο προηγούµενος. Προχωρώντας το
παιχνίδι, δηµιουργείται ένα πανδαιµόνιο ήχων και αφάνταστη ποικιλία κινήσεων.

Σπρώχνω να µη νικήσω
Αυτή η άσκηση είναι το τέλειο παράδειγµα εκπαίδευσης για το Θέατρο Forum. Η ιδέα

είναι να βάζεις όλη σου τη δύναµη και πάλι να µην κερδίζεις. Σε µια παράσταση Forum, ο
ηθοποιός δεν πρέπει ούτε να υποχωρεί στην παρέµβαση του θεατή-ηθοποιού ούτε να τον
χειραγωγεί, αλλά να τον βοηθά να ασκεί τη δύναµή του.

Στην άσκηση εδώ, η οµάδα χωρίζεται σε ζευγάρια που έχουν µια νοητή διαχωριστική
γραµµή ανάµεσά τους. Στηρίζουν ο ένας τα χέρια του στους ώµους του άλλου, σπρώχνουν
τον «αντίπαλο» προσπαθώντας να µην περάσουν τη γραµµή και αντισταθµίζουν το βάρος
του άλλου µε το δικό τους. Τον αφήνουν να σπρώξει περισσότερο αν το αντέχουν και
σπρώχνουν τόσο, όσο ο άλλος µπορεί να κρατήσει κόντρα.

Παραλλαγές: πλάτη µε πλάτη (από καθιστοί, όρθιοι), ώµος µε ώµο, ή τραµπάλα

Η µπάλα του Boal
Τα µέλη την οµάδας παίζουν µε µια µπάλα και δηµιουργούν µια ρυθµική (κανονική σε

συχνότητα) κίνηση µε συνοδεία ήχου. Περπατώντας στο χώρο, κάνουν την κίνηση αυτή.
Βρίσκουν ένα σύντροφο και ενώ συνεχίζουν τη δική τους κίνηση, παρατηρούν κάθε
λεπτοµέρεια της κίνησης και του ήχου του άλλου. Μετά γίνεται «ανταλλαγή µπάλας», δηλαδή
αντιγράφουν την κίνηση και τον ήχο του άλλου. Βρίσκουν άλλο σύντροφο και
επαναλαµβάνεται η ανταλλαγή κτλ. Τελικά επιστρέφουν στην αρχική τους «µπάλα».

Τυφλά αυτοκίνητα
Η οµάδα χωρίζεται σε ζευγάρια, ο ένας µε κλειστά τα µάτια στέκεται µπρος από τον

άλλο και κάνει το τυφλό αυτοκίνητο. Ο πίσω είναι ο οδηγός που δίνει οδηγίες αγγίζοντας την
πλάτη του «αυτοκινήτου». Άγγιγµα αριστερού ώµου σηµαίνει στρίψιµο αριστερά, άγγιγµα
δεξιού ώµου δεξιά. Άγγιγµα στο κέντρο ευθεία µπροστά, (η πίεση δείχνει ταχύτητα), και
καθόλου άγγιγµα σταµάτηµα.

Στρατιώτες και χορευτής
Τέσσερις εθελοντές κάνουν παρέλαση από τη µια άκρη του δωµατίου στην άλλη. Ο

στόχος τους είναι να συνεχίσουν να παρελαύνουν πάση θυσία. Ένας πέµπτος αρχίζει να
πηδά και να χορεύει γύρω από τους στρατιώτες, αλλά µόλις µπει στο δρόµο τους, οι
στρατιώτες τον «δέρνουν» µέχρι τελικής πτώσεως και συνεχίζουν την παρέλαση. Οι
στρατιώτες είναι οι καταπιεστές και ο χορευτής ο πρωταγωνιστής. Οι θεατές, αφού δουν τη
«σκηνή» δύο φορές, καλούνται να πάρουν τη θέση του πρωταγωνιστή για να εµποδίσουν την
καταπίεση να επαναληφθεί.

Ε. Το Θέατρο Εικόνων

Συµπλήρωση Εικόνας
∆ύο άτοµα χαιρετιούνται δίνοντας τα χέρια και «παγώνουν». Ο joker ρωτάει την

οµάδα ποια «ιστορία» βλέπουν. Μετά ο ένας «βγαίνει» από την εικόνα και την αφήνει
ασυµπλήρωτη. Ένας εθελοντής τη συµπληρώνει φτιάχνοντας µια διαφορετική ιστορία.
Παραλλαγή: εικόνα τριών ατόµων.

Θυµήσου την εικόνα
Ένας εθελοντής στέκεται µπροστά στην οµάδα. Ο joker ζητάει από την οµάδα να

κλείσει τα µάτια, ενώ ο εθελοντής παίρνει µια στάση και στέκεται ακίνητος. Τότε η οµάδα



ανοίγει τα µάτια για δύο δευτερόλεπτα, βλέπει τη στάση και τα ξανακλείνει προσπαθώντας να
την αντιγράψει από µνήµης.

Πρώτη παραλλαγή: ∆ύο εθελοντές δηµιουργούν µια εικόνα, µετά τρεις, κάνοντας όλο
και πιο δύσκολη την αντιγραφή της.

∆εύτερη παραλλαγή: H οµάδα χωρίζεται σε δύο σειρές, η µία απέναντι από την άλλη.
Η µία κλείνει τα µάτια, η άλλη δηµιουργεί µια εικόνα και συνεχίζεται όπως περιγράφτηκε
παραπάνω.

Γαλλικό τηλέφωνο (µην κάνεις τίποτα)
Η οµάδα είναι σε κύκλο και καθένας κοιτάζει τον τέταρτο κατά σειρά στα αριστερά του

(αν η οµάδα έχει µονό αριθµό). Έχουν οδηγίες να µην κάνουν απολύτως τίποτα, όµως
παρατηρώντας προσεκτικά τον τέταρτο, αντιγράφουν την οποιαδήποτε ασήµαντη κίνησή του
-ή µπορεί να ζητηθεί να αντιγράφονται οι κινήσεις όσο πιο υπερβολικές ή πιο αφύσικες
γίνεται- ή να αντιγράφονται βάζοντας συναίσθηµα, ευτυχία ή λύπη κτλ.

Ατοµικές εικόνες
Η οµάδα σχηµατίζει κύκλο και κοιτάζει προς την έξω πλευρά. Ο joker λέει µια λέξη ή

αναφέρει ένα θέµα και µετρά αντίστροφα από το τρία έως το ένα, ενώ τα µέλη γυρίζουν και
κοιτάζουν προς τη µέσα πλευρά παρουσιάζοντας µια ακίνητη εικόνα που σχετίζεται µε αυτή
τη λέξη.
Π. χ: οικογένεια
1. Ένα µέλος δηµιουργεί µια εικόνα της οικογένειας, που µπορεί να αλλαχτεί κάπως από

τους άλλους για να συµφωνούν όλοι.
2. Τους ζητείται να αρχίσουν µια ρυθµική κίνηση που θα συνοδεύει την εικόνα.
3. Ο καθένας τότε προσθέτει µια λέξη ή µια φράση που σχετίζεται µε την περίσταση και που

ταιριάζει στην προσωπικότητα του.
4. Ο joker µετά τους παρακινεί να παρουσιάσουν την κίνηση που ακολουθεί µετά την αρχική

εικόνα.

∆ύο µοντέλα
Πρώτο µοντέλο:

1. Η οµάδα συµφωνεί για ένα θέµα.
2. Πέντε εθελοντές έρχονται επί σκηνής και παρουσιάζουν από µια εικόνα πάνω σ� αυτό το

θέµα χωρίς να βλέπει ο ένας τη παρουσίασης της ιδέας του άλλου.
3. Και οι πέντε µαζί παρουσιάζουν τις εικόνες τους και το κοινό µπορεί να προσθέσει

επιπλέον ιδέες.
4. Οι θεατές-ηθοποιοί αρχίζουν τώρα να συσχετίζουν τις εικόνες τους παρουσιάζοντας µια

ευρύτερη αντίληψη της κοινωνίας για αυτό το θέµα.
5. Εάν παρουσιάζουν εικόνες καταπιεσµένων, ο joker τούς παρακινεί να αλλάξουν και να

παρουσιάσουν τον καταπιεστή και αντίστροφα.

∆εύτερο µοντέλο:
1. Η οµάδα επιλέγει µια µορφή καταπίεσης.
2. Κάποιος δηµιουργεί µια εικόνα στήνοντας τους θεατές-ηθοποιούς σε συγκεκριµένη θέση

και µετά το κοινό παρεµβαίνει, αν χρειαστεί, για να δηµιουργηθεί µια όσο πιο ρεαλιστική
εικόνα γίνεται.

3. Ο joker παροτρύνει τους θεατές-ηθοποιούς να αλλάξουν την εικόνα µε στόχο να
παρουσιάσουν την «ιδανική εικόνα», όπου η καταπίεση δε θα υπάρχει πλέον
(αποφεύγοντας τις µαγικές λύσεις).

4. Ξαναστήνεται η αρχική «ρεαλιστική» εικόνα και ο joker ζητά να σχηµατιστεί εκ νέου η
«ιδανική εικόνα», κάνοντας την αλλαγή µε αργές κινήσεις (slow motion). Αυτή ονοµάζεται
εικόνα της πιθανής µετάβασης. Το κοινό παρεµβαίνει σε όλη τη διάρκεια, για να γίνει η
«µετάβαση» όσο δυνατόν πιο ρεαλιστική.



ΜΕΡΟΣ 2ο: TΟ ΘΕΑΤΡΟ FORUM ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Α. Γνωριµία, ασκήσεις, προετοιµασία
Μετά την εισαγωγή για το ποιοι είµαστε (θεατρική εταιρεία SHOUT!) και για ποιο λόγο

βρεθήκαµε όλοι εδώ, έγιναν παιχνίδια γνωριµίας (τα πιο πολλά αναφέρθηκαν στον κατάλογο
παιχνιδιών-ασκήσεων του Boal) και µιλήσαµε για τα βασικά
στοιχεία του Θεάτρου Forum.

Σχηµατίστηκαν δύο οµάδες (της Susie και του Daniel) και
τα µέλη της κάθε οµάδας διηγήθηκαν προσωπικές τους εµπειρίες
καταπίεσης. Από τη µια οµάδα επιλέχτηκε η ιστορία της
καταπιεσµένης κόρης και από την άλλη η ιστορία της σεξουαλικά
παρενοχλούµενης εργαζόµενης.

Με τη συµµετοχή των θεατών-ηθοποιών δηµιουργήθηκαν
οι χαρακτήρες (συνολικά 20) και σχηµατίστηκαν σκηνές που
περιέγραφαν τη στάση που είχαν και το συναίσθηµα που εξέφραζαν
ακίνητες εικόνες για κάθε σκηνή της ιστορίας. Έγιναν πρόβες και η 
σαν µια σειρά εικόνων που συµπληρώθηκαν µε διάλογους 
αυτοσχεδιασµούς.

Β. Εργαστήρια
Η οµάδα της Susie επέλεξε την ιστορία µιας κοπέλας πο

ασχοληθεί µε το θέατρο, καταπιεζόταν στο σπίτι της, γιατί ο πατέρας
προς αυτήν την επιθυµία της, η µητέρα της ήταν τελείως αφοσιωµέν
της την κορόιδευε και την κακοµεταχειριζόταν. Τελικά η κατάστασ
κοπέλα έφυγε από το σπίτι.

Από αυτήν την ιστορία δηµιουργήθηκαν πέντε εικόνες, µε τ
κρατάει, σ� όλη τη διάρκεια, µια µάσκα που συµβόλιζε την αγάπη 
εικόνα έδειχνε τον αδελφό να πετάει τη µάσκα κάτω µε κοροϊδευτική έ

Αφού έγιναν πρόβες σ� αυτές τις σκηνές και συµπληρώθηκα
παρουσιάστηκε η ιστορία στα µέλη και των δύο οµάδων.

Σ� ότι αφορά τη φυγή του κοριτσιού από το σπίτι, ενώ µια καθ
σχόλιο ότι αυτή ήταν µια αξιέπαινη αντίδραση σε µια κατάσταση κατα
ιστορία δεν αποτελoύσε πλέον αντικείµενο για το Θέατρο Forum,
πρότειναν άλλες λύσεις, όπως το να µιλήσει η πρωταγωνίστρια στον 

να κατανοήσει την επιθυµία της. Αυτή η π
επιτυχία, ενώ αντίθετα η προσπάθεια ενός θ
και τους δύο γονείς κοντά για να τους
αποτυχηµένη.

Η οµάδα του Daniel είχε σαν 
παρενόχληση στο χώρο εργασίας. Μ
παρενοχλείται από συνάδελφο µε τολµηρά σ
της και το ντύσιµό της µαθαίνει από µαθή
καθηγητής απευθύνει και σ� αυτές προκλ

καθηγήτρια αποφασίζει να ενηµερώσει το διευθυντή, αλλά αυτός
αδιαφορία λέγοντας ότι ο συνάδελφος είναι αξιοσέβαστος και µε µακρ
Η πρωταγωνίστρια βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Οι θεατές-ηθοποιοί προσπάθησαν να επιτεθούν κατά µέτω
µικρή όµως επιτυχία γιατί αυτός ήταν θρασύς και συνέχιζε την ίδια σ
προσπάθησαν µια πιο δυναµική αντιµετώπιση του διευθυντή, απ
κατανοήσει τη σοβαρότητα του προβλήµατος.

Γ. Γενική αναθεώρηση των συναντήσεων
Ο παράγων χρόνος ήταν το βασικό θέµα σ� όλη τη διάρκε

παρουσίασης των θεµάτων, όµως και οι δύο οµάδες κατάφε
προσπάθειές τους σ� ένα πρόβληµα καταπίεσης και να δείξ
. ∆ηµιουργήθηκαν µετά
ιστορία παρουσιάστηκε
και αναπτύχθηκαν µε

υ ενώ επιθυµούσε να
 της ήταν αδιάφορος ως
η στο γιο και ο αδελφός
η έγινε αφόρητη και η

ην πρωταγωνίστρια να
της για το θέατρο. Μια
κφραση.
ν µε αυτοσχεδιασµούς,

ηγήτρια έκανε το θετικό
πίεσης και εποµένως η

 άλλοι διαφώνησαν και
πατέρα και να τον κάνει
ροσέγγιση είχε κάποια
εατή-ηθοποιού να φέρει

 µιλήσει ήταν µάλλον

θέµα τη σεξουαλική
ια καθηγήτρια που
χόλια για την εµφάνισή
τριες ότι αυτός ο ίδιος
ητικά υπονοούµενα. Η
 την αντιµετωπίζει µε
ά υπηρεσία στον κλάδο.

πο στο συνάδελφο, µε
υµπεριφορά, άλλοι πάλι
αιτώντας απ� αυτόν να

ια της πρόβας και της
ραν να εστιάσουν τις
ουν το αδιέξοδο του



πρωταγωνιστή. ∆ε διαµορφώθηκε κάποιο συγκεκριµένο συµπέρασµα σχετικό µε τα θέµατα
που παρουσιάστηκαν, αλλά οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δουν πώς στήνεται µια
παράσταση του Θεάτρου Forum και πώς εξελίσσεται η διαδικασία.

Ο Daniel και η Susie πιστεύουν ότι το Θέατρο Forum δεν λύνει αναγκαστικά ένα
πρόβληµα, αλλά δίνει την ευκαιρία στο κοινό να δοκιµάσει πολλές λύσεις πριν επιλέξει αυτή
που του ταιριάζει, να συζητήσει µε άλλους για να ενηµερωθεί για τις υπόλοιπες παραµέτρους
αυτού του θέµατος και τέλος να φύγει από το θέατρο έχοντάς το ακόµα στο νου του, όχι όπως
φεύγει από µια παράσταση του συµβατικού θεάτρου, που του έχει προσφερθεί έτοιµη η
κάθαρση.

Αθήνα 17/12/2000
Susie MacDonald, Daniel Rachel


