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Εξέηαζε ηον λογαπιαζμό  

Εζύ είζαι αςηόρ πος ππέπει να ηον πληπώζειρ 

Τοποθέηηζε ηο δάσηςλό ζος και δείξε ηο κάθε ανηικείμενο 

Ρώηα: πώρ βπέθηκε αςηό εδώ; 

Ππέπει να αναλάβειρ ηην απσηγία. 

Brecht, Praise of Learning, 1931/1992 

 

  ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

    ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ιεπηνκεξψο θαη λα 

αλαδείμεη ηελ  πνιπζρηδή πνξεία ηνπ ζεαηξηθνχ νξγαληζκνχ „Krila’. Έλαο 

θαιιηηερληθφο θαη πνιηηηζηηθφο ζχιινγνο ζηελ, γεκάηε δσή θαη παικφ, Μπνιφληα 

ηεο Ηηαιίαο φπνπ ηφζν ηα κέιε ηνπ φζν θαη νη ηδξπηέο ηνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

θαη θηλεηνπνηνχληαη  εκπλεπζκέλα απφ ηηο αξρέο θαη ηα πηζηεχσ ηνπ κέγηζηνπ 

θαζνδεγεηή ηνπο, ηνλ Augusto Boal. Μηα ζεαηξηθή νκάδα κε θνηλφ φξακα θαη 

ζηφρν ηνλ έκπξαθην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θνηλσλίαο, πξνζπαζεί λα 

ελδπλακψζεη ηνλ άλζξσπν, απνδεζκεχνληάο ηνλ απφ ηηο θαηαπηέζεηο πνπ νη 

θνηλσληθέο λφξκεο ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ηνπ επηβάιινπλ. Με φπιν ηηο 

ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ θαη νδεγφ ηε θαληαζία, ην έλζηηθην 

θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ν ζεαηξηθφο φκηινο ‘Krila’ ρηίδεη ηνλ δηθφ ηνπ θψδηθα 

επηθνηλσλίαο θαη απφ ην 2007 έσο θαη ζήκεξα θαηαβάιιεη δπλακηθέο 

πξνζπάζεηεο λα δηεπξχλεη ην θνηλσληθφ ζέαηξν σο πξνζδνθψκελν ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο. Μηαο επνρήο πνπ επηζπκεί λα κεηαζρεκαηίζεη ηνλ θφζκν 

ηνπ ζεάκαηνο ζε θφζκν ηεο δξάζεο κε επίθεληξν ηηο κχρηεο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ. Παξάδεηγκα γηα θάζε κηθξφ φλεηξν πνπ θαηαιήγεη ζε 

πξαγκαηηθφηεηα, ε πνξεία κέζα ζην ρξφλν ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ, καο 

ζπκίδεη πσο θάζε θνηλσληθή αιιαγή θαη απνδέζκεπζε απφ δπζιεηηνπξγηθέο 

παξαδνρέο μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζε εκάο ηνπο ίδηνπο. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

   «ε επνρέο πνπ ακθηζβεηείηαη φζν πνηέ ε παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ ζεάηξνπ 

θαη πξνσζείηαη ε αλαδηακφξθσζε θαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο, αλακελφκελν είλαη  λα επδνθηκεί θαη ε ηάζε κεηαηξνπήο ηνπ ζε έλα 

αλνηρηφ ρψξν ζπλδηαιιαγήο θαη δηάδξαζεο. Ζ «έθξεμε» ησλ ηξφπσλ θαη ησλ 

ηφπσλ ζπλάληεζεο φισλ ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, θαζψο θαη ε ηάζε δηάζπαζεο θαη 

απηνλφκεζήο ηνπο δελ αθήλεη αλεπεξέαζην θαλέλα απφ ηα ζχλζεηα πεδία 

ζπλάληεζεο ζεαηή – παξάζηαζεο» (Salder,2010:84). «Ζ ακθίδξνκε ζρέζε 

ζθελήο πιαηείαο πνπ απνηεινχζε πάληνηε έλα a priori  γλψξηζκα ηνπ ζεάηξνπ 

κε θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ, ζηα πιαίζηα κεηάβαζεο ηεο 

ζχγρξνλεο ζεαηξηθήο πξάμεο απφ ην έξγν ζηε δηαδηθαζία θαη απφ ηελ 

αλαπαξάζηαζε ζηελ εκπεηξία,  έρεη ιάβεη πνιιέο δηαζηάζεηο άιινηε 

πξνθαιψληαο θαη άιινηε ππεξβαίλνληαο ηα ζπκβαηηθά ηεο φξηα» 

(Κνληνγηάλλε,2008:28).  

   «Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ είλαη κηα ζεηξά κεζφδσλ πνπ εηζήγαγε ήδε 

ζηε δεθαεηία ηνπ '60 ν Βξαδηιηάλνο ζθελνζέηεο Augusto Boal (1931-2009). 

Πξφθεηηαη γηα έλα θνηλσληθφ εξγαιείν πεξί ηεο αλαδηακφξθσζεο ησλ ζρέζεσλ 

εμνπζίαο»(Boal,1979:132-133).«Δίλαη ε επαλάζηαζε ηνπ ζεάηξνπ. 

ην νκψλπκν βηβιίν ηνπ "The theatre of the Oppressed" ("Teatro del Oprimido", 

1974) o Augusto Boal, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Αξηζηνηέιε, αλαθέξεη φηη αθνχ ν 

άλζξσπνο είλαη νλ πνιηηηθφ, ηφηε ηα πάληα είλαη πνιηηηθά. Κάζε πξάμε θαη κε 

πξάμε καο είλαη πνιηηηθή» (Boal,1979:133-134). 

    «ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, φινη κπνξνχλ λα θάλνπλ ζέαηξν. Δίλαη έλα 

ζέαηξν ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη θνηλσληθή κεηακφξθσζε θαη 

αλαπξνζδηνξίδνληαη νη ξφινη εμνπζίαο»(Boal,2001:27-28). «Ο ζεαηήο γίλεηαη 

εζνπνηφο, κεηέρεη θαη ζπκκεηέρεη. Απφ spectator γίλεηαη spect-actor. Δπεκβαίλεη, 

ξσηάεη, παξεκβαίλεη θαη αλαιακβάλεη ηελ performance. Σν πεξηερφκελν ησλ 

δξψκελσλ αθνξά ζε θνηλσληθέο δηελέμεηο, θαηαπίεζε, αληζφηεηεο, αδηθίεο πνπ 

αληηθξίδνπκε θαζεκεξηλά γχξσ καο. Πξνβιήκαηα ζηα νπνία κάζακε λα δνχκε 

ρσξίο λα δηεξσηεζνχκε πνηέ πψο λα ηα ιχζνπκε» (Boal,1979:124). 
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       Τπάξρνπλ δηάθνξνη κέζνδνη ηνπ Θηθ (φπσο ην Ννκνζεηηθφ Θέαηξν, ην 

Θέαηξν Forum, Θέαηξν ηεο Δθεκεξίδαο, ην Θέαηξν ηεο Δηθφλαο, ην Αφξαην 

Θέαηξν θ.ά.) ζε θάζε κία απφ ηηο νπνίεο ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ 

είλαη πνηθίια θαη δηαθνξεηηθά(Chutzman&Cohen-Cruz,1994:54-55). Ζ 

ζπκκεηνρή είλαη ην πξνζδνθψκελν ζην Θέαηξν ηνπ Βνal. Ζ δηέλεμε πνπ ζα 

πξνθιεζεί απφ ην θνηλφ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ, είλαη απηή φπνπ ζα αιιάμεη θαη 

ηε ξνή ηνπ ζελαξίνπ. Σν πξφβιεκα ζα δηαπξαγκαηεπηεί, ε θξίζε ζα θνξπθσζεί 

θαη ζ‟ απηφ ην ζεκείν ζα πξνηαζνχλ νη ελ δπλάκεη ιχζεηο. 

«Κη ελψ ζην Κιαζζηθφ Θέαηξν έρνπκε εζηθή αλάπιαζε ησλ ραξαθηήξσλ, ζην 

Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ε αλάπιαζε είλαη θνηλσληθή» (Vygotsky,1978:64). 

Οη θαζηεξσκέλνη ινηπφλ θαλφλεο θαηαξγνχληαη, ην θνηλφ ρεηξαθεηείηαη ζε κηα 

λέα δπλακηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή, ζηε ζπκκεηνρηθφηεηα θαη φρη ζην 

ζχλεζεο λαξθηζζεπφκελν παηρλίδη ησλ εζνπνηψλ επί ζθελήο. Απηφ ην είδνο 

ζεάηξνπ πξνηείλεη ν Boal. 

     «Δπεξεαζκέλνο απφ ηελ "Παηδαγσγία ηνπ Καηαπηεζκέλνπ" ηνπ Paulo Freire, 

ν Boal εμφξηζηνο απφ ηε ρψξα ηνπ ζηελ πεξίνδν ηεο δηθηαηνξίαο, αλέπηπμε ηηο 

ζεαηξηθέο απηέο ηερληθέο πνπ ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλσλίαο 

πνιηηψλ θαη κεηαθέξνπλ παηδεία, έηζη φπσο πνηέ δελ θάλεη ε επίζεκε 

εθπαίδεπζε ελφο θξάηνπο. 

Γηφηη είλαη θπζηθά επηθίλδπλν λα καζαίλεηο ηνπο "ππνηειείο" λα ξσηνχλ, λα 

ζπκκεηέρνπλ θαη λα αληηιακβάλνληαη ηε ρεηξαγψγεζε» (Freire,2000:41). 

     «Σν ζέαηξν είλαη θη απηφ αληηθαηνπηξηζκφο ηεο θνηλσλίαο. Ζ εμέιημή ηνπ 

αθνινχζεζε ηα βήκαηα ηεο ηζηνξηθήο δηαδξνκήο ησλ θνηλσληψλ καο. Σα 

πιέγκαηα εμνπζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ είλαη πξντφληα 

ησλ θνηλσληψλ καο. Καη ε ζρέζε εζνπνηνχ - ζεαηή είλαη θη απηή ζκηιεπκέλε ζην 

πιαίζην ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο» (Saldama,2005:120). «Σν  Θέαηξν ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ επηρεηξεί λα δηαιχζεη ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηνπ ζεάηξνπ, λα 

ην αλαδηακνξθψζεη θαη λα ην θάλεη θνηλσληθφ εξγαιείν - έλαλ αλνηρηφ ρψξν 

ζπλδηαιιαγήο θαη δηάδξαζεο»(Faure&Lascar,2001:29). 

     «Ο ίδηνο ν Βoal φηαλ ηειηθά επέζηξεςε ζηε γελέηεηξά ηνπ, θη εθιέρηεθε ζην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Rio De Janeiro, ρξεζηκνπνίεζε ην ζέαηξν γηα λα 

αληηιεθζεί πνηεο ήηαλ νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

πφιε θαη ηεο ιεηηνπξγίεο ηεο. πλεξγάζηεθε κε πεξηθεξεηαθέο ζεαηξηθέο νκάδεο 

ζε φιε ηελ πφιε θαη κε εξγαιείν ηηο ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ησλ Καηαπηεζκέλσλ 
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θαη βαζηδφκελνο ζηε ζπκκεηνρή -ζπρλά αθνχζηα- ησλ πνιηηψλ θαηάθεξε λα 

απνθξπζηαιιψζεη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ έιαβε ζε 13λνκηθέο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχζαλ ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδαλ νη πνιίηεο. Ζ δεκηνπξγηθφηεηα 

θη ε ελεξγή ζπκκεηνρή δεκηνχξγεζαλ κηα αιπζίδα απερήζεσλ, επηδξάζεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ» (Yassa,1997:20). 

     «Απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα, ε ζπλεηζθνξά ηνπ Βξαδηιηάλνπ ζθελνζέηε έρεη γίλεη 

γφληκν έδαθνο γηα εζνπνηνχο, αθηηβηζηέο, αθαδεκατθνχο, θνηηεηέο θαη νκάδεο 

ζεάηξνπ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν -απφ ηηο Ζ.Π.Α θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή κέρξη 

ηελ Δπξψπε θαη ηελ Ηλδία - πνπ επηρεηξνχλ λα εξεζίζνπλ νινέλα 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ αδηθηψλ πνπ βηψλνπκε θαζεκεξηλά ζηνπο ηδησηηθνχο θαη 

δεκφζηνπο ρψξνπο» (Boal,2001:53). 

     «Σα μεκεξψκαηα ηνπ αββάηνπ 2 Μαΐνπ 2009(Pluto,1979,ζ.42), ν Augusto 

Boal άθεζε πίζσ ηνπ κηα θιεξνλνκηά -ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο- ζε ρηιηάδεο 

αλζξψπνπο πνπ πηζηεχνπλ ζε θνηλσληθή δηθαηνζχλε θη επηρεηξνχλ λα ζπάζνπλ 

ηα θαινχπηα ησλ θπξίαξρσλ εμνπζηαζηηθψλ ζεζκψλ κε θάηη παξαπάλσ απφ 

πέηξεο» (Boal,2001:55). 

    Αλ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε άπνςε πσο ε αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπζηήκαηνο δελ επηηπγράλεηαη κνλάρα κε θξηηηθή, κνηάδεη κε αιεζνθαλήο, 

πάξαπηα εζσθιείεη κηα βαζηά, κεγάιε θαη απζεληηθή αιήζεηα. 

 

    Ο νξγαληζκφο Krila είλαη κηα ζεαηξηθή νκάδα θαη έλαο ζπνπδαίνο πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο, κε έδξα ηελ Μπνιφληα ηεο Ηηαιίαο. Γλσζηή γηα ηηο θνηλσληθέο δξάζεηο 

θαη ηηο πνιηηηζηηθέο θαηλνηνκίεο ηεο, ζηεξίδεηαη ζηε κέζνδν ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ (Θ.η.Κ) θαζψο ζηνρεχεη ζηελ πξνψζεζε θαη ζηελ αλάπηπμε 

απηήο ηεο κεζφδνπ. Ο νξγαληζκφο απηφο αμηνπνηεί ηε κέζνδν ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ σο εξγαιείν γηα ηελ ελδπλάκσζε, ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ αλζξψπηλε επηθνηλσλία κέζσ θαιιηηερληθψλ δηαδηθαζηψλ.  

      Ηδξχζεθε ηππηθά ην 2007 θαη άηππα ην 2003, αλαπηχζζνληαο κέζα ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ πνηθίια έξγα θαη δξάζεηο ζε δηάθνξα θνηλσληθά θαη 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα. Φεκίδεηαη γηα ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε Με 

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, κε ζπιιφγνπο, κε ηνπηθέο δεκφζηεο δηνηθήζεηο, κε 
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παλεπηζηήκηα θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα Δθπαηδεπηηθήο Δπηζηήκεο ηεο 

Μπνιφληα (Department of Educational Science) θαη απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο 

ελφο δηεζλνχο δηθηχνπ ηεο κεζφδνπ ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ πνπ 

γελλήζεθε ππφ ηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή θαη δηεχζπλζε ηεο Barbara Santos 

(Cto Rio de Janerio and Kuringa Berlin). 

    Ζ Barbara Santos είλαη βξαδηιηάλα θνηλσληνιφγνο, εζνπνηφο θαη εκςπρψηξηα 

ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ (Kuringa). Γηαζέηεη καθξά εκπεηξία κε ην ΘηΚ 

θαη βαζηά γλψζε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ: ζεσξία θαη πξάμε. Δξγάζηεθε κε ηνλ 

ηδξπηή ηεο κεζφδνπ Augusto Boal γηα πάλσ απφ δχν δεθαεηίεο σο ζπληνλίζηξηα 

ηνπ Centre of Theatre of the Oppressed ζην Rio de Janeiro (1994 - 2008) θαη, 

δηεζλψο, ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία θαη πιαίζηα, ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηελ 

Αθξηθή, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Δπξψπε. πκκεηείρε ζηε ζχιιεςε πνιιψλ 

ηερληθψλ ηνπ ΘηΚ, φπσο είλαη ην Ννκνζεηηθφ Θέαηξν θαη ε Αηζζεηηθή ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ. Δπί ηνπ παξφληνο, είλαη ε θαιιηηερληθή δηεπζχληξηα ηνπ 

δηεζλνχο δηθηχνπ  «Madalena» (γπλαηθείεο νκάδεο Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ) 

θαη ηνπ «KURINGA – a space for Theatre of the Oppressed», δηεζλνχο θέληξνπ 

πηζηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, ζην Βεξνιίλν1. Ζ 

ηερληθή ηεο Αηζζεηηθήο ηνπ Καηαπηεζκέλνπ απνηειεί ηε βάζε ηεο εξγαζίαο ηεο 

κε ηηο νκάδεο ΘηΚ γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θεληξηθψλ ηνπο εξσηεκάησλ γηα ηελ 

θαιιηηερληθή επεμεξγαζία, ηε δηεχξπλζε ησλ θαιιηηερληθψλ κέζσλ έθθξαζεο 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο ηνπο αληίιεςεο, ψζηε ε ηζρχο ησλ ηζηνξηψλ 

πνπ ιέγνληαη θαη ε δχλακε ηεο δξακαηνπξγίαο ηνπο λα κεηαηξέπεηαη ζε κηα 

πξαγκαηηθά ζεαηξηθή (θαη πνιηηηθή) αλαπαξάζηαζε, κε ηελ νπνία νη εζνπνηνί 

θαη νη ζεαηέο λα κπνξνχλ λα ηαπηηζηνχλ θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο.   

    Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο ηεο εξγαζίαο απηνχ ηνπ νξγαληζκνχ Krila σο 

είλαη ε εθπαίδεπζε, θαζψο κέρξη ζηηγκήο έρνπλ εξγαζηεί θαη ζπλεξγαζηεί κε 

ζρνιεία Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ, φπσο επίζεο θαη κε θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο 

Δπηζηήκεο ηεο Δθπαίδεπζεο αθνχ θάπνηα κέιε ηνπ είλαη εξεπλεηέο θαη 

θαζεγεηέο ζε απηφ ην παλεπηζηήκην. Δπηπξφζζεηα, ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν έλαο 

                                                           
1
 Για την αναλυτικότερη παρουςίαςη τησ παραπάνω Θεωρίασ βλζπε Kuringa of the Oppressed- Profile. 

Διαθζςιμο ςτον δικτυακό τόπο, http://kuringa.org/en/qualification.html (ηειεπηαία πξφζβαζε 

07/01/2016). 

http://kuringa.org/en/qualification.html
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απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ Krila είλαη λα εθαξκφζεη ηερληθέο 

ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζε παηδηά Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. 

     Αλ αλαηξέμεη θαλείο ζην πνιπζρηδέο ηζηνξηθφ ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο ρξνλνινγίεο απφ ην 2003 έσο ην 2007, ζα ελεκεξσζεί γηα ηα 

πξψηα ηνπ βήκαηα, ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε δηαθνξεηηθή νλνκαζία. Σν 

΄΄ il camaleonte΄΄ ήηαλ κηα πξψηε πξνζπάζεηα ησλ ηδξπηψλ ηεο Krila θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ Alessandra Gigli, Alessandro Tolomelli θαη Alessandro 

Zanchettin, ε πξψηε άηππε νλνκαζία ηεο Krila, κε απψηεξν ζθνπφ λα 

πξνσζήζεη ζην επξχ θνηλφ ηφζν ηελ κέζνδν ηνπ ΘηΚ φζν θαη ηελ εζσηεξηθή 

απειεπζέξσζε πνπ επηηπγράλεηαη κέζσ απηήο2. Οη δξάζεηο απηνχ ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ απαξηηδφηαλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο ηξεηο ηδξπηέο ηεο ελ 

ζπλερεία Krila, ήηαλ ε αξρή θαη ε γέλλεζε απηνχ ηνπ ζπνπδαίνπ ζεαηξηθνχ 

νκίινπ φπνπ ζα αλαιχζσ ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ζ πεξηγξαθή θαη ε 

αμηνιφγεζε θάζε ζεαηξηθήο δξάζεο πνπ ζα ιάβεη κέξνο ζε απηή ηελ έξεπλα 

,ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο πνπ έδσζαλ νη 

ηδξπηέο θαη ηα κέιε ηεο Krila, νη εξσηήζεηο ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη ζην ηειηθφ 

ζηάδην ηεο εξγαζίαο. 

    Δμέρνπζα ζέζε ζηελ φιε πνξεία ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ζήκεξα, έρεη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην Γηεζλέο Πξφγξακκα “Madalenas”, ην νπνίν αμηνπνηεί 

ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ψζηε λα εξεπλήζεη ιεπηνκεξψο ηελ 

θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ. Ζ νλνκαζία πξνέξρεηαη απφ ην ζξεζθεπηηθφ 

πξφζσπν ηεο Μαγδαιελήο (Magdalena) θαη ππνδειψλεη κηα πξννδεπηηθφηεηα 

θαη κηα επαλαζηαηηθφηεηα γηα ηα δεδνκέλα εθείλεο ηεο επνρήο. Ζ εξγαζηεξηαθή 

ελεξγνπνίεζή ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ θηλείηαη άιισζηε ζε κφληκν επίπεδν ζηελ 

θαηαπίεζε πνπ πθίζηαηαη ην θάζε θχιν, σο ρψξνο ηεο αηζζεηηθήο έξεπλαο θαη 

ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ πξνζδνθψκελνπ θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαπίεζε πνπ νη θνηλσληθέο λφξκεο αζθνχλ ζηνλ κηθξφθνζκν θαη 

καθξφθνζκν ηεο Ηηαιίαο. 

                                                           
2 Για την αναλυτικότερη παρουςίαςη τησ παραπάνω Θεωρίασ βλζπε Krila-teatro dell’ Oppresso- Il 

Teatro dell’ Oppresso . Διαθζςιμο ςτον δικτυακό τόπο, http://www.teatrodelloppresso.it/  
(τελευταία πρόςβαςη 01/01/2016). 

 

http://www.teatrodelloppresso.it/
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   Κχξηα αζθνχκελε ηερληθή εθ κέξνπο ηνπο είλαη ην Θέαηπο Φόποςµ ην νπνίν 

εζηηάδεη ζε ηζηνξίεο πνπ αλαπαξηζηνχλ νη εζνπνηνί-ζπκκεηέρνληεο θαη πνπ 

αλαθέξνληαη ζε κηα έληνλε ζηηγκή θαηαπίεζεο. «πλήζσο είλαη κηα ζχληνκε 

ζθελή ζηελ νπνία έλαο ραξαθηήξαο είλαη θαηαπηεζκέλνο κε θάπνην ηξφπν (γηα 

παξάδεηγκα, έλαο άληξαο θαθνκεηαρεηξίδεηαη κηα γπλαίθα ή έλαο ηδηνθηήηεο 

εξγνζηαζίνπ θαθνκεηαρεηξίδεηαη έλαλ εξγαδφκελν). ε απηή ηε δηαδηθαζία ην 

θνηλφ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ζηακαηήζεη ηελ απφδνζε θαη λα πξνηείλεη κία ιχζε. 

Σν θνηλφ ηψξα ελζαξξχλεηαη φρη κφλν λα θαληαζηεί ηελ αιιαγή, αιιά λα ηελ 

αζθήζεη ζηελ πξάμε θαη σο εθ ηνχηνπ λα ελδπλακσζεί γηα λα δεκηνπξγήζεη 

θνηλσληθή δξάζε» (Babbage,2004:75).  

   «Δπνκέλσο ε ιχζε απηή δίλεηαη εκπξάθησο, δειαδή ν ζεαηήο κεηαθέξεηαη 

ζηε ζθελή θαη παίξλεη ην ξφιν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ. Μέζσ απηήο ηεο 

δηαδηθαζίαο, ν ζπκκεηέρσλ είλαη ζε ζέζε λα πινπνηήζεη θαη λα αληηκεησπίζεη ηηο 

πξνθιήζεηο, γηα λα επηηεπρζεί ε βειηίσζε πνπ απηφο/απηή πξφηεηλε» 

(Chutzman&Cohen-Cruz,1994:37). 

   «Απηή ήηαλ κηα πξνζπάζεηα απφ ηνλ Boal λα αλαηξέςεη ηνλ παξαδνζηαθφ 

δηαρσξηζκφ αθξναηεξίνπ/εζνπνηνχ θαη λα θέξεη ηα κέιε ηνπ θνηλνχ ζηελ 

παξάζηαζε, λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξακαηηθή δξάζε πνπ παξαθνινπζνχζαλ» 

(Fleming,1995:29-30). 
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πληνκνγξαθίεο: Θηθ (Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ), T.O (Theatre of the 

Oppressed), ΜΚΟ (Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε). 
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ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

Κεθάλαιο 1ο 

Σν ζέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ηνπ Augousto Boal – Theatre of the 

Oppressed 

 

   «Ο Augusto Boal γελλήζεθε ζηε Βξαδηιία θαη αλέπηπμε ηηο ηερληθέο ηνπ 

Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ δνπιεχνληαο πάλσ απφ ζαξάληα ρξφληα ζε 

δηάθνξεο ρψξεο» (Babbage,2004:61-64). «Ο Boal αξρίδεη µε ηελ πεπνίζεζε φηη 

ην ζέαηξν, φπσο θαη ε γιψζζα, είλαη πξνζηηφ γηα φινπο αξθεί λα δηδαρηνχλ ηε 

κέζνδν. Σν ξφιν ηνπ δαζθάινπ αλαιακβάλεη ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ. Με 

µηα ζεηξά απφ αζθήζεηο, παηρλίδηα, ηερληθέο ζεάηξνπ (µε πην ζπλεζηζκέλν ην 

Θέαηξν Forum) ζηνρεχεη πξψηα ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ξεαιηζκνχ θαη µεηά ζηε δπλαηφηεηα πξαγκάησζεο νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ηεο. 

Όπσο ζηελ Δθπαίδεπζε ηνπ Καηαπηεζκέλνπ (Education of the Oppressed) ηνπ 

Paulo Freire έηζη θαη ζην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, δελ έρεη ζέζε ν παζεηηθφο 

ζεαηήο. Τπάξρεη ρξφλνο γηα παξαηήξεζε θαη ρξφλνο γηα δξάζε» 

(Boal,2001:19). 

     «Σν 1971, ν Boal αλαγθάζηεθε λα θχγεη απφ ηε Βξαδηιία γηα πνιηηηθνχο 

ιφγνπο θαη έδεζε ζε άιιεο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο απ‟ φπνπ θαη πάιη 

εμνξίζηεθε εμαηηίαο ησλ θπβεξλήζεσλ απηψλ ησλ ρσξψλ» (Boal,1992:19). 

«Μεηά πήγε ζηελ Πνξηνγαιία θαη αξγφηεξα ζηε Γαιιία φπνπ παξέκεηλε γηα 

δέθα ρξφληα θαη ίδξπζε ην Κέληξν Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ» (Chutzman& 

Cohen-Cruz,1994:58). «ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ν Boal επηζθέθζεθε 

πνιιέο θνξέο ηελ παηξίδα ηνπ ράξε ζηελ πην θηιειεχζεξε πνιηηηθή θαηάζηαζε, 

έσο πνπ εγθαηαζηάζεθε εθεί κφληκα. Με πέληε άιινπο, ίδξπζε ην Κέληξν 

Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζην Rio de Janeiro» (Boal,1979:67). «ηε δεθαεηία 

1990 ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε λα αλαπηχμεη ηελ έξεπλά ηνπ, 

λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο κνξθέο έθθξαζεο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ θαη 

λα ζηαζεξνπνηήζεη ηνχην ην ζεζκφ ζηε Βξαδηιία» (Schroeter,2013:15). «Έηζη, 
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άξρηζε λα αλαπηχζζεη ην Ννκνζεηηθφ Θέαηξν, έλα είδνο ζεάηξνπ πνπ δελ 

πεξηνξηδφηαλ θαη εζηηαδφηαλ ζε πξφβεο γηα ην κέιινλ αιιά απνηεινχζε ηε βάζε 

γηα θνηλσληθέο αιιαγέο. Απψηεξνο ζθνπφο ε θνηλσληθή αλαζεψξεζε θαη ν 

θνηλσληθφο αλαζρεκαηηζκφο» (Babbage,2004:81-82).   

       «Σν 1992, ν Boal εθιέρηεθε µέινο ηεο  δεκνηηθήο θπβέξλεζεο ηνπ Rio de 

Janeiro έρνληαο σο πξφηαζε ηε ρξήζε ηνπ Ννκνζεηηθνχ Θεάηξνπ ζαλ µέζν γηα 

ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο» (Boal,1992:51). «ηελ πξνεθινγηθή ηνπ 

εθζηξαηεία, ν Boal αμηνπνίεζε ην Θέαηξν Φφξνπµ γηα λα επηδείμεη ηηο ηδέεο ηνπ 

µε δηάθνξεο νκάδεο θαη ζε δηάθνξα κέξε ηεο πφιεο. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ 

άξρηζε λα δνπιεχεη µε µηα νκάδα λνκνζεηηθψλ ζπκβνχισλ θαη πνιηηηζηηθψλ 

θνξέσλ. Σν Ννκνζεηηθφ Θέαηξν δηδάζθεη ηηο ηερληθέο ζεάηξνπ ζε δηάθνξεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, εξγαηηθά ζσκαηεία, ζπγθεληξψζεηο θ.ά. Οη νκάδεο 

δξακαηνπνηνχλ δηάθνξα πξνβιήκαηα θαη ελ ζπλερεία αλαιχνληαο φιεο ηηο 

παξεκβάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζ‟ απηά, ζρεδηάδνπλ µηα ζπγθεθξηκέλε 

δξάζε πνπ δχλαηαη λα πξνζθέξεη ιχζε ζην θπξίαξρν πξφβιεκα. Αξρηθά ε 

επαθή µε ηηο δηάθνξεο νκάδεο γίλεηαη µέζσ ησλ «κεζνιαβεηψλ» (jokers) πνπ 

ςάρλνπλ γηα θαηλνχξγηεο επαθέο θαη αληαπνθξίλνληαη ζηα θαιέζκαηα. Ζ αξρηθή 

ηνπο δνπιεηά είλαη λα θάλνπλ ζεαηξηθά εξγαζηήξηα µε ηηο ελδηαθεξφκελεο 

νκάδεο» (Boal,1979:32).  

     «Σα µέιε ηεο θάζε νκάδαο απνθαζίδνπλ ηη ζέινπλ λα γίλεη γλσζηφ θαη πνην 

ζέκα ζα δξακαηνπνηήζνπλ. πλζέηνπλ έηζη έλα Θέαηξν Forum» (Boal,1979:78-

80). «Ζ νκάδα παξνπζηάδεη ηελ «παξάζηαζε» ζε δηάθνξα κέξε θαη ηνπνζεζίεο 

(πιαηείεο, πάξθα), ζε πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο, ζπλειεχζεηο εξγαηψλ, 

ζσκαηείσλ θηι. θαη ζηα θνηλνηηθά θεζηηβάι πνπ νξγαλψλεη θπζηθά ε νκάδα ηνπ 

Boal. Έηζη επηηπγράλεηαη ε επηθνηλσλία µέζσ ηνπ ζεάηξνπ θαη ηεο δηαζθέδαζεο. 

Κάζε θνξά πνπ µηα νκάδα παξνπζηάδεη µηα «παξάζηαζε», ζεκεηψλνληαη νη 

παξεκβάζεηο ησλ ζεαηψλ-εζνπνηψλ» (Boal,1992:22). πλήζσο νη παξεκβάζεηο 

αλαιχνληαη απφ ηνπο λνκνζεηηθνχο ζπκβνχινπο ηνπ Boal γηα λα δνπλ αλ έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα γίλνπλ πξνηάζεηο πνπ ζα αθνξνχλ ζηελ πξνεηνηκαζία ελφο 

λένπ λφκνπ ή αιιαγή ελφο ππάξρνληνο λφκνπ ή ζηε δηεμαγσγή έξεπλαο γηα 

λφκνπο ζρεηηθά µε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα µε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, γηα ηε ιήςε λνκνζεηηθψλ κέηξσλ ή γηα ην 

ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο δξάζεο. 
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    Ζ θαιχηεξε κεηαθνξά ηνπ Θ.η.Κ είλαη ην «Γέληξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ», 

φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, ην νπνίν εμεγεί ηελ εμέιημε ηνπ ζεάηξνπ 

απηνχ. Δίλαη κία αλαπαξάζηαζε ηεο αλάπηπμεο, ηεο θαξπνθνξίαο θαη ηεο 

επέθηαζεο φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. Όια ηα κέξε ηνπ δέληξνπ, ηξέθνληαη ην 

έλα απφ ην άιιν ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ηζρπξή δνκή ηνπ Θ.η.Κ. χκθσλα 

κε απηφ, ε ζεσξία ηνπ Boal είλαη ζεκειησκέλε ζε έλα έδαθνο θηινζνθίαο, 

εζηθήο, ηζηνξίαο θαη πνιηηηθήο. Σξνθνδνηείηαη κε ηδέεο θαη βαζίδεηαη ζε εηθφλεο, 

ιέμεηο θαη ήρνπο. 

      Όηαλ ζπλδπάδνληαη, θηηάρλνπλ ην πξψην κέξνο ηνπ θνξκνχ, ηα παηρλίδηα.  

Όηαλ ηα παηρλίδηα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο, δειαδή λα ραιαξψζνπλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, λα μππλήζνπλ ην ζψκα θαη ην κπαιφ, ην ζεκέιην έρεη ρηηζηεί θαη 

ην δέληξν κεγαιψλεη. Δθεί ζπλαληάκε ηε πξψηε ηερληθή, ην Θέαηξν Εηθόλα, ην 

νπνίν επηηξέπεη ζηνπο αλζξψπνπο λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο κέζσ ηνπ 

ρψξνπ θαη ηεο εηθφλαο ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνχλ ιφγηα(Boal,2001:15).  

         Οη πξψηεο δηαθιαδψζεηο ζην ζεκείν απηφ αθνξνχλ  δχν ζεκαληηθέο 

κεζφδνπο ηνπ Θ.η.Κ, ην «Θέαηξν Εθεκεξίδα» θαη ην «Οπξάλην ηόμν ηωλ 

Επηζπκηώλ». Όζν ην δέληξν κεγαιψλεη, εκθαλίδεηαη ε δεχηεξε ζεκαληηθή 

ηερληθή ηνπ Θ.η.Κ, ην Θέαηξν Φόξνπκ, ε αλαπαξάζηαζε κίαο ζθελήο 

θαηαπίεζεο, κε επίθεληξν ηνλ θαηαπηεδφκελν ν νπνίνο δελ κπνξεί λα 

αληηδξάζεη, είηε γηαηί δελ μέξεη ηνλ ηξφπν είηε γηαηί ηνπ έρνπλ ζηεξήζεη απηφ ην 

δηθαίσκα. Ζ ηερληθή απηή ελζσκαηψλεηαη ζηηο δχν επφκελεο δηαθιαδψζεηο ηνπ 

δέληξνπ – κεζφδνπο ηνπ Θ.η.Κ, ην «Αόξαην Θέαηξν» θαη ην «Ννκνζεηηθό 

Θέαηξν». Σν πξψην ζπκβαίλεη ζε ρψξνπο φπνπ νη ζεαηέο δελ γλσξίδνπλ φηη 

πξφθεηηαη γηα κία παξάζηαζε  θαη ην δεχηεξν κέζα ζε αίζνπζεο δηθαζηεξίνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςεη ηηο λφκηκεο επηζπκίεο ησλ πνιηηψλ ζε 

λφκνπο(Boal,2001:14).  

           Ο ζηφρνο απηνχ ηνπ κεηαθνξηθνχ δέληξνπ είλαη λα θέξεη ζην πξνζθήλην 

ηα θξνχηα, ηνπο ζπφξνπο θαη ηα ινπινχδηα: απηφο είλαη θαη ν επηζπκεηφο 

ζηφρνο καο ζην Θ.η.Κ. (Boal,2001:13-21). 
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Οη κνξθέο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ 

 

   «Σν ζέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ είλαη έλα ζχλνιν ζεαηξηθψλ πξνηάζεσλ ηνπ 

Augusto Boal πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα θαη θπξίσο 

ζηελ ηδέα ηνπ δηαιφγνπ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην θνηλφ θαη ηνλ 

εζνπνηφ. Υξεζηκνπνηψληαο ηε ζχγρξνλε νξνινγία ηεο ζεαηξηθήο επηζηήκεο, ζα 

ιέγακε φηη ν Boal ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν ζεσξεηηθφο ζεκειησηήο θαη 

πξσηεξγάηεο ηεο ζπλδεκηνπξγηθφηεηαο ηφζν ζην ζέαηξν ελειίθσλ φζν θαη ζην  

ζέαηξν γηα παηδηά θαη λένπο» (Mathez,2009:59). 

   «Σν Θέαηξν ησλ Καηαπηεζκέλσλ πξνηείλεηαη ζε δηάθνξεο εθδνρέο απφ ηνλ 

δεκηνπξγφ ηνπ, φπσο είλαη  ε Σαπηφρξνλε Γξακαηνπξγία, ην Θέαηξν-Δηθφλα, ην 

Αφξαην Θέαηξν θαη ην Θέαηξν Forum» (Γέξνπ,1977:20). «Δληνχηνηο, ππάξρεη 

δηαξθήο αιιεινεπηθάιπςε θαη δηάινγνο αλάκεζα ζε φιεο απηέο ηηο κνξθέο, 

φπσο επίζεο θαη παξαιιαγέο ηνπο. Ζ επηινγή θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο 

εμαξηάηαη απιψο απφ ηε ζπγθπξία εληφο ηεο νπνίαο παξάγεηαη ην έξγν θαη απφ 

ηνλ ζηφρν ηνπ ζεαηξηθνχ δξψκελνπ» (Boal,1992:22). «Απηέο νη εθδνρέο θαη νη 

ζπγθεξαζκνί ηνπο, κάιηζηα, απεηέιεζαλ ην πιαίζην γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ 

πξνηάζεσλ» (Babbage,2004:55-57). 

i. Σαπηόρξνλε Γξακαηνπξγία 

 «Ζ ηαπηφρξνλε δξακαηνπξγία είλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί έλαο ηφπνο δηάδξαζεο αλάκεζα ζε εζνπνηφ θαη θνηλφ. Πξφθεηηαη 

γηα ηελ ηερληθή θαηά ηελ νπνία, ζηε κέζε ελφο ζεαηξηθνχ έξγνπ, νη εζνπνηνί πνπ 

βξίζθνληαη ζηε ζθελή δηαθφπηνπλ ην έξγν θαη δεηνχλ απφ ην θνηλφ λα ηνπο 

πξνηείλεη ιχζεηο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξέζεθαλ. Σν θνηλφ πξνηείλεη 

δηα βνήο ηε ιχζε» (Babbage,2004:57). 

    Ζ δηάδξαζε πνπ ζεκεηψλεηαη αλάκεζα ζηνλ εζνπνηφ θαη ην θνηλφ γεθπξψλεη 

θάζε κεηαμχ ηνπο ράζκα, πξνάγνληαο ηνλ επίκνλν δηάινγν θαη ειαρηζηνπνηεί αλ 

φρη θαηαξγεί, ηα φξηα αλάκεζα ζην θνηλφ θαη ζηνπο ζεαηέο. Σν θνηλφ 

ελδπλακψλεηαη θαη απνθηά πιένλ λα θαηεπζχλεη ηελ εμέιημε ηεο πινθήο. Δλ 

ζπλερεία, νη «θαηαπηεζκέλνη» θαη ζπλεπψο νη παζεηηθνί δέθηεο κεηαηξέπνληαη 

ζε ελεξγνχο αθξναηέο θαη βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο εμέιημεο ελφο ζεαηξηθνχ 

έξγνπ. 
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 «Ο Boal παξαζέηεη παξαδείγκαηα γηα λα θαηαζηήζεη ζαθή ηελ πξφηαζή ηνπ. ε 

έλα απφ απηά πεξηγξάθεηαη ε ζπγθξνπζηαθή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη κηα γπλαίθα. Ο ζχδπγφο ηεο δεηά απφ ηελ αγξάκκαηε γπλαίθα λα 

θπιάμεη κηα δέζκε εγγξάθσλ πνπ εθείλνο ζεσξεί ζεκαληηθά. Δθείλε ππαθνχεη 

ζηελ επηζπκία ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Έπεηηα φκσο απφ κηα έληνλε ινγνκαρία κε ηνλ 

ζχδπγφ ηεο, ε γπλαίθα δεηά ηε βνήζεηα ελφο γείηνλα ψζηε λα κάζεη ην 

πεξηερφκελν ησλ εγγξάθσλ. Απνθαιχπηεηαη πσο πξφθεηηαη γηα εξσηηθέο 

επηζηνιέο πνπ είρε ιάβεη ν ζχδπγνο απφ ηελ εξσκέλε ηνπ. ην ζεκείν εηνχην 

γίλεηαη πξνθαλέο φηη ε απαηεκέλε αλαδεηά ηξφπνπο γηα λα εθδηθεζεί, αιιά ην 

έξγν δηαθφπηεηαη θαη νη εζνπνηνί δεηνχλ ηε βνήζεηα ηνπ θνηλνχ γηα λα δνζεί 

ιχζε. Οη ζεαηέο θαινχληαη γηα δψζνπλ νδεγίεο ζηνπο εζνπνηνχο, νη νπνίνη ζα 

παξνπζηάζνπλ κέζσ απηνζρεδηαζκψλ ηελ θαηάιεμε ηνπ έξγνπ» 

(Boal,1979:132-33). 

ii. Θέαηξν Δηθόλα 

   «Σν Θέαηξν Δηθφλα αξρίδεη απφ κηα θαηάζηαζε θίλεζεο γηα λα θαηαιήμεη ζε 

έλα ζηαηηθφ απνηέιεζκα. Οη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα «δηαπιάζνπλ» ηφζν 

ηα δηθά ηνπο ζψκαηα φζν θαη εθείλα ησλ άιισλ ζε εμαηνκηθεπκέλεο εθθάλζεηο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, ελφο ζπλαηζζήκαηνο ή κηαο ηδέαο. ηε 

ζπλέρεηα πξέπεη λα θηλεζνχλ σο νκάδα γηα λα ζπλζέζνπλ ηηο αηνκηθέο εηθφλεο 

πνπ δεκηνχξγεζαλ ζε κηα εληαία εηθφλα» (Boal,1979:134). 

 

    «ην Θέαηξν Δηθφλα ν ιφγνο ππνρσξεί έλαληη ηεο εηθφλαο. Ζ κνξθή απηή 

απνηειεί έθθξαζε ηεο πίζηεο ηνπ Boal ζην γεγνλφο φηη ην ζψκα απνηειεί ην 

ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν πνπ έρεη θαλείο γηα λα κεηακνξθψζεη ηε θπζηθή 

αίζζεζε ζε γιψζζα θαηαλνεηή θαη γηα λα κεηαηξέςεη ηνλ ρψξν ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ζε ζεαηξηθή αξέλα, ζε έλαλ αηζζεηηθφ ρψξν» (Chutzman& 

Cohen-Cruz,1994:3). «Σν ζψκα εθιακβάλεηαη(Γθφβαο&Καθιακάλε,2002:4) σο 

ε πξψηε θαη πξσηεχνπζα κέζνδνο έθθξαζεο. Με ηε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο αληί 

ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, ππεξπεδνχληαη νη θξαγκνί πνπ νξίδεη ν νξζφο ιφγνο, 

θαηαξξίπηνληαη ζπλεπψο ηα δεζκά ησλ «θαηαπηεζκέλσλ» » 

(Γθφβαο&Καθιακάλε,2002:6). 

 «Σν Θέαηξν Δηθφλα απνθηά θαη κηα δηαινγηθή/δηαιεθηηθή δηάζηαζε απφ ηε 

δπλαηφηεηα πνπ παξέρεηαη ζηνπο ζεαηέο ηεο εηθφλαο λα παξέκβνπλ, λα πάξνπλ 

κέξνο ζηε δηάπιαζε ησλ ζσκάησλ θαη λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζηελ 
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εηθφλα πνπ πξνθχπηεη. Ζ δηαδηθαζία απηή ηεξκαηίδεηαη φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

θξίλνπλ πσο ε ηειηθή εηθφλα εθθξάδεη ηελ άπνςε ηεο νκάδαο γηα ην 

εμεηαδφκελν δήηεκα»(Boal,2001:111). 

 «ηα πιαίζηα ηεο θηινζνθίαο ηνπ Boal γηα έλα ζέαηξν ηεο απνδπλάζηεπζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα επηδηψμνπλ επίζεο λα ζρεκαηίζνπλ ηελ «ηδαληθή 

εηθφλα», κηαλ εηθφλα πνπ ζα παξηζηάλεη ηελ αλαηξνπή ηεο θαηαπίεζεο. ηε 

ζπλέρεηα κπνξεί λα ζρεκαηίζεη θαλείο ηελ «εηθφλα ηεο κεηάβαζεο» απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο θαηαπίεζεο πξνο ηελ ηδαληθή εηθφλα» (Boal,2001:7). 

 «Ο Boal ζεσξεί πσο απηή ε κνξθή ζεάηξνπ αλήθεη ζε εθείλεο πνπ 

πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε επραξίζηεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο επεηδή δελ 

πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαη επεηδή πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα 

απεηθνληζηεί ε ζθέςε κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο, απηήο παξάζηαζεο, δίρσο λα 

απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνηνπ γισζζηθνχ ηδηψκαηνο» (Γθφβαο,2001:20). 

iii. Θέαηξν Forum 

 «Μέζσ ηεο Σαπηφρξνλεο Γξακαηνπξγίαο ηνπ Boal, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ 

λα αληηιεθζνχλ θαη λα βηψζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ βειηηψζεσλ πνπ 

πξνηείλνπλ(Chutzman&Cohen-Cruz,1994:4). Σν Θέαηξν Forum πξνέθπςε απφ 

ηελ Σαπηφρξνλε Γξακαηνπξγία φηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Boal, έλα κέινο ηνπ 

θνηλνχ απνγνεηεχηεθε ηφζν πνιχ απφ ηελ αδπλακία ηνπ εζνπνηνχ λα 

αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ, ψζηε πήξε ηε ζέζε ηνπ. Έηζη άξζεθε ν 

δηαρσξηζκφο θνηλνχ/εζνπνηνχ θαη δεκηνπξγήζεθε κηα λέα κνξθή πνιηηηθνχ 

ζεάηξνπ. Ζ ελεξγνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα δξάζε ηνπ αλζξψπνπ ψζηε λα 

μεπεξάζεη ηελ θαηαπίεζε ήηαλ πάληα βαζηθφ δεηνχκελν γηα ηνλ Boal» 

(Boal,1979:100). 

  «Γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα ειέγμεη ηα εθθξαζηηθά κέζα ηνπ ζεάηξνπ πξέπεη 

πξψηα λα ειέγμεη ην ίδην ηνπ ην ζψκα. Γηα λα απνθηήζεη εθθξαζηηθή ηθαλφηεηα 

πξέπεη λα ην γλσξίζεη. Μφλν ηφηε ζα κπνξέζεη θαλείο λα αλαπηχμεη κνξθέο 

ζεάηξνπ φπνπ θαλείο ζα απειεπζεξψλεηαη απφ ηε θαηάζηαζε ηνπ <ζεαηή> θαη 

ζα γίλεηαη <acteur>» (Boal,1979:136). 

 «Ο Boal αλαθάιπςε φηη κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή απνθηνχζαλ εμνπζία νη 

ζεαηέο-εζνπνηνί (spect-actors), νη νπνίνη εμειίρηεθαλ ζε θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ 

Θεάηξνπ Forum, φπσο απηφ αλαπηχρζεθε κεηαγελέζηεξα. Σν θνηλφ εθαιείην φρη 
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κφλν λα θαληαζηεί ηελ αιιαγή, αιιά θαη λα ηελ πξαγκαηνπνηήζεη, λα ειέγμεη 

ζπιινγηθά ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε θαη, κέζσ απηήο ηεο δηεξγαζίαο, λα 

επηδεηήζεη ηελ θνηλσληθή ρεηξαθέηεζή ηνπ» (Εψληνπ,2003:6-7). 

     Σν ζέαηξν Φφξνπκ θαη ε παξάζηαζε πνπ απηφ εθηπιίζζεη, δελ πξέπεη λα 

ηειεηψλεη πνηέ, κηαο θαη ν ζηφρνο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ δελ είλαη λα 

θιείλεη έλαλ θχθιν, λα πξνθαιεί ηελ θάζαξζε θαη λα νινθιεξψλεη κηα δηαδηθαζία 

(Salder,2010:84). Αληίζεηα πξέπεη λα παξνηξχλεη ηελ απηελέξγεηα, λα μεθηλά κηα 

δηαδηθαζία, λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ ζεαηψλ-εζνπνηψλ, πνπ 

κεηακνξθψλνληαη ζε πξσηαγσληζηέο. Καη γη‟ απηνχο αθξηβψο ηνπο ιφγνπο 

πξέπεη λα δίλεη ην έλαπζκα γηα κεηακνξθψζεηο πνπ δελ ζα πεξηνξίδνληαη ζην 

πιαίζην ηνπ αηζζεηηθνχ θαηλνκέλνπ, αιιά ζα κεηαθέξνληαη θαη ζηελ πξαγκαηηθή 

δσή (Woodson,2012:38). 

 «Οπζηψδεο ζηνηρείν, φπσο δηαπηζηψλεηαη, απνηειεί ν δηαιεθηηθόο ραξαθηήξαο 

ηεο παξάζηαζεο. Ζ ιχζε επηηπγράλεηαη έπεηηα απφ ηελ εμέηαζε 

ζπγθξνπφκελσλ επηρεηξεκάησλ, κε έλαλ ηξφπν πνπ ζπκίδεη ηε ζσθξαηηθή 

κέζνδν αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο. πλεπψο, ζην ζεκείν απηφ ην Θέαηξν ησλ 

Καηαπηεζκέλσλ ηνπ Boal δηαθνξνπνηείηαη νπζησδψο απφ ην Δπηθφ Θέαηξν ηνπ 

Brecht, ην νπνίν, επηκέλεη ζηνλ δηδαθηηθό ραξαθηήξα ηνπ, εκκέλνληαο ζε 

κνλνκεξή εζηθά επηρεηξήκαηα πνπ πξνσζνχληαη απφ εζνπνηνχο πνπ δελ 

αληηδξνχλ ζηε ζηάζε ή ηηο πξνηάζεηο ηνπ θνηλνχ» (Boal,1979:101). «Ο Boal 

δηαζαθελίδεη φηη ε ελ ιφγσ κέζνδνο δελ αθνινπζείηαη γηα λα ππνδεηρζεί θάπνηα 

πξνηεηλφκελε «νξζή» πνξεία, αιιά γηα λα αλαθαιπθζνχλ φιεο νη πηζαλέο 

θαηάιιειεο πνξείεο. Γελ ζεσξείηαη ην ίδην ην ζέαηξν επαλαζηαηηθφ, 

εθιακβάλεηαη εληνχηνηο σο δνθηκή γηα ηελ εμέγεξζε. Ζ εθαξκνγή ηνπ Θεάηξνπ 

Forum πξνμελεί κηα δπζάξεζηε αίζζεζε αηέιεηαο πνπ απνδεηά ηελ 

νινθιήξσζή ηεο ζηελ πξαγκαηηθή δξάζε» (Freire,2000:21). 

iv. Θέαηξν Δθεκεξίδα 

 «Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα ζεαηξηθψλ ηερληθψλ πνπ επηλνήζεθε ψζηε λα δνζεί 

ζην θνηλφ έλαο ηξφπνο γηα ηε κεηακφξθσζε ησλ επίθαηξσλ εηδήζεσλ ή θαη θάζε 

κε δξακαηηθνχ θεηκέλνπ ζε ζεαηξηθέο ζθελέο. Οη ζηξαηεγηθέο είλαη νη 

αθφινπζεο» (Chutzman& Cohen-Cruz,1994:10). 

α)         «Απιή Αλάγλωζε: δηαβάδεηαη ε είδεζε απνδεζκεπκέλε απφ ην 

ζπγθείκελν ηεο εθεκεξίδαο (έηζη κνηάδεη ςεπδήο ή ακθηιεγφκελε). 
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β)         Δηαζηαπξωκέλε Αλάγλωζε: δχν εηδήζεηο δηαβάδνληαη ελαιιάμ, 

ζπκπιεξψλνληαο ή αλαηξψληαο ε κία ηελ άιιε θαη ζπλζέηνληαο έηζη κηα λέα 

δηάζηαζε. 

γ)         Ρπζκηθή Αλάγλωζε: ην άξζξν δηαβάδεηαη αθνινπζψληαο έλαλ κνπζηθφ 

ξπζκφ, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη σο θξηηηθφ «θίιηξν» ησλ εηδήζεσλ, 

απνθαιχπηνληαο ην πξαγκαηηθφ πεξηερφκελν πνπ αξρηθψο θξπβφηαλ ζηελ 

εθεκεξίδα. 

δ)         Παξάιιειε Δξάζε: νη εζνπνηνί κηκνχληαη ηηο ελέξγεηεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηηο εηδήζεηο. Ο ζεαηήο αθνχεη ηηο εηδήζεηο θαη βιέπεη ηελ 

νπηηθή ζπκπιήξσζή ηνπο. 

ε)         Απηνζρεδηαζκόο: νη εηδήζεηο παξνπζηάδνληαη απηνζρεδηαζηηθά επί 

ζθελήο ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχκε φιεο ηηο παξαιιαγέο θαη δπλαηφηεηέο ηνπο. 

ζη)       Ιζηνξηθό: πιεξνθνξίεο πνπ αληινχληαη απφ ηζηνξηθά γεγνλφηα ζε άιιεο 

ρψξεο ή θνηλσληθά ζπζηήκαηα πξνζηίζεληαη ζηηο επίθαηξεο εηδήζεηο. 

δ)         Ελδπλάκωζε: ε είδεζε δηαβάδεηαη ππφ ηε ζπλνδεία κνπζηθήο, 

πξνβνιψλ θ.η.ι. 

ε)         πγθεθξηκελνπνίεζε ηνπ Αθεξεκέλνπ: αθεξεκέλα πεξηερφκελα 

εηδήζεσλ ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη επί ζθελήο, ι.ρ. ε πείλα, ε αλεξγία θ.η.ι. 

ζ)         Κείκελν εθηόο πγθεηκέλνπ: εηδήζεηο παξνπζηάδνληαη εθηφο ηνπ 

ζπγθεηκέλνπ ζην νπνίν είραλ αξρηθψο δεκνζηεπηεί» (Boal,2001:23-25). 

v. Αόξαην Θέαηξν 

 «Πξφθεηηαη γηα πξνεηνηκαζκέλε παξάζηαζε πνπ παξνπζηάδεηαη ζε δεκφζην 

ρψξν, ζε έλα θνηλφ πνπ δελ έρεη ελεκεξσζεί ζρεηηθψο. Έρεη σο ζηφρν έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζρεηηθψο κε ηελ θνηλσληθή αδηθία, φπσο ι.ρ. ηνλ ζεμηζκφ, 

ηνλ ξαηζηζκφ ή ηελ πξνθαηάιεςε έλαληη ηεο ηξίηεο ειηθίαο. θνπφο ηεο 

παξάζηαζεο είλαη λα πξνθιεζεί κηα ινγνκαρία θαη λα δηαζαθεληζηεί ην ζέκα ζε 

ζπλεξγαζία κε εθείλνπο πνπ ην βηψλνπλ» (Εψληνπ,2003:7). 

  Βαζηζκέλνη ζην ζελάξην, νη εκπιεθφκελνη εζνπνηνί, θαινχλ ην θνηλφ λα δξάζεη 

κε θχξην εξγαιείν ηνλ απηνζρεδηαζκφ (Woodson,2012:39). Δλαιιαζζφκελνη 

ξφινη θαηαπηεζηψλ θαη θαηαπηεζκέλσλ δίλνπλ ηελ αίζζεζε πσο ν 

νπνηνζδήπνηε, αθφκε θαη ν πεξαζηηθφο, κπνξεί λα εκπιαθεί ζε θάζε ζεαηξηθή 

θαη λα θαηεπζχλεη αληηθαηηθά θαη δπλακηθά ηε ζπδήηεζε. χκθσλα κε ηνλ 
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δεκηνπξγφ ηνπ,«ην αφξαην ζέαηξν πξέπεη λα εθηνλψλεηαη ζε έλα ηφπν κε 

πνιινχο αλζξψπνπο. Σν ζνθ απηήο ηεο έθξεμεο έρεη ζπρλά κηαλ επίδξαζε πνπ 

δηαξθεί θαηξφ»(Boal,1979:168). 

     Όζν παξάδνμν θη αλ είλαη ην δξψκελν, νη ζεαηέο θαη θαη‟ επέθηαζε δπλάκεη 

εζνπνηνί, δελ πξέπεη λα θαηαιάβνπλ φηη απηφ πνπ εθηπιίζζεηαη ελψπηφλ ηνπο 

είλαη ζεαηξηθφ έξγν είηε θαηά ηελ έλαξμε είηε θαηά ηε ιήμε ηνπ (Boal,2001:106). 

«θνπφο ηεο κνξθήο απηήο ζεάηξνπ είλαη ε αλάδεημε κηαο άιιεο νπηηθήο ζε 

ζέκαηα «θαηά ζπλζήθε» κε ζπδεηήζηκα  κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε αθφκα θη 

αλ απηή πξνθαιέζεη έθπιεμε, ακεραλία, εθλεπξηζκφ, απνδνθηκαζία θαη 

ζχγθξνπζε. Σα πινχζηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ ηελ απζφξκεηε αληίδξαζε 

ησλ «ελ δπλάκεη» πξσηαγσληζηψλ είλαη θαη ην θιεηδί γηα λα αλαδπζνχλ ζθέςεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηα βαζηά θξπκκέλα ζε κηα δηεμνδηθή ζπδήηεζε κε απξφβιεπηε 

αξρή, εμέιημε θαη ηέινο» (Κνληνγηάλλε,1999:13). 

  «Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ δε παξνπζηάδεη θαη ε πιεπξά ησλ εζνπνηψλ νη νπνίνη 

ζαλ αθξνβάηεο ρσξίο ην πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ-ηελ αζθάιεηα ηεο ζεαηξηθήο 

ζχκβαζεο- πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζζνχλ δπν πξαγκαηηθφηεηεο: απηή πνπ 

θαηαζθεπάδνπλ νη ίδηνη θη απηή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν θαη 

ρξφλν» (Babbage,2004:81). «Έλα παξάδεηγκα γηα ην Αφξαην Θέαηξν πνπ 

αλαθέξεη ν ίδηνο ν Boal εκπιέθεη «εζνπνηνχο» πνπ εκθαλίδνληαη σο πειάηεο ζε 

έλα εζηηαηφξην. Έλαο απφ ηνπο εζνπνηνχο αξρίδεη λα ηξαβά επάλσ ηνπ ηελ 

πξνζνρή παξαγγέιλνληαο θαγεηφ θαη δειψλνληαο ζηε ζπλέρεηα πσο αδπλαηεί 

λα πιεξψζεη ηνλ ινγαξηαζκφ. Πξνθαιείηαη ζχγθξνπζε θαη παξεκβαίλνπλ άιινη 

εζνπνηνί γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηνλ πξψην εζνπνηφ» (απνπηδή,1998). 

 

vi. Φσηνξνκάληδν 

 «ην θωηνξνκάληδν παξνπζηάδεηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ε πινθή θάπνηνπ 

πιηθνχ φπσο εθείλα πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλήζσο ζηα πεξηνδηθά, δίρσο λα 

απνθαιπθζεί ε πεγή. ηε ζπλέρεηα, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα 

παξνπζηάζνπλ ηελ ηζηνξία. ην Θέαηξν Φσηνξνκάληδν νη ζθελέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη κεηαθέξνληαη κε παηγληψδε ηξφπν ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Απηφ γίλεηαη πξηλ δνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ην θσηνξνκάληδν, 
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εηδάιισο ζα εδξαησλφηαλ απιψο ε παζεηηθφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε ηα 

δξψκελα. Έπεηηα ε ηζηνξία πνπ παξνπζηάζηεθε ζπγθξίλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή 

ηζηνξία φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πεγή. Σέινο, αλαιχνληαη νη απνθιίζεηο θαη νη 

δηαθνξέο» (Boal,2001:65). 

  Ζ ηδενινγηθή αλάιπζε πνπ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο θαη κφλν φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα παξνπζηάζνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαη αλ θαη 

πνιιέο θνξέο πξνβιέςηκε θαηάζηαζε εξκελεχνληάο ηε, είλαη απαξάκηιιεο 

ζεκαζίαο. Ο Boal ππνζηεξίδεη φηη, φηαλ ε ηζηνξία παξνπζηάδεηαη 

πξνεγνπκέλσο απφ απηνχο πνπ ελ ζπλερεία ζα θιεζνχλ λα εζηηάζνπλ ζηελ 

απζεληηθή ηεο εθδνρή, απνπνηνχληαη ηεο αδξάλεηάο ηνπο θαη ζθέθηνληαη 

πεξηζζφηεξν θξηηηθά (Freire,2000:41). «Έηζη, ζα είλαη πιένλ πξνεηνηκαζκέλνη 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα ηδενινγήκαηα πνπ θξχβνληαη ηφζν ζε απηέο ηηο 

εηθνλνγξαθεκέλεο ηζηνξίεο φζν θαη ζε άιιεο κνξθέο πνιηηηζηηθήο θαη 

ηδενινγηθήο θπξηαξρίαο. Ζ ηερληθή απηή κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

αλαιπζνχλ ηειενπηηθά πξνγξάκκαηα» (MacDonald&Rachel,2000:44). 

vii. Αλαηξνπή ηεο Καηαπίεζεο 

  ε απηή ηε ηερληθή, ν Boal δεηά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαζχξεη απφ ηηο 

αλακλήζεηο ηνπ θάπνηα ζηηγκή πνπ αηζζάλζεθε ηδηαίηεξα θαηαπηεζκέλνο, δελ 

αληέδξαζε ζ‟ απηήλ ηελ θαηαπίεζε θαη έδξαζε ελάληηα ησλ επηζπκηψλ ηνπ 

(Babbage,2004:17). «Δμεγεί πσο είλαη απαξαίηεην λα επηιεγεί θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ παξά θάπνηα αθεξεκέλε αίζζεζε ηεο θαηαπίεζεο. Ο 

ζπκκεηέρσλ πεξηγξάθεη ην ζπκβάλ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αλαζπγθξνηεί θαη 

αλαπαξηζηά καδί κε άιινπο ζπκκεηέρνληεο πνπ ν ίδηνο επηιέγεη» 

(Γθφβαο&Καηζαξίδνπ&Μαπξέαο,2012:10-12). ηε ζπλέρεηα, επαλαιακβάλεηαη 

ην ίδην γεγνλφο, κε ηε δηαθνξά φηη φζν νη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο ππνδχνληαη 

ην ξφιν ηνπ θαηαπηεζηή, ν θαηαπηεζκέλνο θαιείηαη λα αληηδξάζεη θαη λα επηβάιεη 

ηα ζέισ ηνπ. Ζ ζχγθξνπζε πνπ πξνθχπηεη, ζπκβάιιεη ζηελ ηφλσζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο δίλνληαο ηελ ειπίδα πσο φινη κπνξνχκε λα αληηδξάζνπκε ζε 

φ,ηη εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη αδχλαην (MacDonald, S. & Rachel,2000:47). 

viii. Θέαηξν Μύζνο 

 «Σν Θέαηξν Μχζνο δελ είλαη ηίπνηε πέξα απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο πξνθαλνχο 

αιήζεηαο πνπ θξχβεηαη κέζα ζε έλαλ κχζν φηαλ θαλείο αθεγεζεί κε ηξφπν 

ινγηθφ ηελ ηζηνξία θαη απνθαιχςεη ηελ αιεζηλή ηεο δηάζηαζε. Λ.ρ., ζε έλαλ 

ζξχιν ζρεηηθά κε ηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Σζεθέλ ππνζηεξίδεηαη πσο ε 
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ιηκλνζάιαζζα απνθηήζεθε κέζα απφ ηελ «απψιεηα» ηεο κεγαιχηεξεο θφξεο 

ηνπ ηδηνθηήηε, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα εθείλν πνπ ζπλέβε ήηαλ φηη ν 

ηδηνθηήηεο αγφξαζε ηε ιηκλνζάιαζζα. Λέγεηαη πσο ε θφξε ζπζηάζηεθε γηα ράξε 

ησλ πνιηηψλ θαη απφ αγάπε πξνο ηνλ παηέξα ηεο, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπιήζεθε απφ ηνλ παηέξα γηα λα απνθηήζεη εθείλνο ηελ θεξδνθφξν ιίκλε»  

(Fleming,1995:33-35). Ο Boal επηζεκαίλεη: 

«εκαληηθφ είλαη λα κε ζεσξεζνχλ αλνεζίεο εμ αξρήο νη δεηζηδαηκνληθέο 

πξνθαηαιήςεηο αιιά λα απνθαιπθηεί ε θαηαγσγή θαη ε θαηάρξεζή ηνπο» 

(Boal,1979:89). 

ix. Αλαιπηηθό Θέαηξν 

 «Έλαο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο αθεγείηαη θάπνηα ηζηνξία θαη νη εζνπνηνί ηελ 

παξνπζηάδνπλ ακέζσο απηνζρεδηάδνληαο. ηε ζπλέρεηα, θάζε ραξαθηήξαο 

αλαιχεηαη σο πξνο ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ θαη νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα 

επηιέμνπλ έλα θπζηθφ αληηθείκελν πνπ ζα ζπκβνιίδεη θάζε ξφιν. Σν ζχκβνιν 

γηα ηνλ παηξηάξρε κπνξεί λα είλαη γηα κηα θνηλφηεηα έλα πνξηνθφιη, θαζφηη 

πξφθεηηαη γηα ην άηνκν πνπ θαηέρεη ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ. Αθνχ αλαιπζνχλ νη 

ραξαθηήξεο, επηρεηξείηαη εθ λένπ λα παξνπζηαζηεί ε ηζηνξία, εηνχηε ηε θνξά 

φκσο αθαηξψληαο αξρηθψο νξηζκέλα ζχκβνια απφ θάζε ραξαθηήξα, 

αθνινχζσο θαη νξηζκέλνπο θνηλσληθνχο ξφινπο. Δπί παξαδείγκαηη, ε ηζηνξία ζα 

είρε άιιε κνξθή αλ ν ιεζηήο θνξνχζε ηε ζηνιή αζηπλνκηθνχ θαη αλ ν φκεξνο 

είρε πεξίζηξνθν. Μέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ, νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη 

φηη νη ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ δελ είλαη έλα απνθιεηζηηθφ θαη πξσηφγνλν 

απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο ςπρνινγίαο. Μέζα απφ ην ππνθείκελν εθθξάδεηαη 

θαη ε θνηλσληθή ζέζε ηνπ» (Boal,2001,ζ.67). 

x. Σειεηνπξγίεο θαη κάζθεο 

 «Απηή ε ηερληθή επηρεηξεί λα απνθαιχςεη ηελ ηδενινγηθή ππεξδνκή κηαο 

θνηλσλίαο κέζσ ηειεηνπξγηψλ. Χο «ηειεηνπξγίεο» ζεσξνχληαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή ζηεξεφηππα ζρήκαηα αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ· ηα πξνζσπεία 

ζπκπεξηθνξάο πνπ επηβάινπλ απηά ηα ζρήκαηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη 

αλάινγα κε ηνπο ξφινπο πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζηελ θνηλσλία. Γηα παξάδεηγκα: 

έλαο άλζξσπνο πεγαίλεη ζηνλ ηεξέα γηα λα νκνινγήζεη ηηο ακαξηίεο ηνπ. Παξά 

ηελ αηνκηθή ηαπηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ηεξέα (ελδέρεηαη λα είλαη ν ηεξέαο 

γαηνθηήκνλαο θαη ν άλζξσπνο κηζζσηήο ή ην αληίζηξνθν) ην ηππηθφ ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ζα παξακείλεη ην ίδην» (Boal,2001,ζ.66). 
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  Ο ίδηνο ν Boal επηζεκαίλεη φηη απηή ε ηερληθή θαηαηάζζεηαη ζηηο πην πινχζηεο 

ηερληθέο, θαζψο ελέρεη πνιιέο παξαιιαγέο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ εμαξηάηαη 

απφ ηε δεκηνπξγηθφηεηα θάζε εκςπρσηή (Boal,2001:66). «Ζ ίδηα ηειεηνπξγία, 

ι.ρ., κπνξεί λα εμεξεπλεζεί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

πξνζσπείσλ ή κπνξεί λα παξνπζηαζηεί απφ αλζξψπνπο κε δηαθνξεηηθή ηαμηθή 

πξνέιεπζε» (Boal,1979:47). 

  

 

 

xi. Ννκνζεηηθό Θέαηξν 

 «Όηαλ ν Boal ήηαλ Γεκνηηθφο χκβνπινο ζην Rio de Janeiro, δεκηνχξγεζε έλα 

λέν είδνο ζεάηξνπ πνπ ην απνθάιεζε Ννκνζεηηθφ Θέαηξν θαη πνπ είρε σο 

ζθνπφ λα δνζεί ζηνπο ςεθνθφξνπο ηνπ ε επθαηξία λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε 

ηνπο. Σν δεηνχκελν ήηαλ λα αλνίμεη έλαο δηάινγνο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο θαη 

ηνπο ζεζκηθνχο θνξείο ψζηε λα πξνθχςεη κηα ξνή εμνπζίαο αλάκεζα ζηηο δχν 

νκάδεο. Ο Boal απνθαιεί απηφ ην είδνο λνκνζεηηθήο δηεξγαζίαο «κεηαβαηηθή 

δεκνθξαηία», ε νπνία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ άκεζε δεκνθξαηία (φπσο απηή 

εθαξκνδφηαλ ζηελ αξραία Διιάδα) θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία» 

(Boal,1998:19). 

  Ζ πξνθεηκέλε ηερληθή ελέρεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ην Θέαηξν Forum, κε ηε 

κφλε δηαθνξά φηη ην εθάζηνηε ζέκα ζα θαζνξηζηεί θαη ζα ιπζεί απφ ηε ζπδήηεζε 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ λφκνπ. Οη ζεαηέο-εζνπνηνί σζηφζν έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλέβνπλ ζην βήκα, εθθξάδνληαο ηε γλψκε ηνπο θαη λα ζπκβάιινπλ έηζη ζε κηα 

λέα λνκνζεζία.(Boal,1998:27-30). 

xii. Οπξάλην Σόμν ηεο Δπηζπκίαο (Rainbow of Desire) 

  Πξφθεηηαη θαη‟ νπζίαλ γηα κηα νκάδα ηερληθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη εθηελψο ζην 

νκψλπκν βηβιίν ηνπ Boal. Οη ηερληθέο ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο 

ζην ζέαηξν Δηθφλα θαη εζηηάδνπλ ζηηο κνξθέο ηεο ςπρηθήο θαηαπίεζεο πνπ 

ππφθεηηαη ν ζπκκεηέρσλ. Απαξαίηεηε είλαη ε χπαξμε ελφο πξσηαγσληζηή θαη 

ελφο αληαγσληζηή. Σέινο, ε ηερληθή απηή θεκίδεηαη γηα ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζην ηνκέα ηεο ςπρνζεξαπείαο (Boal,Routledge,1995:54-55). 
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Κεθάλαιο 3ο 

Σν ζέαηξν Forum – Forum Theatre 

     

      ηα πξψηα ρξφληα ηνπ Θεάηξνπ-Φφξνπκ, φηαλ ην θεληξηθφ πξφβιεκα έξγνπ 

ήηαλ ζπγθεθξηκέλν, ην πξφηππν έηεηλε θαηά γεληθφ θαλφλα πξνο ηνλ επηιεθηηθφ 

ξεαιηζκφ. ηε ζπλέρεηα, φηαλ απηή ε κνξθή Θεάηξνπ άξρηζε λα παίδεηαη ζε 

πνιιέο ρψξεο θαη ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο, ζηηο πέληε επείξνπο ηνπ 



26 

θφζκνπ, εκθαλίζηεθαλ πνιιά άιια ζηηι (Freire,2000:61). Πάξαπηα, ζεκαζία 

δελ έρεη ην ζηηι αιιά ην Θέαηξν-Φφξνπκ λα είλαη θαιφ Θέαηξν! Ζ παξνπζίαζε 

ηνπ πξνηχπνπ πξέπεη λα είλαη απφ κφλε ηεο κηα πεγή αηζζεηηθήο απφιαπζεο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ κέξνπο „Φφξνπκ‟, δειαδή ηεο ζεαηξηθήο ζπδήηεζεο 

ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο, ην ζέακα πξέπεη λα είλαη σξαίν θαη θαινθηηαγκέλν 

(Cohen-Cruz&Schutzman,2006:15). 

      «Τπάξρεη µφλν έλαο Πξσηαγσληζηήο -ν θαηαπηεδόκελνο- πνπ είλαη ν 

απειπηζκέλνο θαη απηφο πνπ βξίζθεηαη ζε αδηέμνδν. Αληίζεηα, ν Αληαγσληζηήο 

–Καηαπηεζηήο- κπνξεί λα είλαη πνιινί. Σν ξφιν ηνπ ξπζκηζηή ηεο δξάζεο 

αλαιακβάλεη ν «κεζνιαβεηήο» (jocker). ε µηα παξάζηαζε Forum 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ Πξσηαγσληζηή απφ ην θνηλφ, πνπ 

έηζη δελ κέλνπλ ζεαηέο, αιιά γίλνληαη spect-actors δειαδή „ζεαηέο –εζνπνηνί‟» 

(Boal,2001:102). Ζ πινπνίεζε ελφο πξνηχπνπ πεξλάεη θαηά πξνηίκεζε κέζα 

απφ ην Θέαηξν-Δηθφλα. Καη πην ζπγθεθξηκέλα απφ κηα ζεηξά ηερληθέο απηνχ ηνπ 

ζεαηξηθνχ είδνπο, νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ νηθνδφκεζε ηνπ ηππηθνχ πνπ 

ζσκαηνπνηεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δίλαη απαξαίηεην νη ζεαηέο-εζνπνηνί λα 

βιέπνπλ ηηο θαηαπηέζεηο θαη φρη απιψο λα καζαίλνπλ γη‟ απηέο-απηφ είλαη ζέαηξν 

(Boal,1998:55)! 

     Απελαληίαο, άιια ηππηθά δελ έρνπλ ηίπνηε ην ζεαηξηθφ θαη δελ θηλεηνπνηνχλ. 

Καη ν θίλδπλνο κηαο θησρήο ζθελνζεζίαο είλαη φηη κπνξεί λα παξαζχξεη ηνπο 

ζεαηέο-εζνπνηνχο ζε ιεθηηθέο κφλν ζπδεηήζεηο πάλσ ζηηο ελδερφκελεο ιχζεηο, 

αληί λα έρνπλ κηα ζεαηξηθή πξνζέγγηζε. Σν ζέαηξν Φφξνπκ είλαη πάληα δπλαηφ, 

φηαλ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, γίλεηαη κνηξνιαηξηθφ 

ζέαηξν (Saldama,2005:123). 

        «Όινη καδί «θάλνπλ πξφβα ηελ αιιαγή». Ζ θνηλσλία αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα 

κηθξφηεξα θχηηαξά ηεο. Σα ζπνπδαία δεηήκαηα άιισζηε θαη απηά πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη σο κεγάια, είλαη ραξαγκέλα ζηα πην κηθξά πξνζσπηθά ζέκαηα. 

Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ είλαη ζέαηξν ζε πξψην πξφζσπν πιεζπληηθνχ 

αξηζκνχ. Αξρίδεη νπσζδήπνηε µε µηα πξνζσπηθή ηζηνξία, αιιά αλ απηή δε γίλεη 

θνηλή, ιέεη ν Boal, δελ πεηπραίλεη ην ζηφρν ηεο» (Cohen-

Cruz&Schutzman,2006:42). «ε µηα νκάδα ζεαηψλ- εζνπνηψλ θαζέλαο βιέπεη 

ην «θνηλφ» πξφβιεκα θαη ελεξγεί εθ κέξνπο θαη ησλ άιισλ»  (Boal,1998:34-35).  
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    Σν ζεκαληηθφ ζην Θέαηξν Φφξνπκ είλαη λα πξνθιεζεί κηα θαιή ζπδήηεζε 

απφ φ,ηη λα βξεζεί κηα θαιή ιχζε. Γηφηη απηφ πνπ σζεί ηνπο ζεαηέο λα κπνπλ 

ζην παηρλίδη είλαη ε ζπδήηεζε, θαη φρη ε ιχζε, πνπ ίζσο βξεζεί, ίζσο φρη 

(Woodson,2012:40). Αθφκα θη αλ βξεζεί ε ιχζε, κπνξεί λα είλαη θαιή γη‟ απηφλ 

πνπ ηελ πξφηεηλε ή ζηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο ζπδήηεζεο, φκσο φρη απαξαίηεηα 

ρξήζηκε ή εθαξκφζηκε γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ Φφξνπκ 

(Γέξνπ,1977:41). 

     Μεγάιε ζεκαζία ζε απηφ ην ζεαηξηθφ είδνο ελέρεη ν ξφινο ηνπ κπαιαληέξ. 

Μπαιαληέξ είλαη ην φλνκα πνπ δίλνπκε ζηνλ ηειεηάξρε ηνπ ζεάκαηνο-θφξνπκ 

(Boal,2001:42). Ο θαζέλαο έρεη ηε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά 

απέλαληη ζην θνηλφ. Τπάξρνπλ σζηφζν κεξηθνί απαξέγθιηηνη θαλφλεο πνπ 

ξπζκίδνπλ απηφ ην ξφιν (Boal,1992:76) : 

1. Ο κπαιαληέξ πξέπεη λα απνθεχγεη θάζε είδνο ρεηξαγψγεζεο ή 

επεξεαζκνχ ηνπ ζεαηή. Γελ πξέπεη λα βγάδεη ζπκπεξάζκαηα πνπ δελ 

είλαη εκθαλή. Πξέπεη πάληα λα ζέηεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ ππφ 

ακθηζβήηεζε θαη ε δηαηχπσζή ηνπο λα γίλεηαη κε εξψηεζε θαη φρη κε 

θαηάθαζε (Boal,1992:77). 

2. Ο κπαιαληέξ δελ απνθαζίδεη πνηέ απφ κφλνο ηνπ. Γηαηππψλεη ηνπο 

θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ, αιιά απνδέρεηαη απφ ηελ αξρή πσο ην θνηλφ, 

κπνξεί λα ηνπο ηξνπνπνηήζεη, αλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν θαηά ηε κειέηε 

πξνηεηλφκελνπ ζέκαηνο (Boal,1992:77). 

3. Ο κπαιαληέξ πξέπεη δηαξθψο λα απεπζχλεη ηηο ακθηβνιίεο ζην θνηλφ, 

ψζηε λα είλαη απηφ πνπ απνθαζίδεη. Δίλαη έηζη ή δελ είλαη έηζη; Δίλαη 

ζσζηφ ή ιάζνο; Καη θπξίσο ζε ζρέζε κε ηηο παξεκβάζεηο ησλ ζεαηψλ-

εζνπνηψλ: ζπρλά έλαο ζα ιέεη „ΣΟΠ‟, πξνηνχ ν πξνεγνχκελνο ζεαηήο-

εζνπνηφο ηειεηψζεη ηελ παξέκβαζή ηνπ. Ο κπαιαληέξ πξέπεη λα ηνλ 

θάλεη λα πεξηκέλεη ψζπνπ ν πξψηνο λα ηειεηψζεη ηε δξάζε πνπ 

πξνηείλεη, αιιά επίζεο πξέπεη λα κπνξεί λα αηζζαλζεί ηελ επηζπκία ηνπ 

θνηλνχ, ην νπνίν κπνξεί λα έρεη θαηαιάβεη ηελ πξνηεηλφκελε δξάζε θαη 

λα ζέιεη λα πξνρσξήζεη παξαπέξα (Boal,1992:78). 
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4. Ο κπαιαληέξ πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο κε φιεο ηηο „καγηθέο‟ ιχζεηο. 

Μπνξεί λα δηαθφςεη ηε δξάζε ελφο ζεαηή-πξσηαγσληζηή, αλ ζεσξήζεη 

απηή ηε καγηθή δξάζε αδχλαηε: καγηθή κε ηελ έλλνηα ηνπ πξντφληνο ηεο 

θαληαζίαο. Γελ πξέπεη φκσο απηφο λα απνθαλζεί πσο είλαη καγηθή, αιιά 

λα ξσηήζεη ην θνηλφ. Μεξηθέο θνξέο νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο βξίζθνληαη 

ζηνλ αληίπνδα ηνπ καγηθνχ, είλαη αλεπαξθείο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν 

κπαιαληέξ πξέπεη λα παξνηξχλεη ηνπο ζεαηέο-εζνπνηνχο λα βξνπλ 

ιχζεηο πην δξαζηηθέο. Ζ καγηθή ιχζε μεγειάεη, φκσο ε αλεπαξθήο ιχζε 

θάλεη ην θνηλφ παζεηηθφ (Boal,1992:78). 

5. Ζ ζηάζε ηνπ ζψκαηνο ηνπ κπαιαληέξ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Μεξηθνί 

κπαιαληέξ κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκφ λα αλαθαηεχνπλ κε ην θνηλφ, λα 

θαζίζνπλ καδί κε ηνπο άιινπο ζεαηέο-εζνπνηνχο. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη αλαζηαιηηθά. Κάπνηνη άιινη, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζηέθνληαη, 

αθήλνπλ λα δηαθαίλνληαη νη ακθηβνιίεο ηνπο, ε αλαπνθαζηζηηθφηεηά 

ηνπο, αθφκε θαη ε αηνικία ηνπο. Όκσο, φ,ηη δηαδξακαηίδεηαη πάλσ ζηε 

ζθελή, δειαδή φιεο νη εηθφλεο πνπ δεκηνπξγεί ην ζψκα ηνπ κπαιαληέξ ή 

ησλ εζνπνηψλ ή ηα αληηθείκελα είλαη ζεκαληηθέο εηθφλεο. Αλ ν κπαιαληέξ 

πάλσ ζηε ζθελή είλαη θνπξαζκέλνο ή κπεξδεκέλνο, ζα κεηαδψζεη κηα 

εηθφλα θνπξαζκέλε ή κπεξδεκέλε ζηνπο ζεαηέο. Αλ, αληηζέησο, ν 

κπαιαληέξ δείρλεη κε ην ζψκα ηνπ κηα ζηάζε πξνζεθηηθή θαη δπλακηθή, 

απηφο ν δπλακηζκφο κεηαδίδεηαη ζηνπο ζεαηέο-εζνπνηνχο. Χζηφζν δελ 

πξέπεη λα ζπγρχδεηαη ν δπλακηζκφο κε ηελ επηβνιή ζην θνηλφ 

(Boal,1992:78-79). 
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Κεθάλαιο 4ο 

Οη επηξξνέο ζηε δηακόξθσζε ηεο ζεαηξηθήο ζθέςεο ηνπ Augusto Boal 

 

  

    «Σα πξφηππα ηνπ Boal, ήηαλ ν Bertolt Brecht θαη ν Konstantin Stanislawski. 

Γηα ην ιφγν απηφ ηνλ απαζρνινχζε ε αιιαγή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ 

ζεάηξνπ. Ζ εχξεζε ιχζεο ζε θνηλσληθά πξνβιήκαηα, κέζσ ηνπ 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο πνιηηηθήο κέζα απφ ην ζέαηξν»  (Russo,2003:56-57). 

«Ζ αξρηθή ηδέα ηεο άξζεο ηεο απφζηαζεο αλάκεζα ζην δίδπκν «ζθεληθφο 

ρψξνο – ζεαηήο» πεγάδεη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν βξαδηιηάλνο Augusto Boal 

θαηαλφεζε ην έξγν ηνπ Brecht, ηδίσο κάιηζηα ηα ιεγφκελα «Γηδαθηηθά Έξγα» 
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ηνπ. ην ζεκείν απηφ ε εκβιεκαηηθή κνξθή ηνπ Walter Benjamin ζεσξείηαη πσο 

δηαδξακάηηζε θαηαιπηηθφ ξφιν» (Russo,2003:76). 
   Ο βξαδηιηάλνο ζθελνζέηεο θαη δξακαηνπξγφο εθνδίαζε κέζνπ ηνπ Θεάηξνπ 

ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, φρη κφλν ζηε ζεσξία αιιά θαη ζηελ πξάμε ην ηππηθφ κέξνο 

κηαο παξάζηαζεο. (Gigli,Tolomelli,Zanchettin,2008:30). Δπεξεαζκέλν απφ ηελ 

Παηδαγσγηθή ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ηνπ Paulo Freire ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαιιηηερληθή εκπεηξία πνπ απέθηεζε απφ ηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηε Βξαδηιία αιιά 

θαη ηνλ ππφινηπν θφζκν, ην ζεαηξηθφ ζχζηεκα ηνπ Boal εμ‟ νινθιήξνπ, κε ηα 

κέζα θαη ηα εξγαιεία πνπ ζπληζηά, πξνζδίδεη έλα κε ζπκβαηηθφ αιιά θαηλνηφκν 

είδνο ζεάηξνπ κε αηζζεηέο δηαθνξέο απφ ην ιατθφ ζέαηξν (Babbage,2004:55). 

Οη αφξαηεο κάζθεο ησλ ζεαηψλ-εζνπνηψλ, ηνπο επηηξέπνπλ λα επεμεξγαζηνχλ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνλ ηξφπν κε ην νπνίν έρνπλ επηιέμεη ζπλεηδεηά ή 

αζπλείδεηα λα δνπλ. «Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ αληηιήςεηο, εξκελεχεη θαη 

ηελ πξφηαζε ηνπ Βrecht, αξρίδνληαο απφ ην δήηεκα ηνπ θνηλνχ πνπ θαιείηαη ην 

ζέαηξν λα νδεγήζεη πξνο ηελ θξηηηθή ζθέςε» (Gigli, Tolomelli, 

Zanchettin,2008:45). 

  Δλψ, φκσο, ε κπξερηηθή δξακαηνπξγία πνπ αληηηίζεηαη ζην Θέαηξν ησλ 

Φεπδαηζζήζεσλ, δείρλεη λα έρεη επεξεάζεη ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, απηφ 

δελ ζεκαίλεη πσο θαηαξγεί θάζε ξεαιηζηηθφ ζηνηρείν. Αληηζέησο, γηα ηνλ Boal, 

δελ πθίζηαηαη θαλ ην δήηεκα επηινγήο αλάκεζα ζην ξεαιηζηηθφ θαη θαληαζηηθφ 

ζηνηρείν παξφιν πνπ θάλεη ρξήζε θαη ησλ δχν.(Babbage,2004:8). 

  «Απφ ηφηε πνπ παξαθνινχζεζα καζήκαηα ηνπ  Actor‟s Studio, κε 

ζπλαξπάδνπλ νη εζνπνηνί πνπ πξαγκαηηθά δνπλ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο – 

πεξηζζφηεξν απφ φ, ηη εθείλνη πνπ ππνθξίλνληαη πσο ην θάλνπλ. Σν λα βιέπεηο 

έλαλ/κία εζνπνηφ λα κεηακνξθψλεηαη, λα δίλεη δσή ζηηο κχρηεο πξνζσπηθφηεηέο 

ηνπ/ηεο, είλαη ππέξνρν. Δίλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα θαηαλνήζεη θαλείο ηνλ 

άλζξσπν: βιέπνληαο ηνλ εζνπνηφ φηαλ δεκηνπξγεί» (Boal,2001:129). 

  Ο Paulo Freire ινηπφλ, σο ζπληνπίηεο ηνπ, γξάθεη ην ,χςηζηεο ζεκαζίαο γηα ην 

ζεαηξηθφ ρψξν, βηβιίν, Pedagogy of the oppressed (Freire,2000:31).  

   «Παξφηη ιεπθφο κε νηθνλνκηθή επρέξεηα ππήξμε ππνζηεξηθηήο ηεο καξμηζηηθήο 

ζεσξίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ φιν ηνπ ην έξγν απεπζχλνληαλ ζηα θαηψηεξα 

ιατθά ζηξψκαηα, δειαδή ηνπο θησρνχο θαη θαηαπηεζκέλνπο αλζξψπνπο» 

(Babbage,2004:67). 
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   «Δπίζεο ην έξγν ηνπ βαζίδνληαλ ζηελ καηεπηηθή ηερληθή ηνπ σθξάηε. Σν 

Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ αζρνιείηαη κε απηφ πνπ είκαζηε θαη φρη κε απηφ πνπ 

θάλνπκε. Με δηαθνξεηηθέο ηερληθέο θαη παηρλίδηα ινηπφλ πξνζπαζεί λα καο 

βγάιεη απηφ πνπ ήδε έρνπκε κέζα καο αιιά ην αγλννχκε, ή ην θαηαπηέδνπκε. 

Υαξαθηεξηζηηθά έιεγε πσο „κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηήζεσλ καο 

αλαθαιχπηνπκε απηφ πνπ ήδε μέξνπκε‟» (Babbage,2004:51). 

     Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ δείρλεη ινηπφλ λα έρεη επεξεαζηεί ζεκαληηθά 

απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ Paulo Freire, ν νπνίνο ελ ζπλερεία ζπγγξάθεη ην 

ζεκειηψδεο έξγν „Η Παηδαγωγηθή ηωλ Καηαπηεζκέλωλ’ (Freire,2000:29). Δθεί 

δηαηππψλεη θαη γλσζηνπνηεί ηε ζεσξία ηνπ πεξί ηεο αλζξψπηλεο ππάξμεσο, ε 

νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ ιφγν, ζηε δξάζε θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ. Ζ αιιαγή ηνπ 

θφζκνπ θαηά ηνλ Freire, εμαξηάηαη σο επί ην πιείζηνλ ζηνλ αλζξψπηλν ιφγν 

φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ πξάμε θαη απηφ είλαη απζαίξεην δηθαίσκα φισλ 

(Freire,2000:88). «Αληιψληαο ηδέεο ν Βoal απφ απηέο ηηο ζέζεηο θαη πηνζεηψληαο 

ην αίηεκα ηνπ Freire γηα  απνδπλάζηεπζε ηνπ αλζξψπνπ, πξφηεηλε έλα ζέαηξν 

ζπκκεηνρήο κε ζηφρνπο ηελ «εμέγεξζε» θαη ηελ «αιιαγή». Σν ζέαηξν απηφ  ην 

νλφκαζε «Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ» κε θξχβνληαο ηνλ θαηαιπηηθφ ξφιν πνπ 

δηαδξακάηηζε ε γλσξηκία ηνπ κε ηνλ Freire ζηελ γέλλεζε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο» (Freire, 2000:61). 

  Σφζν ν Paulo Freire φζν θαη ν Augusto Boal βξέζεθαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 70 

εμφξηζηνη ζηελ Δπξψπε, επεξεάδνληαο ηελ επξσπατθή ζεαηξηθή παξαγσγή. Σα 

εξγαζηήξηα ηνπ Boal ζηε νπεδία, ηε Φηιαλδία, ηελ Πνξηνγαιία, ηελ Ηηαιία, ηε 

Γαιιία θαη ην Βέιγην, άθεζαλ ηα ίρλε ηνπ θαη ζηε ζρνιηθή ζεαηξηθή παξαγσγή 

(Babbage, 2004:12). 
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ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 

 

Κεθάλαιο 1ο 

Σν βηνγξαθηθό ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ΄΄Krila΄΄ θαη ησλ δξάζεώλ ηεο 

 

 

    Ζ Krila είλαη κηα ζπιινγηθή νκάδα εθπαηδεπηψλ, εζνπνηψλ, ζθελνζεηψλ, 

εξεπλεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ φισλ ησλ βαζκίδσλ πνπ αζρνινχληαη κε ην 

Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ.  

   Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ε νκάδα θαηάθεξε λα εδξαησζεί ηφζν απφ ηνπο 

ηδξπηέο ηεο φζν θαη απφ ηνπο ελ γέλεη ζπληαμηδηψηεο ηεο, νη νπνίνη 

ζπλαληήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηερληθψλ θαηάξηηζεο ηνπ ΘηΚ  θαη νη νπνίνη 

κνηξάζηεθαλ εμ‟ αξρήο ηηο ηδέεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο 
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κεζφδνπ ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο δσήο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο έξεπλαο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο. Με απψηεξν ζθνπφ 

ηε δηεχξπλζε θαη πξνψζεζε ηεο κεζφδνπ ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, ν 

ζεαηξηθφο φκηινο ΄΄Krila΄΄ έρεη επεθηαζεί ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ηνλ αξρηθφ 

αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο, έρνληαο απνθηήζεη κεγάιε πείξα ζηελ νπνία 

ζπκβάιινπλ θαηά πνιχ θαη νη ζπλεξγαζίεο κε νξγαλψζεηο θαη παλεπηζηεκηαθά 

ηδξχκαηα ηεο Μπνιφληα (Curocci,2008,ζ.33). 

    Ζ Krila ζήκεξα έρεη εμειηρζεί σο έλα κσζατθφ δεμηνηήησλ πνπ θπκαίλεηαη 

απφ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία έσο ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο θαη ηελ έξεπλα, θαη είλαη ζε ζέζε λα επηθνηλσλήζεη κε πνιινχο 

νκντδεάηεο ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά ηδξχκαηα, ζρνιεία, παλεπηζηήκηα, 

ζπιιφγνπο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη άηνκα κε εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

. Μηα ηδηαηηεξφηεηα άιισζηε απηήο ηεο νκάδαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη 

αθξηβψο λα ελζαξξχλεη ηνλ δηάινγν θαη ηε ζπδήηεζε ελ φςεη ηεο θνηλσληθήο 

ζπκκεηνρήο, κέζσ ηεο δηάδξαζεο θαη ηεο εκπινθήο3 . 

 

 

Κεθάλαιο 2ο 

Ιδξπηηθά ζηειέρε θαη κέιε ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ΄΄Krila΄΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro Tolomelli  
      
         Δθπαηδεπηηθφο ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα. Σν Γηδαθηνξηθφ 

ηνπ έρεη ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε  ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Φισξεληίαο. Δίλαη Λέθηνξαο ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Αγσγήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μπνιφληα. Ζ ζεαηξηθή θαηάξηηζή ηνπ 
                                                           
3
 Για την αναλυτικότερη παρουςίαςη τησ παραπάνω Θεωρίασ βλζπε Krila-teatro dell’ Oppresso- Il 

Teatro dell’ Oppresso . Διαθζςιμο ςτον δικτυακό τόπο, http://www.teatrodelloppresso.it/  (τελευταία 
πρόςβαςη 05/01/2016). 

http://www.teatrodelloppresso.it/
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ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηα εξγαζηήξηα di Tanino De Rosa, il Corso Triennale in 

TdO dell‟Associazione Giolli di Livorno θαη έρεη ζπκκεηάζρεη σο εζνπνηφο ζε 

δηάθνξεο ζεαηξηθέο παξαγσγέο. Γηεμάγεη ζεαηξηθά εξγαζηήξηα γηα παηδηά θαη 

εθήβνπο. Δπίζεο, είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο ζεαηξηθή νκάδαο ΄΄Krila΄΄. 

 

 

 

Alessandro Zanchettin 

 

               Δθπαηδεπηηθφο, Γηαρεηξηζηήο ηεο θνηλσληθήο δηακεζνιάβεζεο θαη 

Δθπαηδεπηήο ελειίθσλ. Μέληνξαο ηεο ηερληθήο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ 

ηεο ΄΄Krila΄΄, ζπλέβαιε ζηελ θαζηέξσζε ζεαηξηθψλ κεζφδσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Δίλαη ζχκβνπινο γηα ηελ επνπηεία ζε ζρνιεία θαη ζε θέληξα 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο. Γηδάζθεη κεζφδνπο θαη ηερληθέο ζε εξγαζηαθέο 

νκάδεο, ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μπνιφληα, πνπ είλαη έδξα ηεο Reggio 

Emilia. Αζρνιείηαη επίζεο κε ηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε, ηνλ πεηξακαηηζκφ, ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαηλνηνκία θαη επηθνηλσλία θαζψο επίζεο θαη ηελ παηδαγσγηθή 

ζρέζε θαη ηηο ζπγθξνχζεηο. Δπίζεο, είλαη ηδξπηηθφ κέινο ηεο ζεαηξηθή νκάδαο 

΄΄Krila΄΄. 

 
 
 
 

Alessandra Gigli 

    Παηδαγσγφο, εθπαηδεπηηθφο, ζχκβνπινο επηθνηλσλίαο θαη 

κνπζηθνζεξαπεχηξηα κε δηδαθηνξηθφ ζηελ παηδαγσγηθή. Δδψ θαη 15 ρξφληα 

εκςπρψλεη νκάδεο κε ηελ κέζνδν T.O ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζηελ ελδνπξνζσπηθή θαη 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία. Καζεγήηξηα ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μπνιφληα, ζην 

ηκήκα Δθπαίδεπζεο, δηεμάγεη παηδαγσγηθά ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα, 

ζηεξηδφκελε ζηε κεζνδνινγία ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο. 
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Giulia Allegrini 

 

          Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηεο ζηηο Πνιηηηθέο Δπηζηήκεο θαη ηε δηαηξηβή ηεο 

ζην εμσηεξηθφ, ζην Κέληξν γηα ηελ Γηαρείξηζε πγθξνχζεσλ ζην Δζληθφ 

Παλεπηζηήκην ηεο Ρνπάληα, δηεξεπλά ην ζέκα ηεο δηακεζνιάβεζεο γηα ηελ 

επίιπζή ζπγθξνχζεσλ, παξαθνινπζψληαο έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ απηφλνκε επαξρία ηνπ Bolzano, επηηπγράλνληαο ηελ 

πξφθξηζε ΄΄ Ο/Ζ Μεζνιαβεηήο ηεο επαγγεικαηηθήο ζχγθξνπζεο ΄΄. Δξγάδεηαη 

σο ζπληνληζηήο θαη αξσγφο ησλ έξγσλ ηνπ ελ ιφγσ ζεαηξηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ 

πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ λέσλ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο θνηλφηεηαο, σο 

εθπαηδεπηήο ηεο δεκηνπξγηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπγθξνχζεσλ ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ 

φζν θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Δξγάδεηαη ήδε ηέζζεξα ρξφληα σο εζνπνηφο θαη 

εθπαηδεπηήο ζε έξγα ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ηνπ Οκίινπ ΄΄Krila΄΄. 

 
 

Manuela Ara 

 

      Ζζνπνηφο, θιφνπλ, δηαζθεδαζηήο, αθνχξαζηνο νξγαλσηήο ησλ θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ θαη ηδξπηηθφ κέινο δηάθνξσλ ηνπηθψλ 

πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ηεο Μπνιφληα. Ζ Manuela είλαη επίζεο κέινο ηεο 

πνιηηηζηηθήο έλσζεο ΄΄Il Camaleonte nel rusco ΄΄ κε ηελ νπνία ε ΄΄Krila΄΄ 

ζπλεξγάζηεθε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηα πξψηα ηεο βήκαηα. 

 

Silvia Demozzi 
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      Πξαγκαηνπνηεί ηε δηδαθηνξηθή ηεο έξεπλα ζην Σκήκα Δπηζηεκψλ ηεο 

Αγσγήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μπνιφληα. Έρεη παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

ζρεηηθά κε ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ηνπ Θεαηξηθνχ Οκίινπ ΄΄Krila΄΄ θαη ην 

παξαδνζηαθφ ζέαηξν ζην Tanino De Rosa. πλεξγάζηεθε γηα πνιιά ρξφληα κε 

ηηο δξάζεηο ηεο ΄΄Krila΄΄ σο πξνπνλεηήο θαη σο εζνπνηφο, ηδίσο κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζηελ εθπαίδεπζε. 

 
 

 

Marta Ilardo 

   

      Πξαγκαηνπνηεί ηε δηδαθηνξηθή ηεο έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο πνπ 

έρεη σο ηίηιν: Η εκπαίδεςζη είναι ζηαδιακή. Παιδαγωγική ηος Θεάηπος ηος 

Καηαπιεζμένος. Ζ έξεπλά ηεο ζηεξίδεηαη ζηηο δξάζεηο ηεο ΄΄Krila΄΄ ζηα πιαίζηα 

ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη απφ ην 2009 είλαη κέινο ηνπ ελ 

ιφγσ ζεαηξηθνχ νκίινπ σο εζνπνηφο θαη  

ζπλεξγάηεο. 

 

 

 Fausto Rizzo Nervo 

 

      Απνθνίηεζε απφ ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ηεο Μπνιφληα, εξγάζηεθε σο 

εθπαηδεπηηθφο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα ζρεηηθά κε ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζε πξψην επίπεδν θαη 

δεχηεξν επίπεδν. Χο εζνπνηφο, έρεη ιάβεη κέξνο ζε αξθεηέο παξαζηάζεηο 

Θεάηξνπ Forum . πλεξγάζηεθε κέρξη ζηηγκήο γηα ζρεδφλ ηξία ρξφληα κε ηελ 

νκάδα Krila . 
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Noemi Usai  

   

      Κάηνρνο πηπρίνπ ζηηο πνιηηηζηηθέο επηζηήκεο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Sassari θαη ησλ Δζλν-αλζξσπνινγηθψλ θαη 

πεξηβαιινληηθψλ Δπηζηεκψλ, πξαγκαηνπνηεί ηε δηαηξηβή ηεο κε 

ηίηιν: Κνηλωληθό θαη αηζζεηηθό δξάκα. Αλζξωπνινγηθή αλάιπζε ηνπ Θεάηξνπ 

ηνπ  Καηαπηεζκέλνπ. Απφ ην 2003 εξγάδεηαη σο θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφο 

εξεπλεηήο ζηε ζρνιή di Pace di Monte Sole. Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εθπαηδεπηηθά 

ζεκηλάξηα γηα ην ζέαηξν ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ επίπεδνπ ηνπ ΘηΚ. 

πκκεηέρεη ελεξγά θαη δπλακηθά πνιιά ρξφληα ζηηο δξάζεηο ηνπ Οκίινπ ΄΄Krila΄΄. 

 

 

 

Federica Viti  

   

     Κάηνρνο πηπρίνπ ζηνλ ηνκέαο ηεο Δθπαίδεπζεο ζην Παλεπηζηήκην ηεο 

Μπνιφληα. Αζρνιείηαη ηφζν κε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο γηα 

ελειίθνπο φζν θαη  κε δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά. Δίλαη κέινο ηνπ Οκίινπ 

΄΄Krila΄΄ απφ ην 2004 θαη ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηηο εθδειψζεηο ηνπ Forum 

Theatre 4. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Για την αναλυτικότερη παρουςίαςη τησ παραπάνω Θεωρίασ βλζπε Krila-teatro dell’ Oppresso- Il 

Teatro dell’ Oppresso . Διαθζςιμο ςτον δικτυακό τόπο, http://www.teatrodelloppresso.it/  (τελευταία 
πρόςβαςη 01/01/2016). 

http://www.teatrodelloppresso.it/
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Κεθάλαιο 3ο 

Σα εξγαζηήξηα θαη νη δξάζεηο ηεο ΄΄Krila΄΄ από ην 2003 έσο θαη ζήκεξα 

 

 

 

1ε δξάζε            

                                                            

 

 

 

 

 

Τίηλορ: ΄΄Un bucato per la pace΄΄: Έλα πιπληήξην γηα ηελ εηξήλε 
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Γηάξθεηα: 20 ψξεο, 5 ζπλαληήζεηο 

 

Υξνλνινγία: 2003 

 

Πεπιγπαθή:  Οη ηξεηο κειινληηθνί ηδξπηέο ηεο Krila, ε Alessandra Gigli, ν 

Alessandro Tolomelli θαη ν Alessandro Zanchettin ζπλαληηνχληαη γηα πξψηε 

θνξά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Μπνιφληα, ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, κε 

κνλαδηθφ θνηλφ ηνπο ζηνηρείν ηελ θαηάξηηζε πάλσ ζηε κέζνδν ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ ηνπ Augusto Boal. Κακηά επίζεκε ζεαηξηθή νκάδα δελ έρεη 

αθφκε ζπζηαζεί, σζηφζν ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ηνλ ζεκεξηλφ ζεαηξηθφ φκηιν 

Krila. 

    Ζ αθνξκή γηα απηφ ην εξγαζηήξην δίλεηαη κεηά απφ κηα ζπδήηεζε ησλ ηδίσλ 

κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο ηεο Δθπαίδεπζεο ζηελ Μπνιφληα, φηαλ νη 

δεχηεξνη απνθαζίδνπλ λα θξεκάζνπλ ζηα πιάγηα ηνπ Παλεπηζηήκηνπ ηνπο, ηελ 

πνιχρξσκε ζεκαία ηεο εηξήλεο. Οη θάηνηθνη ησλ γεηηνληθψλ ζπηηηψλ 

δηακαξηχξνληαη πσο κηα ηέηνηα θίλεζε αιινηψλεη ηελ αηζζεηηθή ηεο πεξηνρήο θαη 

δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο θνηηεηέο λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηελ γεληθφηεξε 

έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο. Οη ίδηνη απαληνχλ πσο ν θαζέλαο έρεη δηθαίσκα λα 

θξεκάεη ζηνλ ρψξν ηνπ φ, ηη γηα ηνλ ίδην έρεη λφεκα θαη είλαη αηζζεηηθά σξαίν, 

ηδίσο φηαλ κηα ηέηνηα θίλεζε εζσθιείεη ηέηνηνπ είδνπο αλζξσπηζηηθά κελχκαηα, 

φπσο ε εηξήλε.  

     Ήηαλ ε πξψηε δξάζε ησλ ηδξπηψλ ηεο Krila ε νπνία θηλήζεθε κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ, θαζψο δελ ππήξρε θάπνηνο δηαζέζηκνο θαη 

νξγαλσκέλνο ρψξνο γηα ζεαηξνπαηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ήηαλ κε άιια 

ιφγηα ην πξνζηάδην ηεο ίδξπζήο ηεο, ην νπνίν ζηεξίρζεθε θαηά θχξην ιφγν ζε 

παηρλίδηα γλσξηκίαο ηεο νκάδαο, παηρλίδηα ραιάξσζεο, εκπηζηνζχλεο θαη 

επηθνηλσλίαο. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ζηεξηδφηαλ ζε κία απφ ηηο βαζηθέο ηερληθέο 

ηνπ ΘηΚ, ην Forum Theatre, φπνπ ε πιεηνλφηεηα ησλ θνηηεηψλ αλέδεημε κέζα 

απφ ηελ δξακαηνπνίεζε, ηελ κεγάιε ζεκαζία ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο πνπ απηή ελέρεη. 
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Αξιολόγηζη:  To  εξγαζηήξην ΄΄Un bucato per la pace΄΄ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηνπ ελ ιφγσ ζεαηξηθνχ νκίινπ, θαζψο ήηαλ ε πξψηε 

θίλεζε – ην θίλεηξν ηεο απφθαζεο ησλ ηξηψλ ηδξπηψλ ηεο Krila λα ζπλερίζνπλ 

δπλακηθά ηα εξγαζηήξηά ηνπο θαη λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο ηεο ζεκεξηλήο ζεαηξηθήο 

νκάδαο θαη ησλ ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ έξγσλ θαη πξνζθνξψλ ηεο. 

   Δπηπιένλ, νη ηξεηο απηνί νκντδεάηεο είραλ ηελ επθαηξία λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ (Θ.η.Κ) θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηα 

πνιιαπιά ηεο νθέιε ζην γεκάην δσή θαη παικφ θνηλφ ηνπο. Οη ζπκκεηέρνληεο 

βνεζήζεθαλ λα νξγαλψζνπλ δεκηνπξγηθά θαη λα εμσηεξηθεχζνπλ κε πιεξφηεηα 

ηηο πξνζσπηθέο ηνπο εκπεηξίεο, ηηο ηδέεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ζε πνηθίιεο 

εθθξαζηηθέο κνξθέο θαη λα αλαπηχμνπλ πξννδεπηηθά ηελ απαξαίηεηε 

επαηζζεζία απέλαληη ζηα θαιιηηερληθά δεκηνπξγήκαηα φπσο θαη ζηελ εθδήισζε 

ηνπ σξαίνπ ζηε θχζε θαη ζηε δσή. Σφζν νη θνηηεηέο φζν θαη νη εκςπρσηέο 

επαηζζεηνπνηήζεθαλ πάλσ ζηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ θαη ελεξγνπνίεζαλ 

ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο ηνπο. 

2ε δξάζε   

 

 

 

Τίηλορ: ΄΄Memorie e Speranza ΄΄: Μλήκε θαη Ειπίδα 

 

Διάπκεια: 90 ψξεο, 30 ζπλαληήζεηο 

 

Χπονολογία: 2003 

 

Πεπιγπαθή:  Σν εξγαζηήξην πνπ πξνεγήζεθε θαη ε ηεξάζηηα απήρεζε πνπ 

απηφ είρε ζην θνηηεηηθφ θνηλφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην αίηεκα κηαο Με 

Κπβεξλεηηθήο Οξγάλσζεο ελ νλφκαηη Volabo, δίλεη ην έλαπζκα ζηνπο ηξεηο 

ζπλεξγάηεο λα ελψζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη λα νξγαλψζνπλ ην πξψην ηνπο 

ζεαηξηθφ εξγαζηήξη, ζηεξηδφκελν ζηελ κέζνδν ηνπ ΘηΚ. Ζ ζπγθεθξηκέλε ΜΚΟ 

δεηά απφ ηελ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δηαδηδνκέλε ζεαηξηθή ηξηάδα, ηνπο 

Alessandra Gigli, Alessandro Tolomelli θαη Alessandro Zanchettin λα 

νξγαλψζνπλ έλα ζεαηξνπαηδαγσγηθφ εξγαζηήξη ην νπνίν ζα δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο λένπο θαη ζηνπο ειηθηαθά κεγαιχηεξνπο, γηα νπζηαζηηθή επηθνηλσλία. Οη 
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ηξεηο εκςπρσηέο θαινχλ ηνλ θφζκν λα ζπκκεηάζρεη θαη λα αλαηξέςεη ην ράζκα 

πνπ ππάξρεη ζηε ζθέςε θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ δηαθνξεηηθά ειηθηαθψλ νκάδσλ 

θαη λα βειηηψζεη ηε ζρέζε ηνπο. Σα εξγαζηήξηα ζηεξίδνληαη ζε αζθήζεηο 

γλσξηκίαο ηεο νκάδαο, παηρλίδηα ραιάξσζεο, θαη θπξίσο εκπηζηνζχλεο. Οη 

θνηηεηέο εηζαγσγηθά, δξακαηνπνηνχλ μαλά ην Forum Theatre ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εξγαζηεξίνπ επαηζζεηνπνηψληαο ην θνηλφ ζηηο δηαθσλίεο πνπ 

ζπρλά κπνξνχλ λα έρνπλ δπν ειηθηαθά δηαθνξεηηθέο νκάδεο. εκαληηθφ κέξνο 

απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη εζηηαζκέλν ζηελ ηερληθή ησλ εηθφλσλ θαη ζηελ 

ελεξγνπνίεζή ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη 

λα εθθξάζνπλ κε ιεθηηθφ θαη κε κε ιεθηηθφ ηξφπν ηηο ηδέεο πνπ έρνπλ ήδε 

δηακνξθψζεη ζρεηηθά κε ηηο θνηλσληθέο λφξκεο θαη ηνπο θνηλσληθνχο ζεζκνχο.  

Σν ηειηθφ ζηάδην, ην Forum Theatre, επηηξέπεη ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο λα 

βηψζνπλ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηεο θάζε ζθέςεο αιιά ζπλάκα θαη ηνπ θνηλνχ 

παξνλνκαζηή πνπ ζπλδέεη θάζε αλζξψπηλε νκάδα αλεμαξηήησο ειηθίαο, 

κεηαζρεκαηίδνληαο εθ ησλ έζσ ηηο πξνυπάξρνπζεο ηδέεο. 

 

 

 

 

Αξιολόγηζη: Σν εξγαζηήξην ΄΄ Memorie e Speranza ΄΄ αλήθεη ζηελ πξψηε 

νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ησλ κειινληηθψλ ηδξπηψλ ηεο Krila, λα εθαξκφζνπλ 

πξαθηηθά ηηο ππάξρνπζέο ηνπο γλψζεηο ζρεηηθά κε ην ΘηΚ θαη λα ην 

θαηαζηήζνπλ νηθείν ζηελ επξχηεξε θνηλσλία. Ζ ζεκαζία απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο έγθεηηαη ζην φηη νη ζρέζεηο θαη ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζε δχν 

δηαθνξεηηθά ειηθηαθέο νκάδεο επηηπγράλνπλ λα βειηησζνχλ κέζσ ελφο 

θαηλνχξηνπ γηα ηνλ θφζκν ηεο Μπνιφληα είδνπο ζεάηξνπ, ην Κνηλσληθφ Θέαηξν. 

Οη ζπκκεηέρνληεο αθνπγθξάδνληαη κέζσ απηνχ, ηηο αλάγθεο θαη ηηο ζθέςεηο θάζε 

ειηθίαο θαη γίλνληαη πεξηζζφηεξν δεθηηθνί θαη ιηγφηεξν απφιπηνη ζην ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν θάζε γεληά αλαδεηά ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν λα εθθξαζηεί θαη λα αθήζεη ην 

δηθφ ηεο ζηίγκα ζηνλ εθήκεξν ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο. Δπηπξφζζεηα, κέζσ 



42 

απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ νη ηξεηο ζπλεξγάηεο έξρνληαη ζε επαθή θαη κε άιινπο 

νκντδεάηεο νη νπνίνη ζηελ πνξεία ζα γίλνπλ κέιε ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ΄΄Krila΄΄. 
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3ε δξάζε   
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Τίηλορ: ΄΄Laboratorio di Teatro dell’ Oppresso ΄΄: Εξγαζηήξην Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ 

 

Διάπκεια: 20 ψξεο, 10 ζπλαληήζεηο 

 

Χπονολογία: 2004 

 

Πεπιγπαθή:  Οη ηξεηο ζπλεξγάηεο έρνληαο ήδε πξαγκαηνπνηήζεη δχν δξάζεηο ε 

πξψηε σο δηθή ηνπο πξσηνβνπιία θαη ε δεχηεξε σο αίηεκα κηαο ΜΚΟ, 

απνθαζίδνπλ λα ηδξχζνπλ κηα κηθξή ζεαηξηθή νκάδα ελ νλφκαηη ΄΄ il 

Camaleonte΄΄: Ο ρακαηιένληαο. πλελψλνληαο ηηο ζεαηξνπαηδαγσγηθέο ηνπο 

δπλάκεηο θαη επηζπκψληαο λα εηζάγνπλ επηπξφζζεην θνηλφ ζην ρψξν ηνπ ΘηΚ, 

νξγαλψλνπλ έλα εξγαζηήξην πξνζθαιψληαο ηνλ θφζκν πνπ αζρνιείηαη κε 

νκάδεο, λα γλσξίζεη εηο βάζνο θαη ελ ζπλερεία λα πεηξακαηηζηεί απηελεξγά κε ηε 

κέζνδν ηνπ Augusto Boal. Σν εξγαζηήξην απεπζχλεηαη ζε κηα νκάδα 15 έσο 20 

αηφκσλ θαη κέζα απφ ηα νξζψο νξγαλσκέλα θαη ζηνρεπφκελα βήκαηα ησλ 

εκςπρσηψλ, νη ζπκκεηέρνληεο ελζαξξχλνληαη λα ζπλππάξμνπλ ζε έλαλ ζπλερή 

δηάινγν ζπλδπάδνληαο δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο 

δξάζεο: ηελ επηθνηλσλία, ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο, ηνπο πνιιαπινχο 

θνηλσληθνχο ξφινπο. Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο 

λα κελ πάξνπλ νξηζηηθέο απαληήζεηο γηα φ, ηη ζηνράδνληαη αιιά λα κπνπλ ζηε 

δηαδηθαζία κηαο ζπλερνχο αλαζεψξεζεο θαη επεμεξγαζίαο φισλ ησλ λνεηηθψλ 

ηνπο θεθηεκέλσλ.  

 

 

 

Αξιολόγηζη: Σν εξγαζηήξην ΄΄Laboratorio di Teatro dell’ Oppresso ΄΄ 

ζπγθαηαιέγεηαη ζηα ζεκαληηθφηεξα βήκαηα κηαο λενζχζηαηεο κηθξήο ζεαηξηθήο 

νκάδαο, ε νπνία θηινδνμεί λα εκπινπηίζεη ηηο ήδε απνθηεζείζεο γλψζεηο πάλσ 
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ζηε κέζνδν ηνπ ΘηΚ θαη λα ηηο κεηαιακπαδεχζεη βησκαηηθά ζε εθείλνπο πνπ είηε 

εξγάδνληαη ζε θνηλσληθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο  ηνκείο θαη αλαδεηνχλ 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο ξχζκηζεο ησλ νκάδσλ είηε ζε απηνχο πνπ απιψο 

αλαδεηνχλ ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ ζπλάλζξσπν. Κνηλφο παξαλνκαζηήο θαη ησλ 

δχν θαηεγνξηψλ είλαη ε αλαδήηεζε ηνπ αληηζπκβαηηθνχ ζηνηρείνπ ε νπνία νδεγεί 

ζην πξνζδνθψκελν: ηελ θνηλσληθή αιιαγή. Οη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη ζε 

επαθή κε έλα βησκαηηθφ ηξφπν απειεπζέξσζεο απφ ηηο πθηζηάκελεο 

θαηαπηέζεηο ησλ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθψλ λνξκψλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα 

θσιχνπλ ηνλ δηάινγν θαη ηελ επηθνηλσλία. Σν ζέαηξν ινηπφλ γίλεηαη ην ινγηθφ 

κέζν ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ θξίζεσλ θαη ησλ εληππψζεσλ πάλσ ζην πσο ε 

αηνκηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηηο ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε 

κηα νκάδα. Οη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο μεπεξλνχλ ην επηηξεπηφ φξην, γεγνλφο πνπ 

ελζαξξχλεη ηελ κηθξή απηή ζεαηξηθή νκάδα λα ζπλερίζεη ηηο δξάζεηο ηεο ζην 

επξχ θνηλφ.  

 

 

La conduzione del laboratorio sarà affidata a: 

Alessandro Tolomelli: pedagogista e Educatore Professionale. E’ Dottorando di Ricerca in “Qualità 

della Formazione” presso l’Università di Firenze ed è inoltre Cultore della Materia, Pedagogia Generale, 

all’Università di Bologna. Ha una formazione teatrale sviluppata seguendo i  ortuguese di Tanino De Rosa, il 

Corso Triennale in TdO dell’Associazioni Giolli di Livorno ed ha preso parte, come attore, a varie 

produzioni del Gruppo Libero Teatro. Conduce  ortuguese teatrali rivolti a bambini e  ortuguese. 

Alessandra Gigli: pedagogista, educatore professionale, mediatore di comunità, operatore di 

musicoterapia, dottoranda di ricerca in pedagogia) Conduce da 15 anni gruppi in ambito educativo e di 

 ortugues utilizzando le metodologie di TdO per affrontare temi come la gestione dei  ortugue, le 

problematiche della comunicazione interpersonale e sociale. Lavora  presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione di Bologna conducendo seminari e  ortuguese di Pedagogia e di metodologie del lavoro di 

gruppo. 

Alessandro Zanchettin: pedagogista, operatore della mediazione di comunità, formatore. Da anni 

si occupa di TdO, contribuendo all’introduzione di alcune tecniche nella formazione di operatori in campo 

educativo. E’ consulente per la  ortuguese  nella scuola dell’infanzia, elementare, media e in centri di 

formazione professionale. 

E’ docente per l’insegnamento di Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo, Scienze della Formazione 

Primaria, Università degli Studi di Bologna, sede di Reggio Emilia. Si occupa, inoltre, di mediazione 

scolastica, sperimentazione e di innovazione didattica.  
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Via Usodimare, 12 – 40131 Bologna 

Tel. 339-3076210 

e-mail: lelalampone@libero.it   www.ilcamaleontenelrusco.org 

 

 

                           presenta 
 

Il Camaleonte 
nel Rusco 

 

Associazione Culturale 

Affiliata ARCI 

mailto:lelalampone@libero.it
http://www.ilcamaleontenelrusco.org/
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LABORATORIO di  

TEATRO 

DELL’OPPRESSO 
   (percorso di base) 

    

 

   MARZO – GIUGNO 2004 

Questa laboratorio è rivolto ad un gruppo di  15 – 20 partecipanti 

adulti, interessati alla conoscenza e all’utilizzo del Metodo del Teatro 

dell’Oppresso di Augusto Boal. 

Il TdO è un Metodo di azione teatrale con una forte valenza 

formativa e sociale, perché si pone l’obiettivo di analizzare attraverso 

strumenti teatrali le oppressioni e le chiusure che hanno origine a livello 

socio-culturale, ma che poi influenzano i comportamenti individuali e i 

rapporti di gruppo.   Il TdO rifiuta le tentazioni ideologiche e 

manipolatorie spingendo gli individui verso il dialogo e il confronto e, 

unendo vari elementi caratteristici dell’azione umana: la comunicazione, la 

consapevolezza corporea, i ruoli sociali, il gioco, tende alla finalità della 

“chiarificazione della domanda”, più che dare delle risposte definitive.  

Questo percorso si rivolge in particolar modo a chi, operando in ambito 

educativo e sociale, sia interessato ad incontrare una pratica assai utile 

nei contesti di gruppo, ma anche a quanti siano interessati, più in 

generale, ad un’opportunità di incontro con sé e con gli altri non 

convenzionale. Usare il TdO significa mettersi in gioco, prendere 
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posizione, sentirsi partecipi e contribuire alla ricerca di cambiamento 

sociale.  

 

Periodo: Il laboratorio prevede 10 incontri settimanali di due ore 

ciascuno, da marzo a giugno 2004. Le date degli incontri sono: 

mercoledì 31/03 – mercoledì 07/04 -  mercoledì 21/04 

mercoledì 28/04 – mercoledì 05/05 -  mercoledì 12/05 

mercoledì 19/05 – mercoledì 26/05 -  mercoledì 

09/06 

a cui va aggiunta la realizzazione di un saggio-

spettacolo finale di Teatro Forum, in data da definirsi e aperto 

al pubblico su  ortug dei partecipanti. 

Tali date saranno passibili di modifiche. 

 

Orario:  ort 20 alle 22. 

Luogo: Centro Civico Lame- Sala Blu, Via Marco Polo 53, Bologna 

BUS 17 e 11/A 

 

Incontro preliminare di presentazione: 

Per gli interessati sarà organizzato un incontro preliminare di 

presentazione del laboratorio e di raccolta iscrizioni, presso la Sede 

ARCI, Via Saffi 69 – Bologna, il giorno mercoledì 24/03 alle ore 19,30. 

 

Costi: Il laboratorio ha il costo complessivo di 100 € per persona, 

comprese le spese di assicurazione e la  ortugue ARCI, da versare 

all’atto dell’iscrizione. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

 Quartiere Navile  

   - Comune di Bologna - 
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Alessandro Tolomelli,  

Telefono: 339-3076210,  E-mail: tolo50@yahoo.it 

 

 

 

 

 

      Con il Patrocinio del                                  In collaborazione con                                                     

                                                                                          

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione il  

Comitato di Gestione del Centro Civico Lame – Bologna 

 

 

 

4ε δξάζε   

 

mailto:tolo50@yahoo.it
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Τίηλορ: ΄΄Week-end di Teatro dell’ Oppresso ΄΄: αββαηνθύξηαθν ηνπ Θεάηξνπ 

ηνπ Καηαπηεζκέλνπ 

 

Διάπκεια: 10ψξεο, 2 ζπλαληήζεηο 

 

Χπονολογία: 2007 

 

Πεπιγπαθή: ην δηάζηεκα 2005 έσο 2006 πξαγκαηνπνηείηαη αλαθαηάηαμε ηεο 

ζεαηξηθήο νκάδαο ΄΄ il Camaleonte΄΄ θαζψο έλα ηδξπηηθφ ζηέιερνο, ε Alessandra 

Gigli απνρσξεί απφ ηελ νκάδα ιφγσ ζνβαξψλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

Χο jokers κέλνπλ νη ινηπνί ηεο νκάδαο, ν Alessandro Tolomelli θαη ν Alessandro 

Zanchettin. Απηή ε απψιεηα αληηζηαζκίδεηαη ην 2007, κε ηελ έληαμε 

επηπξφζζεησλ κειψλ νη νπνίνη επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηελ κέζνδν ηνπ ΘηΚ 

θαη ν νξγαληζκφο Krila ηδξχεηαη επίζεκα. Ζ νλνκαζία απηή πξνθχπηεη απφ ηα 

ηδξπηηθά ζηειέρε ράξε ζηα νπνία ππάξρεη έσο θαη ζήκεξα ν ελ ιφγσ ζεαηξηθφο 

φκηινο. Ζ πξψηε θνηλή ζπιιαβή ησλ νλνκάησλ ηνπο, Ale, απφ  ην Alessandra 

Gigli, ν Alessandro Tolomelli θαη ν Alessandro Zanchettin πνπ ζεκαίλεη θηεξά 

ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ηνπο δίλεη ηελ έκπλεπζε λα „βαθηίζνπλ‟ ηελ νκάδα ηνπο 

κε ην φλνκα Krila πνπ ζεκαίλεη επίζεο θηεξά ζε κηα άιιε δηάιεθην, ηελ 

θξναηηθή. Βαζχηεξνο ζηφρνο απηήο ηεο θίλεζεο είλαη λα αλαδείμεη ην 

πνιππνιηηηζκηθφ ζηνηρείν ηνπ ζεάηξνπ. Σν εξγαζηήξην απεπζχλεηαη ζε 15 έσο 

20 ελήιηθα θαη θηινπεξίεξγα άηνκα ηα νπνία επηζπκνχλ λα ζπλδηαιιαρζνχλ 

κεηαμχ ηνπο, λα αλνηρηνχλ, λα εθθξαζηνχλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ 

δχλακε πνπ εζσθιείεη ν θαζέλαο. Απηφ σζηφζν πνπ επηδηψθεη λα 

κεηαιακπαδεχζεη ην ζεαηξνπαηδαγσγηθφ εξγαζηήξην, είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ 

νπνίν δχλαληαη φινη νη άλζξσπνη αλεμαξηήησο ειηθίαο, θαηαγσγήο, θχινπ θαη 

ηδενινγίαο λα ζπλελψζνπλ ηελ έθαζηε δχλακε κε ζθνπφ λα αιιάμνπλ ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα απφ ηα ίδηα θχηηαξά ηεο, ηνπο πνιίηεο. Οη 

ζπκκεηέρνληεο κέζα απφ εηθφλεο αξρηθά παγσκέλεο θαη ζηελ πνξεία ελ δξάζε 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην Forum Theatre, έρνπλ ηελ επθαηξία λα θνηηάμνπλ θαηάκαηα 

ηελ δχλακε ηεο ςπρήο ηνπο θαη λα αθνπγθξαζηνχλ ηνλ θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθφ 

ζπλάλζξσπν. 
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Αξιολόγηζη: Σν δηήκεξν ζεαηξνπαηδαγσγηθφ εξγαζηήξην κε ηίηιν ΄΄Week-end 

di Teatro dell’ Oppresso ΄΄ αλήθεη ζαθψο ζηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη κε ην επίζεκν φλνκα Krila πάλσ ζην 

νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε παξνχζα έξεπλα θαη είλαη ε αξρή γηα κηα ζεηξά 

εθηεηακέλσλ φζνλ αθνξά ηε ζεκαηνινγία, ηελ θνηλσληνινγία, ηε δξακαηηθή 

ηέρλε θαη θπζηθά ηελ αλζξσπνινγία, δξάζεψλ ηεο. Ζ λέα θαη δηεπξπκέλε πιένλ 

νκάδα, είλαη ε πξψηε επίζεκε ζπιινγηθή πξνζπάζεηα πνπ πξνσζεί ηελ κέζνδν 

ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζηελ πφιε ηεο Μπνιφληα. Κάζε ζπκκεηέρσλ 

θαιείηαη λα ηνπνζεηεζεί πνιηηηθά παξά ηελ θαζεκεξηλή απνθπγή απηήο ηεο 

πξάμεο αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε πνπ έρεη ν θαζείο ν νπνίνο απαξηίδεη έλα 

επξχ θνηλσληθφ ζχιινγν. Ζ πνιπζεκία ησλ αηνκηθψλ πξάμεσλ θαη ν 

αλαζηνραζκφο πάλσ ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ κηθξφθνζκνπ θαη ηνπ 

καθξφθνζκνπ, είλαη ε θαηαθιείδα απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 

 

 

 

La conduzione del laboratorio sarà affidata a: 

Alessandro Tolomelli: pedagogista e Educatore Professionale. E’ Dottorando di Ricerca in “Qualità 

della Formazione” presso l’Università di Firenze ed è inoltre Cultore della Materia, Pedagogia Generale, 

all’Università di Bologna. Ha una formazione teatrale sviluppata seguendo i  ortuguese di Tanino De Rosa, il 

Corso Triennale in TdO dell’Associazioni Giolli di Livorno ed ha preso parte, come attore, a varie 

produzioni del Gruppo Libero Teatro. Conduce  ortuguese teatrali rivolti a bambini e  ortuguese. 

Alessandra Gigli: pedagogista, educatore professionale, mediatore di comunità, operatore di 

musicoterapia, dottoranda di ricerca in pedagogia) Conduce da 15 anni gruppi in ambito educativo e di 

 ortugues utilizzando le metodologie di TdO per affrontare temi come la gestione dei  ortugue, le 

problematiche della comunicazione interpersonale e sociale. Lavora  presso la Facoltà di Scienze della 

Formazione di Bologna conducendo seminari e  ortuguese di Pedagogia e di metodologie del lavoro di 

gruppo. 

Alessandro Zanchettin: pedagogista, operatore della mediazione di comunità, formatore. Da anni 

si occupa di TdO, contribuendo all’introduzione di alcune tecniche nella formazione di operatori in campo 
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educativo. E’ consulente per la  ortuguese  nella scuola dell’infanzia, elementare, media e in centri di 

formazione professionale. 

E’ docente per l’insegnamento di Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo, Scienze della Formazione 

Primaria, Università degli Studi di Bologna, sede di Reggio Emilia. Si occupa, inoltre, di mediazione 

scolastica, sperimentazione e di innovazione didattica.  

 

 

 

 

 

   Alessandro Tolomelli, 

Telefono: 339-3076210,  E-mail: tolo50@yahoo.it 

 

GRUPPO KRILA 
                           presenta 

 

Il Camaleonte 
nel Rusco 

 

Associazione Culturale 

Affiliata ARCI 

mailto:tolo50@yahoo.it
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WEEK-END di  

TEATRO DELL’OPPRESSO 
   (percorso di base) 

    

 

   7-8 luglio 2007 

Questa laboratorio è rivolto ad un gruppo di  15 – 20 

partecipanti adulti, interessati alla conoscenza e 

all’utilizzo del Metodo del Teatro dell’Oppresso di 

Augusto Boal. 

Il TdO è un Metodo di azione teatrale con una forte 

valenza formativa e sociale, perché si pone l’obiettivo di 

analizzare attraverso strumenti teatrali le oppressioni e 

le chiusure che hanno origine a livello socio-culturale, ma 

che poi influenzano i comportamenti individuali e i 

rapporti di gruppo.   Il TdO rifiuta le tentazioni 

ideologiche e manipolatorie spingendo gli individui verso il 

dialogo e il confronto e, unendo vari elementi 

caratteristici dell’azione umana: la comunicazione, la 

consapevolezza corporea, i ruoli sociali, il gioco, tende 

alla finalità della “chiarificazione della domanda”, più che 

dare delle risposte definitive.  
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Questo percorso si rivolge in particolar modo a chi sia 

interessato ad incontrare una pratica assai utile nei 

contesti di gruppo, ma anche a quanti siano interessati, 

più in generale, ad un’opportunità di incontro con sé e 

con gli altri non convenzionale. Usare il TdO significa 

mettersi in gioco, prendere posizione, sentirsi partecipi e 

contribuire alla ricerca di cambiamento sociale.  

 

Date, Orari e Luogo 

7 e 8 luglio 2007 Week-end  ortugues, con la seguente 

organizzazione oraria: 

sabato e domenica: 10 – 13 laboratorio; 13 – 14,30 pausa 

pranzo; 14,30 – 19,30 laboratorio 

 ortugues Settimo Centro Anni Verdi, Via Lombardia 36-

Bologna 

Costi 

Il laboratorio ha il costo complessivo di 50€ per 

partecipante, da versare all’atto dell’iscrizione. 

Per partecipare è necessaria la  ortugue ARCI; chi non ne è 

in possesso potrà farla durante il laboratorio al costo di 10€. 

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Contattare Alessandro Tolomelli,  

Telefono: 339-3076210,  E-mail: tolo50@yahoo.it 

 

5ε δξάζε   

 

mailto:tolo50@yahoo.it
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Τίηλορ: ΄΄Sei+,Mosaico di identità ΄΄: ΄΄ 6+, Σν κωζαϊθό ηεο ηαπηόηεηαο ΄΄ 

 

Παπάζηαζη: Dumb scene. Tales of school : ΄΄ Άιαιε ζθελή. ρνιηθέο ηζηνξίεο 

΄΄ 

 

Διάπκεια: 3ψξεο, 10 ζπλαληήζεηο 

 

Χπονολογία: Οθηψβξηνο 2007 έσο Απξίιην 2008 (7 κήλεο) 

 

 

Πεπιγπαθή: Οη δξάζεηο ηεο επίζεκεο πιένλ ζεαηξηθήο νκάδαο Krila αξρίδνπλ 

λα δηαδίδνληαη ζηνλ θφζκν ηεο Μπνιφληα θαη νη πξψηεο ηνπηθέο ζπλεξγαζίεο 

βξίζθνληαη ππφ εμέιημε. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ρξεκαηνδνηείηαη απφ 

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα φπσο ην ίδξπκα del Monte πνπ κεξηκλά γηα 

δεκηνπξγηθέο εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

εθπαηδεπηηθή ζρνιή Manfredi Tanari ηεο Μπνιφληα. ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ 

εξγαζηεξίνπ είλαη λα αλαδείμεη ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη ηελ ζπρλά 

επηθαλεηαθή ζρέζε πνπ επηθξαηεί ζε έλα αλνκνηνγελέο ζχλνιν είηε απηφ αθνξά 

ην ζχλνιν γνλείο-παηδηά είηε ην ζχλνιν δάζθαινη-καζεηέο θαη ηέινο δάζθαινη-

γνλείο. Οη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλδηαιιαρζνχλ πάλσ ζηηο 

δνκέο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζηα βησκαηηθά ζπκπιέγκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ θαζεκεξηλή ζπκπεξηθνξά θαη αλαγθάδνπλ ηνπο ειηθηαθά κεγαιχηεξνπο λα 

αζθνχλ πεηζαξρεία ζηνπο κηθξφηεξνπο. Σν εξγαζηήξην αθνινπζεί ηηο ίδηεο 

ηερληθέο ηνπ ΘηΚ φζσλ πξνεγήζεθαλ, κε ηε δηαθνξά φηη ην ηειηθφ ζηάδην απηνχ, 

νδεγεί θαη ζηνρεχεη ζε παξάζηαζε. Ζ παξάζηαζε πξαγκαηνπνηείηαη απφ 18 

εθήβνπο, 10 γνλείο, ηελ ηδξπηηθή ηξηάδα ησλ Krila θαη δχν λέα κέιε ηεο, ηελ 

Federica Viti θαη ηνλ Jonathan Ferramola. Δπηπιένλ ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξγαζηεξίνπ, είλαη ε αλάδεημε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο πνπ νθείιεη λα δηαπεξλά 

θάζε θνηλσληθή νκάδα πνπ αλαδεηά θαη ζέβεηαη ην λέν θαη θαη‟ επέθηαζε ην 

αλνίθεην. Γη‟ απηφλ ην ιφγν ζηελ νκάδα ησλ 18 κηθξψλ εζνπνηψλ, ζπκκεηέρνπλ 

θαη έθεβνη εθηφο ηεο ηηαιηθήο θαηαγσγήο. H παξάζηαζε δηαξθεί πεξίπνπ 20 
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ιεπηά θαη θαηαγξάθεηαη απφ ηελ Lorenza  Ghinelli. Λίγεο πξφβεο πξνεγήζεθαλ 

ηεο παξάζηαζεο, νη νπνίεο ζπλέβαιαλ ζηελ αξηηφηεηα ηνπ απνηειέζκαηνο. 

 

 

Αξιολόγηζη: Σν ζεαηξνπαηδαγσγηθφ εξγαζηήξην κε ηίηιν ΄΄ Sei+,Mosaico di 

identità ΄΄ αλήθεη ζηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηεο Krila θαζψο πξαγκαηνπνηείηαη 

γηα πξψηε θνξά ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο Μπνιφληα, έλαο θνηλσληθφο θαη 

εθπαηδεπηηθφο πεηξακαηηζκφο. Μηα ζεαηξηθή θαηλνηνκία ε νπνία απαξηίδεηαη απφ 

πνιίηεο θαη πξνζθέξεηαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο.  Οη ζπκκεηέρνληεο 

εμσηεξηθεχνπλ ηηο απφθξπθεο δπλακηθέο ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ αλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ θαη επηηπγράλνπλ έζησ θαη ζηηγκηαία λα απνδεζκεπηνχλ απφ ηνπο 

ξφινπο πνπ ε θάζε ειηθία επηβάιιεη. Μαζαίλνπλ λα ζπλαηζζάλνληαη ηηο αλάγθεο 

θαη ηηο επηζπκίεο θάζε θνηλσληθνχ ζπλφινπ, λα κπαίλνπλ ζηελ ζέζε ηνπ άιινπ, 

λα αθνχλ ελεξγεηηθά θαη ην θπξηφηεξν, ζηνράδνληαη πάλσ ζηε δηαησληδφκελε 

έλλνηα ηνπ ράζκαηνο ησλ γελεψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο κε εθφδην ηελ θαζνδήγεζε 

ησλ εκςπρσηψλ θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα ηεο νκάδαο ηνπο, 

θαηνξζψλνπλ λα δξακαηνπνηήζνπλ ζε επξχ θνηλφ έλα αξθεηά θαηλνηφκν θαη 

επαίζζεην ζέκα ςπρνθνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ . Μηθξνί θαη κεγάινη 

ζπλεξγάδνληαη θαη έξρνληαη ζε άκεζε επαθή, δεκηνπξγψληαο κε ηελ δηθή ηνπο 

έκπλεπζε θαη θαληαζία ηα απαηηνχκελα γηα ηελ παξάζηαζή ηνπο ρεηξνπνίεηα 

αληηθείκελα. Σν θνηλφ ηεο παξάζηαζεο μεπεξλά ην πξνζδνθψκελν αξηζκφ, 

γεγνλφο πνπ ραξνπνηεί ηδηαίηεξα ηελ ζεαηξηθή νκάδα ηεο Krila. Μηα κηθξή 

παξάζηαζε, κηα κεγάιε ζχκπξαμε πνπ πξνζεγγίδεη κε ηδηαίηεξν ηξφπν ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν θάζε θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

 

 Σν βίληεν ηεο παξάζηαζεο επηζπλάπηεηαη ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο ζε Cd. 

 

6ε δξάζε   
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Τίηλορ: ΄΄ Colpi di scena: l’ insicurezza sconfitta a teatro ΄΄: ΄΄ Αλαηξνπέο:  Η 

ήηηα ηεο αλαζθάιεηαο ζην ζέαηξν ΄΄ 

 

Διάπκεια: 20ψξεο, 10 ζπλαληήζεηο   

 

Χπονολογία: 2008 

 

Πεπιγπαθή: Σνλ Φιεβάξε ηνπ 2008 ε ζεαηξηθή νκάδα ηεο Krila απνθαζίδεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ COSPE,  ηε ρνιή ηεο Δηξήλεο, ηεο πεξηθέξεηαο Savena λα 

αζρνιεζεί κε έλα επίθαηξν θνηλσληθφ ζέκα πνπ απαζρνιεί έλα κεγάιν κέξνο 

ηνπ ηνπηθνχ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Μεηαμχ ηνπ 2005 θαη ηνπ 2006 ε COSPE 

πξαγκαηνπνηεί κηα πνηνηηθή έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ αληίιεςε πνπ έρνπλ νη 

θάηνηθνη ηεο Savena φζνλ αθνξά ηελ αλαζθάιεηα ηεο πεξηνρήο ηνπο. Σα 

απνηειέζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ηα νπνία ζηεξίρηεθαλ θαηά θφξνλ ζε 

ζπλεληεχμεηο κε ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, δείρλνπλ πσο νη ίδηνη δελ 

αληηκεησπίδνπλ θάπνηνλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν αιιά ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πξνζέιεπζεο κεηαλαζηψλ ζε απηή ηελ πεξηνρή θαη ηεο ζπλεπαγφκελεο αζηηθήο 

παξαθκήο θαηά ην δνθνχλ ηνπο, αηζζάλνληαη αλαζθαιείο θαη απεηινχκελνη. Ζ 

Krila κέζσ ηνπ ΘηΚ θέξλεη ζε άκεζε επαθή θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο θαη 

κεηαλάζηεο θαη πξνζπαζεί λα αλαιχζεη εηο βάζνο απηήλ ηελ αλαζθάιεηα, λα 

αλαθαιχςεη ηηο θχξηεο πεγέο ηεο χπαξμήο ηεο θαη ην θπξηφηεξν λα 

αλαθαηαζθεπάζεη ηνπο κεραληζκνχο κε ηνπο νπνίνπο παξάγεηαη. Οη 

ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ζπλδηαιιαρζνχλ, λα δηαδξακαηίζνπλ ηνπο 

θφβνπο ηνπο θαη κέζσ απηήο ηεο δξακαηνπνίεζεο λα βξνπλ απηελεξγά ηηο δηθέο 

ηνπο ιχζεηο. Σν ελ ιφγσ ζεαηξηθφ εξγαζηήξη βαζηά δηαπνιηηηζκηθφ, 

κνξθνπνηεκέλν γηα επθαηξίεο ζπκκεηνρήο θαη άκεζεο δηαβνχιεπζεο έξρεηαη λα 
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ππνζάιςεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ θνηλσληθψλ δεζκψλ θαη λα αληηθξνχζεη θάζε 

κνξθή αηνκηθηζκνχ. 

 

 

Αξιολόγηζη: Ζ κεγάιε ζεκαζία ηνπ ζεαηξνπαηδαγσγηθνχ εξγαζηεξίνπ ΄΄ Colpi 

di scena: l’ insicurezza sconfitta a teatro ΄΄ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ζηεξίδεηαη ζε 

κηα πξνεγεζείζα θνηλσληθή έξεπλα θαη απνηειεί ζπλέρεηά ηεο. Φσηίδεη εθ λένπ 

φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο αλαζθάιεηαο ησλ θαηνίθσλ κηαο πεξηνρήο, πνπ 

επεξεάδνληαη απφ ηηο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο, ηηο δηαθξίζεηο  θαη ηε 

κηζαιινδνμία ησλ αιινδαπψλ. Βνεζά ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αληηιεθζνχλ θαη 

λα θαηαλνήζνπλ φηη θάζε θνηλσληθφ ζχλνιν αηζζάλεηαη αλαζθάιεηα είηε αθνξά 

ηνπο γεγελείο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο είηε ηνπο κεηαλάζηεο. Οη πξψηνη, ζηε ζέα 

θάζε ηη αλνίθεηνπ θαη ζπλεπψο μέλνπ ληψζνπλ λα απεηινχληαη θαη νη δεχηεξνη, 

βιέπνληαο θαη βηψλνληαο ηελ θαρππνςία, ηελ επηθχιαμε θαη ηελ πνιιέο θνξέο 

ερζξφηεηα ησλ πξψησλ, αηζζάλνληαη πσο θηλδπλεχνπλ. Ζ νκάδα ηεο Krila 

έξρεηαη λα αλαδείμεη γηα αθφκε κηα θνξά ηελ πνιπζεκία πνπ ραξαθηεξίδεη θάζε 

θνηλσληθή ελέξγεηα, έλλνηα πνιχ ζεκαληηθή θαη γηα ην ΘηΚ ηνπ Augusto Boal, θαη 

θπξίσο λα παξέκβεη ζηνπο κεραληζκνχο πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ εηξεληθή 

ζπκβίσζε κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο αλνκνηνγελνχο θνηλφηεηαο. Κηλεηνπνηεί ηνπο 

θαηνίθνπο λα επεμεξγαζηνχλ εηο βάζνο ηελ πξνβαιιφκελε ηνπηθή θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα θαη λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθείλα πνπ 

θσιχνπλ θαη ακαπξψλνπλ ηελ αλζξσπηζηηθή ηνπο ηαπηφηεηα. Ο ζεαηξηθφο 

φκηινο ηεο Krila απνδεηθλχεη αθφκε κηα θνξά πσο έρεη ζπζηαζεί γηα ηελ 

εμπγίαλζε θάζε θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο θαη γηα λα επηζεκάλεη ζηνπο πνιίηεο 

πσο ε νιηζηηθή αληηκεηψπηζε απηνχ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηνπο ίδηνπο. Ζ 

επξεία θνηλσληθή πξνζθνξά ηεο κεζφδνπ ηνπ ΘηΚ είλαη έθδειε θαη ζε απηφ ην 

εξγαζηήξην. 
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7ε δξάζε   

 

 

 

Τίηλορ: ΄΄Festival Teatro dell’ Oppresso ΄΄: ΄΄ Φεζηηβάι ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ ΄΄ 

 

Διάπκεια: 32ψξεο, 3 εκεξήζηεο ζπλαληήζεηο 

 

Χπονολογία: 2011 

 

 

Πεπιγπαθή: Έπεηηα απφ κηα εληππσζηαθή πνξεία εθηά ρξφλσλ, ην 2011 ν 

ζεαηξηθφο φκηινο Krila απνθαζίδεη λα γηνξηάζεη ηελ εμέιημή θαη επξέσο απήρεζή 

ηνπ δηνξγαλψλνληαο έλα κεγάιν θεζηηβάι ζην νπνίν παξεπξίζθνληαη 

ζεκαληηθνί εκςπρσηέο θαη νκντδεάηεο ηνπ Augusto Boal, φπσο ε Barbara 

Santos ε νπνία ήηαλ πξψηε πνπ εθάξκνζε ηε κέζνδν ηνπ ΘηΚ ζηελ Δπξψπε. 

Ζ κεγάιε απηή γηνξηή ή αιιηψο ην κεγάιν απηφ ζπλέδξην δηαξθεί 3 κέξεο απφ 

ηηο νπνίεο νη δχν ηειεπηαίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε Modena, κηα γεηηνληθή θαη 

εμίζνπ γξαθηθή πφιε κε ηελ Μπνιφληα.  Όινη νη εκςπρσηέο ηεο ζεαηξηθήο 

νκάδαο Krila καδί κε ηελ Barbara Santos θαη δχν βνεζνχο ηεο, ζπλεξγάδνληαη 

ηηο πξσηλέο ψξεο ηεο 1εο εκέξαο θαη θάλνπλ πξφβεο γηα ηα απνγεπκαηηλά Forum 

plays πνπ έπνληαη. Ο ρψξνο δξάζεο ηνπο είλαη ην ηκήκα Δπηζηεκψλ 

Δθπαίδεπζεο, ζην παλεπηζηήκην ηεο Μπνιφληα θαη νη δηνξγαλσηέο 

ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ηα ζέκαηα ηα νπνία ζα ζίμνπλ ζην κεγάιν απηφ ζπλέδξην 

θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζνπλ ηε κέζνδν ηνπ ΘηΚ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Σηο επφκελεο δχν εκέξεο, φινη νη πξναλαθεξφκελνη εκςπρσηέο 

βξίζθνληαη ζηε Modena θαη δξακαηνπνηνχλ εξγαζηήξηα πνπ έρνπλ επαλαιάβεη 

ζην παξειζφλ, κε ηε δηαθνξά φηη ηψξα αθήλνπλ αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα 

εκπινπηίζνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ην εθάζηνηε ζέκα βάζεη ησλ αλαγθψλ θαη 

ησλ επηζπκηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα ζέκαηα ηα νπνία ζίγνληαη είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ δηαπνιηηηζκηθνχ πεξηερνκέλνπ θαη ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ελφο 

πνιηηηζκηθνχ πινπξαιηζκνχ θαη ηεο δηάξζξσζεο ησλ ζεζκψλ πνπ απηφο 
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επηθέξεη. Οη ζπκκεηέρνληεο έξρνληαη ζε επαθή κε πνιιέο ηερληθέο ηνπ ΘηΚ 

φπσο ην Θέαηξν Forum, ην Θέαηξν Δηθφλα θαη ην Ννκνζεηηθφ Θέαηξν 

βηψλνληαο ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζεο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ηαπηφηεηαο 

ελφο ππνθεηκέλνπ. Φπζηθά δελ απνπζηάδνπλ θαη ηα βξαδηλά parties ηα νπνία 

εκςπρψλνπλ θαη ελδπλακψλνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο φζν θαη ηνπο δηνξγαλσηέο. 

Οη δηαθφξσλ ειηθηψλ ζπκκεηέρνληεο μεπεξλνχλ γηα άιιε κηα θνξά ηνλ 

πξνζδνθψκελν αξηζκφ, ελζαξξχλνληαο ζεκαληηθά ην ζεαηξηθφ φκηιν Krila. 

 

 

Αξιολόγηζη: Σν ηξηήκεξν απηφ θεζηηβάι δίλεη ηελ επθαηξία ζην ζεαηξηθφ φκηιν 

Krila λα δηεπξχλεη ηνπο νξίδνληέο ηεο θαη λα κπήζεη ζηνλ ρψξν ηνπ θνηλσληθνχ 

ζεάηξνπ δχν θαη‟ νπζίαλ είδε ζπκκεηερφλησλ. Δθείλνλ πνπ επηζπκεί λα 

εθπαηδεπηεί πάλσ ζηηο ηερληθέο ηνπ ΘηΚ εκπινπηίδνληαο ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ 

δεηλφηεηεο είηε εθείλνλ πνπ σο θνηλσληθφ νλ παξεπξίζθεηαη θαη ζπλδηαιέγεηαη 

θαζεκεξηλά κε πνηθίια θνηλσληθά ζχλνια θαη αλαδεηά πξαθηηθέο ιχζεηο ζε 

πξνζσπηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαζεκεξηλή 

„ηξηβή‟. Κνηλφο παξνλνκαζηήο θαη ζηα δχν είδε, είλαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ακθίδξνκεο ζρέζεο αλάκεζα ζην αηνκηθφ θαη γεληθφ-θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

Γηνξγαλσηέο θαη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη ζε ζπλερή δηάινγν, ελζαξξχλνληαη 

λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ εηεξφηεηα θαη ηνλ αλαγθαίν 

ζεβαζκφ ηεο θαη φινη καδί βγάδνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα πνπ πάληα 

επηδέρνληαη αλαζεψξεζεο, δελ θαηαιήγνπλ πνπζελά αιιά εληζρχνπλ ζεκαληηθά 

ηνλ θαζεκεξηλφ ηνπο αγψλα. εκαληηθή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι ήηαλ 

ε παξνπζία ηεο Barbara Santos ε νπνία εμ αξρήο ζπλεξγάζηεθε θαη ζηήξημε 

απηή ηε κηθξή ζεαηξηθή νκάδα ηεο Μπνιφληα ψζηε λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ 

ηφζν θεκηζκέλνπ ζεαηξάλζξσπνπ ηνπ Augusto Boal, ζε κηα κηθξή θνηλσλία 

αιιά κε θαηνίθνπο κεγάισλ απνζεκάησλ ελέξγεηαο θαη βαζηά απζεληηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ. 
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8ε δξάζε   

 

 

 

Τίηλορ: ΄΄ Pula Forum΄΄: ΄΄ Σφπνο Γεκφζηαο πδήηεζεο ζηελ Πνχια ηεο 

Κξναηίαο ΄΄ 

 

Διάπκεια: 80ψξεο, 8 ζπλαληήζεηο 

 

Χπονολογία: 2012-2013 

 

 

Πεπιγπαθή: Σν 2013 ην Γηεζλέο Φεζηηβάι ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ 

θηινμελείηαη ζηελ Πνχια ηεο Κξναηίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ρψξν Theatre 

Laginjina φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη κεγαιχηεξεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο 

ηνπ ηφπνπ. Καηά ηε δηάξθεηα 8 εκεξψλ, απφ ηηο 20 έσο ηηο 28 Ηνπλίνπ, 

ζεκαληηθνί εκςπρσηέο ηνπ ρψξνπ δηνξγαλψλνπλ παξαζηάζεηο, εξγαζηήξηα θαη 

δεκφζηεο ζπδεηήζεηο γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα εκβαζχλνπλ ζηε κέζνδν ηνπ 

ΘηΚ θαη ζηηο πνηθίιεο ηερληθέο πνπ απηφ ελέρεη.  

   πγθεθξηκέλα, ζηελ 1ε ζπλάληεζε (20-21-22 Ηνπλίνπ) δηνξγαλψλεηαη έλα 

εξγαζηήξην κε ηίηιν ΄΄ Αφξαην ζέαηξν-Σν ζέαηξν σο εξγαιείν γηα λα πξνθαιέζεη 

αλνηρηή, δεκφζηα ζπδήηεζε ΄΄. Σν εξγαζηήξην απηφ βαζίδεηαη ζηε ζεσξία θαη 

ζηελ ηερληθή ηνπ Boal θαη εκπινπηίδεηαη απφ κηα αλάιπζε ηνπ ζεαηξηθνχ νκίινπ 

Giolli ζηελ Πάξκα ηεο Ηηαιίαο, ζρεηηθά κε πνιιά παξαδείγκαηα ησλ θαιχηεξσλ 

δξάζεσλ ηνπ Αφξαηνπ Θεάηξνπ ζηελ Δπξψπε. Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ηξηήκεξνπ εξγαζηεξίνπ ζα αθηεξσζεί ζηελ δεκηνπξγία κηαο απιήο δξάζεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ζ νκάδα ζα εκςπρσζεί απφ ηνλ Roberto 

Mazzini, ηδξπηήο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο Giolli, ν νπνίνο ζα πξνζπαζήζεη λα 

ελδπλακψζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ψζηε ζαξξαιέα θαη δπλακηθά λα 

ηνπνζεηεζνχλ πνιηηηθά. Σν ζέκα ζα πξνθχςεη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, βάζεη ησλ αλαγθψλ θαη επηζπκηψλ ηνπ. 

    Ζ 2ε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 23,24 θαη 25 Ηνπλίνπ, έρεη ηίηιν ΄΄ 

Ζ απηνπνίεζε ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ΄΄ θαη ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε 
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ηεο κεγάιεο ζεκαζίαο ησλ παηρληδηψλ θαη ησλ αζθήζεσλ σο νπζηψδνπο κέξνπο 

ηεο κεζφδνπ ηνπ ΘηΚ. Όπσο ππνζηήξηδε ν ίδηνο ν Boal, ηα παηρλίδηα θαη ε 

„απηνδεκηνπξγία‟ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ απηψλ νδεγεί ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηνπ εαπηνχ. Δκςπρσηήο ηεο δξάζεο είλαη ε γεξκαληθήο 

θαηαγσγήο Birgit Fritz, ε νπνία ζηνρεχεη ζηε δξάζε-αληαλάθιαζε-δξάζε 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηνπ Freire θαη ζηε δπλακηθή ζπκκεηνρή φινπ ηνπ 

ζψκαηνο ησλ δξψλησλ. 

    Ζ 3ε ζπλάληεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 26,27 θαη 28 Ηνπλίνπ θαη ν ηίηινο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ είλαη ν αθφινπζνο: ΄΄ Μελ πηζηεχεηε φ, ηη απιά λνκίδεηε ΄΄ . Σν ελ 

ιφγσ εξγαζηήξην επηθεληξψλεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ζχγρξνλε 

επνρή είηε αθνξά ηελ έιιεηςε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο είηε ηελ έιιεηςε 

ρξεκάησλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

θαηαηγηζκφ ηδεψλ, γηα έλαλ αηέξκνλν δηάινγν ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λα 

δνχκε μεπεξλψληαο ηηο δπλαηφηεηέο καο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ζπλεπαγφκελεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Σελ νκάδα εκςπρψλεη ν πνξηνγαιηθήο 

θαηαγσγήο joker θαη αθηηβηζηήο, José Soeiro, ζηνρεχνληαο ζε κηα λέα 

πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ηνλ θξηηηθφ θαθφ πνπ πξνζθέξεη ε 

κέζνδνο ηνπ ΘηΚ. 

    Δλ ζπλερεία αθνινπζνχλ 2 εξγαζηήξηα θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

εκςπρσηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ηηο ηερληθέο ηνπ ΘηΚ κέζα ζε έλα 

νκαδνζπλεξγαηηθφ πλεχκα αληαιιαγήο γλψζεσλ απφ ηνπο εηδηθνχο ηνπ ρψξνπ. 

Τπάξρνπλ σζηφζν άιιεο 15 θελέο ζέζεηο  γηα φζνπο ελδηαθέξνληαη λα 

γλσξίζνπλ θαη λα εληάμνπλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο κέζα απηή ηελ θαηλνηφκα 

κέζνδν. 

 

      Σν πξώην εξγαζηήξην πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 22,23 θαη 24 Ηνπλίνπ θαη έρεη 

σο ηίηιν ΄΄ Ρίδεο θαη Φηεξά ΄΄. Πξφθεηηαη γηα έλα ζπλεδξηαθφ πξφγξακκα πνπ 

ζπλδπάδεη ηε ζεσξεηηθή εκβάζπλζε θαη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία ζρεηηθά κε ηε 

κέζνδν ηνπ ΘηΚ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζα γλσξίζνπλ εηο βάζνο ηηο ζεκειηψδεηο 

αξρέο ηεο κεζφδνπ, ζα θαηαλνήζνπλ ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

ζηηγκήο θαζψο αθφκε θαη ηνλ ηξφπν αληαπφθξηζεο πξνο απηέο. Σν ελ ιφγσ 

εξγαζηήξην δηεγείξεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ησλ ηερληθψλ ηνπ ΘηΚ αλαδεηθλχνληαο ηελ ζεκαζία ηεο 

πνιπκνξθίαο ησλ απφςεσλ ζε απηφ ην είδνο Κνηλσληθνχ Θεάηξνπ. 

Δθπαηδεπηήο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε Barbara Santos ε νπνία κε ηε δεθαεηή 

εκπεηξία πνπ έρεη πάλσ ζηε κέζνδν ηνπ Boal θαζψο ζπλεξγάζηεθε θαη 

εθπαηδεχηεθε καδί ηνπ, εζηηάδεη ζην έξγν ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη ζηε 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ ν απηφο αζθεί. 

     Σν δεύηεξν εξγαζηήξην πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 25,26,27 θαη 28 Ηνπλίνπ κε 

ηίηιν ΄΄ Ζ Γξακαηνπξγία, ε Μαηεπηηθή ηάζε ηνπ Γηακεζνιαβεηή θαη ην Θέαηξν 

Forum ζην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ΄΄. Οη ζπκκεηέρνληεο πξνζεγγίδνπλ 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ Forum Theatre ηε δνκή ηεο δξακαηνπξγίαο, ην 

ζεαηξηθφ δηάινγν θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζπδήηεζεο κέζσ ζπλερψλ 

εξσηήζεσλ θαη ζπγθξίζεσλ. Δθπαηδεπηήο θαη απηνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε 

Barbara Santos ε νπνία κεηαδίδεη ηηο πνιχηηκεο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο 

γλψζεηο ηεο ζην πνιιά ππνζρφκελν θνηλφ ηεο. 

 

 

Αξιολόγηζη: Σν κεγάιν απηφ ζπκπφζην αλάκεζα ζε ζεαηξνπαηδαγσγνχο, 

εκςπρσηέο, εθπαηδεπηέο θαη εθπαηδεπφκελνπο ηνπ ΘηΚ απφ δηάθνξεο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, ζπγθαηαιέγεηαη νκφθσλα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηεο ζεαηξηθήο 

νκάδαο Krila. πνπδαίεο πξνζσπηθφηεηεο απηνχ ηνπ ρψξνπ, ζπλνδνηπφξνη θαη 

νκντδεάηεο ηνπ Augusto Boal φπσο ε Barbara Santos, αληαιιάδνπλ ηηο 

γλσζηηθέο ηνπο δπλάκεηο, εκβαζχλνπλ ζηε κέζνδν ηνπ ΘηΚ θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν, αλαδεηνχλ ζπιινγηθά λέεο πξννπηηθέο δξάζεσλ απηήο ηεο 

κεζφδνπ. Έλα ρξφλν πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο απηνχ θεζηηβάι, 

ην 2012, φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο νκάδεο μεθίλεζαλ ηηο πξφβεο ηνπο γηα ηελ 

ηειηθή επηινγή θαη αλαπαξάζηαζε ησλ πην ζεκαληηθψλ θαηά ην δνθνχλ ηνπο, 

ζεαηξηθψλ εξγαζηεξίσλ. Κάζε ζεαηξηθή νκάδα έρεη ηελ επθαηξία λα 

κεηαιακπαδεχζεη ηελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηεο εκπεηξία θαη φινη καδί λα 

ζηνραζηνχλ πάλσ ζηελ αηζζεηηθή, ζηε δνκή, ζηηο ζεκειηψζεηο αξρέο, ζηελ 

πνιπκνξθία ησλ ξφισλ θαη ζηελ πνιπζεκία ησλ λνεκάησλ ηνπ ΘηΚ. 
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Pula Forum 2013 – workshop program (complete) 
 

PULA FORUM 2013 

18
th
 MKFM 

June 20
th
 – 28

th
 2013 

 

Istrian National Theatre 

Laginjina 5, 52100 Pula, Croatia 

 

mkfm@ink.hr 

 

WORKSHOPS 

 

4. Invisible-Theatre as a tool to provoke debate in public space 

Date: 20 – 21- 22 June 

Time: 14.00 – 19.00 

 

The workshop is based on Boal‟s theory and technique, enriched by a Giolli analysis of 

several examples of the best Invisible-Theatre actions in Europe. 

Part of the 3 days workshop will be dedicated to create some simple action. 

Also some schemes will be provided in order to improve the effectiveness of the technique 

and to strength the political side of it. 

The issue will be chosen by participants. 

It is possible, if the group is enough strength and courageous, to make a real action in Pula. 

We need from 15 to 25 people, understanding or English, or French, or Spanish, 

The main language of the course will be chosen together with participants. 

mailto:mkfm@ink.hr
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Participants are required to: 

know Theatre of the Oppressed as a whole 

read something about Invisible –Theatre to collect some text about the issue they would 

like to debate through Invisible-Theatre (text concerning data about the problem, analysis, 

stereotypes, common sense point of view…) try to apply what learnt in their own  ortug. 

 

Trainer: Roberto Mazzini by Giolli cooperative. 

Roberto Mazzini, founder of Giolli in 1992, former primary school teacher, trained in several 

theatre styles like Third Theatre, Mime, Commedia dell‟Arte, and also in no-violent training, 

ecological communication, bio-energetics and psychodrama. 

Degree in psychology. 

He leads Boal‟s method workshops, coordinates and supervises the Giolli projects and 

trains its workers. 

He projected and coordinated several Giolli projects, wrote many articles and parts of 

books on T.O., collaborates with the international online magazine Under Pressure that 

collects articles from various groups doing T.O. all around the world. He created the 

European project Fratt (Fighting Racism Through Theatre). 

 

 

2. The Autopoiesis of Theatre of the Oppressed 

Date: 23 – 24 – 25 June 

Time: 14.00 – 19.00 

 

The games and exercises are an essential part of the arsenal of TO, they are part of what 

Augusto Boal used to call the „rehabilitation of the self‟. In this workshop we will explore 

them using the working principle of action – reflection – action, that Paulo Freire suggested 

and see what „materials‟ will be generated and offered for „codification‟ in plays. 

 

Trainer: Birgit Fritz 

Founder and former coordinator of TdU-Wien (www.tdu-wien.at) 

Theatre activist and researcher 

Likes to contextualize her work within dynamic peace work, somatic learning processes 

and transcultural theatre work 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tdu-wien.at%2F&h=lAQHmteMV&s=1
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Author of InExActArt – A Handbook of Theatre of the Oppressed Practice (Ibidem, 2011) 

www.inexactart.com 

 

 

3. Do not believe everything you think 

How to represent the crisis through Theatre of the Oppressed? 

Date: 26 – 27 – 28 June 

Time: 14.00 – 19.00 

 

One of the difficulties we face nowadays is the apparently obvious explanations about what 

is happening to us. The origin of this crisis is supposedly the fact that “we lived beyond our 

possibilities”, the fact that “there is no money” or the “lack of entrepreneurship spirit”, 

among many other examples. Many of the representations that underlie the common-sense 

narratives are deeply instilled inside each of us. Sometimes, they result of an informed 

consent, but often they are based on a kind of „symbolic violence‟, which we do not realize. 

In fact, can we believe everything we think? 

The efficacy of oppression lies also on its opacity and invisibility. The way reality is 

presented by the oppressors is most of the times a means of oppression itself. 

Art allows us to explore different representations of reality. How can we explore the 

possibility of an aesthetics of unveiling? How can we reveal theatrically the uncover 

mechanisms that underlie the crisis we are living in? How can we re-present reality through 

a critical lens, using image theatre, sound, newspaper theatre to reveal the mechanisms 

through which the crisis is a tool of oppression and inequality? How can Theatre of the 

Oppressed contribute to develop tools for citizens to understand the origins of domination 

and to get read of it? 

 

Trainer: José Soeiro 

José Soeiro is a  ortuguese joker and activist, working with Theatre of the Oppressed 

since 2002 in different contexts and countries: associations, social movements, villages, 

schools, political activism. He was the responsible for the first Legislative Theatre project in 

Portugal, called Estudantes por Empréstimo, that started with his mandate in the 

Parliament in 2010. He is one of the responsibles for the annual meeting Óprima! – a 

gathering of Theatre of the Oppressed and Activism that happened already in Lisbon and 

Braga. He is also a sociologist and researcher around the issues of work, youth, precarious 

jobs and social movements. His activism focuses on precarious workers, students, minority 

rights and anti-asuterity mobilizations. He is coordinator of the Portuguese edition of 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.inexactart.com%2F&h=sAQEQQcqm&s=1
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Transform! Magazine, and he was co-editor this year  of a book called “Don‟t believe 

everything you think. Myths of the common sense in the austerity age”. 

 

Together modules: 

The next workshops are part of the Together training process but are open to anyone 

interested. Only 15 places vacant. 

 

1. Roots and Wings III* – Kuringa Praxis (Together module n.9) 

Date: 22 – 23 – 24 June 

Time: 14.00 – 19.00 

 

“Roots and Wings” is a set of 3 theory seminars, which are aiming to combine the 

theoretical deepening with practical experiences. In Roots and Wings III we will concentrate 

on the Kuringa Praxis**, which is diverse and complex. 

 

The praxis of the Kuringa in the Theatre of the Oppressed includes from the identification of 

the conflict and its aesthetical representation, until the discussion about the feasibility of 

strategies that enable the transformation of the staged reality. This praxis requires thorough 

knowledge of the fundamentals of the method, sensitivity to understand the demands and 

challenges of the moment and ability to respond to them by “re-inventing” the known. 

The Kuringa steps on the stage and acts; leads workshops and theoretical and practical 

courses; organizes and coordinates community groups; facilitates aesthetic processes, 

artistic productions and theatrical dialogues; encourages analysis and the realization of 

concrete and continues social actions; and produces theoretical reflections on her/his 

practical experiences. 

A Kuringa stimulates reflection with questions and provocative comparisons – questions 

that generate responses and provoke new questions; s/he encourages the expression and 

ensures space for diversity of opinions. Thereby a Kuringa helps people discover their 

potential, to express their ideas and emotions, to analyze their problems and to seek for 

their own alternatives. 

This seminar aims to discuss the essential concepts underlying the Kuringa Praxis in the 

Theatre of the Oppressed method, to enable the understanding of the complexity of this 

function. 

  

*Module 9 of KURINGA Theatre of the Oppressed Qualification Program. 
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**The original term created by Augusto Boal to nominate the facilitator of Theatre of the 

Oppressed is Curinga. Usually people translate it into English as Joker. Internationally, 

Bárbara Santos uses K in the original Portuguese word: Kuringa. 

 

Trainer: Bárbara Santos 

 

2. Theatrical Laboratory* 

(Dramaturgy – Maieutic Attitude of the Kuringa – Forum Session) 

Date: 25 – 26 – 27 – 28 June 

Time: 14.00 – 19.00 

 

The Theatrical Laboratory aims to broaden and deepen understanding of the essential 

Kuringa attributes in the theatrical dialogue, structure of the Forum Theatre dramaturgy and 

effectiveness of the discussion while the Forum session. The Laboratory is done after the 

Forum Theatre and/or Legislative Theatre presentations with a group of experienced 

Theatre of the Oppressed practitioners. 

 

The plays must be presented with subsequent Forum and/or Legislative sessions, with 

external audiences. In another place and time, the participants of the Laboratory along with 

some members and Kuringas of the theatre groups – that agreed to have their work 

analyzed – will meet to discuss the theatrical aspects of the productions, the Maieutic 

Attitude of the Kuringas and the effectiveness of the dialogue with the audience.  

The main dramaturgic aspects – that challenges the development of each theatre play – 

which came out of the discussion will be treated in the Laboratory towards to produce and 

present practical proposals to overcome the identified difficulties. 

 

*Module 10 of KURINGA Theatre of the Oppressed Qualification Program. 

 

Trainer: Bárbara Santos 

Bárbara has been the general coordinator of the Centre of Theatre of the Oppressed until 

2008, before which she worked with Augusto Boal for almost two decades in several 

projects including Legislative Theatre and Aesthetic of the Oppressed. She has developed 

the Madalena Laboratory – Teatro das Oprimidas, an innovative aesthetic experience on 

the specificities of the oppressions faced by women. 
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Bárbara is the artistic director of KURINGA (Germany) and editor of METAXIS (Brazil). 

 

FEES: 

3 day workshop: 80 euro 

4 day workshop: 100 euro 

The performances and public presentations are FREE. 

  

EARLY BIRD FEES: 

If you apply for our workshops before June 1
st
, prices are as follows: 

3 day workshop: 70 euro 

4 day workshop: 90 euro 

The fees DO NOT include accommodation costs. 

  

Contact us by e-mail: mkfm@ink.hr 

 

9ε δξάζε   

 

https://www.facebook.com/notes/pula-forum-theatre-of-the-oppressed-festival/pula-forum-2013-workshop-program-complete/567962129922852
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Τίηλορ: ΄΄ Hotel Europa΄΄: ΄΄ Ξελνδνρείν ηεο Δπξψπεο ΄΄ 

 

Διάπκεια: 100ψξεο, 10 ζπλαληήζεηο 

 

Χπονολογία: 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

Πεπιγπαθή: Ζ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη νη ηαρχηαηνη ξπζκνί κε ηνπο 

νπνίνπο απηή εμειίζζεηαη θαη θαη‟ επέθηαζε δηακνξθψλεηαη, δελ κπνξεί λα 

αθήζεη αλεπεξέαζην έλα είδνο Κνηλσληθνχ Θεάηξνπ ην νπνίν εθκαηεχεη ηηο 

ιχζεηο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο. Με αθνξκή ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, 

ζεαηξηθνί φκηινη, Αθηηβηζηηθέο θαη Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ δνπιεχνπλ 

ηε κέζνδν ηνπ ΘηΚ, απνθαζίδνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ θαη δηνξγαλψλνπλ έλα 

Θέαηξν Forum ην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ζε πνιιέο επξσπατθέο πιεηηφκελεο 

ρψξεο.  Ζ Krila ηεο Ηηαιίαο, ζε ζπλεξγαζία  κε ηελ PallaPupas ηεο Ηζπαλίαο, ηελ 

Active Inquiry ηεο θσηίαο, ηελ Ink ησλ Βξπμειιψλ, ηελ Pas a Passo ηεο 

Γαιιίαο, ηελ GTO LX ηεο Πνξηνγαιίαο, ηελ Αθηηβηζηηθή Θεαηξηθή Οκάδα ηνπ 

Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ηεο Διιάδαο θαη θπζηθά ηελ Kuringa ηεο 

Γεξκαλίαο θαη ηελ Barbara Santos δηαδξακαηίδνπλ ζε θαζεκηά απφ ηηο 

παξαπάλσ ρψξεο ηελ επξσπατθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 
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ησλ ηξαπεδψλ κέζα απφ κηα ζαηπξηθή θαη ρηνπκνξηζηηθή δηάζεζε. Ζ Δπξψπε 

παξνκνηάδεηαη κε έλα μελνδνρείν, εμ‟ νπ θαη ν ηίηινο „Hotel Europa‟ απηνχ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, ην νπνίν ιφγσ νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πσιείηαη ηειηθά ζε έλαλ 

νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξν ηδηψηε. Μέζα απφ κεηαθνξέο θαη αιιεγνξηθέο έλλνηεο, 

πξνζεγγίδνληαη εηο βάζνο ηα αίηηα θαη νη δξακαηηθέο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ 

θνηλσληθή δσή, θάλνληαο ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζηνραζηνχλ πάλσ ζηελ 

αηνκηθή επζχλε θαη ζην πνζνζηφ πνπ ν ηξφπνο δσήο, ε λννηξνπία θαη νη 

αληηιήςεηο ηνπ θαζελφο ζπλέβαιαλ ζε κηα ηέηνηα δπζρεξή θαηάζηαζε. Ζ 

δηάδξαζε αλάκεζα ζηνπο θνξπθαίνπο εκςπρσηέο ηνπ θαιιηηερληθνχ ρψξνπ θαη 

ηνπο αθξναηέο, πξνζζέηεη ζηνπο δεχηεξνπο ην ξφιν ηνπ ζπκκεηέρνληα θαη ηνπ 

εζνπνηνχ, γεγνλφο ην νπνίν αλήθεη ζηνπο βαζχηεξνπο ζηφρνπο ηεο κεζφδνπ ηνπ 

ΘηΚ.  

 

 

Αξιολόγηζη: Σν ζέαηξν Forum κε ηίηιν „Hotel Europa‟ αλήθεη ζηα κεγαιχηεξα 

θνηλσληθά έξγα ηεο κεζφδνπ ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ θαη θαη‟ επέθηαζε 

ησλ ζεαηξηθψλ νκίισλ πνπ ηελ εθαξκφδνπλ. Έλα επαίζζεην εγρείξεκα 

νηθνλνκηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ δηαζηάζεσλ, πνπ εζηηάδεη ζηηο απψιεηεο ηεο 

επεκεξίαο, ζηελ ψζεζε κεγάισλ ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα θαη 

ζηελ απηφκαηε λέα δηαζηξσκάησζε πνπ κηα νηθνλνκηθή θξίζε επηθέξεη 

αλαπφθεπθηα ζε θάζε πιεγείζα ρψξα. Μηα θαηλνηφκα θίλεζε ε νπνία 

απνδεηθλχεη πσο δελ ρξεηάδνληαη πνιιέο ζεσξεηηθέο θαη ιεθηηθέο θαηαζθεπέο 

γηα λα θαηαδείμεηο έλα πξφβιεκα ηέηνηνπ βειελεθνχο. Ο πνιίηεο κεηαθηλείηαη 

ζην θέληξν ησλ εμειίμεσλ, ζηνράδεηαη, πξνβιεκαηίδεηαη θαη αλαδεηά εθηελψο ηε 

δηθή ηνπ επζχλε απέλαληη ζε θάζε θνηλσληθή αιιαγή, δηεξσηψκελνο πάλσ ζηελ 

ακθίδξνκε ζρέζε πνιίηε-θνηλσλίαο, δεκαγσγίαο-δήκνπ, εμνπζίαο-ιατθήο 

θπξηαξρίαο θαη νηθνλνκηθήο-αλζξσπηζηηθήο θξίζεο. Ζ επηηπρία απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο έγθεηηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ ζεαηξηθψλ νκάδσλ, ζηηο πξφβεο πνπ πξνεγήζεθαλ απφ ην 

2013 θαζψο επίζεο θαη ζηε δηάζεζε θαη ζηε πξνζπκία ηνπ θνηλνχ λα θαηαζηεζεί 

θνηλσλφο ζε έλα ζπιινγηθφ θαη βαζχηαηα αλζξσπηζηηθφ ζπκπφζην. 
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10ε δξάζε   
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Τίηλορ: ΄΄ Madalenas ΄΄ 

 

Παπάζηαζη: ‘Noi tutte’ : ‘ Όιεο καδί ’, 25 Ννεκβξίνπ 2015 

 

Διάπκεια: 60ψξεο, 6 ζπλαληήζεηο 

 

Χπονολογία: 2014 

 

 

Πεπιγπαθή: To 2014 ε ζεαηξηθή νκάδα Krila απνθαζίδεη λα ζηεξίμεη θαη λα 

ζπκκεηάζρεη ζην δηεζλέο πξφγξακκα Madalenas, ην νπνίν εζηηάδεη ζηελ 

θαηαπίεζε πνπ πθίζηαληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην ζχλνιν ησλ γπλαηθψλ. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή γίλεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ ηνπ ΘηΚ κε θχξηεο ηερληθέο ην 

Θέαηξν Forum θαη ην Θέαηξν Δηθφλα. Σν πξφγξακκα είλαη αλνηρηφ ζε θάζε 

γπλαίθα πνπ έρεη ππνζηεί ζην παξειζφλ ή πθίζηαηαη ζην παξφλ κηα θαηαπίεζε 

ιφγσ ηνπ θχινπ ηεο ή ζε εθείλε ηε γπλαίθα πνπ είλαη ππέξκαρνο ηεο ηζφηεηαο 

ησλ δχν θχισλ θαη έρεη ζηφρν λα ελδπλακψζεη ζεκαληηθά έλα κέξνο ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ πνπ πξνβάιιεηαη ζπρλά σο αζζελέο αιιά θαη‟ νπζίαλ 

εζσθιείεη έλα απχζκελν πεγάδη δχλακεο. Κχξηνη εκςπρσηέο είλαη νη Giulia 

Allegrini, ε Silvia Demozzi, ε Noemi Usai, ε Federica Viti θαη ε Marta Ilardo. Σν 

ελ ιφγσ εξγαζηήξην ζπγθεληξψλεη 15 ζπκκεηέρνπζεο δηαθνξεηηθήο εζληθφηεηαο 

θαη αλαδεηθλχεη ηηο ηππηθέο θαη άηππεο δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα δχν θχια πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ δπζηπρψο αθφκα θαη ηε ζχγρξνλε θνηλσλία. πλδηαιέγνληαη, 

εθθξάδνπλ ιεθηηθά ή κε ιεθηηθά κέζσ ζεαηξηθψλ ηερληθψλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο 

ηζηνξίεο θαη αλαδεηνχλ ζπιινγηθέο ιχζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ πξαθηηθή 

θαη φρη εθήκεξε θαη πνιιέο θνξέο παξνδηθή ππφζηαζή ηνπο. εκαληηθφ κέξνο 

απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε street performance θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ε ζεαηξηθή νκάδα Krila απνθαζίδεη λα κνηξαζηεί θαη λα 

κεηαιακπαδεχζεη δεκφζηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπίεζε 

ησλ γπλαηθψλ. ηε κηθξή απηή παξάζηαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν 

θεληξηθέο πιαηείεο ηεο Μπνιφληα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ piazza Maggiore θαη 
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ζηελ piazza 20 Septembre, νη 11 ζπκκεηέρνπζεο επηηπγράλνπλ λα πεξάζνπλ ην 

δηθφ ηνπο ηζρπξφ κήλπκα ππέξ ησλ θαηαπηεζκέλσλ γπλαηθψλ κε κε ιεθηηθφ 

ηξφπν δεκηνπξγψληαο ην δηθφ ηνπο ξπζκφ θαη ηε δηθή ηνπο κνπζηθή. ε πξψηε 

θάζε πεξπαηνχλ φιεο πξνο ηπραίεο θαηεπζχλζεηο θαη νη κηζέο απφ απηέο 

βγάδνπλ κηα θξαπγή θαηαπίεζεο θαη πέθηνπλ θάησ ζηαδηαθά ε κία κεηά ηελ 

άιιε ελψ νη ππφινηπεο πξνζπεξλψληαο ηεο, πεξλνχλ απφ πάλσ ηνπο θαη 

δείρλνπλ λα κελ ηηο ζπκκεξίδνληαη. ηε ζπλέρεηα φζεο είλαη ήδε φξζηεο 

αιιάδνπλ ηελ αξρηθή ζηάζε ηεο αδηαθνξίαο ηνπο, ηξαγνπδνχλ θαη πξνζπαζνχλ 

λα ζεθψζνπλ απηέο πνπ βξίζθνληαη ζην δάπεδν αγθαιηάδνληαο θαη θνηηάδνληάο 

ηεο ηξπθεξά ζηα κάηηα. Αθνχ έρνπλ ζεθσζεί πιένλ φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο, 

ζπλερίδνπλ λα πεξπαηνχλ φπσο ζηελ αξρή πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο κφλν 

πνπ ηψξα αληηζηξέθνπλ ηνπο ξφινπο θαη φζεο ήηαλ ζην πξψην ζηάδην φξζηεο, 

ηψξα ε κία κεηά ηελ άιιε θσλάδνπλ κε έληαζε ηε ιέμε ‘εγώ’ θαη θαζψο πάλε λα 

πέζνπλ θάησ νη ππφινηπεο ηηο ζψδνπλ θαη ηηο θξαηνχλ ηξπθεξά θσλάδνληαο 

δπλαηά ηε θξάζε ‘όιεο καδί’. ην ηέινο δίλνπλ ην δηθφ ηνπο ξπζκφ ζηε θξάζε 

‘όιεο καδί’ κεινπνηψληαο ηελ , ρνξεχνπλ, ρακνγεινχλ θαη θιείλνπλ ηελ 

παξάζηαζή ηνπο απεπζπλφκελεο ζην θνηλφ κε ηε ιέμε ‘εζύ’  ε νπνία νπζηαζηηθά 

πξνζπαζεί λα δεκηνπξγήζεη έλα δεκφζην πξνβιεκαηηζκφ ζρεηηθά κε ηελ 

αηνκηθή ζηάζε πνπ ν θαζέλαο πηνζεηεί απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο θαηαπίεζεο 

ησλ γπλαηθψλ. Ζ παξάζηαζε δηαξθεί πεξίπνπ 20 ιεπηά θαη θιείλεη κε ηηο 

επεπθεκίεο θαη ηε ζεηηθή αχξα πνπ εθπέκπνπλ ζπιιήβδελ ηφζν νη 

ζπκκεηέρνπζεο φζν θαη ην επξχ θνηλφ. 

 

 

Αξιολόγηζη: Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζεαηξηθνχ νκίινπ Krila ζην δηεζλέο πξφγξακκα 

Madalenas ππέξ ησλ θαηαπηεζκέλσλ γπλαηθψλ, απνδεηθλχεη ηελ ζπλερή 

αλαδήηεζε θαη ηαχηηζή ηνπ κε θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ κεγάια ή 

κηθξά κέξε ηνπ πιεζπζκνχ. Φεκηζκέλνο γηα ην επξχ θνηλσληθφ έξγν ηνπ θαη ηελ 

παξέκβαζή ηνπ ζε θνηλσληθά ζηεξεφηππα θαη παξσρεκέλεο αληηιήςεηο 

αγσλίδεηαη κέζσ απηήο ηεο δξάζεο λα ελδπλακψζεη έλα θχιν, πνπ ζπρλά 

παξνπζηάδεηαη σο αζζελέο κέζσ ηεο απζαίξεηεο ζηέξεζεο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ 

είηε απηφ πξνθχπηεη ζηε δεκφζηα είηε ζηελ ηδησηηθή δσή. Χο ζπκκεηέρνπζα ηφζν 

ζηηο ζπλαληήζεηο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο φζν θαη ζηε street performance 
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είρα ηελ επθαηξία λα έξζσ ζε άκεζε επαθή κε ηελ ζεαηξηθή νκάδα Krila, λα 

γλσξίζσ θαη λα ζπλδηαιιαρζψ νπζηαζηηθά κε ηα κέιε ηεο αιιά ην θπξηφηεξν, λα 

βηψζσ ηελ ακέξηζηε αγσλία ηεο γηα ηελ εμάιεηςε θάζε λννηξνπίαο πνπ 

παξεκπνδίδεη ην επ δελ ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ θαζεκεξηλή επαθή 

καο ηφζν ζηηο πξφβεο φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξάζηαζεο κνπ επέηξεςε 

λα θαηαλνήζσ ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ νκαδνζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο, ηεο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο νκάδαο θαη ηεο 

πινχζηαο αληαιιαγήο γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη ελεξγεηψλ. Κχξην κήλπκα απηνχ 

ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηεο επεξρφκελεο παξάζηαζεο είλαη πσο ε νπδεηεξφηεηα 

ζε θαηλφκελα αλζξψπηλεο θαηαπίεζεο απηφκαηα κεηαηξέπεηαη ζε ζηάζε θαη 

θαζηζηά ζπλέλνρν φπνηνλ ηελ πηνζεηεί. Σέινο, ε street performance 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο 25 Ννέκβξε, σο κηα θίλεζε ηνπ νξγαληζκνχ λα 

ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ παγθφζκηα κέξα θαηά ηεο γπλαηθείαο θαηαπίεζεο. 
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11ε δξάζε   

 

 

 

Τίηλορ: ΄΄ Laboratorio di Teatro dell’ Oppresso  ΄΄: ΄΄ Δξγαζηήξην ηνπ Θεάηξνπ 

ηνπ Καηαπηεζκέλνπ  ΄΄ 

 

Διάπκεια: 36 ψξεο, 12 ζπλαληήζεηο 

 

Χπονολογία: 2014 

 

 

 

Πεπιγπαθή: Σνλ Οθηψβξε ηνπ 2014, ε ζεαηξηθή νκάδα Krila κε ππεχζπλν έλα 

ηδξπηηθφ ζηέιερφο ηεο, ηνλ Alessandro Tolomelli, νξγαλψλεη έλα 

ζεαηξνπαηδαγσγηθφ εξγαζηήξη ην νπνίν εθαξκφδεη ηηο ηερληθέο ηνπ ΘηΚ θαη 

απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζην λεαξφ θφζκν ησλ θνηηεηψλ. Ο αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είλαη 26 θαη ν ζηφρνο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη λα ηνπο βνεζήζεη 

λα απαιιαγνχλ απφ ηηο ηδενινγηθέο ρεηξαγσγήζεηο θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο 

ηαμηθέο δηαθξίζεηο ζε κηα ειηθία πνπ αθφκε ν άλζξσπνο ηειεί ππφ δηακφξθσζε. 

Μέζα απφ αζθήζεηο γλσξηκίαο, εκπηζηνζχλεο, ραιάξσζεο θαη ηερληθέο φπσο 

ην Θέαηξν εηθφλα, ην Αφξαην ζέαηξν θαη ην Θέαηξν Forum νη θνηηεηέο έρνπλ ηελ 

επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλαλ δηαξθή δηάινγν ν νπνίνο 

δελ παξέρεη νξηζηηθέο απαληήζεηο αιιά φζν ηνλ δπλαηφλ θαιχηεξε δηεπθξίληζε 

ηνπ εθάζηνηε ζέκαηνο. Όιεο νη ζπλαληήζεηο απαηηνχλ ζπλδπαζκφ δηαθφξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο φπσο ηελ επηθνηλσλία, ηελ 

επίγλσζε ηνπ ζψκαηνο, ηελ αλάιεςε πνηθίισλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη θπζηθά 

ην παηρλίδη. Σν ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Έλσζε Φνηηεηψλ „Studi Donati‟ ππφ ηελ αηγίδα ηεο ρνιήο Φπρνινγίαο θαη 

Παηδαγσγηθψλ Δπηζηεκψλ θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ „Alma Mater Studiorum‟ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μπνιφληα. Σν ΘηΚ γίλεηαη ην κέζν αλάιπζεο θαη εθηελνχο 

επεμεξγαζίαο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο ελφζσ νη λεαξνί ζπκκεηέρνληεο 

ρηίδνπλ ηνλ δηθφ ηνπο θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην κηαο 

θνηλσλίαο πνπ νη ίδηνη επηζπκνχλ θαη νλεηξεχνληαη.   
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Αξιολόγηζη: Σν ελ ιφγσ ζεαηξηθφ εξγαζηήξη θαη νη παηδαγσγηθέο, 

ςπρνθνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο πνπ απηφ ελείρε ην θαηαηάζζεη ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θνηλσληθέο δξάζεηο ηνπ. Έλα εξγαζηήξην ηδεψλ, ζπδεηήζεσλ θαη 

θνηλσληθψλ απνδεζκεχζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ρψξν θαηλνηφκσλ 

πξνηάζεσλ θαη πξσηνβνπιηψλ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αιιειεγγχεο. Οχζα ζπκκεηέρνπζα 

θαη ζε απηή ηε δξάζε ηεο Krila, είρα ηελ επθαηξία λα βηψζσ ηελ θνηλή θνηλσληθή 

ηαπηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη κηα νκάδα δηαθνξεηηθψλ εζληθνηήησλ θαη ηνλ 

έληνλν παικφ ηεο πνιπζεκίαο θάζε αλζξψπηλεο ζθέςεο, πξάμεο, ελέξγεηαο θαη 

ζπκπεξηθνξάο. Έλαο αηέξκνλνο δηάινγνο πάλσ ζηε δνκή θαη ζηνπο ζεζκνχο 

ηεο θνηλσλίαο θαη έλαο ζπιινγηθφο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηνλ ξφιν πνπ 

πηνζεηεί θάζε κέινο ηεο. Βαζηθή θνηλή δηαπίζησζε ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη 

πσο δελ είλαη πξφβιεκα ηεο Πνιηηείαο θαζεηί πνπ δελ επηιχεηαη αιιά πξφβιεκα 

ηεο Κνηλσλίαο πνπ δελ έρεη κάζεη λα ζηέθεηαη αιιειέγγπα. Μηα αηζηφδνμε λφηα 

δξαζηήξησλ πνιηηψλ ζηε ζχγρξνλε ηάζε απνθπγήο πνιηηηθψλ ηνπνζεηήζεσλ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΥΟΛΙΑΜΟ 
 

 

  Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηεχεηαη ηε δηαρξνληθή πνξεία ελφο ζεαηξηθνχ 

νκίινπ ζηελ πφιε ηεο Μπνιφληα, ν νπνίνο εθαξκφδεη θαη δηνξγαλψλεη δεκφζηεο-

αλνηρηέο εθδειψζεηο, ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα βαζηζκέλα ζηε κέζνδν ηνπ 

Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ. Ζ ζεαηξηθή νκάδα Krila ζε άκεζε ζπλεξγαζία κε 

αληίζηνηρεο δηεζλείο ζεαηξηθέο νξγαλψζεηο φπσο ηελ Kuringa ηεο Barbara 

Santos, γλσζηνπνηεί θαη πξνσζεί ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο ίδξπζήο ηεο, ηηο 

ηερληθέο ηνπ Κνηλσληθνχ Θεάηξνπ θαζψο ζπκκεξίδεηαη ηηο αγσλίεο ηνπ κέγηζηνπ 

παηέξα ηεο, ηνπ Augusto Boal.  

   «Ζ θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ελφο θαηλνκέλνπ εμαξηάηαη αλαγθαζηηθά απφ ηε 

δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπκε ην πιαίζην γχξσ απφ απηφ. Σα πξάγκαηα θαη ηα 

γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ σο κέξνο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία επεξεάδεη ή 

θαζνξίδεη ηελ εκθάληζή ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα θη απηά κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ είλαη κηα 

αηζζεηηθή κέζνδνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ βξαδηιηάλν ζθελνζέηε θαη 

ζεαηξηθφ ζπγγξαθέα Augusto Boal, ε νπνία ζηνρεχεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο» (Babbage,2004:31). Όπσο θαίλεηαη απφ ηελ πξνεγεζείζα 

αλάιπζε, θάζε ζεαηξηθή δξάζε ηεο Krila νξγαλψλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

αλαδεηθλχεηαη πνιππνίθηια ην θνηλσληθφ-ηζηνξηθφ πιαίζην πνπ δεκηνχξγεζε ηνλ 

άλζξσπν θαη ην έξγν ηνπ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ ζρεηηθά κε ηελ 

έλλνηα απηήο ηεο ζεαηξηθήο κεζφδνπ. 

    Οη άλζξσπνη νθείινπλ λα ηνπνζεηνχληαη πνιηηηθά ζε θάζε δξψκελν ηεο 

θνηλσλίαο ηνπο απνθηψληαο επίγλσζε ηεο θνηλσληθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ηεο 

άκεζεο επηξξνήο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Κάζε 

ζεαηξηθή δξάζε ηνπ ελ ιφγσ ζεαηξηθνχ νκίινπ, πξνζπαζεί λα ελδπλακψζεη ηηο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο επαθέο αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, λα 

επηθνηλσλήζεη ηηο βαζχηεξέο ηνπο αλάγθεο γηα νπζηαζηηθφ δηάινγν θαη ειεχζεξε 

ζθέςε θαη λα ηνπο θαηαζηήζεη θνηλσλνχο ζε κηα αηέξκνλε ζπλδηαιιαγή ρσξίο 

ηε ζπλήζε θαηάιεμε ησλ νξηζηηθψλ απαληήζεσλ. Οη εκςπρσηέο ηεο Krila 

δηαθξηλφκελνη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ θνηλσληθνχ ηνπο έξγνπ θαηαθέξλνπλ κέζσ 

ζεαηξηθψλ ηερληθψλ λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηνπο δεζκνχο ηεο θάζε θνξά 

δηαθνξεηηθήο νκάδαο θαη λα πεξάζνπλ ζην θνηλφ ηνπο ην χςηζην, θαηά ηηο αξρέο 
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ηνπο, κήλπκα. ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαη πνπ εκείο πιαηζηψλνπκε, 

ππάξρεη κηα ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζηε κηθξό- θαη καθξό- θνηλσλία, 

θαηλφκελν ην νπνίν καο πξνζδίδεη επζχλεο. Σνπνζεηεί έηζη ζην επίθεληξν ηνπ 

θφζκνπ ηνλ άλζξσπν, ηνλ πνιίηε, ηνλ εαπηφ εθείλν πνπ δελ απνπνηείηαη 

θνηλσληθψλ επζπλψλ θαη πνπ ελδφκπρα πηζηεχεη ζην ζπιινγηθφ, αιιειέγγπν 

γίγλεζζαη. 

     Μεηέξα φισλ ησλ δηεζλψλ νξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε κέζνδν ηνπ 

Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ είλαη νκνινγνπκέλσο ε Barbara Santos θαη ε 

έληνλε, επί ηεο παξνχζεο, δξαζηεξηνπνίεζή ηεο ζην ζεαηξηθφ ρψξν Kuringa 

ηεο Γεξκαλίαο. Ο ελ ιφγσ νξγαληζκφο ηδξχεηαη απφ κηα γπλαίθα πνπ ππήξμε 

καζήηξηα ηνπ ζεαηξάλζξσπνπ Augusto Boal, βίσζε ηηο δηδαρέο ηνπ θαη 

απνθαζίδεη λα δεκηνπξγήζεη ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο νκντδεάηεο έλα ρψξν γηα 

ηελ έξεπλα, ηελ παξαγσγή θαη ηα πξνζφληα πνπ ελέρεη ην Θέαηξν ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ, αθηεξσκέλν ζην δεκηνπξγηθφ πνιιαπιαζηαζκφ απηήο ηεο 

κεζφδνπ. Αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θνηλφηεηα γηα λα 

εληζρχζεη ηελ άξζξσζή ηνπ - ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη δηεζλέο - δίθηπν 

αιιειεγγχεο κε ζηφρν ηελ νξγάλσζε θαη ηελ αληαιιαγή ησλ ιατθψλ ζεαηξηθψλ 

νκάδσλ. Πξνσζεί ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ελδηαθέξνληνο ησλ νκάδσλ απηψλ 

θαη ηελ αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ γηα ηε κεηακφξθσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο5. Φξνληίδεη λα εμαζθαιίδεηαη ε πξνζβαζηκφηεηα ηεο 

θνηλφηεηαο ζηα έξγα ηεο θαη αθππλίδεη κε ηε ζεηξά ηεο αληίζηνηρεο ζεαηξηθέο 

νκάδεο ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

     Αθνινπζεί ινηπφλ ε δεκηνπξγία θη άιισλ νκννχζησλ ζεαηξηθψλ 

νξγαλψζεσλ κε πξψηε ηελ Krila ηεο Ηηαιίαο. πλερίδεη ε Πνξηνγαιία κε ηελ 

ίδξπζε ηνπ Θεαηξηθνχ νξγαληζκνχ GTO LX  θαη ε Κξναηία κε ηελ INK & Pula – 

Forum Festival. Ζ Ηζπαλία θαη ε Γαιιία εηζβάιινπλ αιπζηδσηά ζ‟ απηφλ ηνλ 

δηεζλή πιένλ ζεαηξηθφ ηζηφ, εκπινπηίδνληάο ηνλ κε ηηο ζεαηξηθέο νξγαλψζεηο ελ 

νλφκαηη Pallapupas θαη Pas a Passo αληίζηνηρα. Σέινο, ν ζεαηξηθφο φκηινο 

Active Inquiry ηεο θσηίαο έξρεηαη λα ηζρπξνπνηήζεη απηή ηελ αιπζηδσηή 

δξαζηεξηνπνίεζε γχξσ απφ ηε κέζνδν ηνπ Θηθ θαη λα απνηειέζεη έλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θξίθνπο ηεο. 

                                                           
5
 Για την αναλυτικότερη παρουςίαςη τησ παραπάνω Θεωρίασ βλζπε Kuringa of the Oppressed- Profile. 

Διαθζςιμο ςτον δικτυακό τόπο, http://kuringa.org/en/qualification.html (ηειεπηαία πξφζβαζε 

07/01/2016). 

http://kuringa.org/en/qualification.html
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        Μηα απφ ηηο κνλαδηθέο θαη ζεκαληηθφηεξεο δξάζεηο ηεο θνηλήο ζπλεξγαζίαο 

ησλ παξαπάλσ ζεαηξηθψλ νξγαλψζεσλ ε νπνία αλαδεηθλχεη έληνλα ηε κεηαμχ 

ηνπο αληαιιαγή γλψζεσλ θαη ηελ θαηάξηηζε πνπ αληαιιάδνπλ ακθφηεξνη θαη ε 

νπνία αμίδεη πεξαηηέξσ ζρνιηαζκνχ, είλαη ε δξάζε ΣΟgether, ε νπνία έθηαζε 

έσο θαη ηε ρψξα καο ελ έηε 2015. Σν δηεζλέο δίθηπν ΣΟgether (TO:Theatre of 

The Oppressed) επηζθέπηεηαη δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο ηνπ Νφηνπ πνπ 

πιήηηνληαη απφ ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θξίζε, πεξηιακβάλεη ζπδεηήζεηο, 

εξγαζηήξηα θαη ηελ ηειηθή παξάζηαζε κε ηίηιν Hotel Europa ε νπνία 

πεξηγξάθεθε εθηελέζηεξα ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. ην επίθεληξν ηεο 

αλαδήηεζεο ηεο δηεζλνχο νκάδαο εκςπρσηψλ, βξίζθεηαη ε εμεξεχλεζε ησλ 

ηδενινγηψλ θαη ησλ αηηηψλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηελ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ε αλαδήηεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ επξσπατθή ζπλχπαξμε. ε ζπλάθεηα 

κε ην παξαπάλσ απνηειεί βνχιεζε ηεο νκάδαο λα ζπλεηζθέξνπλ κε ηελ 

πνιπεηή δηεζλή εκπεηξία ηνπο ζηελ πξνζπάζεηα θάζε πιεγείζαο θνηλσλίαο, λα 

αλαθάκςεη κε ηελ πξννπηηθή κηαο δεκνθξαηηθήο, ελεξγνχο θαη ζπκκεηνρηθήο 

πνιηηεηφηεηαο κε εξγαιείν ην ζέαηξν. 

     «Σν ζέαηξν είλαη έλα µέζν γηα λα γλσξίζνπκε θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ βξίζθεηαη γχξσ µαο θαη κέζα µαο. Καη απηφ δχλαηαη λα γίλεη κέζα απφ ην 

δπλακηθφ θαζξέθηε πνπ µαο πξνζθέξνπλ νη άιινη µε ην βιέκκα ηνπο. Με ην 

ζέαηξν κπνξνχκε λα αλαθαιχςνπκε θαη λα εμσηεξηθεχζνπκε ηηο αλαπάληερα 

δηαθνξεηηθέο ελ δπλάκεη πξνζσπηθφηεηεο πνπ εζσθιείνπκε σο θπιαθηζκέλεο. 

Έλαο ληξνπαιφο θαη ιηγνκίιεηνο άλζξσπνο κπνξεί λα απνδεηρηεί ζξαζχο θαη 

εχγισηηνο θαη εθεί πνπ θαίλεηαη λα ππάξρεη µφλν θφβνο, ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα εθδεισζεί ην ζάξξνο. Έλαο άλζξσπνο πνπ δελ έρεη ππάξμεη 

νχηε ζα ήζειε λα ππάξμεη βαζαληζηήο, αλαθαιχπηεη ηε ζαδηζηηθή εδνλή ηνπ 

βαζαληζηή, φηαλ ηνλ ππνδπζεί επί ζθελήο, θαη θαηαλνεί ηνλ ηξφπν µε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί. Σν ζέαηξν είλαη ρεηξνπηαζηφ θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλν. Ό, ηη καζαίλεηο, 

ην καζαίλεηο πξάηηνληαο. Σν βηψλεηο. Γελ είλαη απφ θαζέδξαο ζεσξεηηθή 

δηάιεμε. Θέαηξν κπνξνχλ λα θάλνπλ φινη, γηαηί είλαη έλαο ηξφπνο έκθπηεο 

έθθξαζεο ζηνλ άλζξσπν. Απνηειεί εξγαιείν φισλ θαη φρη µφλν κηαο θάζηαο 

πξνλνκηνχρνπ, ησλ εζνπνηψλ. Αξθεί λα θαηεδαθίζνπκε ηνλ αφξαην ηνίρν πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηεο πιαηείαο θαη ηεο ζθελήο. Σν ζέαηξν κπνξεί λα γίλεη 

εξγαιείν ζπιινγηθήο θνηλσληθήο απειεπζέξσζεο θαη λα πξνζθέξεη έλα ρψξν 

πξφβαο, φπνπ δνθηκάδνληαη έκπξαθηα νη ζηξαηεγηθέο ηεο απνηίλαμεο ηεο 
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θαηαπίεζεο θαη ηεο αδηθίαο, νη δπλαηφηεηεο απειεπζέξσζεο πνπ έρεη ν θαζέλαο 

κέζα ηνπ θαη πνπ ίζσο δελ είρε θαληαζηεί φηη έρεη θαη φπνπ ληθηέηαη ε 

«θνπιηνχξα ηεο ζησπήο» ».(Εψληνπ,2003: 4-5). 

     Απηά είλαη κεξηθά απφ ηα αμηψκαηα ηνπ Θηθ ηα νπνία είρα ηελ επθαηξία σο 

ζπκκεηέρσλ εξεπλεηήο λα ηα βηψζσ θαη λα ηα αλαδείμσ κέζα απφ ζπλεληεχμεηο 

κε ηα ηδξπηηθά ζηειέρε ηεο Krila, σο ζεκέιην θάζε ζεαηξηθήο δξάζεο πνπ 

εμειίζζεηαη κέζσ ηεο κεζφδνπ ηνπ Θηθ. Σα κέιε απηνχ ηνπ ζεαηξηθνχ νκίινπ 

δελ έραλαλ ηελ επθαηξία λα επηζεκάλνπλ ην ξφιν ηνπ απζφξκεηνπ ραξαθηήξα 

πνπ ν θαζέλαο ελέρεη θαη πνπ νη θνηλσληθέο λφξκεο ηνλ θξαηνχλ ζε αδξάλεηα. 

           Μία επηπξφζζεηε βαζηθή αξρή γηα ηελ νπνία ραξαθηεξίδεηαη ην 

πεξηερφκελν φισλ ησλ δξάζεσλ ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο Krila ζηελ νπνία 

ζηεξίρζεθε θαηά θφξνλ ε έξεπλά κνπ θαη ην νπνίν ην ζαχκαζα εμ‟ αξρήο, είλαη ε 

δηαηήξεζε ηεο παηδηθφηεηαο. Ζ δσληάληα, ν απζφξκεηνο θαη αλεμάξηεηνο 

ραξαθηήξαο φπσο θαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο κε θξηηήξηα πξνζσπηθά, είλαη ηα 

βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο παηδηθφηεηαο αιιά θαη νη ζεκειηψδεηο αξρέο θάζε 

εξγαζηεξίνπ πνπ πεξηγξάθεθε εθηελψο ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Οη 

εκςπρσηέο ηεο νκάδαο επαξθψο θαηαξηηζκέλνη θαη κε επαλαπαπφκελνη ζην 

ππάξρνλ γλσζηηθφ ηνπο ζεζαπξφ, ζέβνληαη θαη πξνσζνχλ ηελ παηγληψδε 

δηάζεζε, θαζψο γλσξίδνπλ θαιά πσο είλαη ε κεηέξα ηνπ ελζνπζηαζκνχ, ηεο 

πεξηέξγεηαο, ηεο αλαδήηεζεο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο. 

Κφληξα ζηελ θνηλσλία, ζηνπο ζεζκνχο ηεο θαη ζηελ θπξηαξρία ησλ 

ζηεξενηππηθψλ ηεο ξφισλ, ε Krila δεκηνπξγεί έλα εχθνξν έδαθνο ζπλεξγαζίαο 

φπνπ φινη γίλνληαη ζπγθνηλσλνχληα δνρεία θαη ζηαδηαθά αλεμαξηεηνπνηνχλ ηε 

ζθέςε θαη ηνλ εαπηφ ηνπο. Βαζηά ηεο πεπνίζεζε είλαη πσο ηα ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα είλαη ν νχξηνο άλεκνο πνπ θνπζθψλεη ηα παληά ηεο παηδηθήο 

ςπρήο θαη πσο απηή νθείιεη λα αληρλεχεηαη ζε θάζε ελήιηθα. 

       Γίλνληαο ινηπφλ πλνή ζε θαζεηί πνπ πεγάδεη απφ παηδηθέο ή κε 

αλακλήζεηο, ε Krila ελπδαηψλεη ηνλ αθπδαησκέλν θνηλσληθφ ξφιν θάζε 

ζπκκεηέρνληα θαη ηνλ βνεζά λα ζηαζεί αιιειέγγπα θαη θαηάκαηα ζε θάζε 

θνηλσληθφ δήηεκα.  

      Ο ζεαηξηθφο φκηινο Krila θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιπεηνχο θαη  πνιπζρηδνχο 

πνξείαο ηνπ, αλαιακβάλνληαο θνηλσληθέο δξάζεηο απφ ην 2003 έσο θαη ζήκεξα, 

βξίζθεηαη ζε κηα θαζεκεξηλή, αηέξκνλε θαη πνιιέο θνξέο αζπκβίβαζηε 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ θνηλσλία θαη ηηο αλάγθεο ηεο. Αγσλίδεηαη λα ηηο 



93 

αθνπγθξαζηεί, ηηο ζέβεηαη θαη θαζηζηά ζην επίθεληξν θάζε δηαπξαγκάηεπζεο ηνλ 

ίδην ηνλ πνιίηε ππελζπκίδνληαο ηνπ αδηάθνπα ην ξφιν ηνπ σο κέινο ελφο 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηηο αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί σο ηέηνηνο λα 

επηθέξεη. 

     Με αθνξκή ηελ αλάγθε ησλ θνηηεηψλ λα δηαθνζκνχλ ην ρψξν ηνπο φπσο  

απηνί επηζπκνχλ δίλνληαο ζπγρξφλσο ην δηθφ ηνπο λφεκα ζηελ έλλνηα ηεο 

αηζζεηηθήο, ην 2003 ν νξγαληζκφο Krila μεθηλά ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζην ρψξν 

ηνπ Θεάηξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ. ε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ην θνηλσληθφ αίηεκα κηαο λέαο ειηθηαθά γεληάο, ε Krila 

πξσηνζηαηεί ζηνλ ρψξν ηεο Ηηαιίαο, πξνζθαιψληαο κε ηνλ θαηξφ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν θφζκν λα αθεζεί ζηε καγεία ηεο ζηηγκήο πνπ ην ζεαηξηθφ ζηνηρείν 

ελέρεη, λα ζπκκεηάζρεη θαη λα ζθεθηεί πάλσ ζηνλ πνιχζεκν ξφιν ηεο 

πνιηηεηφηεηαο. Κάζε ηνπ άηππε γηα αξρή, δξάζε έσο ην 2007 πνπ πιένλ έρεη 

ζπζηαζεί θαλνληθά σο νξγαληζκφο κε ηδξπηηθά ζηειέρε θαη κέιε, βξίζθεηαη ζε 

κηα αδηάθνπε αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ απηφλνκε ιχηξσζε ηνπ ζπκκεηέρνληα απφ θάζε κνξθή πθηζηάκελεο 

θαηαπίεζεο. 

     Κάζε ζεαηξηθή δξάζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ελ ιφγσ ζεαηξηθφ 

φκηιν, ηνπνζεηεί ζην επίθεληξν θάζε ζπδήηεζεο θαη δξαζηεξηφηεηαο ηνλ 

εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα ζε κία αηέξκνλε ζπλδηαιιαγή κε ην θνηλφ θαη ηνπο 

εκςπρσηέο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαπίεζε πνπ άιιεο θνξέο άκεζα θαη άιιεο έκκεζα 

πθίζηαηαη σο κέινο ελφο θνηλσληθνχ ζπλφινπ. ηνραζηηθά, θαιά νξγαλσκέλα 

αιιά θαη απζφξκεηα, κέζα ζε έλα επράξηζην θιίκα δηαιφγνπ θαη ειεχζεξεο 

αληαιιαγήο απφςεσλ, αλαδεηνχληαη ζπιινγηθά νη βαζχηεξεο αηηίεο θάζε 

πθηζηάκελεο θαηαπίεζεο θαη ακθηζβεηνχληαη πνηθίια δνκηθά ζηνηρεία κηαο 

θνηλσλίαο. Δπίθεληξν θάζε πξάμεο είλαη ν αλαζηνραζκφο πάλσ ζηηο θνηλσληθέο 

λφξκεο, ζηνλ θαζσζπξεπηζκφ, ζηηο πηνζεηεκέλεο ζηάζεηο ρσξίο θαλέλα ίρλνο 

απηφβνπιεο επεμεξγαζίαο θαη θπζηθά ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ καθξφ- θαη 

κηθξφ- θνζκνπ. 

    Παξαηεξψληαο ζρνιαζηηθά ηηο πξνεγεζείζεο πεξηγξαθφκελεο ζεαηξηθέο 

δξάζεηο ηεο Krila ζα πξνβνχκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην ζέαηξν Forum θηάλεη 

λα είλαη ην θαηαιεθηηθφ ζηάδην θάζε πεξηγξαθφκελεο δξάζεο ηνπ ελ ιφγνπ 

νξγαληζκνχ, ρσξίο θάηη ηέηνην λα είλαη ηπραίν. Ζ νπζία ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπµ 

είλαη φηη νη ηδέεο θαη ε δξάζε σο παξάγσγα ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο, δχλαληαη λα 
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εκπινπηίζνπλ ηελ θαζεκεξηλή δσή µε πνηθίιεο ιχζεηο θαη λα µαο ελδπλακψζνπλ 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθάζηνηε θαηαπηεζηηθψλ µαο θαηαζηάζεσλ. «Μπνξεί 

δειαδή ην ζέαηξν λα απνηειέζεη έλαλ ρψξν φπνπ αλαθαιχπηεηαη ν ηξφπνο 

ζθέςεο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπηψλ, έλαλ ρψξν πξφβαο ηεο αιιαγήο, φπνπ 

πξνβάξνληαη ζεσξίεο θαη ηδενινγίεο ζηελ πξάμε, φπνπ απηνγλσζία, 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε πξαγκαηψλεηαη µέζσ ηνπ πνιιαπινχ 

θαζξέθηε πνπ παξέρεη ην βιέκκα ησλ άιισλ» (Εψληνπ,2003:5). Ηδηαίηεξεο 

ζεκαζίαο σο εξεπλεηήο, βξήθα ην γεγνλφο πσο νη ζεαηέο βγαίλνληαο θάζε 

θνξά απφ ηε ζεαηξηθή δξάζε αλαθάιππηαλ φηη θαηαξρήλ ην πξφβιεκα, ζε µηα 

θνηλσλία πνπ ζεσξείηαη θνηλσληθά θαη εζηθά πξνεγκέλε, φπσο απηή ησλ 

πφιεσλ ηεο Βφξεηαο θεληξηθήο Ηηαιίαο, «είλαη ππαξθηφ, είλαη θνηλφ ζε πνιιά 

ζπίηηα, δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη ην έρνπλ έξζεη αληηκέησπνη κε απηφ µε ηνπο πην 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, θαη φηη δελ αξθεί θαλείο λα ελαληησζεί ζεσξεηηθά, γηαηί 

ζηελ πξάμε, θάησ απφ ηηο δεδνκέλεο θαη πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο µε ηνλ 

Καηαπηεζηή θαη ηελ αληηπαξάζεζε καδί ηνπ, είλαη πνπ παξνπζηάδνληαη νη 

δπζθνιίεο» (Εψληνπ,2003:5). ηφρνο άιισζηε ησλ έκπεηξσλ εκςπρσηψλ θαη 

ηεο θχξηαο θαηάξηηζεο πνπ έιαβαλ απφ ηελ δηεζλνχο θήκεο, Barbara Santos, 

είλαη νη ζεαηέο λα γίλνπλ εζνπνηνί ηεο ζηηγκήο, λα απνδεζκεπηνχλ απφ ηνλ 

παζεηηθφ ξφιν ηνπ απινχ αθξναηή, λα αλαιάβνπλ δξάζε, λα αλαηξέςνπλ φ, ηη 

πξνεγνπκέλσο έρνπλ ζηνραζηεί θαη έρνπλ απνξξίςεη θαη ηέινο λα βηψζνπλ ηελ 

πνιπζεκία θάζε πξάμεο. 

    Ζ έλλνηα ηεο πνιπζεκίαο θαηέρεη εμαξρήο ηεο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλάο κνπ, 

πξσηεχνληα ξφιν, ζηφρν θαη πξνζδνθψκελν θάζε δξάζεο πνπ πεξηγξάθεθε 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Ζ δπλαηφηεηα ησλ ζεκαηλφλησλ λα αληηζηνηρνχλ 

ζε πνιιαπιά ζεκαηλφκελα είλαη ε βάζε φιεο ηεο θηινζνθίαο ηεο ζεαηξηθήο 

νκάδαο Krila. Ζ πιεζψξα νπηηθήο ζέαζεο ησλ πξαγκάησλ θαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα πνπ απηή ελέρεη θέξλεη αληηκέησπεο ηηο έλλνηεο ηνπ 

ππνθεηκεληθνχ θαη ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηνηρείνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηέο επεμεξγάδνληαη κε βάζε ηελ θάζε ινγηθή. ην ηέινο θάζε εξγαζηεξίνπ 

άιισζηε αθνινπζεί, κε ηηο έκκεζεο θαζνδεγεηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ εκςπρσηή, 

αλαζηνραζκφο ζρεηηθά ηελ πνιιαπιφηεηα ησλ ξφισλ πνπ ε θνηλσλία καο 

πξνηθίδεη θαη ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη. 

    Δλ θαηαθιείδη, σο εξεπλεηήο θαη ζπκκεηέρσλ ζε κία απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο 

δηεζλείο ζεαηξηθέο νξγαλψζεηο ηεο Krila, ελ νλφκαηη Madalenas, ζα ήζεια λα 
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ζρνιηάζσ ηελ αμία ηνπ δηαιφγνπ, ηεο ειεχζεξεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη ηεο 

ηδενζχειιαο πνπ αθνινπζνχζε πάληνηε κεηά ην πέξαο θάζε ζεαηξηθνχ 

εξγαζηεξίνπ. 

      ην ηειηθφ ζηάδην θάζε δξάζεο, εκςπρσηέο θαη ζπκκεηέρνληεο αθηέξσλαλ 

αξθεηφ ρξφλν ζηελ αλάιπζε ζεκαληηθψλ θαηά ηε γλψκε ηνπο ελλνηψλ, 

λνεκάησλ θαη κελπκάησλ πνπ πξέζβεπε θάζε ζεαηξηθή ηερληθή θαη θάζε ηεο 

ζηάδην. Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο εκςπρσηέο ηεο Krila θαη ηδξπηηθφ ζηέιερφο 

ηεο, ν Alessandro Tolomelli, δελ παξέιεηπε πνηέ λα αλαθεξζεί ζην Freire θαη λα 

εθκαηεχζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηε ζεσξία ηνπ. Έκκεζα θαη θαζνδεγεηηθά 

ηνπο νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα πσο ην λα ιεο ην ζσζηφ ιφγν-πνπ είλαη έξγν, 

πνπ είλαη πξάμε- ζεκαίλεη λα ιεο ηνλ θφζκν, ζεκαίλεη λα αιιάδεηο ηνλ θφζκν. 

«Σν λα ιεο απηφλ ην ιφγν είλαη πξνλφκην θαη δηθαίσκα ηνπ θάζε αλζξψπνπ θαη 

φρη λα ην ιεο γηα ινγαξηαζκφ θάπνηνπ άιινπ. Έηζη ν δηάινγνο, κηα ππαξμηαθή 

αλαγθαηφηεηα θαη κηα πξάμε δεκηνπξγίαο, επηβάιιεηαη σο κέζν κε ην νπνίν νη 

άλζξσπνη απνθηνχλ λφεκα σο άλζξσπνη. Υσξίο δηάινγν άιισζηε δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη επηθνηλσλία. Σν λα νξζψλεηο εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία είλαη ζα λα 

ππνβηβάδεηο ηνλ άλζξσπν ζηελ θαηάζηαζε ηνπ «πξάγκαηνο» θαη απηφ είλαη 

έξγν ησλ δπλαζηψλ θαη φρη ησλ επαλαζηαηψλ»(Εψληνπ,2003,ζ.5).  

   «ε αληίζεζε, ν αληηδηάινγνο ν νπνίνο επίζεο πεξηγξαθφηαλ ζρνιαζηηθά απφ 

φιν ην ζεαηξηθφ θνηλφ, θαηέιεγε λα ζεσξείηαη φξγαλν ηεο θαηαπίεζεο πνπ 

ζθνπφ έρεη λα κε ζθέθηεηαη ν ιαφο. Ζ αληηδηαινγηθή δξάζε είλαη έλα ζχλδξνκν 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο θαηαπίεζεο, φπνπ νη θαηαπηεζηέο  είλαη 

ππνρξεσκέλνη λα πιεζηάζνπλ ηνλ ιαφ γηα λα ηνλ θξαηήζνπλ παζεηηθφ κέζσ 

ηεο ππνηαγήο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνπο απαξαίηεηνπο «κχζνπο», κηα θαιήο 

νξγαλσκέλεο πξνπαγάλδαο θαη ζπλζεκαηνινγίαο, κε ηα καδηθά κέζα 

«επηθνηλσλίαο»»(Εψληνπ,2003,ζ.6). 

   πκπεξαζκαηηθά, ν δηάινγνο ζπληζηά ηελ αξρή θάζε επαλαζηαηηθήο δξάζεο. 

«Ζ επαλάζηαζε εκπεξηέρεη ην δηάινγν σο φξγαλν ηεο απειεπζέξσζεο, γηαηί: 

είλαη απηφο πνπ ηελ θάλεη λα μερσξίδεη απφ ην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα, ε ίδηα 

ηεο ε λνκηκφηεηα βξίζθεηαη ζην δηάινγν 

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεηνο γηαηί αληαπνθξίλεηαη ζε κηα βαζηθή αλάγθε: νη 

άλζξσπνη  δελ κπνξνχλ λα είλαη αιεζηλνί άλζξσπνη αλ δελ επηθνηλσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο, αθνχ είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθά φληα» (Εψληνπ,2003,ζ.5). 

.  
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     ε κεγάια άζπξα ραξηφληα θαηά κήθνο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ησλ 

εκςπρσηψλ, θαηαγξάθνληαλ ζπιινγηθά θαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο, νη βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ γηα λα ππάξμεη έλαο βηψζηκνο πξαθηηθά 

δηάινγνο, νη νπνίεο ζπληξφθεπαλ ςπρή ηε θαη ζψκαηη θάζε ζεαηξηθφ εξγαζηήξη 

ηεο Krila. Οη θαηαιεθηηθέο ηνπο απφςεηο είλαη νη εμήο: 

 

1.ηαπεηλνθξνζχλε (λα ζπλαηζζάλνκαη ην δηθφ κνπ κεξίδην ακάζεηαο) 

 

2.ε ελδφκπρε πίζηε θαη πεπνίζεζε πσο θάζε άλζξσπνο δχλαηαη λα δεκηνπξγεί, 

κε ηνλ ίδην θπζηθφ ηξφπν πνπ κηιά θαη επηθνηλσλεί 

 

3.ε πεγαία αλάγθε κνπ λα γίλνκαη φιν θαη πην αλζξψπηλνο 

 

4.αλνηρηφ κπαιφ θαη θξηηηθή ζθέςε ζε θάζε καο βήκα πνπ πξαγκαηνπνηνχκε γηα 

λα γλσξίζνπκε νηηδήπνηε θαηλνκεληθά δηαθνξεηηθφ 

 

5.κχρηα αλάγθε θαη ηξφπνο δσήο, ε ελεξγεηηθή αθξφαζε θαη ε αηέξκνλε 

ζπλδηαιιαγή σο κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο καο 

 

    Μέζα απφ θάζε ζεαηξηθή δξάζε θαη θάζε ζεαηξηθφ εξγαζηήξη, κέζα απφ θάζε 

εζνπνηφ ηεο ζηηγκήο θαη θάζε ξφιν, κέζα απφ θάζε θσλή αιιά θαη θάζε ζησπή, 

ν ζεαηξηθφο φκηινο Krila αλαδεηθλχεη έληνλα ηε ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ ην ζέαηξν εζσθιείεη. Δπηδηψθεη ηε δηαλνεηηθή θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θηλεηνπνίεζε ηνπ εθάζηνηε ζπκκεηέρνληα, ζηνρεχνληαο ζηελ 

απαξηίσζε ηεο λνεηηθήο θαη ζπγθηλεζηαθήο δηεξγαζίαο. Κάζε ηνπο δξάζε είλαη 

κε ηέηνην ηξφπν νξγαλσκέλε ψζηε λα δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο ζεαηξηθά 

εκπιεθφκελνπο λα ζθεθηνχλ ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνληαη ηε δσή, λα ηνλ 

εθθξάζνπλ, λα επεμεξγαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο, λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θξηηηθή 

ζθέςε, ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο.  

    Εψληαο ζε κηα ηερλνινγηθά πξνρσξεκέλε πεξίνδν, φπνπ νη θνηλσλίεο ζην 

φλνκα ηνπ ηκπεξηαιηζκνχ, κεηαηξέπνπλ - αλ ήδε δε ην έρνπλ θάλεη- ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζε αληηθείκελα θαη ηνπο εηνηκάδνπλ λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηε ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, αληηιακβαλφκαζηε εχθνια 

απφ φια ηα παξαπάλσ, ηα πνιιαπιά νθέιε πνπ ν ρψξνο ηνπ Θεάηξνπ θαη 
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εηδηθφηεξα ην κεξάθη ησλ εκςπρσηψλ δχλαηαη λα πξνηθίζεη θάζε εκπιεθφκελν. Ζ 

ζπλεξγαζία, ην νκαδηθφ πλεχκα, ε εμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηνπ δηαθνξεηηθνχ, ε 

πνιπζεκία, ε αιιειεπίδξαζε, ε ελεξγνπνίεζε θαη ε πλεπκαηηθή απειεπζέξσζε 

είλαη κφλν ιίγα απφ φια εθείλα πνπ απιφρεξα, αζπκβίβαζηα θαη απηελεξγά, 

κπνξεί θαη νθείιεη ην Θέαηξν λα πξνζθνκίζεη ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε απηφ. 
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1. Πψο ζαο γελλήζεθε ε ηδέα λα αζρνιεζείηε κε ην ρψξν ηνπ ζεάηξνπ; 
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2. Πνην ήηαλ ην έλαπζκα ηεο ίδξπζεο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο ηεο Krila; 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Πψο πξνέθπςε ην φλνκα Krila; 
 
 
 
 
 
 
 

4. Πνηα ήηαλ ηα πξψηα βήκαηα ηνπ ζεαηξηθνχ νκίινπ Krila; Πνηνη είλαη νη 

ηδξπηέο ηνπ θαη πνηνο ν αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ ζήκεξα; 

 
 
 
 
 
 
 

5. Πνηεο ήηαλ θαηά ηε γλψκε ζαο νη θνηλέο πεπνηζήζεηο, νη νπνίεο 

ζπλέβαιαλ ζηελ εδξαίσζε ηεο ελ ιφγσ ζεαηξηθήο νκάδαο; 

 

 

 

 

6. Νηψζαηε πνηέ θφβν γηα ηελ θαηλνηνκία ηεο Krila; Πνην είλαη ην κέιινλ 

ηεο, θαηά ηε γλψκε ζαο; 
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7. Πνηα ήηαλ ηα αξρηθά φλεηξα θαη νη ζηφρνη ηεο Krila; Πνηα ε εμέιημή ηνπο 

ζήκεξα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Πψο ζα πεξηγξάθαηε ηε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα κέιε ηεο ζεαηξηθήο 

νκάδαο θαη πψο ηηο ζπλεξγαζίεο κε εμσηεξηθνχο θνξείο; Πνηα ε ζπλεηζθνξά 

ηνπο, θαηά ηε γλψκε ζαο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Καηά ηε γλψκε ζαο, πνην είλαη ην θιεηδί ηεο εμέιημεο ηεο Krila; Πψο 

θαηαθέξαηε λα επηηχρεηε ζε έλα ηφζν θαηλνηφκν, γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

Μπνιφληα, εγρείξεκα; 

 

 

 

 

 

 

 



102 

10. Πφζν ζεκαληηθφ είλαη γηα ζαο ην Κνηλσληθφ Θέαηξν; Πηζηεχεηε πσο 
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12. Πνηα ηα κειινληηθά ζαο ζρέδηα; 
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 Σν παξαπάλω εξωηεκαηνιόγην αλνηρηώλ εξωηήζεωλ κνηξάζηεθε ζηνπο 

ηδξπηέο θαη ζε νξηζκέλα κέιε ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο Krila, πάλω ζην 

νπνίν ζηεξίρζεθε ην πξαθηηθό κέξνο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο. 


