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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Δ παξνχζα εξγαζία απνηειεί δηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο «Γξακαηηθή Σέρλε θαη Παξαζηαηηθέο Σέρλεο ζηελ Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε».  

Πξηλ ηε παξνπζίαζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ 

νξηζκέλνπο απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ γλψξηζα, ζπλεξγάζηεθα καδί ηνπο θαη έπαημαλ 

ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρή πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

Ώξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο, 

Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ πνπδψλ θαη Κνζκήηνξα ηεο Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ 

Σερλψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, θπξία Άιθεζηηο Κνληνγηάλλε θαζψο θαη ηνλ 

θαζεγεηή κνπ θχξην Ώζηέξην Σζηάξα, Βπίθνπξν Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Θεαηξηθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. Δ βνήζεηα θαη ε θαζνδήγεζή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο κνπ, ήηαλ πνιχηηκεο, θαη νθείισ έλα κεγάιν επραξηζηψ θαη γηα ηελ 

εκπηζηνζχλε θαη ηελ εθηίκεζε πνπ κνπ δείμαλε  Βπηπιένλ, ζα ήζεια λα ηνπο επραξηζηήζσ 

θαη γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ δψζαλε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ελδηαθέξνλ αληηθείκελν 

πνπ αληαπνθξίλεηαη απνιχησο ζηα επηζηεκνληθά κνπ ελδηαθέξνληα, θαζψο θαη γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζή ηνπο, θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Βπηπιένλ, επραξηζηψ ζεξκά ην «Κνηλσθειέο Ίδξπκα Ώιέμαλδξνο . Χλάζεο», γηα ηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε πνπ κνπ παξείρε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ, ρνξεγψληαο κνπ 

ππνηξνθία, ε νπνία κε βνήζεζε λα εθπνλήζσ ηε παξνχζα εξγαζία θαη λα νινθιεξψζσ κε 

επηηπρία ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπδέο.  

Ώθφκε, νθείισ πνιιέο θαη ζεξκέο επραξηζηίεο ζηελ θπξία Giulia Allegrini, ππεχζπλε ηεο 

πξαθηηθήο κνπ άζθεζεο ζηελ Εηαιία, κε ηελ νπνία ζπλεξγάζηεθα θαηά ηε παξακνλή θαη ηελ 

εξεπλεηηθή κνπ πνξεία ζηε Bologna ηεο Εηαιίαο. Δ βνήζεηά ηεο ήηαλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή 

ηφζν ζην πξαθηηθφ φζν θαη ζην ππνζηεξηθηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο.   

Παξάιιεια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηεο ζπκθνηηεηέο θαη θίινπο κνπ, γηα ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινυπνζηήξημε θαη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ, πνπ κνπ 

πξνζέθεξαλ ζε φιε ηε πνξεία ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Σέινο, δε κπνξψ λα κελ αλαθεξζψ ζηελ νηθνγέλεηα κνπ, πνπ ήηαλ δίπια κνπ ζε θάζε κνπ 

βήκα θαη κε ππνκνλή θαη θνπξάγην πξφζθεξαλ ηελ απαξαίηεηε εζηθή ζπκπαξάζηαζε γηα 

ηελ νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, πνπ δηεμήρζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015, ζηε Μπνιφληα ηεο 

Εηαιίαο, ζηα πιαίζηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο ηεο εξεπλήηξηαο ζηνλ νξγαληζκφ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ θαη ηελ νκάδα Μαληαιέλαο, ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε κέζνδν, ηε θηινζνθία, 

ηνπο ζηφρνπο, ηηο ηερληθέο εξγαζίαο, θαη ηε πνξεία, πνπ αθνινπζνχλ νη Μαληαιέλαο, ζηα 

εξγαζηήξηά ηνπο.  

 Δ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία δηήξθεζε έμη κήλεο θαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο ζπκπεξηειάκβαλε 10 

άηνκα, κέιε θαη εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο ζηελ Εηαιία, θαζψο θαη έλα αθφκα 

άηνκν απφ ηελ νκάδα Μαληαιέλαο ηνπ Νεπάι,  ην νπνίν ζπκπιήξσζε ην εξσηεκαηνιφγην 

πνπ είρε ζηαιεί απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη ζε άιιεο νκάδεο Μαληαιέλαο ζην θφζκν. 

 Δ εξεπλήηξηα ζπλέιιεμε ηα εξεπλεηηθά ηεο δεδνκέλα κε ηε ρξήζε πνηνηηθψλ εξγαιείσλ. 

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε κε ηελ ηήξεζε θαη ηε 

θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ ζε εκεξνιφγην απφ ηα εξγαζηήξηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ 

ηελ νκάδα Μαληαιέλαο ζηελ Εηαιία, θαη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο. Βπηπιένλ, ζηάιζεθαλ 

εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ ζε νκάδεο ησλ Μαληαιέλαο απφ φιν ηνλ 

θφζκν. Χζηφζν, επεηδή ε αληαπφθξηζε ησλ εξσηψκελσλ ήηαλ κηθξή, θαη ε εξεπλήηξηα 

ζπλέιιεμε απαληήζεηο κφλν απφ κηα εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο ηνπ Νεπάι, ε ίδηα 

απνθάζηζε λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ είρε απνθνκίζεη απφ δηάθνξεο 

άηππεο ζπδεηήζεηο, κε ηα κέιε ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

παξακνλήο ηεο ζηελ Εηαιία θαη ηεο ζπλαλαζηξνθήο ηεο κε ηηο γπλαίθεο ηεο νκάδαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη φζεο πεξηζζφηεξεο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηλφηαλ, γηα 

ην πεξηερφκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο.  

 Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε εξεπλήηξηα ζεκείσζε πνιχηηκα 

επξήκαηα γηα ηε πνξεία ησλ νκάδσλ Μαληαιέλαο, θαη κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ νκάδσλ 

Μαληαιέλαο Εηαιίαο θαη Νεπάι, παξαηήξεζε γλσξίζκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα, αλεμαξηήηνπ ηνπ θνηλσληθνχ, πνιηηηζηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη πνιηηηθνχ 

πιαηζίνπ ηεο αιιά θαη δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο. 
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

Κεθάιαην 1ν : Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε γηα ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ 

 

1.1 Η δσή θαη ην έξγν ηνπ Augusto Boal  

 Βκπλεπζηήο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, ην νπνίν απνηειείηαη απφ δηάθνξεο 

παξαζηαηηθέο κνξθέο, ήηαλ ν βξαδηιηάλνο ζθελνζέηεο Augusto Boal. Ο Augusto Boal 

γελλήζεθε ζηηο 16 Μαξηίνπ ηνπ 1931 ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν κε παηέξα ηνλ José Augusto 

Boal θαη κεηέξα ηελ  Albertina Pinto. πνχδαζε θαη πήξε πηπρίν ην 1952 σο Υεκηθφο 

Μεραληθφο ζην Οκνζπνλδηαθφ Παλεπηζηήκην ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν , UFRJ ( ηφηε γλσζηή σο 

Urca). Ώπέθηεζε δηδαθηνξηθφ ζηε Υεκεία κε εηδίθεπζε ζηα πιαζηηθά, ην πεηξέιαην. Μεηά ην 

πέξαο ησλ ζπνπδψλ ηνπ σο ρεκηθφο κεραληθφο, έθπγε ζηηο Δλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ώκεξηθήο, κε ππνηξνθία γηα εηδίθεπζε, ηελ νπνία δελ αμηνπνίεζε πνηέ (Buchleitner, 2010: 

58). 

 Ώπφ πνιχ κηθξή ειηθία ελδηαθέξζεθε γηα ην ζέαηξν, ζπκκεηέρνληαο κε ηα ηξία ηνπ αδέξθηα 

ζηε πξνεηνηκαζία δηαθφξσλ ζθεηο γηα κέιε νηθνγελεηψλ. Χζηφζν, κέρξη θαη ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ δηπιψκαηφο ηνπ, δελ ζπκκεηείρε ελεξγά ζηελ ζεαηξηθή ζθελή (Boal, 2001: 

75). Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ην UFRJ , ζπλέρηζε ζηε ρνιή Αξακαηηθήο Σέρλεο ζην 

Παλεπηζηήκην ηεο Κνινχκπηα, ζηελ Νέα Τφξθε. Μεηαμχ ησλ θαζεγεηψλ ηνπ ήηαλ ν John 

Gassner , ν νπνίνο εηζήγαγε ηνλ Boal ηφζν ζηελ ηερληθή ηνπ Bertolt Brecht φζν θαη ηνπ 

Constantin Stanislavski θαη ηνλ ελζάξξπλε λα ζρεκαηίζεη δεζκνχο κε ζεαηξηθέο νκάδεο, 

φπσο ην Μαχξν Πεηξακαηηθφ Θέαηξν. Σν 1955, ν Boal αλέβαζε παξαγσγέο φπσο ηα 

«Horse and the Saint» θαη «The House Across the Street», πνπ έγξαςε ν ίδηνο.  

 Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ηε Αξακαηηθή ρνιή, ν Boal επέζηξεςε ζηελ ΐξαδηιία κε 

έλα δίπισκα, ην νπνίν, φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη, ηνπ ρξεζίκεςε πνιχ ιηγφηεξν ζε ζχγθξηζε 

κε ηηο ζεαηξηθέο γλψζεηο πνπ είρε απνθηήζεη ρσξίο απηφ. Σν 1956, ηνπ δεηήζεθε λα 

δνπιέςεη γηα ην ζέαηξν Ώξέλα ζην άν Πάνιν, ζην νπνίν θαη εξγάζηεθε έσο θαη ηε 

ζχιιεςή ηνπ ην 1971 (Babbage, 2004: 1). Βθεί, άξρηζε λα πεηξακαηίδεηαη κε λέεο κνξθέο 

ζεάηξνπ πνπ δελ είρε μαλαδεί ζηε ΐξαδηιία, φπσο ην «ζχζηεκα» ηαληζιάβζθη γηα 
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εζνπνηνχο. Ο Boal πξνζάξκνζε απηέο ηηο κεζφδνπο ζηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο 

ΐξαδηιίαο, ιακβάλνληαο κηα αξηζηεξίζηηθε πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εζληθηζκφ, πνπ βξηζθφηαλ ζε έμαξζε απηή ηελ πεξίνδν, δεδνκέλνπ φηη ε ρψξα είρε κφιηο 

ππνζηεί κηα καθξά πεξίνδν ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο. Βμαηηίαο ηεο θαηαζηνιήο ηεο 

θξηηηθήο ηέρλεο, πνπ επέβαιιε ην δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο, ν Augusto Boal καδί κε άιινπο 

θπιαθίζηεθε, βαζαλίζηεθε θαη εμνξίζηεθε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμνξίαο ηνπ ν ίδηνο 

ζπλέιιεμε κηα κεγάιε γθάκα ζεαηξηθψλ παηρληδηψλ θαη αζθήζεσλ, πνπ εληάρζεθαλ 

αξγφηεξα ζην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ. Βθείλε ηε πεξίνδν επεξεαζκέλνο απφ ην έξγν 

ηνπ Paulo Freire γηα ηελ Παηδαγσγηθή ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, απνθάζηζε λα εξγαζηεί κε 

αλαιθάβεηνπο αλζξψπνπο ζην Πεξνχ, θαζψο κάιηζηα ηελ ίδηα επνρή ζηε ΐξαδηιία ην 

δηθαίσκα ησλ αλζξψπσλ λα ςεθίδνπλ ήηαλ άξξεηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα 

δηαβάδνπλ θαη λα γξάθνπλ (Babbage, 2004: 3). Βπηπιένλ, ν ίδηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εμνξίαο ηνπ, ην 1973, έγξαςε ην πξψην θείκελν γηα ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ.  

 Έπεηηα απφ ηελ απειεπζέξσζή ηνπ ν Boal παξέκεηλε ζηελ Λαηηληθή Ώκεξηθή, ιφγσ ηεο 

γπλαίθαο ηνπ, φπνπ θαη δνχιεςε ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο απηήο, παξαδίδνληαο 

ζπζηεκαηηθά καζήκαηα ζεάηξνπ. ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ έμη ρξφλσλ έληνλεο 

πεξηπιάλεζεο ζθέθηεθε, μεθηλψληαο απφ ζπγθεθξηκέλεο ηνπ εκπεηξίεο πάλσ ζην Θέαηξν 

ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, γηα ην νπνίν θαη έγξαςε πνιιά βηβιία. Ο Augusto Boal καδί κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ παξέκεηλε ζηελ Ώξγεληηλή κέρξη ην 1976, φηαλ θαη κεηαθέξζεθαλ ζηε 

Πνξηνγαιία εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ησλ πνιηηηθψλ εληάζεσλ. Ο ίδηνο μφδεςε ηελ επφκελε 

δεθαεηία ηεο δσήο ηνπ, αλαπηχζζνληαο θαη δηαδίδνληαο ην ζέαηξφ ηνπ ζηελ Βπξψπε. Σν 

1896, επέζηξεςε ζηε ΐξαδηιία θαζψο ην δηδαθηνξηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν ήηαλ ππεχζπλν 

γηα ηελ απαγσγή θαη ηελ εμνξία, ηνπ είρε πιένλ ράζεη ηε δχλακή ηνπ. Με ηνλ γπξηζκφ ηνπ 

ζηε ΐξαδηιία, ν Boal καδί κε άιινπο πέληε δεκηνχξγεζε ην Κέληξν Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ (Κ.Θ.η.Κ) θαη αξγφηεξα, ην 1992, εμειέγε Vereador ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν, 

κηα ζέζε παξφκνηα κε απηή ηνπ κέινπο ηνπ Αεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (Boal,1979:67). Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ εθεί δεκηνχξγεζε ην επαλαζηαηηθφ Ννκνζεηηθφ Θέαηξν, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνίεζε σο κέζν γηα ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο πνιηηηθήο θαη θαηάθεξε έηζη λα  

ςεθηζηεί επίζεκα ε λνκνζεζία 3, πνπ απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο λφκνπο πνπ 

ςεθίζηεθαλ ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν θαη ρξεζηκνπνηνχζε ην Ννκνζεηηθφ Θέαηξν γηα ηελ 

εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ ζε κνηέι θαη γηα ηε ζέζπηζε λφκσλ απνρέηεπζεο ζηε πφιε 

(Osburn, 2010: 8). πγθεθξηκέλα, ζηελ πξνεθινγηθή ηνπ εθζηξαηεία, ν Boal ρξεζηκνπνίεζε 

ην Θέαηξν Φφξνπµ γηα λα επηδείμεη ηηο ηδέεο ηνπ µε δηάθνξεο νκάδεο θαη ζε δηάθνξα ζεκεία 
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ηεο πφιεο. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ άξρηζε λα δνπιεχεη µε µηα νκάδα λνκνζεηηθψλ ζπκβνχισλ 

θαη πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ (MacDonald, & Rachel, 2000: 42-43). 

 Σέινο, ν Augusto Boal, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζθελνζέηεζε πάλσ απφ πελήληα 

έξγα, αλάκεζά ηνπο: ηνλ «Σαξηνχθν», ηνλ «Ώιθάδε ηεο Θαιακέαο», ην «Μαλδαγφξα», ηνλ 

«Βπηζεσξεηή», αιιά θαη δηθά ηνπ έξγα φπσο ην «Lisa, le mujer liberadora» θ.α. Ο Boal 

απεβίσζε ζηηο 2 ΜαΎνπ ηνπ 2009. 

 

1.2 Η Μεζνδνινγία ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ 

 Ο Augusto Boal θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνιπεηνχο εκπεηξίαο ηνπ ζην ζέαηξν δεκηνχξγεζε θαη 

αλέπηπμε κηα ζπζηεκαηηθή κέζνδν δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο θαηαπίεζεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξεο ζεαηξηθέο ηερληθέο, ηελ νπνία κέζνδν νλφκαζε Θέαηξν ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ (Woodson, 2012:38). Δ κέζνδνο απηή έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κέρξη ζήκεξα ζε 

πάλσ απφ πελήληα πέληε ρψξεο θαη απνηειεί έλα πξνζηηφ είδνο ζεάηξνπ, ην νπνίν δελ 

απαηηεί απνζηήζηζε θεηκέλνπ, φπσο έρνπκε ζπλεζίζεη ζην παξαδνζηαθφ ζέαηξν (Cohen-

Cruz, & Schutzman, 2006:3). 

 Γηα ηνλ Augusto Boal ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ζε απηφ ηνλ θφζκν θπξηαξρεί ε θαηαπίεζε, 

μεθίλεζε απφ πνιχ κηθξή ειηθία θαζψο κεγάισζε ζε έλα θνκκάηη ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν, 

φπνπ ππήξρε πάξα πνιιή θηψρεηα. Ώπφ ηελ πην ηξπθεξή ηνπ ειηθία έβιεπε, φπσο ν ίδηνο 

αλαθέξεη, πινχζηνπο θαη θησρνχο. Έηζη δελ ήηαλ γηα απηφλ πνιχ δχζθνιν λα θαηαιάβεη ηη 

είλαη ε θαηαπίεζε, αξρίδνληαο απφ πνιχ λσξίο λα γξάθεη έξγα γηα ηνπο θαηαπηεζκέλνπο, 

πάληνηε φκσο απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία. Βπεξεαζκέλνο απφ ην έξγν ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζεσξεηηθνχ Paulo Freire, ν Boal ππνζηεξίδεη φηη ην ζέαηξν είλαη έλα 

ηζρπξφηαην κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο αιιαγήο θαη είλαη 

αλαγθαζηηθά πνιηηηθφ, θαζψο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη πνιηηηθέο. 

«πνηνο πξνζπαζεί λα ρσξίζεη ην ζέαηξν από ηελ πνιηηηθή, πξνζπαζεί λα καο 

παξαπιαλήζεη – είλαη θαη απηό κηα πνιηηηθή ζηάζε» (Boal, 1979: 9 ). 

 χκθσλα κε ηνλ Boal, ην ζέαηξν είλαη έλα φπιν πνιχ απνηειεζκαηηθφ, έλα φπιν 

απειεπζέξσζεο.  «Ο θαηαπηεζκέλνο ιαόο πξέπεη λα απειεπζεξσζεί, λα θάλεη ην δηθό ηνπ 

ζέαηξν». Σα «θξάγκαηα» πξέπεη λα πέζνπλ θαη ν ιαφο λα απνθηήζεη πάιη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

βαζηθνχ εζνπνηνχ, ηφζν ζην ζέαηξν φζν θαη κέζα ζηελ θνηλσλία. Ώπηφ είλαη θαη έλα βαζηθφ 
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αμίσκα ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ.  Σν Θ.η.Κ,1 ζηνρεχεη ζην λα ηνπνζεηήζεη ηνλ 

ζεαηή ζην επίθεληξν ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο, λα ηνπ δψζεη δειαδή ηνλ ξφιν ηνπ 

πξσηαγσληζηή, λα ηνλ κεηακνξθψζεη απφ απαζή ζεαηή, ζε ελεξγφ πξσηαγσληζηή. Ώπηφ, 

έρεη απψηεξν ζηφρν ν ίδηνο ζεαηήο λα αλαιάβεη θαη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηε πξαγκαηηθή 

ηνπ δσή. Ώπηφ δειαδή πνπ πξνηείλεη ην Θ.η.Κ είλαη ε ίδηα ε δξάζε. Ο ζεαηήο δειαδή δελ 

κεηαβηβάδεη θαλέλα ηνπ δηθαίσκα γηα λα δξάζνπλ ή λα ζθεθηνχλ άιινη ζηε ζέζε ηνπ. 

Ώληίζεηα, ν ίδηνο αλαιακβάλεη ην βαζηθφ ξφιν ηνπ εζνπνηνχ, δνθηκάδεη ιχζεηο, ζθέπηεηαη 

αιιαγέο, κε ιίγα ιφγηα εμαζθείηαη γηα ηελ πξαγκαηηθή δξάζε. «Ο απειεπζεξσκέλνο ζεαηήο, 

μαλαβξίζθνληαο ηελ αλζξώπηλε ππόζηαζή ηνπ, ξίρλεηαη ζηε δξάζε. Λίγε ζεκαζία έρεη εάλ 

είλαη θαληαζηηθή: ην ζεκαληηθό είλαη πσο είλαη δξάζε», φπσο ν ίδηνο ν Boal ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη (Boal, 1979:17).  

 Ο Augusto Boal μεθίλεζε λα αλαπηχζζεη πξαθηηθέο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ  ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1950 θαη 1960. πγθεθξηκέλα ζην βηβιίν ηνπ Hamlet and the Baker‟s Son: My 

life in Theatre and Politics, ν Boal γξάθεη φηη, φηαλ ζθελνζεηνχζε ζην Θέαηξν Ώξέλα, 

άξρηζε λα ζπλεηδεηνπνηεί φιν θαη πεξηζζφηεξν ηε θνηλσληθή ιεηηνπξγία θαη ηελ πνιηηηθή 

ζεκαζία ηνπ ζεάηξνπ. Έηζη, γλσξίδνληαο φηη θαη ν Brecht κνηξάδεηαη ηηο ίδηεο ζθέςεηο κε 

απηφλ, άξρηζε λα αλαξσηηέηαη πσο ην Θέαηξν Ώξέλα ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα κέζν 

επηκφξθσζεο - εθπαίδεπζεο θαη πνιηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ (Burleson, 

1994:17).  

 ην Θ.η.Κ, ν δηάινγνο απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία θαη πξνσζείηε ζε φια ηα 

επίπεδα ζπλδηαιιαγήο ηεο νκάδαο. ιεο νη ηερληθέο θαη ηα παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην Θ.η.Κ είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα αλαπηχζζνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο 

ζπλεξγαζίαο ησλ αηφκσλ ελψ παξάιιεια επηηξέπνπλ ζηνλ ζεαηή-πξσηαγσληζηή λα 

παξεκβαίλεη ζηελ δξακαηηθή πξάμε. ηφρνο ηνπ Θ.η.Κ δελ είλαη απαξαίηεηα ν ζεαηήο λα 

θαηαθέξεη λα βξεη κηα ζσζηή ιχζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα θαηαπίεζεο αιιά λα 

αλαθαιχςεη θαη λα πεηξακαηηζηεί πάλσ ζε κηα πνηθηιία πηζαλψλ ιχζεσλ (Sanders, 2004: 

219). πγθεθξηκέλα, ζε αληίζεζε κε ην παξαδνζηαθφ ζέαηξν, φπνπ ν εζνπνηφο βξίζθεηαη 

ζηε ζθελή θαη ν ζεαηήο παξαηεξεί ηε δξάζε ηνπ έξγνπ, ζην Θ.η.Κ, ν ζεαηήο (spectator) θαη 

ν εζνπνηφο (actor) γίλνληαη έλα, δειαδή spect-actor, φπσο ν Boal αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά. Οη spect-actors έρνπλ ηελ επθαηξία ηφζν λα παξαηεξνχλ φζν θαη λα δξνπλ 

αιιά θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δηαδηθαζία απηφ-ελδπλάκσζεο θαη δηαιφγνπ, πνπ ηνπο 

                                                           
1
 υντομογραφία του όρου Θζατρο του Καταπιεςμζνου (Θ.τ.Κ.) 
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βνεζά λα απνθηήζνπλ θξηηηθή ζθέςε. Δ ηδέα ηνπ «spect-actor» μεθίλεζε γηα ηνλ Boal ην 

1960 φηαλ ν ίδηνο αλέπηπμε κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ηα κέιε ηνπ θνηλνχ κπνξνχζαλ 

λα δηαθφςνπλ ηε ζεαηξηθή πξάμε θαη λα πξνηείλνπλ δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ζηνπο εζνπνηνχο, 

νη νπνίνη αξγφηεξα ζα έδεηρλαλ ζηε πξάμε ηε πξφηαζε πνπ δφζεθε (Sanders, 2004: 225). 

Χζηφζν, ππήξμε έλα πεξηζηαηηθφ, θαηά ην νπνίν κηα γπλαίθα απφ ην θνηλφ ήηαλ ηφζν 

εμαγξησκέλε πνπ ν εζνπνηφο δελ κπνξνχζε λα θαηαιάβεη ηελ πξφηαζή ηεο. Έηζη ε ίδηα 

πήξε ηελ πξσηνβνπιία θαη αλέβεθε ζηε ζθελή ψζηε λα δείμεη ηη ελλννχζε. Με απηφ αθξηβψο 

ηνλ ηξφπν γελλήζεθε θαη ε ηδέα ηνπ spect-actor γα ηνλ Boal, ν νπνίνο άξρηζε λα 

ζπλεηδεηνπνηεί φηη κέζσ απηήο ηεο ζπκκεηνρήο, ην θνηλφ ελδπλακσλφηαλ φρη κφλν ζην λα 

θαληαζηεί ηελ αιιαγή αιιά θαη λα ηελ ζέζεη ζηε πξάμε. Σν ζέαηξν άξρηζε λα γίλεηαη έλα 

πξαθηηθφ φρεκα αθηηβηζκνχ (Patterson, 1999: 1). 

 Με ιίγα ιφγηα, ζην Θέαηξν ηνπ  Καηαπηεζκέλνπ, ε ζεαηξηθή πξάμε βηψλεηαη σο κηα 

ζπλεηδεηή παξέκβαζε, σο κηα πξφβα γηα θνηλσληθή αιιαγή, πνπ έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ 

νκαδηθή αλάιπζε δηαθφξσλ θνηλψλ πξνβιεκάησλ θαηαπίεζεο. Σν ζέαηξν απηφ δελ εζηηάδεη 

ζην ζέακα αιιά απνηειεί κηα γιψζζα- θψδηθα ζρεδηαζκέλε έηζη ψζηε λα αλαιχνληαη θαη λα 

ζπδεηνχληαη πξνβιήκαηα θαηαπίεζεο θαη δχλακεο αιιά θαη λα αλαδεηνχληαη νκαδηθέο 

ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα (Cardenas, 2013:1). Μέζα απφ ην Θ.η.Κ, νη ζπκκεηέρνληεο 

έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνβάξνπλ ηε δσή ηνπο ζε έλα πιαίζην εκπηζηνζχλεο θαη ζεβαζκνχ 

θαη λα αληηκεησπίζνπλ ρσξίο θφβν ηα δπζιεηηνπξγηθά ζεκεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 

(Κνληνγηάλλε, 2008:29). 

 Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ απνηειεί κηα κέζνδν επεμεξγαζίαο ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο, 

ηεο θαηαπίεζεο, ηεο απνπζίαο αλαγλψξηζεο θαη απηνεθηίκεζεο, ηνπ ζηηγκαηηζκνχ κε ζηφρν 

ηελ εχξεζε ιχζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηεο απηνδηάζεζεο.  

 Ο Augusto Boal, επεξεαζκέλνο απφ ηελ καξμηζηηθή πξνζέγγηζε, ππνζηήξηδε φηη ν θφζκνο 

ρξεηάδεηαη έλα ζέαηξν πνπ λα ηνλ βνεζάεη λα αιιάμεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αελ θηάλεη 

δειαδή κφλν λα αιιάμεη ε ζπλείδεζε ηνπ ζεαηή. Ο ζεαηήο πνπ ζα αιιάμεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηά ηνπ θαη ζα ηελ αιιάμεη κε ην ζψκα ηνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα επαλάζηαζε, 

έλαλ ζθαηξηθφ αγψλα ελάληηα ζε πνιινχο ηχπνπο θαηαπίεζεο. 

 πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Boal, ν ζεαηήο πξέπεη λα απειεπζεξσζεί απφ ηελ 

θαηάζηαζε ηνπ ζεαηή, απφ ηελ πξψηε δειαδή θαηαπίεζε ζηελ νπνία ππνπίπηεη ην ζέαηξν. 

Ο ζεαηήο είλαη ήδε θαηαπηεζκέλνο, θαζψο ε ζεαηξηθή παξάζηαζε ηνπ πξνζθέξεη έλα 

ηεηειεζκέλν θαη θιεηζηφ φξακα ηνπ θφζκνπ, ην νπνίν δελ κπνξεί θαλέλαο λα κεηαβάιιεη. 
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Μφλν εάλ απειεπζεξσζεί ν ζεαηήο απφ ηελ ζέζε πνπ έρνπλ πξνθαζνξίζεη γηα απηφλ, ζα 

κπνξέζεη λα απειεπζεξσζεί απφ άιιεο θαηαπηέζεηο. Πξσηαγσληζηήο ηεο ζεαηξηθήο πξάμεο 

πξέπεη λα γίλεη ν ζεαηήο, πνπ ζα δνθηκάζεη πξάμεηο, αθφκα θαη αλ θάλεη ιάζνο. Γηαηί κφλν 

κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζα θαηαθέξεη λα αιιάμεη ηελ δξάζε, λα απνθαιχςεη, κε βάζε ηελ δηθή 

ηνπ άπνςή, εάλ απηή ε δξάζε είλαη θαιή ή θαθή (Boal, 1979: 17-19). 

 Ο Boal δειαδή, πξφηεηλε έλα ζέαηξν παξέκβαζεο, ην νπνίν δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ 

ζεαηή λα δνθηκάζεη ηηο επαλαζηαηηθέο πξάμεηο, λα θάλεη πξφβα, λα εθηειέζεη, λα 

επαιεζεχζεη πξηλ απφ ηελ αιεζηλή πξάμε. Ώπηφ δελ ζεκαίλεη πσο ην ζέαηξν ζα 

αληηθαηαζηήζεη ηελ αιεζηλή πξάμε, αιιά ζα κπνξέζεη λα ηε βνεζήζεη λα γίλεη πην 

απνηειεζκαηηθή. Βμάιινπ, έρεη απνδεηρζεί φηη νη άλζξσπνη επεξεάδνληαη θαη αιιάδνπλ 

πεξηζζφηεξν, φηαλ πξνβιεκαηίδνληαη πάλσ ζηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο θα βηψκαηα. 

Πξνθεηκέλνπ νη ίδηνη λα εκβαζχλνπλ ζηηο θαηαζηάζεηο πνπ βηψλνπλ, ην Θ.η.Κ ηνπο 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα θηλήζνπλ κηα δχζθνιε θαηάζηαζε , κε ηνλ ξπζκφ πνπ νη ίδηνη 

επηζπκνχλ θαη λα ηελ νδεγήζνπλ ζηνλ δξφκν, πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ φηη ζα ηνπο απνθέξεη 

απαληήζεηο ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπο (Κνληνγηάλλε, 

2008: 56). 

 Άιισζηε ζχκθσλα κε ηνλ Boal «Μόλν ε δσή κπνξεί λα ζε αλαγθάζεη λα πάξεηο ζέζε. Ο 

ζεαηήο παίξλεη κέξνο ζην ζπκβάλ, ν παζεηηθόο ξόινο πνπ ηνπ επηθπιάζζεη ζπλήζσο ην 

ζέαηξν θαηαξγείηαη εθ ησλ πξαγκάησλ. Ο ζεαηήο γίλεηαη «παξαηεξεηήο- δξώλ», δειαδή 

spect-actor. Αθόκε θαη ε δσή ρξεηάδεηαη κηα πξόβα ηδελεξάιε. Δηδηθά όηαλ αλήθεηο ζε 

απηνύο πνπ νη επθαηξίεο ηνπο είλαη κεηξεκέλεο» (απνπληδή, 1998). 

 Παξάιιεια, ν Boal δεκηνχξγεζε έλα ρξήζηκν ζέαηξν, ην νπνίν έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα 

βνεζήζεη εθείλνπο πνπ έρνπλ αλάγθε λα βξνπλ κηα γιψζζα ψζηε λα δηεθδηθήζνπλ ην δίθην 

ηνπο (Μπνέκε, 2015: 48). Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ δειαδή, απνηειεί κηα 

κεζνδνινγία, έλα ζχζηεκα παηρληδηψλ θαη εηδηθψλ ηερληθψλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο γιψζζαο ηνπ ζεάηξνπ, ησλ θαηαπηεζκέλσλ πνιηηψλ, ε νπνία απνηειεί ηελ θπξίαξρε 

αλζξψπηλε γιψζζα. Πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ θαη γηα ηνπο θαηαπηεζκέλνπο έηζη 

ψζηε λα ηνπο βνεζήζεη λα πνιεκήζνπλ ελάληηα ζηηο θαηαπηέζεηο θαη λα κεηακνξθψζνπλ 

ηελ θνηλσλία, κέζα απφ ηελ νπνία πεγάδνπλ απηέο νη θαηαπηέζεηο. Δ ιέμε θαηαπηεζκέλνο 

ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα φηη θάπνηνο-α έρεη ράζεη ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη ηεο αλάγθεο 

ηνπ-ηεο θαη είλαη ππνρξεσκέλνο κφλν λα αθνχεη. Σν ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ, ζχκθσλα 

κε ηνλ A.Boal πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα εξγαιείν αληηκεηψπηζεο φισλ ησλ εηδψλ  
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ησλ ηαμηθψλ θαηαπηέζεσλ, ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηνπ ζεμηζκνχ. Σν Θ.η.Κ δελ ζηνρεχεη κφλν ζην 

λα δνχκε κέζα απφ έλα θαζξέθηε ηνλ εαπηφ καο, ηε θσλή καο θαη ηηο αξεηέο καο αιιά λα 

γίλνπκε ηα φξγαλα κηαο θνηλσληθήο κεηακφξθσζεο (Macdowall, & Bonell, & Davies, 2004: 

88), λα απαξλεζνχκε δειαδή ηνλ ξφιν ηνπ απινχ αθξναηή θαη λα κεηακνξθσζνχκε ζε 

δξψληα ππνθείκελα. Άιισζηε γηα ηνλ Boal ε ιέμε ζεαηήο έρεη αξλεηηθή έλλνηα. Ο ζεαηήο 

είλαη θάηη ιηγφηεξν απφ άλζξσπνο θαη είλαη απαξαίηεην λα ηνλ εμαλζξσπίζνπκε φπσο ν 

Boal αιιά θαη ν Freire αλαθέξνπλ, λα ηνπ μαλαδψζνπκε ηε δπλαηφηεηα δξάζεο ζε φια ηα 

επίπεδα. Πξέπεη λα γίλεη θαη απηφο ππνθείκελν, εζνπνηφο ζε έλα ίζν πιάλν κε απηνχο πνπ 

ζεσξνχληαη θνηλψο εζνπνηνί, νη νπνίνη θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

ζεαηέο (Wardrip-Fruin & Montfort, 2003: 352). 

 To 1995, o Boal ζην βηβιίν ηνπ «The Rainbow of Desire», εκπεξίθιεηε ζηε κεζνδνινγία ηνπ 

Θ.η.Κ θαη κηα ζεξαπεπηηθή πιεπξά απηνχ, ηελ νπνία αλέπηπμε ζηελ Βπξψπε θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1980, φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε θαηαπίεζε είρε κηα δηαθνξεηηθή απήρεζε 

ζηνπο Βπξσπαίνπο, κε ηνπο νπνίνπο θαη εξγαδφηαλ. Δ θαηαπίεζε απηή ήηαλ πεξηζζφηεξν 

εζσηεξηθή, φπσο ε κνλαμηά, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Boal (McCarthy & Ganvao, 

2004:110). Ώπηνχ ηνπ είδνπο ηε θαηαπίεζε, ν ίδηνο ηελ νλφκαζε “The cop in the head” 

(=Ώζηπλνκία ζην θεθάιη), αθνχ νη άλζξσπνη ζπρλά ηείλνπλ λα  εζσηεξηθεχνπλ ηε 

θαηαπίεζε, πνπ πθίζηαληαη, κε απνηέιεζκα πνιινί απφ απηνχο λα κελ ηνικνχλ λα 

δξάζνπλ (Boal, & Epstein, 1990: 35).  

 Παξφιν πνπ ε κεζνδνινγία ηνπ Θ.η.Κ αξρηθά αλαπηχρζεθε ζηεξηγκέλε ζε κηα θνηλνηηθή 

πξνζέγγηζε, γηα παξέκβαζε θαη ελδπλάκσζε ησλ πνιηηψλ (Tudorache, 2013:10), ζηηο 

κέξεο καο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ θαιιηηέρλεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη άιινπο, νη νπνίνη 

πξνζαξκφδνπλ ηηο ηερληθέο πνπ αλέπηπμε ν Boal ζε θαηλνχξγηεο κνξθέο. πρλά, ην κνληέιν 

απηφ παίξλεη ηε κνξθή εξγαζηεξίσλ, ηα νπνία ζπλήζσο επηθεληξψλνληαη ζηελ ελδπλάκσζε 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, έηζη ψζηε νη ίδηνη λα αλαθαιχςνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δχλακε θαη ηε θαηαπίεζε ζηηο δσέο ή ηηο θνηλφηεηέο ηνπο, θαη λα 

αλαδεηήζνπλ πηζαλέο ιχζεηο (Water, McAvoy, & Hunt, 2015: 80). 

 Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο φρη κφλν λα 

αλαθαιχςνπλ ην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπο αιιά θαη λα βηψζνπλ ζε πξαθηηθφ 

επίπεδν ηε κεηακφξθσζε ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Οη άλζξσπνη έρνπλ ηελ επθαηξία κέζα 

απφ απηφ ην ζέαηξν λα ληψζνπλ πσο ζα ήηαλ λα δνπλ ζε έλαλ θφζκν φπνπ ζα έρνπλ ηε 

θσλή θαη ηε δχλακε λα δξάζνπλ θαη λα αληηζηαζνχλ ζηηο θαηαπηέζεηο (Dave, &Purcell, 
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2010:110). Σν Θ.η.Κ εκπιέθεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε δηάθνξεο ζεαηξηθέο αζθήζεηο πνπ 

απνζθνπνχλ ζην λα ελδπλακψζνπλ ηνπο ίδηνπο λα αλαγλσξίδνπλ, λα αλαιχνπλ θαη λα 

μεπεξλνχλ ηηο θνηλσληθέο θαηαπηέζεηο πνπ ππφθεηληαη. Σν ζέαηξν εδψ πξνζεγγίδεηαη σο κηα 

νιηζηηθή εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή δηαδηθαζία, πνπ ελεξγνπνηείηαη θαζψο κεηαζρεκαηίδεηαη ε 

δεκηνπξγηθή θαληαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε δξακαηηθέο πξάμεηο, θαη νη ίδηνη δεκηνπξγνχλ 

θαληαζηηθνχο θφζκνπο ή αλαπαξηζηνχλ ηνπο πξαγκαηηθνχο θαη ηνπο εθθξάδνπλ απζφξκεηα 

ζηνλ  ζεαηξηθφ απηνζρεδηαζκφ (Σζηάξαο, 2014: 106). Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ Θ.η.Κ είλαη ε 

δξάζε ζην πξαγκαηηθφ θφζκν, γηα ηνλ νπνίν ε ζεαηξηθή εκπεηξία ιεηηνπξγεί σο κηα πξφβα. 

Ώληί λα ιέλε ζηνλ θφζκν πψο λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηά ηνπο, νη εκςπρσηέο νδεγνχλ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζην λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ην θνηλσληθφ πξφβιεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ νκάδα ηνπο (π.ρ: Ραηζηζκφο, θπιεηηθά δεηήκαηα θ.α) θαη λα βξνπλ ηηο δηθέο ηνπο ιχζεηο 

(Burgoyne, θ.α. 2003:3).  

 ηηο κέξεο καο, νη εκςπρσηέο ηνπ Θ.η.Κ θαινχληαη λα επαλαζρεδηάζνπλ ηηο ηερληθέο έηζη 

ψζηε λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο αλάγθεο ησλ αληίζηνηρσλ θνηλνηήησλ θαη πνιηηηζκψλ, πνπ 

απεπζχλνληαη. Άιισζηε, ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιίνπ ηνπ ν Boal (1979) γξάθεη φηη «Σν 

ζέαηξν κπνξεί λα …γίλεη έλα όπιν γηα ηελ επαλάζηαζε. Γηα απηό ην ιόγν είλαη απαξαίηεην 

λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο θαηάιιειεο ζεαηξηθέο θόξκεο». Έηζη, νη εκςπρσηέο ησλ 

εξγαζηεξίσλ απηψλ, κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα βξνπλ λένπο ηξφπνπο ψζηε λα 

πξνζαξκφζνπλ ηηο ηερληθέο ηνπ Θ.η.Κ ή λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ηερληθέο, νη νπνίεο 

αληαπνθξίλνληαη ζηε πνιππινθφηεηα θαη ηνπο αγψλεο ηεο δσήο ησλ νκάδσλ ηνπο (Driskill, 

2003:  157).  

 Βπηπιένλ, ζήκεξα ην Θ.η.Κ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηελ εθπαίδεπζε σο έλα 

εξγαιείν, κηα απνηειεζκαηηθή κέζνδν ελδπλάκσζεο ησλ καζεηψλ, ψζηε νη ίδηνη λα πάξνπλ 

ζηα ρέξηα ηνπο ηε δηθή ηνπο θνηλσληθή εθπαηδεπηηθή δηθαηνζχλε, λα αλαθαιχςνπλ ηνλ 

εαπηφο ηνπο, λα εθθξαζηνχλ δεκηνπξγηθά αιιά θαη λα ελδπλακσζνχλ ζην λα μεπεξλνχλ 

πηζαλνχο θαηαπηεζηηθνχο ζεζκνχο θαη δεηήκαηα πνπ ηνπο νδεγνχλ ζην άγρνο, ζηελ 

απνγνήηεπζε θ.α. Σν ζέαηξν είλαη άιισζηε κηα βαζηθή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα (Picher, 

2007:79). Αίλνληαο ρψξν ζηνπο καζεηέο λα ζπλζέζνπλ ηηο πνιπδηάζηαηεο ηαπηφηεηέο θαη 

ξφινπο ηνπο, νη ίδηνη απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα ζρνιηάδνπλ θαη λα δεκηνπξγνχλ ηελ 

αιιαγή ζηνλ ρψξν πνπ θηλνχληαη, ζηε θνηλφηεηα, ην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην αιιά θαη ηνλ 

ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ (Sadler, 2010: 85). Παξάιιεια, ην Θ.η.Κ σο έλα εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν 

πξνσζεί ηελ νηθνδφκεζε δεζκψλ κεηαμχ ησλ αθεξεκέλσλ ζεσξηψλ θαη ηελ θαζεκεξηλή 

εκπεηξία, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ζηε θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ πνπ 
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εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ζε αλαδήηεζε ηεο αιιαγήο ( Vittoria, θ.α. 2014: 

6152). Πνιχ ζπρλά νη καζεηέο ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα θάλνπλ πνιχ ιίγα ψζηε λα 

αιιάμνπλ θαηαζηάζεηο ζην ζρνιείν ή θαη ηε θνηλσλία γεληθά. Χζηφζν, παίξλνληαο έλαλ 

ελεξγφ ξφιν ζην ρηίζηκν κηα δξακαηνπνίεζεο, πνπ εμεηάδεη ελαιιαθηηθέο θνηλσληθέο δνκέο, 

ελζαξξχλνληαη ζην λα πηνζεηήζνπλ κηα πην αηζηφδνμε νπηηθή ζε κηα πηζαλή εκπινθή ηνπο 

ζηε θνηλσληθή αιιαγή (Hardy, 1989:226). Άιισζηε θαη ν ίδηνο ν Boal, βξίζθεη 

παξαιιειηζκνχο αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην ζέαηξν, αλαγλσξίδνληαο φηη φπσο ε 

εθπαίδεπζε, έηζη θαη ην ζέαηξν έρνπλ πνιηηηθφ πεξηερφκελν αθνχ αλαπαξάγνπλ θαη 

αλαπαξηζηνχλ αμίεο θαη λφξκεο, απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη κηα θνηλσλία ζηελ εθάζηνηε 

ρξνληθή πεξίνδν (Schroeter, 2013:397). 

 πκπεξαζκαηηθά, ην Θ.η.Κ έρεη πιένλ γίλεη έλα απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν κάζεζεο ηεο 

θξηηηθήο ζθέςεο, ηεο θνηλσληθήο αιιαγήο θαη ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ζηε ηάμε. Πην 

πξφζθαηα κάιηζηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί απφ δηάθνξνπο θιάδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πνιηηηθψλ επηζηεκψλ, ηεο θνηλσληνινγίαο αιιά θαη ηεο ςπρηαηξηθήο, πνπ αζρνινχληαη 

κε έλα επξχ θάζκα επαλαζηαηηθψλ δεηεκάησλ (Thompson,1997) , φπσο  ηελ πξνζηαζία 

ησλ λέσλ απφ ηνλ θίλδπλν (McLennan, & Smith, 2007: 47-55 ), ηελ απνδπλάκσζε ησλ 

θπιψλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ (Horowitz, 2008: 213) αιιά θαη ηελ ζεξαπεία ςπρηαηξηθψλ 

αλαπεξηψλ (Faigin, & Stein, 2010: 306-308). Δ θηλεηνπνίεζε απμάλεηαη ζηαζεξά αθνχ 

απειεπζεξσηηθνί εθπαηδεπηηθνί, αθηηβηζηέο, θαιιηηέρλεο, θαη δηνξγαλσηέο θνηλνηήησλ απφ 

φιν ηνλ θφζκν έρνπλ ελσζεί απφ ην 1995, φηαλ θαη ζπκκεηείραλ ζηελ  εηήζηα πλδηάζθεςε 

γηα ηε Αηεζλή Παηδαγσγηθή θαη Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ,  θαη έθηνηε έρνπλ σο θχξην 

ζηφρν λα ακθηζβεηήζνπλ ηα θαηαπηεζηηθά ζπζηήκαηα, πξνσζψληαο ηε θξηηηθή ζθέςε θαη 

ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε (Ferreira, & Devine, 2012: 19). 

 

1.3 Οη Μνξθέο θαη νη ηερληθέο ηνπ Θ.η.Κ 

 Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη κηα δεκνθξαηία θσλψλ, πνπ 

κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πηέζεηο γηα ηελ πνιηηηθή θαη αηνκηθή αιιαγή, ρξεζηκνπνηεί 

απηνζρεδηαζηηθά ζεαηξηθά παηρλίδηα θαη παξαζηάζεηο. Ο Boal, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1971 κε 

ηνλ ζεαηξηθφ ηνπ ζίαζν είραλ ηεζεί ππφ πεξηνξηζκνχο, ιφγσ ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο 

πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρψξα, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ζεαηξηθά έξγα. Έηζη, νη ίδηνη μεθίλεζαλ λα πεγαίλνπλ ζε δεκφζηνπο ρψξνπο θαη λα θάλνπλ 

ζέαηξν ηνπ δξφκνπ. Σν θνηλφ θαη άλζξσπνη ηεο θνηλφηεηαο άξρηζαλ λα εκπιέθνληαη ελεξγά 



16 
 

ζε απηή ηε ζεαηξηθή εκπεηξία, θαη απηφ απνηέιεζε γηα ηνλ Boal ηελ πξσηαξρηθή έκπλεπζε 

γηα ηε κεηακφξθσζε ηνπ ζεαηή απφ παζεηηθφ παξαηεξεηή ζε εζνπνηφ (Sadler, 2010:87). 

 Με ιίγα ιφγηα, ν Augusto Boal,  ζέιεζε λα κεηαβάιιεη ηνλ «κνλφινγν» πνπ θπξηαξρεί ζε 

κηα ζεαηξηθή ζθελή ζε έλαλ δηάινγν κεηαμχ θνηλνχ θαη ζεαηψλ. Γηα λα ζπκβεί φκσο απηφ ζα 

πξέπεη, φπσο ν ίδηνο ππνζηήξηδε, ν άλζξσπνο λα πάςεη λα είλαη αληηθείκελν, λα γίλεη 

ππνθείκελν θαη λα κεηακνξθσζεί απφ απιφ παξαηεξεηή, ζε βαζηθφ «εζνπνηφ». Γηα λα ην 

θάλεη απηφ ν ίδηνο, ην 1979, δεκηνχξγεζε κηα ζεηξά απφ παηρλίδηα θαη βήκαηα πνπ 

βαζίδνληαη ζε ηέζζεξα βαζηθά ζηάδηα, ζηα νπνία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο λα δεκηνπξγεζεί 

έλα πεξηβάιινλ, ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο λα κπνξέζνπλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο ηαπηφηεηεο 

θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνπο ίδηνπο αιιά θαη άιινπο ζηελ θνηλφηεηά ηνπο. Σν 

πξψην ζηάδην νλνκάδεηαη  «Γλσξίδνληαο ην ζώκα». Δ πξψηε ιέμε ηνπ ζεαηξηθνχ 

ιεμηινγίνπ, φπσο αλαθέξεη ν Augusto Boal, είλαη ην αλζξψπηλν ζψκα, πνπ είλαη θαη ε 

βαζηθή πεγή ηνπ ήρνπ θαη ηεο θίλεζεο. «Γηα λα θπξηαξρήζεη ν άλζξσπνο ζηα κέζα ηεο 

ζεαηξηθήο παξαγσγήο, πξέπεη θαη αξρήλ λα θπξηαξρήζεη ζην ίδην ηνπ ην ζώκα, πξέπεη λα ην 

γλσξίζεη γηα λα ην θάλεη έπεηηα πην εθθξαζηηθό» (Boal, 1979:21). ζν ινηπφλ ζα γίλεηαη 

ηθαλφηεξνο ν άλζξσπνο λα εθθξάζεη ηα δηάθνξα ζεαηξηθά ζρήκαηα κε ην ζψκα ηνπ, ηφζν 

ζα απειεπζεξψλεηαη πξννδεπηηθά απφ ηε ζέζε ηνπ ζεαηή. χκθσλα κε ηνλ Boal, ππάξρεη 

έλαο αξηζκφο απφ πξαθηηθέο αζθήζεηο γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη άλζξσπνη ην ζψκα 

ηνπο, ηηο δπλαηφηεηέο απηνχ, ηα φξηα ηνπ, ηηο θνηλσληθέο παξακνξθψζεηο ηνπ θαη ηνπο 

ηξφπνπο πνπ ζα θαηαληθεζνχλ. ε απηφ ινηπφλ ην ζηάδην, ν Boal, αλέπηπμε κηα ζεηξά απφ 

παηρλίδηα, πνπ ελζαξξχλνπλ ηνλ ζεαηή-εζνπνηφ λα θέξεη ζε κηα αξκνλία ηε θίλεζε, ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε δχλακε ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Σα κέξε ηνπ ζψκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε άιινπο αλζξψπνπο, ελψ παξάιιεια ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ 

απμάλεηαη (Boal, 1979: 22). Σν δεχηεξν ζηάδην νλνκάδεηαη «Κάλνληαο ην ζώκα 

εθθξαζηηθό». Σν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο ζσκαηηθήο 

έθθξαζεο. Σν ζψκα καο εάλ θαη έρεη κηα ηεξάζηηα εθθξαζηηθή δπλακηθή ζπρλά κέλεη 

αλαμηνπνίεην. Γη απηφ ηνλ ιφγν ν Boal πξνηείλεη κηα ζεηξά απφ παηρλίδηα ζαινληνύ φπσο ν 

ίδηνο ηα νλνκάδεη θαη φρη παηρλίδηα ζεαηξηθνύ εξγαζηεξίνπ. «ζνη παίξλνπλ κέξνο θαινύληαη 

λα παίμνπλ θαη όρη λα εξκελεύζνπλ πξόζσπα, αιιά όζν θαιύηεξα ζα εξκελεύζνπλ ηόζν 

θαιύηεξα ζα παίμνπλ». ηφρνο εδψ είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα αλαθαιχςνπλ ηε δχλακε ηνπ 

ζψκαηνο φηαλ εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα, δπλάκεηο θαη ηνλ εαπηφ ηνπο, θαη φια απηά κέζα 

απφ κηα πνηθηιία παηρληδηψλ. Οη ζεαηέο-εζνπνηνί έρνπλ ζε απηφ ην ζηάδην ηελ επθαηξία λα 

εμεηάζνπλ ξφινπο πνπ παίξλνπλ ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Boal, 1979: 27). Σν ηξίην 
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ζηάδην νλνκάδεηαη «Σν ζέαηξν σο γιώζζα». ε απηφ ην ζηάδην, ν ζεαηήο- εζνπνηφο μεθηλά 

λα βιέπεη ην ζέαηξν σο θάηη πνπ κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί θαη λα εμειηρζεί, θαη φρη σο θάηη 

ζηαηηθφ θαη δηδαθηηθφ. ε απηφ ην ζηάδην, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ζπκκεηέρνληα λα πάξεη 

ηνλ έιεγρν ηνπ ζηαδίνπ θαη λα απνηππψζεη ηε δηθή ηνπ γιψζζα θαη κήλπκα ζε έλα ππάξρνλ 

θείκελν, ή λα δηεξεπλήζεη έλα πξφβιεκα πνπ ππάξρεη, κέζα απφ ηελ επηθνηλσλία ηνπ 

ζεάηξνπ (Boal, 1979: 29).  Βλψ ηα δχν παξαπάλσ ζηάδηα είλαη πξνπαξαζθεπαζηηθά, ην 

ηξίην ζηάδην έρεη ζαλ άμνλα έλα ζέκα γηα ζπδήηεζε, ψζηε λα σζήζεη ην ζεαηή λα θάλεη έλα 

βήκα πξνο ηε δξάζε. χκθσλα κε ηνλ Boal, ην ζηάδην απηφ δηαηξείηαη ζε ηέζζεξα κέξε, 

πνπ ην θάζε έλα ζεκεηψλεη έλα δηαθνξεηηθφ βαζκφ άκεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζεαηή ζηε 

παξάζηαζε.  Σν πξψην κέξνο νλνκάδεηαη «Σαπηόρξνλε δξακαηνπξγία», ην δεχηεξν κέξνο 

είλαη ην «Σν ζέαηξν Άγαικα», ην ηξίην «Σν ζέαηξν Φόξνπκ» θαη ην ηέηαξην «Σν ζέαηξν 

Δηθόλα». Σα δχν ηειεπηαία κάιηζηα , ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, απνηεινχλ κέρξη 

θαη ζήκεξα δχν απφ ηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα νκάδα Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ θαη ζε εξγαζηήξηα απηνχ. 

 Σν ηειεπηαία ζηάδην νλνκάδεηαη «Σν ζέαηξν σο ιόγνο». χκθσλα κε ηνλ Boal, ην θνηλφ 

ελδηαθέξεηαη λα πεηξακαηίδεηαη θαη λα δνθηκάδεη πξάγκαηα. Οη παξαδνζηαθέο θαη θιεηζηέο 

παξαζηάζεηο, πνπ νη αζηηθέο ηάμεηο πξνηείλνπλ, ηνπ είλαη βαξεηέο. «Σν θνηλό ζέιεη λα 

αλνίμεη δηάινγν κε ηνπο εζνπνηνύο, λα δηαθόςεη ηε δξάζε, λα δεηήζεη εμεγήζεηο, ρσξίο λα 

πεξηκέλεη επγεληθά, λα ηειεηώζεη ην έξγν. Αληίζεηα κε ηελ αζηηθή επγέλεηα, ε ιατθή επγέλεηα 

επηηξέπεη θαη ελζαξξύλεη ην ζεαηή λα θάλεη εξσηήζεηο, λα αλνίμεη δηάινγν, λα ζπκκεηέρεη». Ο 

Boal ινηπφλ πξνηείλεη νξηζκέλεο ηερληθέο- ζρήκαηα πνπ βνεζνχλ ην θνηλφ λα επηηχρεη φια 

ηα παξαπάλσ, ηερληθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ πεηξακαηηθά ζην Πεξνχ, ζηελ Ώξγεληηλή θαη ζηε 

ΐξαδηιία θαη απνδείρηεθαλ απνηειεζκαηηθέο. Σν ζέαηξν ζε απηφ ην ζηάδην γίλεηαη πνιηηηθή 

θαη νη εζνπνηνί ρξεζηκνπνηνχλ ην ζέαηξν γηα λα κεηαθέξνπλ ηα δηθά ηνπο κελχκαηα, ψζηε 

λα ζπδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα. Ώπηφ ην ζηάδην πεξηιακβάλεη ηηο ηερληθέο «Θέαηξν 

θσηνξνκάληδν», «Απόθξηζε ζηε θαηαπίεζε», «Θέαηξν κύζνο», «Θέαηξν- θξηηηθή», «Σειεηέο 

θαη κάζθεο», «Θέαηξν εθεκεξίδα»,  αιιά θαη ην  «Αόξαην Θέαηξν», (Boal, 1979: 40). Οη 

ηειεπηαίεο δχν ηερληθέο αλαιχνληαη παξαθάησ, αθνχ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλεο θαη 

απνηεινχλ βαζηθά ζρήκαηα γηα ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ.  

 Ο Boal, γηα λα εμεγήζεη ηε δνκή ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ρξεζηκνπνίεζε, πξνο ην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπ, κηα κεηαθνξά -  αιιεγνξία κε ην «Αέληξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ» (βιέπε 

Παξάξηεκα 1), εμεγψληαο ηελ εμέιημε ηνπ ζεάηξνπ απηνχ. ια ηα κέξε ηνπ δέληξνπ, 

ηξέθνληαη ην έλα απφ ην άιιν έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ηζρπξή δνκή ηνπ Θ.η.Κ 
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(Osburn, 2010: 10). Οη πην απνκαθξπζκέλεο ξίδεο ηνπ δέληξνπ είλαη νη πνιηηηθή, ε ηζηνξία, ε 

θηινζνθία θαη ε εζηθή, νη νπνίεο κέζα απφ ηα εξγαιεία ησλ παηρληδηψλ, ησλ ιέμεσλ, ησλ 

εηθφλσλ, ησλ ήρσλ θαη ηξνθνδνηεκέλεο απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θαη ηελ αιιειεγγχε, 

δίλνπλ δσή ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο  πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαη δνθηκάζηεθαλ, φπσο ην 

Θέαηξν Φφξνπκ, ην Θέαηξν Βηθφλα, ην Θέαηξν Βθεκεξίδα, ην Οπξάλην Σφμν ηεο Βπηζπκίαο, 

ην Ώφξαην Θέαηξν, θαη ην Ννκνζεηηθφ Θέαηξν. Οη ξίδεο δίλνπλ δσή ζην δέληξν ηνπ Θεάηξνπ 

ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, ην ηξνθνδνηνχλ θαη απνηεινχλ ηα ζεκέιηά ηνπ. ε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ινγηθή, ε εζηθή, ε πνιηηηθή, ε θηινζνθία, ε ηζηνξία, ε αιιειεγγχε θαη ε πνιιαπιφηεηα είλαη 

νη δσηηθέο ελέξγεηεο απηνχ ηνπ ζεάηξνπ. χκθσλα κε ηνλ Boal, ε πνιηηηθή απνξξέεη απφ 

κέζα καο. Μέζα απφ ην ζέαηξν κπνξεί ε ίδηα λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ έμσ θφζκν. Ώληίζεηα 

κε ηελ εζσηεξίθεπζε ησλ εμσηεξηθψλ ηδενινγηψλ ή ηε κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο, ε πνιηηηθή 

είλαη ε αλάδπζε θαη ε εμσηεξίθεπζε ηεο αίζζεζεο ηεο δηθαηνζχλεο (Vittoria θ.α. 2014: 

6153). 

 πγθεθξηκέλα, ε ζσκαηηθή δνπιεηά ζε ζπλδπαζκφ κε ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ έρεη 

ζηαδηαθά αλαπηπρζεί. Ο Boal ζην ηειεπηαίν ηνπ βηβιίν «Η Αηζζεηηθή ηνπ Καηαπηεζκέλνπ» 

(Boal, 2006: 44), ιίγα ρξφληα πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ, πξνζέθεξε κηα ζπλνιηθή νπηηθή ηεο 

δνπιεηά ηνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεηαθνξά ηνπ αλαπηπζζφκελνπ δέληξνπ, πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Πξάγκαηη, ν ίδηνο ζπλέρηδε λα αλαθαιχπηεη θαηλνχξγηεο ηερληθέο, 

φηαλ δηαθνξεηηθέο πεξηζηάζεηο ηνλ αλάγθαδαλ λα πξνζαξκφζεη ή λα μαλαζθεθηεί ηε 

πξνεγνχκελε δνπιεηά ηνπ, ρσξίο σζηφζν λα εγθαηαιείπεη ηα πξνεγνχκελα εξγαιεία ηνπ. 

Βπνκέλσο, ελψ θάπνηα παιαηφηεξα θιαδηά ηνπ δέληξνπ παξακέλνπλ ίδηα, θάπνηα 

θαηλνχξγηα πξνζηίζεληαη (Robbe, 2013: 5). Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, βξίζθεη έλα γφληκν έδαθνο ζηελ εζηθή, ηελ πνιηηηθή, ηελ 

ηζηνξία  θαη ηελ αιιειεγγχε. Δ εηθφλα, ν ήρνο θαη ε ιέμε απνηεινχλ ηηο ξίδεο ηνπ δέληξνπ. 

Βάλ κάιηζηα ζέινπκε λα αλαδεηήζνπκε ηελ αηζζεηηθή ηνπ θαηαπηεζκέλνπ, δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίζνπκε ηνλ εαπηφ καο κφλν ζην ζέαηξν αιιά ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε λα 

εμεξεπλνχκε, ηη πινχην κπνξνχλ νη ξίδεο λα καο πξνζθέξνπλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε 

(Boal, 2006: 45). ηελ αξρή ηνπ θνξκνχ, ζπλαληάκε ηα παηρλίδηα. 
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1.3.1 Σα παηρλίδηα 

 Σα παηρλίδηα ζχκθσλα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ, θαζψο εμππεξεηνχλ πνιιαπινχο ζθνπνχο. Ώξρηθά, ηα παηρλίδηα είλαη 

δηαζθεδαζηηθά θαη βνεζνχλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ραιαξψζνπλ θαη λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ 

ηνπο. Καζψο ζηε θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, νη άλζξσπνη έρνπλ κεραλνπνηεζεί (ζην ζρνιείν, ηε 

δνπιεηά αιιά αθφκε θαη ζην ζπίηη), θαίλεηαη φηη έρνπλ μεράζεη ηηο κεγάιεο δπλαηφηεηεο πνπ 

έρνπλ ην  ζψκα θαη ην κπαιφ ηνπο (Boal, 2006: 46). Σα παηρλίδηα ινηπφλ 

«απνκεραλνπνηνχλ» ηνπο αλζξψπνπο, θαη θάλνληάο ην απηφ νη ίδηνη θαηαθέξλνπλ λα 

μαλαζπλδένληαη κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Κάπνηα παηρλίδηα κάιηζηα ελεξγνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

αηζζήζεηο, απφ ηηο νπνίεο θάπνηεο επηθεληξψλνληαη ζην ρηίζηκν ηεο εκπηζηνζχλεο ή ηε 

ζπγθέληξσζε ηεο νκάδαο θ.α. Βπηπιένλ, ηα παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη σο έλα 

δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ νκάδα. Υξεζηκνπνηψληαο ηα παηρλίδηα ζπρλά κπνξεί ν 

εκςπρσηήο λα βξεη πνπ βξίζθεηαη κηα νκάδα, πνηα είλαη ηα φξηα ηεο, ή θαη πφζα δπλαηά 

ζπλδεδεκέλεο είλαη νη πξνζσπηθφηεηεο. Έπεηηα απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε λα δηαηεξεζνχλ νη δπλακηθέο ηεο νκάδαο , θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Ο Boal ρσξίδεη ηα παηρλίδηα ζε πέληε θαηεγνξίεο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζηφρν 

ηε ζχλδεζε ηνπ ζπκκεηέρνληνο κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ αιιά θαη ηελ απνκεραλνπνίεζε ηνπ 

ηξφπνπ πνπ αιιειεπηδξά ν ίδηνο κε ηνλ θφζκν, έηζη ψζηε απηφο λα θαηαθέξεη λα ληψζεη θαη 

λα δεη ηα πξάγκαηα κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ή λέν ηξφπν. Βπηπιένλ, ηα παηρλίδηα εμππεξεηνχλ 

ηε δεκηνπξγία κηα θνηλφηεηαο, πνπ πξνσζεί ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

δεζηαίλεη θαη εηνηκάδεη ηνπο ίδηνπο γηα απηφ πνπ ζα αθνινπζήζεη αιιά επίζεο απμάλεη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε απηψλ ζε ζρέζε κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο (Jester, 2003: 22).  

 Δ πξψηε θαηεγνξία ησλ παηρληδηψλ, ν Boal, ηελ νλνκάδεη «Αηζζάλνκαη ό,ηη αγγίδσ». Σα 

παηρλίδηα ζε απηή ηε θαηεγνξία ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηε ζρέζε ηεο θίλεζεο απηνχ κε ην ζπλαίζζεκα.  

 Δ δεχηεξε θαηεγνξία νλνκάδεηαη «Αθνπγθξάδνκαη ό, ηη αθνύσ» θαη ζηνρεχεη νη 

ζπκκεηέρνληεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θπζηθέο ηνπο θσλέο ψζηε νη ίδηνη λα εθθξαζηνχλ 

δηαθνξεηηθά απφ ην θπζηθφ θαη λα αθνχζνπλ ηνπο άιινπο κε έλαλ θαηλνχξγην ηξφπν.  

 Σξίηε θαηεγνξία είλαη «Δλεξγνπνηώ ηηο αηζζήζεηο κνπ», θαηεγνξία ε νπνία ζηνρεχεη ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε πνιιψλ αηζζήζεσλ ζπγρξφλσο. Ώπηή ε θαηεγνξία, επηθεληξψλεηαη θπξίσο 

ζηα «ηπθιά παηρλίδηα», πνπ ζηνρεχεη νη ζπκκεηέρνληεο λα δνπλ ηνλ θφζκν ρσξίο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ φξαζή ηνπο.  
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 Δ ηέηαξηε θαηεγνξία ιέγεηαη «Βιέπσ ό, ηη θνηηάδσ». Ώπηή ε θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

παηρλίδηα πνπ ζηνρεχνπλ ζε έλαλ «νπηηθφ δηάινγν» κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ώπηφ 

βνεζά ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε θσλή δελ απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ ηξφπν έθθξαζεο. 

 Δ πέκπηε θαη ηειεπηαία θαηεγνξία νλνκάδεηαη «Κξαηώ ζηε κλήκε ηηο αηζζήζεηο», θαη ηα 

παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ επηθεληξψλνληαη ζην λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπ ψζηε λα ζπκεζνχλ πξάγκαηα θαη φρη κφλν ηα ιφγηα. 

ηφρνο δειαδή είλαη νη ίδηνη λα ζπλδέζνπλ ηε κλήκε ηνπο κε ην ζπλαίζζεκα θαη ηε θαληαζία 

ηνπο (Boal, 1995: 14). 

 Πνιιά απφ απηά ηα παηρλίδηα, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

ζηεξίδνληαη ζηα παηρλίδηα εκπηζηνζχλεο θαη ηα εθθξαζηηθά παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

νπνηνδήπνηε είδνο ζεάηξνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. Χζηφζν είλαη απαξαίηεην λα επηζεκαλζεί φηη 

νη πεξηζζφηεξνη πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε έλα εξγαζηήξην Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ δελ 

είλαη εθπαηδεπκέλνη εζνπνηνί.  Θα ιέγακε ινηπφλ φηη απηά ηα παηρλίδηα απνηεινχλ ζπρλά ηε 

κνλαδηθή ππνθξηηηθή εθπαίδεπζε πνπ νη ζπκκεηέρνληεο ιακβάλνπλ (Boal, 2002: 29-46).  

 ια ηα παηρλίδηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην Θ.η.Κ αζρνινχληαη κε ηελ εθθξαζηηθφηεηα ηνπ 

ζψκαηνο σο έλαο πνκπφο θαη δέθηεο κελπκάησλ. Σα παηρλίδηα είλαη έλαο δηάινγνο κε 

απνηέιεζκα λα ρξεηάδνληαη έλαλ ζπλνκηιεηή. Βίλαη κηα δηαδηθαζία εμσζηξέθεηαο, θαη 

ζηνρεχνπλ εθηφο ησλ άιισλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, ρσξίο θαηαθξίζεηο, φπνπ 

φινη κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, λα πεηξακαηηζηνχλ ζηελ αιιαγή θαη λα 

εμεξεπλήζνπλ ηηο δπλακηθέο ησλ ζρέζεσλ. Οη αζθήζεηο νξίδνπλ φιεο ηηο θπζηθέο, κπτθέο 

θηλήζεηο, πνπ βνεζνχλ ηα άηνκα λα αλαγλσξίζνπλ ην ζψκα ηνπο, ηε βαξχηεηα, ηα 

αληηθείκελα, ηνλ ρψξνο θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ, ηνπο φγθνπο, ηελ ηαρχηεηα, ηελ έληαζε, ην 

βάξνο θαη ηελ αιιειεμάξηεζε απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ δπλάκεσλ. ηφρνο ησλ αζθήζεσλ 

είλαη ε θαιχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ κεραληζκψλ απηνχ. Κάζε παηρλίδη 

απνηειεί κηα «θπζηθή αληαλάθιαζε» ηνπ θαζελφο. Έλαλ κνλφινγν, κηα εζσζηξέθεηα (Boal, 

2002: 48). ιεο καο νη αηζζήζεηο, ε νπηηθή καο γηα ηε πξαγκαηηθφηεηα θαη ε ηθαλφηεηά καο 

λα αηζζαλφκαζηε θαη λα ζθεθηφκαζηε, ηείλνπλ λα απνδέρνληαη ηε πξαγκαηηθφηεηα φπσο 

έρεη, αληί λα πξνζπαζνχλ λα ηελ κεηαηξέςνπλ, λα ηελ κεηακνξθψζνπλ. Σα παηρλίδηα θαη νη 

αζθήζεηο ζην Θ.η.Κ ζηνρεχνπλ ζην λα αλαδείμνπλ ηε δχλακε πνπ έρεη ν θαζέλαο θαη κπνξεί 

λα αμηνπνηήζεη ψζηε λα αιιάμεη ηε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ ελνριεί (Allegrini, 2010: 3). 
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1.3.2 Σν Θέαηξν Δηθόλα 

 

 ην θνξκφ ηνπ δέληξνπ ηνπ Θ.η.Κ, πάλσ απφ ηα παηρλίδηα θαη ηηο αζθήζεηο βξίζθεηαη ην 

Θέαηξν Βηθφλα, κηα αθφκε πνιχ δηαδεδνκέλε ηερληθή ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ.  

Δ ηερληθή ηνπ Θεάηξνπ Βηθφλα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα βξνπλ κηα 

ζπκπιεξσκαηηθή γιψζζα, ψζηε λα αλαιχζνπλ ηφζν ηε θαηαπίεζε φζν θαη ηηο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο, φηαλ ηα ιφγηα δελ είλαη επαξθή. Σν ζέαηξν εηθφλα θάλεη ην αφξαην νξαηφ. Θα 

κπνξνχζε δειαδή θαλείο λα πεη φηη απνηειεί ην βαζηθφ ιεμηιφγην φισλ ησλ δηαθιαδψζεσλ 

ηνπ δέληξνπ ηνπ Θ.η.Κ.  (Jester, 2003: 23). 

 Σν Θέαηξν Βηθφλα απνηειεί κηα πνιχ δηαδεδνκέλε ηερληθή θαζψο είλαη απιή ζηε πξαθηηθή 

ηεο θαζψο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θάλεη ηηο ζθέςεηο νξαηέο. Ώπηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε γιψζζα 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Κάζε ιέμε έρεη ην δηθφ ηεο νξηζκφ, πνπ είλαη ίδηνο γηα φινπο καο. 

Χζηφζν θάζε ιέμε έρεη θαη ηε δηθή ηεο έλλνηα, πνπ είλαη κνλαδηθή γηα ηνλ θαζέλα. Γηα 

παξάδεηγκα εάλ ρξεζηκνπνηεζεί ε ιέμε επαλάζηαζε, φινη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα ξηδηθή αιιαγή. Χζηφζν, ηαπηφρξνλα ν θαζέλαο ζα ζθεθηεί ηε πξνζσπηθή 

επαλάζηαζε, ζα πξνζδψζεη δειαδή ζηελ ιέμε δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ θάπνηνλ άιινλ. Δ 

εηθφλα ινηπφλ, ζπλζέηεη ηε πξνζσπηθή έλλνηα κε ηνλ νκαδηθφ νξηζκφ κηαο ιέμεο. (Wardrip-

Fruin, & Montfort. 2003: 344). Σν ζέαηξν εηθφλα είλαη απνηειείηαη απφ απιέο ηερληθέο, φπσο 

είλαη ε Δηθόλα ηεο ιέμε (φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θηηάμνπλ γιππηά κφλνη ηνπ ζε 

έλα άγαικα πνπ αλαπαξηζηά ηηο αληηδξάζεηο ηνπο ζε κηα δνζκέλε ιέμε), αιιά θαη πην 

ζχλζεηεο φπσο ε Δηθόλα ηεο κεηάβαζεο, (φπνπ ε ηερληθή κειεηά ηηο πηζαλφηεηεο αιιαγήο). 

Σν ζέαηξν εηθφλα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηε πην απιή κνξθή ηεο παξνπζίαζεο ηνπ εαπηνχ 

κέρξη λα θηάζεη ζηε πην βαζηά ηεο θφξκα, ηε ζπδήηεζε (Beck, & Purcell, 2010: 107).  

 ην Θέαηξν Βηθφλα, νη ζπκκεηέρνληεο δεκηνπξγνχλ δσληαλά αγάικαηα ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο. Σν αλζξψπηλν «πήιηλν» ζκηιεχεηαη ζε κηα εηθφλα κηαο θαηαπηεζηηθήο θαηάζηαζεο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ή ην ελδηαθέξνλ ηεο νκάδαο. Έπεηηα εξεπλάηαη κηα «ηδαληθή» 

έθδνζε ή θαη βήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ κηα θνηλσληθή αιιαγή.  Οη εηθφλεο 

παξνπζηάδνπλ έλα ζέκα κε έλαλ ηξφπν πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ (Burgoyne, θ.α. 2003:3). Σν 

Θέαηξν Βηθφλα, επηηξέπεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δνπλ κεκνλσκέλα άηνκα ή νκάδεο 

αλζξψπσλ θαη λα εμεηάζνπλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. Υξεζηκνπνηψληαο ζέκαηα, 

κλήκεο θαη εκπεηξίεο δσήο ζην Θέαηξν Βηθφλα, νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ κε αζθάιεηα θαη 

ζεβαζκφ λα εκπιαθνχλ ζε δχζθνιεο ζπδεηήζεηο, πνπ μεθηλνχλ ζε έλα κέξνο παξαηήξεζεο 

θαη κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ βαζηέο ππνζέζεηο, νπηηθέο ή δπλάκεηο εμνπζίαο. Δ ηερληθή 
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απηή δελ έρεη θαλέλαλ πεξηνξηζκφ αθνχ φινη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ αλεμαξηήησο ησλ 

θπζηθψλ πεξηνξηζκψλ ή ησλ γισζζηθψλ εκπνδίσλ, Ώπηή ε δνπιεηά δελ απεπζχλεηαη ζε 

εζνπνηνχο αιιά ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, πνπ κπνξεί θαη λα κελ έρνπλ θάλεη θάηη 

παξφκνην ζην παξειζφλ (Cardenas, 2013:3).Ο Boal κάιηζηα ζεσξεί φηη ην Θέαηξν Βηθφλα, 

αλήθεη ζηηο ζεαηξηθέο κνξθέο, νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηδηαίηεξε επραξίζηεζε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, θαζψο δελ πξνυπνζέηεη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαη επεηδή «πξνζθέξεη ηε 

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

λα απαηηείηαη ε ρξήζε θάπνηνπ γισζζηθνύ ηδηώκαηνο» (Γθφβαο, 2001: 20). Ο Boal ζην 

βηβιίν ηνπ Games for Actors and Non-actors παξνκνηάδεη ην Θέαηξν Βηθφλα κε έλα 

νπινζηάζην γηα ην Θ.η.Κ. Ώξρηθά, νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα ζπδεηήζνπλ νκαδηθά 

πάλσ ζε έλα ζέα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Έπεηηα θάπνηνο θηηάρλεη έλα γιππηφ κε ην ζψκα 

ηνπ ή θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζψκαηα ησλ άιισλ. Ώπηή ε ζσκαηηθή θαη θπζηθή έθθξαζε 

δεκηνπξγεί έλα ρψξν ζπδήηεζεο ηεο θαηαπίεζεο πνπ θαίλεηαη. ηε ζπλέρεηα νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα αιιάμνπλ ηελ αξρηθή εηθφλα ζε κηα «ηδαληθή». Σέινο, απηή ε 

κεηακφξθσζε ζπδεηείηαη θαη πάιη (Karabekir, 2004:33-34). χκθσλα κε ηνλ Boal, ην 

Θέαηξν Βηθφλα δίλεη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο θαη ακθηζβήηεζεο κηα 

θαηαπίεζεο. Βλζαξξχλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δξάζε θαη λα 

«αλαιύζνπλ  ηε ζθνπηκόηεηα ηεο αιιαγήο» (Boal, 1985: 139). Χζηφζν, ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ην Θέαηξν Βηθφλα επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζην λα δείμεη ηε θαηαπίεζε παξά 

ζην λα ζπδεηήζεη γηα απηή. Αειαδή, ε ζπδήηεζε γίλεηαη κεηά ηε θαηαζθεπή ησλ εηθφλσλ θαη 

φρη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο (Boal, 1979:1-7). ην πξψην ηνπ βηβιίν «Theatre of the 

Oppressed», ν Boal παξνπζίαζε ηε ηερληθή απηή ελψ ζην βηβιίν ηνπ «Games for Actors 

and Non-Actors», ζπγθεθξηκελνπνίεζε θαη μερψξηζε ηηο αηνκηθέο αζθήζεηο απφ ηηο νκαδηθέο 

κε ελδειερήο θαη βνεζεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Βπηπιένλ, αλαδηάξζξσζε ην Θέαηξν Βηθφλα θαη 

πξνζέθεξε θάπνηεο επηπιένλ ή «θαηλνχξγηεο ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ Βηθφλα (Boal, 2002:164-

2010). Δ ηερληθή ηνπ Θεάηξνπ Βηθφλα κπνξεί λα θαλεί πνιχ ρξήζηκε ζηελ δηεξεχλεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ, ζε ζηεξενηππηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά πιαίζηα. Δ γιψζζα ησλ 

εηθφλσλ είλαη αλαινγηθή θαη φρη νξζνινγηζηηθή ή αλαιπηηθή φπσο απηή ησλ ιέμεσλ. Μηα 

εηθφλα κπνξεί λα έρεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο ζεκαζίεο γηα δηαθνξεηηθά άηνκα. Πεξλψληαο 

απφ κηα αηνκηθή ζε κηα ζπιινγηθή εηθφλα κπνξεί λα αλαδπζεί κηα θνηλσληθή νπηηθή ελφο 

πξνβιήκαηνο, ή έλα θξηηηθφ εξψηεκα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Allegrini, 2010:3). Σν 

Θέαηξν Βηθφλα, παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηφηεηεο κε ηνλ επξχηεξν θφζκν ηεο ζεαηξηθήο 

εξγαζίαο. Γξάθνληαο γηα ηηο επηξξνέο ηνπ Boal ζην ζέαηξν ζηελ εθπαίδεπζε ζηε ΐξεηαλία, 
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ν Steve Ball, παξαηήξεζε φηη ε ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ζψκαηνο 

ζρεδφλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο άιινη ρξεζηκνπνηνχλ ζε νπηηθέο ζεαηξηθέο ηερληθέο. Δ 

ρξήζε ηνπ φξνπ «Θέαηξν Βηθφλα» απφ ηνλ Boal έρεη γηα παξάδεηγκα πεξηγξαθεί ζαλ έλα 

ηακπιφ, έλα παγσκέλν πιαίζην, αθίλεηε εηθφλα ή θαη απεηθφληζε (Ball, 1995: 79-86). 

Βπηπιένλ, ν Philip Auslander ζρνιηάδεη φηη ζην έξγν ηνπ Boal «νηηδήπνηε αξρίδεη κε ηελ 

εηθόλα, θαη ε εηθόλα απνηειείηαη από αλζξώπηλα ζώκαηα. Σν ζώκα είλαη ν πξσηαξρηθό 

ηόπνο ηδενινγηθώλ εγγξαθώλ θαη θαηαπηέζεσλ, ηηο νπνίεο ν Μπνάι επηρεηξεί λα 

αληηκεησπίζεη κέζσ ηνπ Θεάηξνπ» (Auslander, 1997:98). Βλ θαηαθιείδη, σο έλα εξγαιείν γηα 

ηε δεκηνπξγία ηνπ δξάκαηνο, ην Θέαηξν Βηθφλα έρεη κεγάιε αμία φρη κφλν δηφηη παξέρεη έλα 

πιαίζην ζην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα ζσκαηνπνηήζνπλ έλα πξφβιεκα, κηα 

θαηαπίεζε ή κηα θαηάζηαζε, αιιά επίζεο επεηδή παξέρεη απηφ ην πιαίζην, ζην νπνίν νη ίδηνη 

κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα ςάρλνπλ ηε ζσκαηνπνηήζε ησλ ραξαθηήξσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο (Morelos, 1999: 35-37) 

 

1.3.3. Σν Θέαηξν Δθεκεξίδα 

 Σν πξψην θιαδί ζηα αξηζηεξά κεηά ην Θέαηξν Βηθφλα πεξηιακβάλεη ην Θέαηξν Βθεκεξίδα, 

ην νπνίν είρε αξρίζεη λα πξαγκαηνπνηείηαη  απφ ην Νχθιεν ηνπ Θεάηξνπ Ώξέλα ηνπ αλ 

Πάνιν, ηφηε πνπ ν Boal ήηαλ δηεπζπληήο εθεί. χκθσλα κε ηνλ  ίδην, ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο 

ηνπ γηα απηή ηε ηερληθή- κηαο θαη νη εηδήζεηο εθείλε ηελ επνρή ήηαλ κεξνιεπηηθέο θαη ςεπδείο 

σο αθφινπζεο ηεο θπβέξλεζεο- ήηαλ λα δηδάμεη ηνπο αλζξψπνπο λα δηαβάδνπλ θξηηηθά θαη 

λα αλαδεηνχλ ηελ αιήζεηα πέξα απφ ηηο ιέμεηο κέζα απφ ηελ αλαπαξάζηαζε απηψλ 

(Osburn, 2010:43). Σν Θέαηξν Βθεκεξίδα απνηειείηαη απφ απιέο κε ηερληθέο, πνπ 

επηηξέπνπλ λα κεηαηξέπνληαη ηα λέα ησλ εθεκεξίδσλ ή θαη νπνηνδήπνηε άιιν κε ζεαηξηθφ 

πιηθφ, ζε ζεαηξηθέο ζθελέο. Οη ηερληθέο απηέο είλαη ε απιή, ε ζηαπξσηή, ε ζπκπιεξσκέλε 

θαη ε ξπζκηθή αλάγλσζε αιιά θαη ε παξάιιειε δξάζε, ν απηνζρεδηαζκφο, ην ηζηνξηθφ, ε 

ελίζρπζε, ε ζπγθεθξηκελνπνίεζε ηεο αθαίξεζεο θαη ην θείκελν ρσξίο πεξίγπξν (Boal, 1979: 

143). ην Θέαηξν Βθεκεξίδα, ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα ηνπ ζεάηξνπ, νη ζπκκεηέρνληεο 

πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηη παξακέλεη θξπκκέλν πίζσ απφ ηηο γξακκέο θαη λα 

αλαξσηεζνχλ ην γηαηί. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, πνιχ ζπρλά νη ζπκκεηέρνληεο 

αλαθαιχπηνπλ φηη δελ ππάξρεη κηα «νπδέηεξε» εθεκεξίδα (Robbe, 2013: 6). Με ηε ρξήζε 

απηήο ηεο ηερληθήο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο δηάινγνο γηα ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο σο θαηαπηεζηήο (ή πεγή ρεηξαγψγεζεο). Σν Θέαηξν Βθεκεξίδα κπνξεί λα 

πάξεη δηαθνξεηηθέο θφξκεο, φπσο κηα παξάζηαζε, κηα έθζεζε ή κηα εγθαηάζηαζε 
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(Tudorache, 2013:13). Ο Boal ηνπνζεηεί απηή ηε ηερληθή ζην ηέηαξην ζηάδην ηεο πνηεηηθήο 

ηνπ, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, δειαδή ζην ζηάδην «Σν ζέαηξν σο ιόγνο». 

Ώθνινπζψληαο ην ηξίην ζηάδην, θαηά ην νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα θαηαιάβνπλ 

θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζέαηξν σο γιψζζα, ην ηέηαξην ζηάδην σζεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

λα θαηαιάβνπλ ηε γιψζζα ζαλ κηα εξκελεπηηθή δηαδηθαζία, φπνπ δηαθνξεηηθέο θφξκεο θαη 

νπηηθέο, επεξεάδνπλ δηαθνξεηηθά θαη θάπνηεο θνξέο αληηθαηηθά, ηηο έλλνηεο. πγθεθξηκέλα, 

κέζα απφ ην Θέαηξν Βθεκεξίδα επηρεηξείηαη ε απαμίσζε ησλ λέσλ. Γηα ηνλ Brecht φζν θαη 

γηα ηνλ Boal, ν θχξηνο ιφγνο απνδφκεζεο ηνπ ιφγνπ είλαη γηα λα ππνθηλήζεη ηε θξηηηθή 

ζθέςε απφ ηε πιεπξά ηνπ θνηλνχ  (Burleson, 1991: 46). Βπηπιένλ, ην Θέαηξν Βθεκεξίδα 

είλαη έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξεο ηερληθέο, κε ζηφρν λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ζεαηξηθή ζθελή, ρξεζηκνπνηψληαο έλα θνκκάηη απφ κηα εθεκεξίδα ή απφ νπνηνδήπνηε 

άιιν γξαπηφ πιηθφ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο εθζέζεηο κηαο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο απφ ην 

χληαγκα ηεο ρψξαο, έηζη ψζηε λα  απνθαιπθζεί ε ρεηξαγψγεζε πνπ αζθείηαη απφ ηα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνσζείηαη ε θξηηηθή ζθέςε γηα ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

Μ.Μ.Β παξνπζηάδνπλ ηα λέα θαη ηα γεγνλφηα (Allegrini, 2010:5).  

 

1.3.4 Σν Οπξάλην Σόμν ησλ Δπηζπκηώλ 

 ην απέλαληη θιαδί απφ ην Θέαηξν Βθεκεξίδα βξίζθεηαη ε ηερληθή ηνπ Οπξάληνπ Σφμνπ 

ησλ Βπηζπκηψλ, ε νπνία αλαπηχρζεθε φηαλ ν Boal βξηζθφηαλ ζηελ Βπξψπε, ιφγσ ηεο 

εμνξίαο ηνπ. Βθεί ν ίδηνο ήξζε αληηκέησπνο κε δηαθνξεηηθά είδε θαηαπηέζεσλ ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ ήηαλ θπξίαξρεο ζηε Λαηηληθή Ώκεξηθή. πγθεθξηκέλα, παξαηήξεζε φηη νη 

άλζξσπνη φρη κφλν είραλ δπζθνιίεο ζηελ επηθνηλσλία αιιά επηπιένλ ν ζπλδπαζκφο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο πξνθαινχζε κεγάιν ζηξεο, κε απνηέιεζκα ε θαηαπίεζή 

ηνπ λα γίλεηαη πην αηνκηθή-ςπρνινγηθή. Πξνθεηκέλνπ ν Boal λα πεξηγξάςεη απηή ηε ηερληθή 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ έθθξαζε «Ο αζηπλόκνο ζην θεθάιη (Cop in the head)». Δ ηερληθή απηή 

εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα ζηηο δηαπξνζσπηθέο 

ηνπο ζρέζεηο (Robbe, 2013: 6), θαη ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο άιιεο ηερληθέο, φπσο ην Θέαηξν 

Βηθφλα ή ην Θέαηξν Φφξνπκ, αιιά επίζεο θαη παηρλίδηα θαη αζθήζεηο επηθεληξσκέλα ζε 

απηφ ην ζηφρν, έηζη ψζηε λα βνεζήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα αλαδείμνπλ ζεαηξηθά ηηο 

θαηαπηέζεηο θαη λα ηηο αληηκεησπίζνπλ πην μεθάζαξα (Allegrini, 2010:5). ηε βαζηθή άζθεζε 

ηνπ Θεάηξνπ ησλ Βπηζπκηψλ νη ζπκκεηέρνληεο δείρλνπλ εθ λένπ κηα θαζεκεξηλή, 

πξαγκαηηθή ζχγθξνπζε ψζηε λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο επηζπκίεο πνπ είραλ 
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βηψζεη. Σα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο έπεηηα δείρλνπλ κε ην ζψκα ηνπο απηέο ηηο επηζπκίεο. 

Ο πξσηαγσληζηήο ζπδεηά κε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηζπκίεο θαη δηαπξαγκαηεχεηαη ηη ξφιν 

ζα ήζειε θάζε επηζπκία λα παίμεη ζηε ζχγθξνπζε (Burgoyne, θ.α. 2003:3). Βπηπιένλ, ε 

ηερληθή απηή πεξηιακβάλεη κηα ζπιινγή απφ αζθήζεη θαη παηρλίδηα αιιά θα 

απηνζρεδηαζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα εμεηάζνπλ κεκνλσκέλα, ηηο 

εζσηεξηθέο θαηαπηέζεηο θαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζε έλα επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην (Boal, 

1995:18). Ώπηή ε ηερληθή θέξλεη ην Θ.η.Κ πην θνληά ζηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο αλεζπρίεο. 

Χζηφζν, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ νη εζσηεξηθέο θαηαζηάζεηο εμεηάδνληαη, κπνξνχλ απηφκαηα λα 

ζπλδεζνχλ κε ηηο θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην αληίζηνηρν πεξηβάιινλ 

(Morelos, 1999:62). Δ ηερληθή ηνπ Θεάηξνπ ησλ Βπηζπκηψλ, φπσο αλαθέξζεθε, έρεη 

ζεξαπεπηηθφ ραξαθηήξα αιιά δελ ζηνρεχεη ζηελ παξάζηαζε ζε δεκφζην ρψξν. Ο Jackson 

ραξαθηεξίδεη απηή ηε ηερληθή σο κηα έκκεζε κνξθή ζεξαπείαο (Jackson, 1995:22-23), ε 

νπνία απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζηε πξνζσπηθή δηαδηθαζία, ζε έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ 

γηα ηελ νκάδα, φπνπ ηα άηνκα ζα θαηαθέξνπλ λα απηφ-ελδπλακσζνχλ. Ώλάκεζα ζε φιεο ηηο 

ηερληθέο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν Boal, απηή ίζσο είλαη ε πην κεζνδνινγηθά αλαπηπγκέλε, 

αθνχ κάιηζηα ππάξρεη έλα εγρεηξίδην, κε πνιιέο θαη αλαιπηηθέο ιεπηνκέξεηεο (Tudorache, 

2013:13). 

 

1.3.5 Σν Θέαηξν Φόξνπκ θαη ν ξόινο ηνπ Joker 

 Μηα ίζσο απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ηερληθέο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ είλαη ην 

Θέαηξν Φφξνπκ. Ο Boal πεξηγξάθεη ηελ «εθεχξεζε» ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ ζαλ κηα ζηηγκή, 

θαηά ηε δηάξθεηα κηαο παξάζηαζεο ηαπηφρξνλεο δξακαηνπξγίαο, φηαλ ν ζεαηήο παξελέβε 

ζηε ζθελή, έπεηηα απφ ηηο επαλαιακβαλφκελεο απφπεηξεο λα εμεγήζεη ηε πξφηαζή ηνπ γηα 

δξάζε κέζσ ησλ ιέμεσλ. Δ απνηπρία ηνπ απηή ηνλ νδήγεζε λα ιάβεη ελεξγή δξάζε θαη λα 

δείμεη ηε ζθέςε ηνπ έκπξαθηα (Boal, 1995:3-7). Ώπηφ ην γεγνλφο ζπλέβε ζην Πεξνχ ην 

1973, φηαλ ν Boal εξγαδφηαλ εθεί ζε κηα κεγάιε εθζηξαηείαο θαηά ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ. Δ 

ηαπηφρξνλε δξακαηνπξγία ήηαλ κηα κνξθή πνπ αλέπηπμε ν ίδηνο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε απηή ηελ εθζηξαηεία. Έλα θνηλφ κπνξνχζε πξνθνξηθά λα πξνηείλεη ηξφπνπο, κε ηνπο 

νπνίνπο κηα ηζηνξία αιιάδεη θαη νη εζνπνηνί θαινχληαλ λα αλαπαξαζηήζνπλ ηηο πξνηάζεηο 

ηνπ θνηλνχ. Σν πεξηζηαηηθφ, πνπ δεκηνχξγεζε ην Θέαηξν Φφξνπκ, απνηέιεζε γηα ην έξγν 

ηνπ Boal έλα θξίζηκν ζεκείν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξόλσλ πνπ 

θάλακε ηαπηόρξνλε δξακαηνπξγία, θξαηήζακε ηε δύλακε από κόλνη καο. Δίπακε όηη ζα 
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θάλνπκε απηό πνπ ζέινπλ, αιιά πάληνηε ην θάλακε εκείο, θαη όρη απηνί. Δπνκέλσο, 

ππνζπλείδεηα, πηζαλόλ λα είρα κηα αληίζηαζε. Τπνζπλείδεηα έιεγα όηη εζείο ζα ιέηε όηη 

ζέιεηε αιιά εγώ ζα ην θάλσ κε ηνλ δηθό κνπ ηξόπν» (Boal, 1990 in Taussig, &  Schechner : 

50-65). Γηα ηνλ ίδην, ζηε δεκνθξαηία φινη έρνπλ ην δηθαίσκα λα κηιήζνπλ. Σν Θέαηξν 

Φφξνπκ είλαη δεκνθξαηηθφ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, φπσο φιεο νη ζεαηξηθέο κνξθέο 

ελάληηα ζηε δηθή ηνπ βαζηθή θηινζνθία, αιιά ν θαζέλαο κπνξεί λα πεη «ηνπ, ζέισ λα 

κηιήζσ εγώ. Απηό είλαη δεκνθξαηία, απηό είλαη ειεπζεξία, θαη γηα απηό αγσλίδνκαη» (Boal, 

1985a).  

 ηε δνπιεηά ηνπ κε ηνπ αλαιθάβεηνπο ζην Πεξνχ, ην Θέαηξν Φφξνπκ βξήθε έλα έηνηκν 

πιαίζην γηα εθαξκνγή. Ο Boal μεθίλεζε λα εξγάδεηαη κε δηάθνξεο θφξκεο ηνπ Θεάηξνπ 

Φφξνπκ θαη πξνζπάζεζε λα ελζαξξχλεη ηνπ ζεαηέο-εζνπνηνχο, κε ηνπο νπνίνπο δνχιεπε 

λα αλαιάβνπλ πιήξσο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ πξσηαγσληζηή. Ο Boal ρξεζηκνπνηνχζε ηα 

ζχκβνια ηνπ πξσηαγσληζηή ζαλ έλα θίλεηξν, ην νπνίν είλαη κεηαβηβάζηκν απφ ηα ζχκβνια 

ζηε επηθαηξφηεηα.  Πξφζεζή ηνπ ήηαλ λα ηνπ ελεξγνπνηήζεη, θαζψο φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξε «ζεσξνύζακε όηη έηζη νη άλζξσπνη ζα είραλ έλαλ ξόιν λα παίμνπλ ζην άκεζν 

κέιινλ» (Boal, 1995: 29). Βίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηνλ Boal φηη ην Θέαηξν Φφξνπκ φρη 

κφλν ζέηεη πξνο δηφξζσζε «κνηξαία ιάζε», πνπ έλα ηξαγηθφο πξσηαγσληζηήο κπνξεί λα 

έρεη, αιιά επηπιένλ πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο κειινληηθέο δξάζεηο θαζψο ν ζεαηήο-εζνπνηφο 

δεζκεχεηαη λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε κέζσ ηεο θαληαζίαο ηνπ ζπκβνιηθνχ παηρληδηνχ. Ο 

Boal έιεγε «Πξνεηνηκάδνκαη θαη εγώ ν ίδηνο λα ην πξαγκαηνπνηήζσ. Έξρνκαη αληηκέησπνο 

κε ηε πξαγκαηηθόηεηα (πιαζκαηηθά). Δμνηθεηώλνκαη κε ηηο δπζθνιίεο, ηηο νπνίεο ζα 

ζπλαληήζσ αξγόηεξα- όπσο είλαη ν θόβνο γηα ηελ αλεξγία, νη εληάζεηο κεηαμύ ησλ 

ζπλαδέξθσλ θ.α- θαη εάλ θαηαθέξσ λα μεπεξάζσ όια ηα παξαπάλσ ζην Θέαηξν Φόξνπ, 

ζα είκαη θαιύηεξα θαηαξηηζκέλνο ώζηε λα ηα μεπεξάζσ θαη ηε πξαγκαηηθόηεηα όηαλ νη 

αληίζηνηρεο πεξηζηάζεηο πξνθύςνπλ». Ο Boal ζεσξεί φηη ην Θέαηξν Φφξνπκ ζα πξέπεη λα 

παξάγεη «έλα δηεγεξηηθό γηα ηελ επηζπκία καο λα αιιάμνπκε ηνλ θόζκν» (Boal, 1995: 28). 

 Σν Θέαηξν Φφξνπκ, πξνσζεί ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ. Δ αμία ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο, ζε έλα δξακαηηθφ πιαίζην, ζεσξείηαη φηη δηεπθνιχλεη ηε θνηλσληθνπνίεζε θαη 

ηνλ εθπνιηηηζκφ ησλ αηφκσλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ. Ο 

Hovland δηαπίζησζε φηη ζηνηρεία φπσο απηά ησλ παηρληδηψλ ξφισλ ή απηνζρέδηεο 

επαλαδηαηππψζεηο ζε επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ βνεζήζεη ηδηαίηεξα ζηελ 

αιιαγή πεπνηζήζεσλ, επηινγψλ, αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, θαζψο ηα επηθνηλσληαθά 

κελχκαηα  εξκελεχνληαη, αθνκνηψλνληαη θαη εληζρχνληαη (Hovlan, 1953:216-233). 
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 Δ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην Θέαηξν Φφξνπκ, δεκηνπξγεί κηα άκεζε εκπεηξία, ε νπνία ηείλεη λα 

παξάγεη ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο, πνπ είλαη πνιχ πην πξνζηηέο ζηε κλήκε, φπσο ν 

Fazio δηαπίζησζε, παξά ζπκπεξηθνξέο θαη πεπνηζήζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε έκκεζεο 

εκπεηξίεο (Fazio, & Williams, 1986: 513).  

 Σν Θέαηξν Φφξνπκ απνηειεί έλα είδνο ζεάηξνπ ην νπνίν κπνξεί λα ιάβεη ρψξα φρη κφλν 

ζε ζέαηξα αιιά θαη ζε δηάθνξα κέξε φπσο πιαηείεο, ζρνιεία, πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο θ.α. 

Δ εθάζηνηε νκάδα κέζα απφ κηα ζεηξά απφ αζθήζεηο θαη ηερληθέο αζθείηαη ζηε ζεαηξηθή 

έθθξαζε, ε νπνία φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ είλαη έλα είδνο γιψζζαο πνπ κπνξεί λα 

καζεπηεί απφ φινπο. Σν Θέαηξν Φφξνπκ βαζίδεηαη ζε αιεζηλέο ηζηνξίεο πνπ δηεγνχληαη νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη αλαθέξνληαη ζε κηα έληνλε ζηηγκή θαηαπίεζεο θαη αδηθίαο πνπ έδεζαλ 

θαη ζηελ νπνία δελ θαηάθεξαλ λα αληηδξάζνπλ. Ο ζηφρνο είλαη λα δξακαηνπνηεζνχλ νη 

εκπεηξίεο απηέο κε επίθεληξν κηα κνξθή θαηαπίεζεο ή έλα πξφβιεκα, ζην νπνίν φκσο 

δίλεηαη κηα πνιηηηθή- θνηλσληθή δηάζηαζε, κηα αλαγλσξίζηκε γηα ην θνηλφ κνξθή (Γψληνπ, 

2003:9). ε κηα παξάζηαζε Φφξνπκ, ππάξρεη κφλν έλαο πξσηαγσληζηήο - ν 

θαηαπηεδφκελνο - πνπ αληηκεησπίδεη κηα θαηαπίεζε. Ώληίζεηα, θαηαπηεζηέο κπνξεί λα είλαη 

πνιινί.  

 ην Θέαηξν Φφξνπκ δελ επηβάιιεηαη θακία ηδέα. Αίλεηαη δειαδή ζηνλ ιαφ ε δπλαηφηεηα λα 

πεηξακαηηζηεί γηα φιεο ηνπ ηηο ηδέεο, λα δνθηκάζεη φιεο ηηο ιχζεηο, λα ηηο ειέγμεη θαη λα ηηο 

επαιεζεχζεη κε ηε βνήζεηα ηεο ζεαηξηθήο πξαθηηθήο. «Μπνξεί απηό ην ζέαηξν λα κελ είλαη 

επαλαζηαηηθό αιιά νη κνξθέο ηνπ είλαη ζίγνπξα κηα πξόβα ηεο επαλάζηαζεο» (Boal, 1979: 

39). Ο ζεαηήο-εζνπνηφο βάδεη ζε πξαθηηθή κηα πξαγκαηηθή πξάμε, αθφκα θαη αλ είλαη 

επηλνεηή θαη δνθηκάδνληαο πξάγκαηα εηθνληθά, αξρίδεη λα καζαίλεη πσο πξαγκαηνπνηνχληαη 

απηά ζηελ αιεζηλή δσή. Άιισζηε ε ππφζεζε ηνπ ζεάηξνπ Φφξνπκ είλαη φηη ε ελέξγεηα θαη νη 

ηδέεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζεαηξηθή πξάμε κπνξνχλ λα εκπινπηίζνπλ ηε θαζεκεξηλή 

δσή ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ιχζεηο θαη λα ηνπο ελδπλακψζνπλ απέλαληη ζηνπο εθάζηνηε 

θαηαπηεζηέο ηνπο. Μπνξεί δειαδή ην ζέαηξν λα απνηειέζεη έλαλ ρψξν φπνπ νη 

ζπκκεηέρνληεο ζα αλαθαιχςνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο ησλ ζπκάησλ θαη ησλ ζπηψλ, έλαλ 

ρψξν πξφβαο ηεο αιιαγήο, φπνπ απηνγλσζία, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ζπλείδεζε 

πξαγκαηψλνληαη κέζσ ηνπ πνιιαπινχ θαζξέθηε πνπ παξέρεη ην βιέκκα ησλ άιισλ 

(Γθφβαο, 2003:272). 

 Σν Θέαηξν Φφξνπκ απνηειεί κηα αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία, πνπ εκπιέθεη ηνπο ζεαηέο, 

ψζηε λα ηνπο κεηακνξθψζεη ζε θχξηνπο πξσηαγσληζηέο, έηζη ψζηε νη ίδηνη λα αλαθαιχςνπλ 
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θαηαπηέζεηο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζα κπνξέζνπλ λα ηηο ππεξβνχλ ζηε πξαγκαηηθή δσή. 

Ώξρηθά, έλα θνηλφ δείρλεη έλα κηθξφ ζεαηξηθφ έξγν, ζην νπνίν ν θχξηνο πξσηαγσληζηήο 

πθίζηαηαη κηα θαηαπίεζε ή έλα εκπφδην ην νπνίν δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη. Έπεηηα, γίλεηαη 

έλαο ζχληνκνο δηάινγνο κεηαμχ θνηλνχ ζρεηηθά κε ην δήηεκα πνπ ζέηεη ην έξγν θαη ηη 

πξνζπάζεηεο έγηλαλ θαη γηαηί δελ είραλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν έξγν αξρίδεη απφ ηελ αξρή. 

ηαλ έλα ζεαηήο ληψζεη φηη ν πξσηαγσληζηήο ζα κπνξνχζε λα έρεη κηα δηαθνξεηηθή 

ζηξαηεγηθή, κπνξεί λα δηαθφςεη ηε δξάζε θαη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ πξσηαγσληζηή, ψζηε λα 

δνθηκάζεη ηελ ηδέα ηνπ. Οη ππφινηπνη ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ νθείινπλ λα αληηδξάζνπλ 

φπσο νη ίδηνη λνκίδνπλ φηη ν ραξαθηήξαο ηνπο ζα αληηδξνχζε (Beck, & Purcell, 2010: 108).  

 ε κηα παξάζηαζε Φφξνπκ, ην ζεαηξηθφ θνκκάηη, πνπ κπνξεί λα έρεη νπνηαδήπνηε 

δηάξθεηα, παίδεηαη πξψηα µηα θνξά θαη κεηά επαλαιακβάλεηαη. ηελ επαλάιεςε, ν 

πξσηαγσληζηήο αληηθαζίζηαηαη απφ ηνπο ζεαηέο πνπ δελ κέλνπλ αδξαλείο, αιιά γίλνληαη 

εζνπνηνί ζαλ ηνπο ππφινηπνπο. πνηνη «ζεαηέο– εζνπνηνί» πηζηεχνπλ φηη έρνπλ µηα 

ελαιιαθηηθή πξφηαζε-ιχζε γηα ηε δξάζε ηνπ πξσηαγσληζηή παξνηξχλνληαη λα θσλάμνπλ 

«ζηνπ» θαη ηφηε νη εζνπνηνί αθηλεηνπνηνχληαη γηα λα αλαιάβνπλ νη ζεαηέο ην ξφιν θαη λα 

δνθηκάζνπλ µηα άιιε ιχζε. ινη κπνξνχλ λα δνθηκάζνπλ. πλήζσο µφλν ν 

πξσηαγσληζηήο αληηθαζίζηαηαη, αιιά ππάξρνπλ θαλνληζκνί πνπ ξπζκίδνπλ ην αλ θαη ην 

πφηε αληηθαζηζηνχληαη θαη άιινη ξφινη. ινη καδί «θάλνπλ πξφβα ηελ αιιαγή» (MacDonald,, 

& Rachel, 2001: 43). Δ δνκή ηνπ ζεάηξνπ Φφξνπκ απνηειείηαη απφ ηε ζχγθξνπζε κεηαμχ 

ησλ επηζπκηψλ ηνπ πξσηαγσληζηή θαη ηνπ αληαγσληζηή, ηελ θιηκάθσζε ηεο ζχγθξνπζεο, ηε 

θξίζε πνπ ζην Κηλέδηθφ ηδεφγξακκα ζεκαίλεη ηαπηφρξνλα θίλδπλνο θαη επθαηξία, αθνχ ε 

θξίζε δίλεη ηελ επθαηξία ζηελ αιιαγή θαη ζηελ δηαθνξεηηθή ιχζε ηεο ζχγθξνπζεο (βι. 

Παξάξηεκα 2). Δ ζχγθξνπζε απηή θαη ε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θαηαπηεζηή θαη ηνπ 

θαηαπηεζκέλνπ πξέπεη λα είλαη επηθεληξσκέλα θαη λα παξνπζηάδνπλ έλα θνηλσληθνπνιηηηθφ 

ιάζνο θαη νη ραξαθηήξεο πξέπεη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη έηζη ψζηε νη ηδενινγίεο ηνπο, νη 

νπηηθή ηνπ θφζκνπ θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο λα είλαη θαζαξνί θαη θαηαλνεηνί απφ ηνπο 

ζεαηέο. ιν ν ζχζηεκα ηνπ Θ.η.Κ θαη ην Θέαηξν Φφξνπκ ζπγθεθξηκέλα, επηηξέπνπλ ηξείο 

δηαδηθαζίεο. Σελ φζκσζε (osmosis), κε ηελ έλλνηα ελφο κεηαβαηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ 

εζνπνηψλ θαη ζεαηψλ, ηελ metaxis, φπσο ραξαθηεξηζηηθά ηελ νλνκάδεη ν Boal,κε ηελ έλλνηα 

φηη αλήθεη θάπνηνο ζε δχν θφζκνπο ηαπηφρξνλα, απηφλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο (πνπ 

παξνπζηάδεηαη απφ ηνπο εζνπνηνχο) θαη ηελ εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ θαηαζθεπάδεη 

ν ίδηνο ν ζεαηήο θαηά ηε ζεαηξηθή ηνπ παξέκβαζε. Σέινο, Σξίηε δηαδηθαζία είλαη απηή ηεο 

αλαινγηθήο επαγσγήο, κε ηελ έλλνηα φηη κηα πξνζσπηθή ηζηνξία ή νπηηθή, κεηακνξθψλεηαη 
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ζε κηα ζπλνιηθή, φπνπ φινη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ, 

δίλνληαο ζηελ θαηαπίεζε δηαθνξεηηθέο απφςεηο (Allegrini, 2010:4-5). 

 ην Θέαηξν Φόξνπκ, ην θνηλφ φρη κφλν ζρνιηάδεη ηε δξάζε, αιιά παίξλεη κέξνο ζε απηή ηε 

δξάζε, αλαιακβάλνληαο ην ξφιν ηνπ εζνπνηνχ θαη πξνζπαζψληαο λα δψζεη ζην έξγν έλα 

δηαθνξεηηθφ ηέινο. Με ιίγα ιφγηα δελ είλαη πιένλ έλαο παζεηηθφο δέθηεο, αιιά έλα ελεξγφο 

ζεαηήο, πνπ ζέηεη ηε πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία θαη πξνηάζεηο ζηελ εξψηεζε «Ση ζα 

κπνξνύζε λα είρε γίλεη δηαθνξεηηθά;» (Jackson, 1995:23). αλ εκςπρσηήο ηνπ Θ.η.Κ θαη 

κεηαθξαζηήο ησλ βηβιίσλ ηνπ Boal, ζηα αγγιηθά, ν Andrian Jackson ζεσξεί φηη ην Θέαηξν 

Φφξνπκ ζηεξίδεηαη ζηε ζπκκεηνρή θαη ηελ παξέκβαζε ηνπ ζεαηή ζηε ζεαηξηθή δξάζε θαη 

ζηε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ θαηαπηεζκέλνπ ραξαθηήξα, απηνζρεδηάδνληαο 

πνηθηινηξφπσο ψζηε λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηαπίεζε.  

 Βπηπιένλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζε κηα παξαγσγή Θεάηξνπ Φφξνπκ, νη 

ζπκκεηέρνληεο αξρηθά επηιέγνπλ έλα ζέκα πνπ πεξηέρεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθφ ή 

θνηλσληθφ πξφβιεκα ή κηα ζπκπινθή. Ώπηή ε ηζηνξία κεηαηξέπεηαη ζε έλα ζχληνκν έξγν, ην 

νπνίν απηνζρεδηάδεηαη, πξνβάξεηαη θαη παξνπζηάδεηαη, φπσο θαη έλα ζπκβαηηθφ ζέαηξν. 

Χζηφζν ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζην Θέαηξν Φφξνπκ θαη ην ζπκβαηηθφ 

ζέαηξν (Karabekir, 2004:35). Ώξρηθά, παξφιν πνπ έλα ζεαηξηθφ θφξνπκ απνηειείηαη απφ 

έλα νινθιεξσκέλν ζελάξην, κε δηαιφγνπο θαη ηέινο, έρεη πάληνηε ζθφπηκα έλα 

απνγνεηεπηηθφ ηέινο, ην νπνίν δείρλεη ηελ θξίζε πνπ έπεηαη κεηά απφ ηελ θχξηα 

ζχγθξνπζε. Καζψο ην έξγν παξνπζηάδεηαη γηα δεχηεξε θνξά, ν ζεαηήο έρεη ηελ επθαηξία λα 

παξέκβεη ζην έξγν θαη εθηηκάηαη φηη «ζα ζπλερίζεη ηε θπζηθή δξάζε ηνπ αληηθαηαζηεκέλνπ 

εζνπνηνύ» θαη «ζα ζπλερίζεη ηνλ ίδην ηύπν εξγαζηώλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ είρε ν 

εζνπνηόο» (Boal, 1985:139). Ώληίζηνηρα, κέζσ απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο 

παξέκβαζεο, φιν ην έξγν αιιάδεη απφ ηηο δξάζεηο ηνπ ζεαηή- εζνπνηνχ, κέζσ ησλ 

δηαιφγσλ θαη ησλ πξάμεσλ πνπ δεκηνπξγεί ν ίδηνο, αιιά αθφκα θαη νη αξρηθνί εζνπνηνί 

νθείινπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε λέα απηή θαηάζηαζε θαη λα ελεξγήζνπλ άκεζα. Δ δεχηεξε 

δηαθνξά αθνξά ην «θαηεπζπληήξην» δήηεκα, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

έξγνπ, θπξίσο ζηηο πξφβεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ζην Θέαηξν Φφξνπκ ππάξρεη έλα 

«ζθελνζέηεο», ν νπνίνο νλνκάδεηαη Joker (Σδφθεξ).  

 Ο ξφινο ηνπ Σδφθεξ ζπλερίδεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο ηνπ έξγνπ, φπνπ ζηφρνο 

ηνπ/ηεο είλαη ρηίζεη κηα γέθπξα αλάκεζα ζε εζνπνηνχο θαη ζεαηέο. Ο Σδφθεξ είλαη απηφο πνπ 

θξαηά ην Φφξνπκ ζηε δσή θαη ελεξγνπνηεί ηνλ ζεαηή, σζψληαο ηνλ ζηε δηαδηθαζία 
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(Diamond, 2000:9). Ώπηφ πνπ ν Σδφθεξ θαιείηαη λα θάλεη είλαη λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη ηνλ ζεαηξηθφ δηάινγν/ζπδήηεζε/θφξνπκ. «πνπ απνηειεί ηνλ απηνζρεδηαζκό ησλ 

πηζαλώλ ιύζεσλ, ηελ παξέκβαζε ησλ κειώλ ηνπ θνηλνύ, ηελ αλαδήηεζε γηα ελαιιαθηηθέο 

επηινγέο ζηε θαηαπίεζε, ηελ αδηθία, ησλ αβάζηαρησλ θαηαζηάζεσλ» (Boal, 1998:9).  

 χκθσλα κε ηνπ Cohen-Cruz θαη Schutzman, ν Σδφθεξ είλαη έλαο ραξαθηήξαο πνπ 

πξνζπαζεί λα καηαηψζεη ηελ έλλνηα ηεο ίδηαο ηεο εγεζίαο. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνπλ 

«Απηόο ή απηή είλαη παληνύ, ζηέθεηαη ζην ελδηάκεζν, θξαηώληαο ηα πξάγκαηα όζν πην 

ξεπζηά γίλεηαη, θαη αλαπόθεπθηα ιεηηνπξγεί σο κεηαθξαζηήο ή δηεξκελέαο. Ο Σδόθεξ 

αλεμάξηεηα από ην πόζν ν ίδηνο αζθεί ηελ εμνπζία, είλαη ζε κηα ζέζε εμνπζίαο θαη πξέπεη λα 

αλαιάβεη ηελ επζύλε γηα ην πόζν επεξεάδεη ηελ όιε δηαδηθαζία. Καζώο ν ζεαηήο 

παξεκβαίλεη ζε δηάθνξα αληη-κνληέια, ν Σδόθεξ παξεκβαίλεη ζηε δνκή (ιηγόηεξα θαλεξά, 

αιιά εμίζνπ ζεκαληηθά), αλαζεσξώληαο ζπλερώο ην πεξηερόκελν, κε ην νπνίν ν ζεαηήο 

δνπιεύεη. Ο Σδόθεξ, πεξπαηά ζε κηα ιεπηή γξακκή αλάκεζα ζην λα αλαιακβάλεη ηελ επζύλε 

θαη ζην λα αξλείηαη ηελ εμνπζία» (Cohen-Cruz, & Schutzman, 2006:143). 

 Ο ξφινο ηνπ Σδφθεξ είλαη λα εμεγεί ηα παηρλίδηα, λα θαζνδεγεί ην Θέαηξν Φφξνπκ θαη 

πξνζπαζεί λα κελ εμάγεη απνηειέζκαηα, ψζηε λα κελ ρεηξαγσγεί ηελ νκάδα, ή λα 

επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα (Boal, 2002:33). Ο Σδφθεξ, θαιείηαη λα ζέηεη ζηα κέιε 

εξσηήκαηα φπσο «απηφ ζεσξείηε φηη δνχιεςε;» «απηφ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί;» θ.α (Jester,  

2003:20). Ο φξνο ηνπ Σδφθεξ πξνέξρεηαη ην ηδφθεξ ή ην κπαιαληέξ ηεο ηξάπνπιαο. πσο 

αθξηβψο θαη απηή ε θάξηα δελ πεξηνξίδεηαη ζε θαλέλα ρξψκα ή αμία, έηζη θαη ν Σδφθεξ ζην 

Θ.η.Κ δελ είλαη επζπγξακκηζκέλνο κε θακία άπνςε ή γλψκε, πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηε 

δηαδηθαζία, ή θαη αθξηβέζηεξα πηζαλφλ ν Σδφθεξ πξνζπαζεί λα κελ δείμεη κεξνιεςία 

απέλαληη ζε θακία νπηηθή. Ώληηζέησο, ζηφρνο ηνπ Σδφθεξ είλαη λα θάλεη φινπο λα ληψζνπλ 

άλεηα θαη νηθεία, λα ηνπο πξνσζεί ζην λα επηιέμνπλ έλα ζέκα ή δήηεκα ή θαη πξφβιεκα πνπ 

ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ, λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, λα ζέηεη εξσηήκαηα θαη λα 

νδεγεί ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ππνθηλνχλ ηε θξηηηθή ζθέςε θαη γεληθψο λα βεβαηψλεηαη φηη 

νηηδήπνηε είλαη δηαζθεδαζηηθφ, δίθαην θαη παξαγσγηθφ γηα άιινπο. ην Θέαηξν Φφξνπκ, ν 

Σδφθεξ αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, ψζηε λα απνζαθελίδεη ηνπο θαλφλεο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο θαη λα νδεγεί ηηο αζθήζεηο, ηα παηρλίδηα θαη ηηο πην δνκεκέλεο ηερληθέο. 

πγθεθξηκέλα, ν Σδφθεξ δηεπθνιχλεη ηνπο ζεαηέο ζηε παξέκβαζε, επηιχεη θαη εθηνλψλεη 

παξεμεγήζεηο, ζπλνςίδεη ηελ νπζία ηεο θάζε ιχζεο θαη απφ ηελ άπνςε ησλ εξσηήζεσλ, 

ππνλνκεχεη εχθνιεο ή καγηθέο ιχζεηο, πνπ κπνξεί λα δίλνληαη απφ ηνπο ζεαηέο. Με απηνχο 

ηνπο ηξφπνπο, ν Σδφθεξ εληζρχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο θαηάζηαζεο, ρσξίο σζηφζν ν 
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ίδηνο λα ηε θαηεπζχλεη (Burleson, 1994:28,29). χκθσλα κε ηνπ MacDonald θαη Daniel 

Rachel, εκςπρσηέο ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ, ν Σδφθεξ πξέπεη λα απνθεχγεη θάζε 

πξνζπάζεηα ρεηξαγψγεζεο ή επεξεαζκνχ ηνπ αθξναηεξίνπ. Οη πξνζσπηθέο ηνπ απφςεηο 

ζε φ,ηη αθνξά ηα γεγνλφηα δελ πξέπεη λα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε µε ηηο ηδέεο ηνπ θνηλνχ. 

Χζηφζν, φπσο φινη εκςπρσηέο ζηα ζεαηξηθά εξγαζηήξηα πξέπεη λα είλαη νξγαλσκέλνη θαη 

λα έρνπλ πξνεηνηκάζεη απηά πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ, νχησο ψζηε λα απνθεπρζνχλ 

ηπρφλ απνδηνξγαλψζεηο ζηε δξάζε αιιά θαη γηα λα επηηεπρζνχλ φινη νη εθάζηνηε ζηφρνη 

(Σζηάξαο, 2004: 64), έηζη θαη ν Σδφθεξ ζην Θέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ, πξέπεη κελ λα 

απηνζρεδηάδεη θαη λα δξα κε βάζε ηεο αλάγθεο ησλ ζεαηψλ θαη ησλ εζνπνηψλ, αιιά ζα 

πξέπεη παξάιιεια λα γλσξίδεη πνιχ θαιά ηνλ αξρηθφ ζηφρν θαη λα θηλείηαη πξνο απηή ηε 

θαηεχζπλζε. Βπηπιένλ, ν Σδφθεξ δελ απνθαζίδεη αιιά απεπζχλεη ζην θνηλφ εξσηήκαηα θαη 

ακθηβνιίεο ηνπ είδνπο: «απηή ε ιχζε ζα έρεη απνηειέζµαηα;» ή «Βίλαη ζσζηφ απηφ;». 

Οπζηαζηηθά, ν Σδφθεξ είλαη ε καία πνπ βνεζά ζηε γέλλεζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ πξάμεσλ, 

θαζψο ζεσξείηαη πην ζεκαληηθφ λα επηηπγράλεηαη µηα θαιή ζπδήηεζε παξά µηα θαιή ιχζε. 

Βπίζεο ν Σδφθεξ θαιείηαη λα κελ αλαθαηεχεηαη νχηε µε ην θνηλφ νχηε µε ηνπο εζνπνηνχο 

αιιά λα θξαηάεη ηηο απνζηάζεηο, ελψ παξάιιεια απνηειεί θαη µηα δπλακηθή παξνπζία ζε 

εγξήγνξζε. Ο ίδηνο απνθαζίδεη ζηηο πξφβεο γηα ην αλ ζα ππάξρνπλ ραξαθηήξεο πνπ ζα 

απνπζηάδνπλ ή θαη «αφξαηνη ξφινη», πνπ ζα βξίζθνληαη ζηα παξαζθήληα γηα λα 

εκθαληζηνχλ ζηελ πνξεία (MacDonald, & Rachel, 2000:44). Ώπνηειεί κε ιίγα ιφγηα, ηνλ 

εκςπρσηή, δηακεζνιαβεηή ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ.  

 Έηζη, κε ηε βνήζεηα ηνπ Σδφθεξ αιιά θαη ηε δνκή ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ, ν ζεαηήο γίλεηαη ν 

εζνπνηφο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη πξνθνξηθά θαη πξαθηηθά ηηο ζθέςεηο ηνπ ζην ζεαηξηθφ 

ρψξν. Μέζσ ηεο κεηακφξθσζεο ηνπ ζεαηή ζε εζνπνηφ ή ζε spect-actor, φπσο ν Boal, ην 

νλνκάδεη, ν ζεαηήο βξίζθεη ηνλ εαπηφ ηνπ/ηεο ζε κηα πξφβα, πνπ «δηεγείξεη ηε πξαθηηθή ηεο 

δξάζεο ζηε πξαγκαηηθόηεηα» (Boal, 1985:141-142).  

 Ο Boal πίζηεπε ζηε δχλακε ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ίδην «απνηειεί κηα 

αληαλάθιαζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη κηα πξόβα γηα ηε κειινληηθή δξάζε. ην παξόλ, 

δνύκε ην παξειζόλ γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ην κέιινλ . Ο ζεαηήο-εζνπνηόο αλεβαίλεη ζηε 

ζθελή θαη πξνβάξεη ηη ζα κπνξνύζε λα είλαη πηζαλό λα θάλεη ζηε πξαγκαηηθή δσή» (Boal, 

1998:9). πσο ν Boal ζεσξεί, ην Θέαηξν Φφξνπκ πξνζθέξεη κηα ζπδήηεζε θαη έλα ρψξν 

πξφβαο γηα ηνπο ζεαηέο, έηζη ψζηε νη ίδηνη λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθέο ελάληηα ζε 

ζπγθεθξηκέλεο θαηαπηεζηηθέο ζπγθξνχζεηο (Karabekir, 2004:37). 
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1.3.6. Σν Αόξαην Θέαηξν 

 Πάλσ απφ ην Θέαηξν Φφξνπκ, ζην δέληξν ηνπ Θ.η.Κ , βξίζθεηαη ε ηερληθή ηνπ Ώφξαηνπ 

Θεάηξνπ. ε απηφ ην ζέαηξν, ζχκθσλα κε ηνλ Boal, παίδεηαη κηα ζθελή εθηφο ηνπ ρψξνπ 

ηνπ ζεάηξνπ θαη αλάκεζα ζε αλζξψπνπο πνπ δελ είλαη ζεαηέο. Ώπηή ε ζθελή κπνξεί λα 

παίδεηαη γηα παξάδεηγκα ζε κηα ζηάζε ιεσθνξείνπ, ζηελ αγνξά, ζε κηα θαθεηέξηα. Ώπηνί 

πνπ βξίζθνληαη εθεί, παίξλνπλ κέξνο ζηε ζθελή θαηά ηχρε. Αειαδή δελ πξέπεη λα μέξνπλ 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα παξάζηαζε γηαηί αιιηψο ζα μαλαγίλνληαλ «ζεαηέο» (Boal, 1979:41). 

Γηα απηφ αθξηβψο ηνλ ιφγν ην Ώφξαην Θέαηξν δηαθέξεη απφ ην Θέαηξν Αξφκνπ, θαζψο ην 

θνηλφ δελ γλσξίδεη φηη ππάξρνπλ εζνπνηνί, αιιά νη απηνί ζαλ κε-εζνπνηνί παξεκβαίλνπλ 

θαη παίξλνπλ κέξνο ζηε παξάζηαζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή επηζπκήζνπλ  (Robbe,2013:6).  

 Σν Ώφξαην Θέαηξν έρεη σο ζηφρν ηελ παξνπζίαζε θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δηέπνπλ κηα θνηλσλία κέζσ ηεο παξνπζίαζεο ζεαηξηθψλ ζθελψλ. Σα 

ζέκαηα πνπ επηιέγνληαη απφ ηελ νκάδα ησλ εζνπνηψλ λα αλαπαξαζηαζνχλ είλαη θιέγνληα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν, κηα γεηηνληά, έλα ρσξηφ, κηα πφιε αιιά θαη 

κηα θνηλσληθή νκάδα. Βίλαη ζέκαηα ηα νπνία ζεσξνχληαη φηη θαιχπηνληαη απφ ζησπή, 

ζέκαηα ηακπνχ, ζέκαηα πνπ θξίλνληαη ιπκέλα, φπσο: ν ζεμηζκφο, ν ξαηζηζκφο, ν 

ππεξθαηαλαισηηζκφο, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ε αδηαθνξία θαη άιια (Boal, 1979:42). 

 Σν Ώφξαην Θέαηξν, ζχκθσλα κε ηνλ Boal, απαηηεί κεγάιε θαη ιεπηνκεξή πξνεηνηκαζία ηεο 

ζθελήο, πνπ είηε μεθηλά απφ έλα νινθιεξσκέλν θείκελν, είηε απφ έλα απιφ ζελάξην. Πξέπεη 

δειαδή λα γίλνπλ πνιιέο πξφβεο πνπ λα επηηξέςνπλ ζηνπο εζνπνηνχο λα ελζσκαηψζνπλ 

ζην παίμηκν θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπο φιεο ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

βξίζθνληαη εθεί αιιά θαη ηηο ελδερφκελεο παξεκβνιέο. «Σν Αόξαην Θέαηξν δελ έρεη θακία 

ζρέζε κε  απηό πνπ νλνκάδνπλ Θέαηξν- Γθνπεξίιια. Γηαηί ζε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο 

πξόθεηηαη ζη΄ αιήζεηα γηα ζέαηξν. Η απόζηαζε κεηαμύ εζνπνηώλ θαη ζεαηώλ κεγαιώλεη 

ακέζσο, νη ηειεπηαίνη θαηαδηθάδνληαη ζε αληθαλόηεηα. Έλαο ζεαηήο είλαη πάληα ιηγόηεξν από 

άλζξσπνο! Σν αόξαην ζέαηξν γθξεκίδεη ηε ηειεηνπξγία: απειεπζεξώλεη εληειώο ηε ζεαηξηθή 

ελέξγεηα. Σν ζεκείν θξνύζεο απηνύ ηνπ ειεύζεξνπ ζεάηξνπ, είλαη πνιύ πην έληνλν θαη 

δηαξθεί πεξηζζόηεξν» (Boal, 1979: 42). 

 Σα ζεαηξηθά θνκκάηηα ηνπ Ώφξαηνπ Θεάηξνπ θαινχληαη επίζεο θαη “happenings” θαη έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα επαλαζηαηηθνχο, εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο απφ θνηλφηεηεο ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ  κέρξη θαη ζε ζρνιηθά ιχθεηα (Sadler, 2010:88).  

Κχξηνο ζηφρνο ηνπ Ώφξαηνπ Θεάηξνπ είλαη λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα πξνβιεκαηίζεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθνπνιηηηθά δεηήκαηα κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηε 
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θνηλσλία θαη λα ηνπο κεηακνξθψζεη ζε εζνπνηνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. ηε 

θαηαζθεπή ηνπ Ώφξαηνπ Θεάηξνπ ν Boal είρε αλαθέξεη φηη ην επηιεγκέλν ζέκα πξέπεη λα 

είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο, θάηη γλσζηφ, έλα ζέκα κε βαζηά θαη γλήζηα αλεζπρία γηα ηνπο 

κειινληηθνχο ζεαηέο-εζνπνηνχο (Boal, 1992:6). Ώπηφ πνπ ην Ώφξαην Θέαηξν θπξίσο 

πξνηείλεη είλαη λα αιιάμεη ν ρψξνο ηνπ ζεάηξνπ. Με άιια ιφγηα, αληί λα γίλεηαη έλα Θέαηξν 

Φφξνπκ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζην θηήξην ελφο ζεάηξνπ, ζηνρεχεη λα ην ηνπνζεηήζεη 

ζηα πξαγκαηηθά πιαίζηα θαη πεξηβάιινληα (Karabekir, 2004:31). 

 Μαδί κε ην ζεσξεηηθφ πιαίζην θαη ηελ εθαξκνγή, ην Ώφξαην Θέαηξν πξνηείλεη κηα ζεαηξηθή 

θαη θνηλσληθή κεηακφξθσζε. Μεηαηξέπνληαο δειαδή θάζε ρψξν ζε ρψξν παξάζηαζεο, 

θαηαξγείηαη ε δχλακε θαη ε καγεία ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο. Αελ ππάξρεη θαλέλα ηνίρνο 

αλάκεζα ζηνπο εζνπνηνχο θαη ηνπο ζεαηέο, θακία γξακκή, θαλέλα φξην. Σν έξγν παίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθά πιαίζηα φπνπ νη άλζξσπνη γίλνληαη απφ ζεαηέο, εζνπνηνί. Ο Boal αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά «ζην Αόξαην ζέαηξν, νη ζεαηξηθέο ηειεηνπξγίεο θαηαξγνύληαη. Σν κόλν πνπ 

ππάξρεη είλαη ην ζέαηξν, ρσξίο ηα παιαηά θζαξκέλα ηνπ κνληέια. Η ζεαηξηθή ελέξγεηα 

απειεπζεξώλεηαη πιήξσο θαη ν αληίθηππνο πνπ παξάγεηαη από ην ειεύζεξν πιένλ ζέαηξν 

είλαη πνιύ πην ηζρπξόο θαη κεγαιύηεξεο δηάξθεηαο» (Boal, 1985:147). Ώπηφ πνπ παξάγεηαη 

νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία ηνπ Ώφξαηνπ Θεάηξνπ είλαη ε δεκηνπξγία ιχζεσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ απφ αιεζηλνχο αλζξψπνπο κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπ ζεάηξνπ. Σν καγηθφ, 

ηζρπξφ θαη απξφζηην θαζεζηψο ηεο ζεαηξηθήο ζθελήο εμαθαλίδεηαη. Ο ζεαηήο δεκηνπξγεί 

ηνλ δηθφ ηνπ ρψξν παημίκαηνο, ψζηε λα παξέκβεη θαη λα αιιάμεη ηε θαηάζηαζε. Παξάιιεια, 

κεηακνξθψλνληαο ηνλ ζεαηή ζε πξσηαγσληζηή, ν ίδηνο γίλεηαη «ν πξσηαγσληζηήο ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο πνπ βιέπεη, επεηδή δελ γλσξίδεη ηε πιαζκαηηθή ηεο πξνέιεπζε» (Boal 

1992:17). εκαληηθή ιεπηνκέξεηα ζε απηή ηε ηερληθή είλαη ε θαιή πξνεηνηκαζία ησλ 

ζηξαηεγηθψλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εζνπνηνί απέλαληη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ ζεαηψλ 

αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο ηδέαο ηεο «αθάλεηαο» (Karabekir, 2004:32). 

 Καη ζε απηφ ην ζέαηξν, ππάξρεη έλαο Σδφθεξ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν λα 

πξνθαιέζεη ηνλ ζεαηή λα απαληήζεη ζε απηφ πνπ βιέπεη, ρξεζηκνπνηψληαο ιεθηηθή ή θαη κε 

ιεθηηθή δξάζε (Burleson, 1991:119). 

θνπφο ηεο απηήο ηεο κνξθήο ζεάηξνπ είλαη ε αλάδεημε δηαθφξσλ νπηηθψλ, γηα ζέκαηα 

θαηά ζπλζήθε κε ζπδεηήζηκα «κέζα από ηελ αιιειεπίδξαζε αθόκα θη αλ απηή πξνθαιέζεη 

έθπιεμε, ακεραλία, εθλεπξηζκό, απνδνθηκαζία θαη ζύγθξνπζε. Σα πινύζηα εξεζίζκαηα πνπ 

πξνθαινύλ ηελ απζόξκεηε αληίδξαζε ησλ «ελ δπλάκεη» πξσηαγσληζηώλ είλαη θαη ην θιεηδί 

γηα λα αλαδπζνύλ ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα βαζηά θξπκκέλα ζε κηα δηεμνδηθή ζπδήηεζε κε 

απξόβιεπηε αξρή, εμέιημε θαη ηέινο» (Κνληνγηάλλε,1999:13). 
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 Δ ηερληθή ηνπ Ώφξαηνπ Θεάηξνπ είλαη αξθεηά ακθηιεγφκελε ηφζν γηα απηνχο πνπ είλαη 

εληφο ηνπ θχθιν ηνπ Θ.η.Κ φζν θαη γηα ηνπο εθηφο. Ώπηέο νη δηαθσλίεο εληάζζνληαη θπξίσο 

ζηελ αλεζπρία ηνπ εάλ είλαη εζηθφ λα παίδνληαη ηα έξγα ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ή θαη αιιηψο 

εάλ είλαη ζσζηφ λα πεηξακαηίδνληαη ζε αλζξψπνπο ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο. Δ 

αλεζπρία, ζπλεπάγεηαη έλα παξάδνμν, θαζφζνλ θηιειεχζεξνη αθηηβηζηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε ηερληθή απηή θαη λα ρεηξαγσγήζνπλ άιινπο πξνο απηφ πνπ νη ίδηνη 

ζεσξνχλ φηη είλαη ην κεγαιχηεξν θαιφ θαη επνκέλσο λα παξαβηάζνπλ θηιειεχζεξνπο 

θαλφλεο ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο θαη επηινγήο (McConachie,2002:251). Χζηφζν, ε 

απάληεζε ηνπ Boal γηα ηηο ελ ιφγσ αλεζπρίεο ήηαλ φηη ην Ώφξαην Θέαηξν είλαη απνδεθηφ 

επεηδή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνθαιέζεη απαληήζεηο πνπ δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

αθφκα θαη ζηε πην ξεαιηζηηθή παξάζηαζε. Βπηπιένλ, είλαη ζε ζέζε λα πξνζεγγίζεη θνηλφ 

πνπ δελ έρνπλ ή δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα αφξαην ζέαηξν. Ώθφκε, είλαη έλα  

ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ρψξεο πνπ ην επίπεδν ηεο θαηαπίεζεο είλαη ηέηνην πνπ 

νπνηαδήπνηε ζπδήηεζε γηα δεηήκαηα είλαη απίζαλν λα ζπκβνχλ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ 

Boal ην Ώφξαην Θέαηξν, «πνηέ δελ ηνπνζεηεί ην ίδην ζε κηα παξάλνκε ζέζε, θαζώο δελ 

ζηνρεύεη ζην λα παξαβηάζεη ηνλ λόκν. Αληηζέησο, πξνηίζεηαη λα ακθηζβεηήζεη ηε λνκηκόηεηα 

ηνπ λόκνπ, ην νπνίν είλαη έλα πνιύ δηαθνξεηηθό ζέκα ζπλνιηθά» (Boal,1990: 32).  

 χκθσλα κε ηελ Martin Maria Kohtes  ε ηθαλφηεηα ηνπ Ώφξαηνπ Θεάηξνπ λα επεξεάδεη ηα 

άηνκα θαη επνκέλσο λα επηθέξεη θνηλσληθή αιιαγή ζηεξίδεηαη ζε δχν βαζηθά ζεκεία. 

Ώξρηθά, ε ηερληθή απηή δεκηνπξγεί κηα θαηάζηαζε πνπ ζέηεη ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο 

θξηηηθέο ή θνηλσληθέο θξίζεηο, ζε ζεκείν πνπ γίλεηαη αλακθηζβήηεηε γηα ηνπο παξαηεξεηέο. 

Βπηπιένλ, νη ίδηνη θαινχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ελψ ε παξάζηαζε επηδηψθεη ηελ 

ελεξγνπνίεζή ηνπο. Δ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ ζπλεπάγεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθήζνπλ αιιά 

θαη λα πξνβιέςνπλ νη ίδηνη ηελ ειεπζεξία, θαη λα εξγαζηνχλ πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε 

(Kohtes, 1993:85-89). 

 

1.3.7 Άκεζεο Γξάζεηο / Δπεκβάζεηο-Γξώκελα 

 Ώπέλαληη απφ ην Ώφξαην Θέαηξν , βξίζθνληαη νη Άκεζεο Αξάζεηο ή αιιηψο νη Βπεκβάζεηο-

Αξψκελα ζην δέληξν ηνπ Θ.η.Κ, φπνπ εδψ ν Boal ελλννχζε ηηο ζεαηξηθέο επεκβάζεηο πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δξάζεο. Βπηπιένλ, ελλννχληαη θαη φιεο νη δξάζεηο, νη 

νπνίεο έξρνληαη απφ ηε ζθελή θαη κεηαηξέπνληαη ζε πξαγκαηηθέο δξάζεηο δσήο. Σν Θ.η.Κ 

έρεη ηνλ ζηφρν λα ελδπλακψλεη ηνπο αλζξψπνπο λα κεηακνξθψλνπλ ηε πξαγκαηηθφηεηά 

ηνπο. Ώπηφ πνπ αθνινπζεί είλαη φηη φιεο νη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλνπλ εκπλεπζκέλνη απφ 
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ηηο ζεαηξηθέο πξφβεο είλαη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ Θ.η.Κ. Ο ίδηνο ν Boal, δήισλε φηη γη‟ 

απηφ ην ιφγν, ηφζν ηα εξγαζηήξηα ηνπ Θ.η.Κ φζν θαη νη παξαζηάζεηο ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ 

δελ ηειεηψλνπλ πνηέ. Σν ηέινο ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη απιά ε αξρή απηνχ πνπ αθνινπζεί 

κεηά (Robbe, 2013:6). Οη άκεζεο δξάζεηο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δξακαηνπνηήζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη φια ηα δηαζέζηκα ζεαηξηθά ζηνηρεία, φπσο κάζθεο, ηξαγνχδηα, ρνξνί, 

ρνξνγξαθίεο θ.α  

 

 

1.3.8. Ννκνζεηηθό Θέαηξν 

 Σν ηειεπηαίν θιαδί ηνπ δέληξνπ ηνπ Θ.η.Κ, πεξηιακβάλεη ην Ννκνζεηηθφ Θέαηξν, ην νπνίν 

απνηειεί έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ πνπ αλακηγλχεη θαη ην Θέαηξν Φφξνπκ αιιά θαη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηειεηνπξγίεο κηαο θνηλνβνπιεπηηθήο αίζνπζαο κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε 

βηψζηκσλ λφκσλ. Μέζσ απηήο ηεο ηερληθήο ην Κέληξν Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζην Ρίν 

έρεη ήδε επηηχρεη ηε ςήθηζε δεθαπέληε δεκνηηθψλ θαη δχν θξαηηθψλ λφκσλ (Boal, 2006: 6). 

Σν Ννκνζεηηθφ Θέαηξν δεκηνπξγήζεθε θαη αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Boal, φηαλ ν ίδηνο ήηαλ 

δεκνηηθφο ζχκβνπινο ζηε πφιε ηνπ Ρίν ληε Σδαλέηξν, θαη ζην Κέληξν ηνπ Θ.η.Κ., κεηαμχ ηνπ 

1993 θαη 1996. Ώπηή ε ηερληθή ζηνρεχεη ζηε κεηακφξθσζε ησλ επηζπκηψλ ησλ πνιηηψλ ζε 

λφκνπο (Allegrini, 2010: 5). Σν Ννκνζεηηθφ Θέαηξν απνηειεί νπζηαζηηθά ην ηειεπηαίν ζηάδην 

ηεο δνπιεηάο ηνπ Boal θαη είλαη κηα πξνζπάζεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ζέαηξν κέζα ζε έλα 

πνιηηηθφ ζχζηεκα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πην αιεζηλή κνξθή δεκνθξαηίαο. Ώπνηειεί έλα 

εμαηξεηηθφ πείξακα ζηε πξννπηηθή φηη ην ζέαηξν ζα επεξεάζεη ηελ θνηλσληθή αιιαγή 

(Boal,1998:3). Δ γέλεζε απηήο ηεο ηερληθήο ζηεξίρηεθε ζηελ επηζπκία ηνπ ίδηνπ ην Boal, νη 

ζεαηέο-εζνπνηνί κέζσ ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ λα «ακαξηήζνπλ», λα ζπάζνπλ ηηο ζπκβάζεηο, 

λα εηζέιζνπλ ζε έλα θαζξέθηε κηαο ζεαηξηθήο θαληαζίαο, λα πξνβάξνπλ κνξθέο πάιεο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα επηζηξέςνπλ ζηε πξαγκαηηθφηεηα κε ηηο εηθφλεο ησλ επηζπκηψλ ηνπο. Ώπηή 

ε βαζηά ζέιεζε ηνπ Boal γηα ηνπο spect-actors, φπσο ηνπο νλφκαδε, απνηέιεζε ηε γέλλεζε 

ηνπ Ννκνζεηηθνχ Θεάηξνπ αθνχ φπσο ραξαθηεξηζηηθά ν ίδηνο αλαθέξεη, ζηε γέλλεζε απηή 

«ν πνιίηεο θηηάρλνπλ ηνπο λόκνπο κέζσ ηνπ λνκνζέηε. Ο λνκνζέηεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

ην άηνκν πνπ θαηαζθεπάδεη ηνπο λόκνπο, αιιά ην άηνκν κέζσ ηνπ νπνίνπ ν λόκνο 

θαηαζθεπάδεηαη (από ηνπο πνιίηεο θπζηθά!)» (Boal,1998:20). Σν Ννκνζεηηθφ Θέαηξν 

ζηνρεχεη λα θέξεη ην ζέαηξν πίζσ ζηε θαξδηά ηεο πφιεο. Αελ απνζθνπεί ζηε θάζαξζε 

αιιά ζηελ ελδπλάκσζε. θνπφο δελ είλαη λα θαηεπλάζεη ην θνηλφ, λα ην εξεκήζεη, λα ην 
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επηζηξέςεη ζε κηα θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη απνδνρήο ηεο θνηλσλίαο αιιά λα αλαπηχμεη 

ηελ επηζπκία ηνπ γηα αιιαγή. Σν Θ.η.Κ απνζθνπεί φρη κφλν ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο 

επηζπκίαο αιιά θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο, ζην νπνίν ε επηζπκία ζα κπνξεί λα 

πξνσζεζεί θαη λα βησζεί απφ ην θνηλφ, θαη φπνπ νη κειινληηθέο δξάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ απηά, ζα κπνξνχλ λα πξνβαξηζηνχλ. Σν Ννκνζεηηθφ Θέαηξν, απνζθνπεί λα 

πξνρσξήζεη πεξεηαίξσ θαη λα κεηαηξέςεη απηή ηελ επηζπκία ζε λφκν. Ο Boal αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά, φηη πξέπεη λα γλσξίδνπκε φινη φηη ν λφκνο είλαη πάληνηε επηζπκία θάπνηνπ- 

είλαη πάληνηε ε επηζπκία ηνπ ηζρπξνχ. «Αο εθδεκνθξαηίζνπκε απηή ηελ επηζπκία, αο 

θάλνπκε θαη ηε δηθή καο επηζπκία λόκν» (Boal,1998:28). πλήζσο κηα δξάζε ηνπ 

Ννκνζεηηθνχ Θεάηξνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξεο θάζεηο: ηε δεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ 

Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζε δηάθνξεο δεκνθηιείο πεξηνρέο ηεο πφιεο, ψζηε λα 

πξνσζήζεη ηελ αλάδεημε ησλ ππαξρφλησλ θαηαπηέζεσλ ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ παξνπζίαζε ελφο Θεάηξνπ Φφξνπκ, ψζηε λα σζήζεη ηνπο πνιίηεο ζηελ 

αλαδήηεζε ιχζεσλ γη‟ απηά ηα πξνβιήκαηα. Βπηπιένλ, κηα άιιε θάζε είλαη ε εθπφλεζε 

ελφο ζρεδίνπ λφκν ψζηε λα είλαη παξφλ ζην Κνηλνβνχιην, αιιά θαη ε δεκηνπξγία κηαο 

πξνζνκνησκέλεο λνκνζεηηθήο ζπλέιεπζεο, φπνπ ην ζρέδην λφκνπ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί 

κέζσ ηνπ Θεάηξνπ Φφξνπκ ζπδεηείηαη θαη παξνπζηάδεηαη. ε απηή ηε πξνζνκνίσζε νη 

ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ππεξαζπίδνληαο ή αληηκαρφκελνη, κπνξνχλ λα 

ςεθίδνπλ θηι.  (Allegrini, 2010: 5). Σν Ννκνζεηηθφ Θέαηξν, φπσο αλαθέξζεθε, ζηνρεχεη ζηε 

παξαγσγή κηαο θαιχηεξεο λνκνζεζίαο. Χζηφζν ηαπηφρξνλα, ζηφρνο ηεο είλαη θαη ν 

θνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο. Ώπηή ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο ζπκκεηνρηθήο, ζπιινγηθήο θαη 

αηνκηθήο κάζεζεο, θαη ε θνηλσληθή αιιαγή είλαη θεληξηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερληθή. Βπηπιένλ, ην Ννκνζεηηθφ ζέαηξν έρεη σο θεληξηθφ ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

δεκφζηαο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ελέξγεηαο, ψζηε λα ζπάζνπλ ηα θξάγκαηα κεηαμχ 

θπβέξλεζεο θαη πνιηηψλ θαη λα ακθηζβεηεζνχλ παξαδνζηαθέο έλλνηεο ηεο εμνπζίαο 

(Cohen-Cruz, & Schutzman, 2006:83-86). Σέινο, θαη ζηε ηερληθή ηνπ Ννκνζεηηθνχ Θεάηξνπ, 

ππάξρεη ν Σδφθεξ, ν νπνίνο είλαη παξφκνηνο κε απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην Θέαηξν 

Βηθφλσλ θαη ζην Θέαηξν Φφξνπκ, έθηνο ζην επίπεδν φηη βνεζάεη ηνπο spect-actors λα 

δηαηππψζνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίιπζε ησλ θνηλνηηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Burleson,1991:29). 

 Κάπσο έηζη ηειεηψλεη θαη ε πεξηγξαθή ηνπ δέληξνπ ηνπ Θ.η.Κ, ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηνλ 

Boal, απνηειεί κηα αιιεγνξία, κηα κεηαθνξά πνπ «…ζηνρεχεη λα θέξεη ζην πξνζθήλην ηα 
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θξνχηα, ηνπο ζπφξνπο θαη ηα ινπινχδηα: απηφο είλαη θαη ν επηζπκεηφο ζηφρνο καο ζην 

Θ.η.Κ» (Boal, 2006:13). 

 

1.4 Οη Δπηξξνέο ηνπ Augusto Boal 

 Σν Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ηνπ A. Boal, απνηειεί ζα κπνξνχζακε λα πνχκε έλαλ θφξν 

ηηκήο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ Paulo Freire (1988), ν νπνίνο ζηε Παηδαγσγηθή ηνπ Καηαπηεζκέλνπ 

πνπ έγξαςε, αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε ελεξγνπνίεζεο ηνπ θαηλνκεληθά αδχλακνπ αηφκνπ, θαη 

ηελ αλάγθε έλαξμεο ηεο δξάζεο, ψζηε ην άηνκν λα γίλεη ππνθείκελν ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο. 

χκθσλα κε ηε Παηδαγσγηθή ηνπ Freire, νη θησρνί θαη εθκεηαιιεχζηκνη άλζξσπνη πξέπεη λα 

κάζνπλ λα αζθνχλ ηε δηθή ηνπο αλάιπζε γηα ηε πνιηηηθή, θνηλσληθή, θαη νηθνλνκηθή ηνπο 

πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε λα εηζέιζνπλ ζηελ ηζηνξηθή δηαδηθαζία σο ππεχζπλα ππνθείκελα θαη 

λα ιάβνπλ δξάζε ελάληηα ζηνπο θαηαπηεζηέο ηνπο (Freire, 1998:20). Γηα ηνλ Freire, θεληξηθφ 

ζεκείν γηα απηφ ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ είλαη λα αληηθαηαζηαζεί ε επηθξαηνχζα ηξαπεδηθή 

κέζνδνο εθπαίδεπζεο (γεκίδνπλ ηα θεθάιηα ησλ καζεηψλ κε βάζε απηφ πνπ νη «έκπεηξνη» 

ζεσξνχλ ζεκαληηθφ), κε κηα δηαινγηθή πξνζέγγηζε κάζεζεο, ζηελ νπνία νη καζεηέο θαη νη 

δάζθαινη αιιειεπηδξνχλ. Ο Boal, κεηέθεξε απηή ηελ ηδέα ζε έλα ζεαηξηθφ πιαίζην ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ηδέα ηνπ γηα ηνλ  spect-actor, ε νπνία αληηθαζηζηά ηνλ ζεαηή (spectator), 

πνπ θάζεηαη ζησπειά παξαθνινπζψληαο ηελ ήδε ηειεησκέλε παξαγσγή. πσο ν  Freire 

πξνζπάζεζε λα ζπάζεη ηελ ηεξαξρία αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθφ θαη καζεηή, έηζη θαη ν Boal 

έθαλε ην ίδην αλάκεζα ζε εζνπνηφ θαη κέινο ηνπ θνηλνχ (Cohen-Cruz, & Schutzman, 

2006:13-14). Ο Boal θαη ν Freire είραλ πάξεη κέξνο ζε πνιιέο ζπγθεληξψζεηο θαη 

ζπδεηήζεηο έσο φηνπ απέθηεζαλ θαη κηα νπζηαζηηθή θηιία. Γηα ηνλ Boal, ν  Freire ήηαλ ν 

δεχηεξνο παηέξαο ηνπ αθνχ κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ παηδαγσγνχ ην 1997, ν ΐνal είρε πεη 

ραξαθηεξηζηηθά: «Δίκαη πνιύ ιππεκέλνο . Έρσ ράζεη ηνλ ηειεπηαίν παηέξα κνπ.Σώξα ην 

κόλν πνπ έρσ είλαη αδειθνί θαη αδειθέο» (Patterson, 1998). Βπηπιένλ, ηφζν ν Freire φζν 

θαη ν Boal κεγάισζαλ ζε θησρνγεηηνληέο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε θαη νη δχν λα έξζνπλ 

αληηκέησπνη απφ πνιχ κηθξή ειηθία κε ηελ έλλνηα ηεο θαηαπίεζεο θαη δεκηνχξγεζε ηελ 

επηζπκία λα αζρνιεζνχλ ζπζηεκαηηθά κε απηφ ην δήηεκα. Ο αλαιθαβεηηζκφο επίζεο 

απνηέιεζε έλα άιιν ζεκείν ζπλάληεζεο ησλ δπν πξνζσπηθνηήησλ, θαζψο εθάξκνζαλ 

ζεηξά πεηξακάησλ ζε ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ώκεξηθήο, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςή ηνπ.  
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 Ο Boal παξαηήξεζε φηη άηνκα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ θηινζνθία ηνπ Freire, γίλνληαλ 

ελεξγνί ζπκκεηέρνληεο παξά παζεηηθνί ζεαηέο θαζψο νη ίδηνη ρεηξαγσγνχζαλ ηηο θνηλσληθέο 

πνιηηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο (Candace, 1998:6). 

 Βπηπιένλ, φπσο ν Freire ζεσξνχζε φηη ε πξνζπάζεηα λα απειεπζεξψζεηο ηνλ 

θαηαπηεζκέλν άλζξσπν ρσξίο ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ηνπ ζπκκεηνρή ζηε ηέρλε ηεο 

απειεπζέξσζεο, είλαη ζαλ λα ηνπ θέξεζαη ζαλ αληηθείκελν πνπ πξέπεη λα ζσζεί απφ έλα 

θαηγφκελν θηήξην (Freire, 1998:52), αληίζηνηρα θαη ν Boal ζεσξνχζε απαξαίηεην ηνλ άκεζν 

ξφιν ηνπ ζπκκεηέρνληα σο εζνπνηφο παξά σο ζεαηήο.  Ώπηφο ν ξφινο είλαη ην θξίζηκν 

ζπζηαηηθφ ζηε δηαδηθαζία ηεο ζθέςεο θαη ηεο δξάζεο ηνπ Θ.η.Κ. (Candace, 1998:7). 

 πγθεθξηκέλα, ν Freire εμεγεί ηνλ δηάζεκν φξν ηεο «ηξαπεδηθήο» εθπαίδεπζεο θαη 

πξνηάζζεη έλα άιιν είδνο ειεπζεξηαθήο εθπαίδεπζεο: ιέγνληαο «αληί λα επηθνηλσλεί, ν 

δάζθαινο εθδίδεη αλαθνηλώζεηο θαη θάλεη θαηαζέζεηο, ηηο νπνίεο νη καζεηέο ππνκνλεηηθά 

πξνζιακβάλνπλ, απνκλεκνλεύνπλ θαη  επαλαιακβάλνπλ. Απηή είλαη ε έλλνηα ηεο 

«ηξαπεδηθήο» εθπαίδεπζεο, ζηελ νπνία ην πεδίν ηεο επηηξεπόκελεο ζηνπο καζεηέο δξάζεο 

εθηείλεηαη κέρξη ηελ πξόζιεςε, αξρεηνζέηεζε θαη απνζήθεπζε ησλ θαηαζέζεσλ. Η 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα αξρίζεη λα επηιύεη ηελ αληίθαζε κεηαμύ δαζθάινπ θαη καζεηή, έηζη 

ώζηε λα είλαη θαη νη δύν ηαπηόρξνλα δάζθαινη θαη καζεηέο.» (Freire, 1998: 67-68). Έηζη 

αθξηβψο ιεηηνπξγεί θαη ην Θ.η.Κ ,αθνχ αλ αληηθαηαζηήζνπκε ηε ιέμε εθπαίδεπζε κε ηε ιέμε 

ζέαηξν θαη ηε ιέμε δάζθαινο κε ηνλ εζνπνηφ αιιά θαη ηε ιέμε καζεηήο κε απηή ηνπ ζεαηή, 

ηφηε εχθνια ζπλεηδεηνπνηνχκε ηελ άκεζε ζχλδεζε θαη ηελ αιιειεπηδξαζηηθή ζρέζε κεηαμχ 

ησλ Freire θαη Boal. Ο Boal πίζηεπε φηη θαη ην ζέαηξν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειεί έλα 

παηδαγσγηθφ εξγαιείν γηα ηε θνηλσληθή αιιαγή (Gerould,200:462). Σν Θ.η.Κ απνζθνπεί κε 

ιίγα ιφγηα λα νδεγήζεη ηα άηνκα ζηε πεξίθεκε θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ Freire (Φξέηξε, 

1977:77), ε νπνία αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο αλαπηχζζνπλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αλαιχνπλ, λα ζέηνπλ εξσηήκαηα θαη λα δξνπλ ζην πνιηηηθφ, πνιηηηζηηθφ, 

θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν θπζηθά επεξεάδεη θαη δηακνξθψλεη ηε δσή ηνπο. Μέζσ ηεο 

δχλακεο ηνπ δηαιφγνπ, πνπ απνηειεί ηφζν γηα ηνλ Freire φζν θαη γηα ηνλ Boal, βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ ησλ θηινζνθηψλ ηνπο, νη ζπκκεηέρνληεο αλαπηχζζνπλ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

δνκψλ ηεο θνηλσλίαο ηνπο, πνπ κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ αληζφηεηα θαη ηε θαηαπίεζε 

πνπ πθίζηαλην (Vittoria θ.α., 2014: 6154). πγθεθξηκέλα, ν Freire  έγξαθε φηη πξνθεηκέλνπ 

λα μεθχγνπκε απφ ηε πνιηηηθή θαηαπίεζε, πξέπεη λα απειεπζεξψζνπκε ηνπο εαπηνχο καο 

απφ ηε θαηαπηεζηηθή παηδαγσγηθή, αθνχ ην έλα ζπλεπάγεη ην άιιν. Ώληί ελφο ζπζηήκαηνο, 

φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο κεηαθέξεη ηελ πιεξνθνξία ζε έλαλ καζεηή, ν Freire θαιεί ηνπο 
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καζεηέο- ηνπο θαηαπηεζκέλνπο- λα κάζνπλ κφλνη ηνπο, ιχλνληαο ηα δηθά ηνπο πξνβιήκαηα 

θαη καζαίλνληαο ν έλαο απφ ηνλ άιιν (Fortier, 2002:207-208). Ο Boal, πήξε απηή ηε ζεσξία 

θαη ηελ εθάξκνζε πξαθηηθά ζην ζέαηξφ ηνπ. Βηδηθφηεξα, έγξαθε «ην ιηγφηεξν πνπ κπνξεί 

έλα δάζθαινο λα κάζεη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ, είλαη ην πψο νη καζεηέο ηνπ καζαίλνπλ (…) ε 

δηδαζθαιία είλαη αιιειεπίδξαζε. Δ δεκνθξαηία, ν δηάινγνο (…) Σν ζπκβαηηθφ ζέαηξν είλαη 

δηέπεηαη απφ κηα κε αιιειεπηδξαζηηθή θαη δηαδξαζηηθή ζρέζε. ια ηαμηδεχνπλ απφ ηε 

ζθελή ζην αθξναηήξην, θαη ηίπνηα κε ηνλ αλάπνδν ηξφπν (…) ην Θ.η.Κ, αληηζέησο, ν 

δηάινγνο δεκηνπξγείηαη θαη ε αιιειεπίδξαζε δελ είλαη απιψο αλεθηή, είλαη δσληαλή – απηφ 

ην ζέαηξν ζέηεη εξσηήκαηα ζην θνηλφ θαη αλακέλεη απαληήζεηο (Boal,1998:20). Βπνκέλσο, 

ηφζν ν Boal φζν θαη ν Freire ζεσξνχζαλ φηη ε θαηαπίεζε ππνζηεξίδεηαη απφ ηε 

παζεηηθφηεηα, αιιά κπνξεί λα μεπεξαζηεί κέζσ ηεο δξάζεο, κέζσ ηνπ δηαιφγνπ (Osburn, 

2010:13). Ο Boal, εθεχξε έλα ζέαηξν ην νπνίν ζρεδηάζηεθε έηζη ψζηε λα εκπεξηέρεη άηνκα, 

ηα νπνία κπνξεί λα κελ έρνπλ πνηέ παξεπξεζεί ζε έλα ζέαηξν, αιιά ιφγσ ηεο θαηαπίεζήο 

ηνπο έρνπλ αλάγθε λα ζπδεηήζνπλ. Ο Boal έδξαζε κε βάζε ηελ πξνζσπηθή ηνπ πεπνίζεζε 

φηη ν δηάινγνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή, θαζψο ε απνπζία απηνχ απνηειεί 

παξαβίαζε ηεο  πην βαζηθνχ αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο (Rohd,1998: 11). Ο Boal νπζηαζηηθά, 

πήξε ηε θηινζνθία ηνπ Freire θαη ηε πεπνίζεζε ηνπ γηα ηε δχλακε ηνπ δηαιφγνπ θαη ηελ 

κεηέηξεςε ζε επαλάζηαζε (Osburn, 2010:14). 

 Παξάιιεια, κηα άιιε ζεκαληηθή επηξξνή γηα ηνλ Boal απνηέιεζε ν δξακαηνπξγφο, 

ζθελνζέηεο θαη πνηεηήο Bertolt Brecht (1898-1956), αθνχ ν ίδηνο αληηκεηψπηδε ην ζεαηξηθφ 

ζέακα σο κηα αθνξκή γηα δξάζε, φπσο αθξηβψο θαη ν Boal (Boal, 1979:1-42). ην βηβιίν 

ηνπ «Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ», ν Boal θάλεη ζπρλέο αλαθνξέο ζηηο πξνηάζεηο ηνπ 

Brecht γηα έλα Δπηθό Θέαηξν, αιιά θαη ζηηο ζεαηξηθέο πξαθηηθέο θαη πεπνηζήζεηο γηα ηνλ 

θνηλσληθφ ξεαιηζκφ (Brecht, 1964:266-270) θαη ηελ απνζηαζηνπνίεζε 2(Babbage,2004:13) 

ελψ παξάιιεια, νη πνιηηηθέο θαη κε ζαπκαηνπξγέο ζεκαηνινγίεο ησλ θξηηηθψλ παξαγσγψλ 

ηνπ Brecht βξήθαλ κηα αλαλεσκέλε έθθξαζε ζηε πξαθηηθή ηνπ Boal (Babbage,2004:6). 

Σφζν γηα ηνλ Brecht φζν γηα ηνλ Boal ήηαλ απαξαίηεηε ε θξηηηθή απνδέζκεπζε θαη αλάιπζε 

ησλ ξφισλ πνπ έρνπλ ηα άηνκα σο θνηλσληθνπνηεκέλα φληα αιιά θαη δεκηνπξγία ελφο 

γφληκνπ εδάθνπο φπνπ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα δνπλ αλάκεζα ζηε ζθέςε θαη δξάζε, ηε 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε ςεπδαίζζεζε, ην θπζηνινγηθφ θαη ην πεξίεξγν (Cohen-Cruz, & 

Schutzman, 2006:133). Ο Boal δειαδή εθεχξε ην Θ.η.Κ, αθνινπζψληαο ηε ινγηθή ηνπ 

                                                           
2
 Θ προςπάκεια αποςταςιοποίθςθσ του Brecht βοθκά το κοινό να κρατιςει μια απόςταςθ από το κεατρικό ζργο, 

ζχοντασ τουσ θκοποιοφσ να μεταφζρουν απευκείασ γραμμζσ ςτουσ κεατζσ ι να διαβάηουν φωναχτά τισ κατευκφνςεισ-
οδθγίεσ. 
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Brecht φηη ε πξσηαξρηθή ζπλζήθε γηα ηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ έγθεηηαη ζην λα 

ζηακαηήζνπλ ηα άηνκα λα είλαη εμνηθεησκέλα κε φ, ηη ζεσξείηαη δεδνκέλν, κε ηελ θνηλή 

ινγηθή. Δ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ην ζέαηξν κπνξεί λα παξνπζηαζηεί σο κε νηθεία, ψζηε 

λα γίλεηαη αληηθείκελν θνηλσληθήο θξηηηθήο (Brecht, 1964:67), θαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε 

λα ζεσξείηαη δπλαηή ε αιιαγή ηεο κέζα απφ ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ (Boal, 2002:36).  

 πσο γηα ηνλ Brecht έηζη γηα ηνλ Boal ε εθπαηδεπηηθή αίζζεζε ηνπ ζεάηξνπ είλαη πνιηηηθή, 

ρσξίο σζηφζν λα πεξηνξίδεηαη ζηε ζθελή θαζψο γηα ηνλ Boal ε εζηίαζε είλαη ζην θνηλφ, ζηε 

πηζαλφηεηα δειαδή λα παξέκβεη ζηε δξάζε, λα πξνηείλεη ηδέεο θαη λα ιάβεη κέξνο ζηα 

γεγνλφηα (Vittoria θ.α. 2014:6151). „πσο γηα ηνλ Boal έηζη θαη ε ζεαηξηθή πξάμε ηνπ 

Brecht, ήηαλ πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηνλ ζεαηή θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ίδηνπ φηη ε 

θξηηηθή, αλαιπηηθή ζθέςε ή «κάζεζε» κπνξνχλ λα είλαη δηαζθεδαζηηθέο θαη απνδνηηθέο σο 

πξνο ηε γλψζε (Brecht, 1964:60). O Brecht έιεγε ζπγθεθξηκέλα φηη κε ην λα κεηψλεη ηε 

ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο, θαζηζηψληαο ηε απξφζηηε ή «παξνπζηάδνληαο ηε κε 

δηαζθεδαζηηθή» ε εμνπζία θαη ε δχλακε δηαηεξείηαη απφ απηνχο ηνπο ιίγνπο πνπ είλαη 

κνξθσκέλνη (Brecht, 1964:60). Χζηφζν, ελψ ν Brecht, ήιπηδε φηη ζα εηζάγεη ηε κάζεζε (σο 

θξηηηθή ζθέςε) ζην θνηλφ ηνπ, κε ηελ έλλνηα ησλ ηερληθψλ πνπ νη εζνπνηνί ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηε ζθελή, ν Boal πήξε πνιιέο απφ απηέο ηηο ηερληθέο (πρ. κε νηθεηνπνίεζε, παξνπζίαζε 

ησλ πνιχπινθσλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ θ.α) θαη επέκελε φηη νη ζεαηέο πξέπεη λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απφ κφλνη ηνπο, ζηνρεχνληαο φπσο ν Brecht, λα ελζαξξχλεη ηε θξηηηθή, 

αλαιπηηθή ζθέςε. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηζπκία ηνπ Brecht λα «κεηακνξθώζεη ηε ηέρλε ζε έλα 

παηδαγσγηθό εξγαιείν», φπνπ νη ζεαηέο «δελ είλαη κόλν …καζεηέο αιιά θαη ..δάζθαινη» 

(Brecht, 1964:48-52), εθδειψζεθε αξγφηεξα ζηηο δηαδξαζηηθέο ζεαηξηθέο ηερληθέο ηνπ Boal 

(Burleson, 1991:7).  

 Βπηπιένλ, ζεκαληηθή επηξξνή γηα ηνλ Boal θαη ην έξγν ηνπ, απνηέιεζε ν Konstantin 

Stanislavsy (1863-1938)3. Βίλαη θαλεξφ ζε πνιιά έξγα ηνπ Boal φηη ν ίδηνο επεξεάζηεθε 

ζεκαληηθά απφ ην ξεαιηζκφ θαη εληππσζηάζηεθε απφ ηε ιεπηνκεξή θαη πεηζαξρεκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ηηο πξφβεο πνπ απαηηνχληαλ απφ ην ζχζηεκα ηνπ Stanislavsky, ην νπνίν 

γλψξηζε θαηά ηε δηακνλή ηνπ ζηε Νέα Τφξθε (Babbage, 2004:8). Παξαθνινπζψληαο 

                                                           
3
  Ο Konstantin Stanislavsky ιταν ζνα Ρϊςοσ θκοποιόσ, ςκθνοκζτθσ και εκπαιδευτικόσ. Δθμιοφργθςε ζνα ςφςτθμα 

υποκριτικισ, το οποίο ζχει γίνει θ πιο ευρζωσ διαδομζνθ πρακτικι μζκοδοσ ςτο Δυτικό Θζατρο.  Θ μζκοδοσ του 
Stanislavsky ηθτά από τουσ θκοποιοφσ να χρθςιμοποιιςουν τισ προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ, ςυναιςκιματα και 
φανταςία ϊςτε να αποδϊςουν ζναν ρόλο. Προςπάκθςε να καταργιςει τισ πόηεσ και αναηιτθςε τθν αλικεια πίςω από 
τθ παράςταςθ. Σο ζργο του ςχετίηεται κυρίωσ με το ρεαλιςτικό δράμα και για αυτό το λόγο ςυχνά παρουςιάηεται ωσ 
το αντίκετο του Brecht. 
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θάπνηεο πξφβεο απφ ην ηνύληην ησλ Ηζνπνηώλ ζηε Νέα Τφξθε αιιά θαη δεκφζηεο 

παξαζηάζεηο, ν Boal ζην βηβιίν ηνπ Hamlet and the Baker‟s Son ζρνιηάδεη: «έπεηηα από ηηο 

ζπλεδξίεο κε ην ηνύληην ησλ Ηζνπνηώλ είρα κηα γνεηεία γηα ηνπο εζνπνηνύο πνπ 

πξαγκαηηθά δνύζαλ ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο- παξά γηα απηνύο πνπ ππνθξίλνληαλ. Σν λα 

βιέπεηο έλαλ εζνπνηό λα κεηακνξθώλεη ηνλ εαπηό ηνπ/ηεο θαη λα δίλεη δσή ζηηο αδξαλείο 

πηζαλόηεηεο, είλαη εθπιεθηηθό. Δίλαη ν θαιύηεξνο ηξόπνο λα θαηαιάβεη θαλείο ηελ αλζξώπηλε 

ύπαξμε: βιέπνληαο έλαλ εζνπνηό λα δεκηνπξγεί» (Boal, 2001:129). Βπηπιένλ, ζην βηβιίν 

ηνπ Games for actors and non-actors ν Boal θαη πάιη θάλεη αλαθνξέο ζηνλ Stanislavsky, 

ελψ παξάιιεια ζε πεξηγξαθή ηεο δνπιεηάο ηνπ ρξεζηκνπνηεί δηάθνξεο αζθήζεηο, 

αθνινπζψληαο πηζηά ηηο νδεγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο Stanislavsky, φπσο γηα παξάδεηγκα 

κπτθέο αζθήζεηο, αηζζεηεξηαθέο, αζθήζεηο κλήκεο, θαληαζίαο, ζπλαηζζήκαηνο θ.α. 

(Boal,1992:30-32). 

 Παξάιιεια, κηα άιιε πεγή έκπλεπζεο γηα ηνλ Boal, ήηαλ ν Jakob Levy Moreno (1889-

1974). Ο Moreno ππήξμε ςπρνιφγνο, ν νπνίνο βξήθε ζην ζέαηξν θαη θπξίσο ζην 

Stegreiftheater4 κηα πηζαλφηεηα λα δηαρεηξηζηεί ηηο πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ 

ζπγθξνχζεηο. Σε δεθαεηία ηνπ 1920, ν Moreno αλέπηπμε ην Φπρνινγηθφ Αξάκα 

(psychodrama), ζηε ΐηέλλε θαη ηελ Ώπζηξία. Κεληξηθέο ηερληθέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο 

ζεάηξνπ φπσο ε αληαλάθιαζε, ε ελαιιαγή ξφισλ θ.α. ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζην Θ.η.Κ. 

Χζηφζν, βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη φηη ην Φπρνινγηθφ Αξάκα ζηνρεχεη θπξίσο ζηε 

ζεξαπεπηηθή επνχισζε ησλ θνηλσληθψλ ηξαπκάησλ ηνπ αηφκνπ, ελψ ην Θ.η.Κ, εζηηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηε πνιηηηθή κεηακφξθσζε ηεο θνηλσλίαο (Buchleitner,2010:61). 

 Βπηπιένλ, φπσο θαη ν “δάζθαιφο” ηνπ Brecht έηζη θαη ν Boal θαίλεηαη βαζηά επεξεαζκέλνο 

θαη απφ ηε Μαξμηζηηθή Θεσξία. πγθεθξηκέλα, φπσο ν Marx (1818-1883) ηνπνζεηεί ηε 

θηλεηήξηα δχλακε γηα ηελ επαλαζηαηηθή αιιαγή, ζηα ρέξηα ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, έηζη θαη ν 

Boal ππνζηήξημε φηη ε ρξήζε ηνπ Θ.η.Κ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα πξφβα γηα ηελ 

επαλάζηαζε (Prenkti, 2015:21). Ο Marx ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνιηηηθνχο-θηιφζνθνπο 

πνπ έζεζε ην δήηεκα ηεο ηαμηθήο πάιεο ζηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην νπνίν 

ζπλνςίδεηαη ζηε ζεσξία φηη ηα ζπκθέξνληα ησλ θεθαιαηνθξαηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ 

(ιαφο) είλαη δηακεηξηθά αληίζεηα κεηαμχ ηνπο. Σα ζπκθέξνληα δειαδή ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, 

νη νπνίνη αλήθνπλ ζηελ αζηηθή ηάμε-ειίη, είλαη λα εμνπζηάδνπλ ηνλ ιαφ θαη λα ηνπ 

επηβάιινληαη κέζσ φισλ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ. ε απηφ ην ζεκείν εζηηάδεη θαη ε ζεσξία 
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 Είδοσ κεάτρου που βαςίηεται ςτον αυκόρμθτο αυτοςχεδιαςμό με μινιμαλιςτικι προετοιμαςία. 



42 
 

ηνπ Paulo Freire, ν νπνίνο κεηαθξάδεη απηέο ηηο ζρέζεηο εμνπζίαο , αλάκεζα ζε θαηαπηεζηέο 

θαη θαηαπηεδφκελνπο. Βπηπιένλ, ην ζεκείν ζην νπνίν ζπγθιίλνπλ θαη νη ηξείο ζεσξίεο είλαη 

φηη νη άλζξσπνη κέζα ζε έλα θαπηηαιηζηηθφ πιαίζην, θαηαιήγνπλ ζηελ αιινηξίσζε, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη κε ηελ απψιεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ απνμέλσζε απφ ηελ ίδηα 

ηνπ ηεο θχζε, δειαδή ηελ αλζξσπηά (Prenkti, 2015:22). χκθσλα κε ηνλ Boal, φια ηα 

ζέαηξα είλαη πνιηηηθά –φπσο θαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ είλαη πνιηηηθέο- 

θαζψο ην ζέαηξν δελ είλαη απηφλνκν θαη θαη‟ επέθηαζε πξέπεη λα απνθαζίζεη πνηαλνχ ηα 

ελδηαθέξνληα εθπξνζσπεί. Ώπηή ε ζηάζε ηνπ Boal, ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί θαζαξά 

Μαξμηζηηθή. Μάιηζηα ν πξφινγνο ηνπ Θ.η.Κ παξέρεη κηα ζεκαληηθή θαη απινπζηεπκέλε 

εθδνρή ηεο ζεσξίαο ηεο «βάζεο» θαη ηεο «απνηθνδφκεζεο» ηνπ Marx. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, φιεο νη θαιιηηερληθέο εθθξάζεηο θαη δνκέο ηεο θνηλσλίαο- πνπ 

εθδειψλνληαηη γηα παξάδεηγκα ζηνλ λφκν, ηηο ηέρλεο, ηε ζξεζθεία ηελ εζηθή θαη κάιηζηα 

πνιηηηθή- εμαξηψληαη θαη θαζνξίδνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο νξγαλψζεηο (ή  ηε βάζε ηεο 

ππνδνκήο). Γηα ηνλ Marx θαη ηνλ Engels, νη ηέρλεο δελ κπνξνχλ απφ κφλεο ηνπο λα 

αιιάμνπλ ηελ ηζηνξία, αιιά κπνξνχλ λα παίμνπλ έλαλ ζεκαληηθφ θαη ελεξγφ ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο (Eagleton, 1976:10). Ώληίζηνηρα θαη γηα ηνλ Boal, ε δήισζε φηη ην 

ζέαηξν είλαη πνιηηηθφ εθθξάδεη ηελ ηδέα φηη ην ζέαηξν κπνξεί θαη λα επεξεάζεη θαη λα 

αληηθαηνπηξίζεη ηνλ ηξφπν πνπ κηα θνηλσλία είλαη δνκεκέλε θαη νξγαλσκέλε, κέζσ ηεο 

δπλακηθήο εκπινθήο ηεο κε ηα ζπζηήκαηα αμηψλ πνπ ηε ζηεξίδνπλ (Babbage,2004:51) 

 Σέινο, δελ κπνξνχκε λα αγλνήζνπκε θαη ηελ ζεξαπεπηηθή πηπρή ηνπ Θ.η.Κ. ην βηβιίν ηνπ 

The Rainbow of Desire, θαη ζπγθεθξηκέλα ζην θεθάιαην «The Theory= Η ζεσξία» ν Boal 

ρξεζηκνπνηεί κηα γλσζηή έθθξαζε ηνπ Sigmund Freud (1956-1939), ηνπ Ώπζηξηαθνχ 

ςπρηάηξνπ, θαη ηνπνζεηεί ην ζέαηξν -αλάκεζα ζηα φλεηξα, ηηο ςεπδαηζζήζεηο, θαη ηα 

παηρλίδηα ιέμεσλ- σο έλα «βαζηιηθό δξόκν πξνο ην ππνζπλείδεην» (Boal, 1995: 34). Οη 

αηζζεηηθέο ηδηφηεηεο νπνηνπδήπνηε ζεαηξηθνχ ρψξνπ, ππνζηεξίδεη, έρνπλ ζεξαπεπηηθνχο 

ζηφρνπο, ιέγνληαο φηη ην ζέαηξν παξέρεη έλαλ ρψξν, φπνπ νη κλήκεο θαη νη θαληαζηψζεηο, 

ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ γίλνληαη πιαζηηθά θαη εχπιαζηα (Dwyer, 2007:4).  
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Κεθάιαην 2ν : Σν Γηεζλέο Γίθηπν ησλ Madalenas 

 

2.1 Η Barbara Santos θαη ην έξγν ηεο 

 Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Boal ην 2009, ε καζήηξηα ηνπ, Barbara Santos, ζε ζπλεξγαζία κε 

άηνκα, νξγαληζκνχο θαη νκάδεο απφ φιν ηνλ θφζκν, ζπλερίδνπλ ην έξγν ηνπ κε θάζε 

πξνζπάζεηα, ελψ παξάιιεια ζηνρεχνπλ θαη ζηελ εμέιημε ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Θ.η.Κ. H 

Barbara Santos, είλαη γπλαίθα, κεηέξα, ΐξαδηιηάλα, θνηλσληνιφγνο, εζνπνηφο θαη Kuringa 5, 

ελψ παξάιιεια απνηέιεζε θαη κηα απφ ηνπο βαζηθνχο ζπληνληζηέο ηνπ Κέληξνπ Θεάηξνπ 

ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν απφ ην 1994 έσο θαη ην 2008. Μέρξη θαη ζήκεξα 

ππήξμε ζπληνλίζηξηα ζε πνιιά εξγαζηήξηα ζε θνηλφηεηεο, ζρνιεία, πνιηηηζηηθά θέληξα, 

λνζνθνκεία, θαη θπιαθέο γχξσ πάληνηε απφ ην Θ.η.Κ. Χο Kuringa έρεη εξγαζηεί κε λένπο ζε 

θνηλσληθφ θίλδπλν θαη/ή ζπγθξνχζεηο κε ηνλ λφκν, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηπθιά άηνκα, 

κε γπλαίθεο ζχκαηα ελδννηθνγελεηαθήο θαη/ή θνηλσληθήο βίαο, θπιαθηζκέλνπο θ.α Πάληνηε 

φκσο κε άηνκα πνπ ρξεηάδνληαη θαη ζέινπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηαπίεζε. Δ ίδηα έρεη 

ηαπηηζηεί κε ηνπο θαηαπηεζκέλνπο θαη/ή έρεη αθηεξσζεί ζηε θνηλσληθή αιιαγή 6.  

 Δ δηεζλήο εκπεηξία ηεο πεξηιακβάλεη ρψξεο φπσο ηνλ Καλαδά, ηελ Ώκεξηθή, ηελ Ώίγππην, 

ηελ Ώγγιία, ηε Γεξκαλία, ην Υνλγθ Κνλγθ, ηελ Εηαιία, ηελ Βιβεηία, ηε Παιαηζηίλε, ηε Γαιιία, 

ηελ Βιιάδα, ηελ Ελδία θ.α, φπνπ θαη ζπληφληζε εξγαζηήξηα, πήξε κέξνο ζε ζπλέδξηα, 

ζθελνζέηεζε ζέαηξα Φφξνπκ, θαη/ή δεκηνχξγεζε θαη επηηήξεζε νκάδεο Θ.η.Κ. 

(Santos,2009). 

 H Barbara Santos, ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Augusto Boal γηα ζρεδφλ δχν δεθαεηίεο ελψ 

παξάιιεια βνήζεζε ηνλ ίδην ζε δηάθνξα έξγα θαη πξνγξάκκαηά ηνπ φπσο ην ζρεδηαζκφ 

ηνπ Ννκνζεηηθνχ Θεάηξνπ θαη ζε φιε ηε δηαδηθαζία ηεο έξεπλα γηα ηελ Ώηζζεηηθή ηνπ 

                                                           
5
 Kuringa –  θαιιηηέρλεο κε ηε παηδαγσγηθή ιεηηνπξγία. Δ ιέμε Curinga, είλαη έλαο ηίηινο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία ηεο ππνθξηηηθήο θαη πνπ ν Augusto Boal αλέπηπμε ζην Θέαηξν Ώξέλα, ζην αλ Πάνιν ηεο 
ΐξαδηιίαο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960.Ώξγφηεξα, ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ίδην ηίηιν ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηνλ «επαγγεικαηία» 
ηεο κεζφδνπ ηνπ – Θ.η.Κ, πνπ είρε ηε δπλαηφηεηα λα  δηαρεηξηζηεί ηνλ δηάινγν ζε κηα παξάζηαζε  Forum. Δ θπξηνιεθηηθή 
κεηάθξαζε ζηα Ώγγιηθά είλαη Joker θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο γιψζζεο. ήκεξα, ε Barbara Santos ρξεζηκνπνηεί ην 
Kuringa κε «Κ» αληί γηα «C», κεηαθξάδνληάο ηνλ απφ ηα Πνξηνγαιηθά (Γθφβα, & Γψληνπ, & Υνιέβα, 2014:25). 
 
6
 Barbara Santos. Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν,  http://ctorio.org.br/novosite/quem-somos/curingas/barbara-santos/  

(ηειεπηαία πξφζβαζε 20/02/2016) 

http://ctorio.org.br/novosite/quem-somos/curingas/barbara-santos/
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Καηαπηεζκέλνπ, γηα ηελ νπνία εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

ζπζηεκαηνπνίεζή ηεο7. 

 Ώπφ ην 1993 κέρξη θαη ην 2005, νξγάλσζε δεθάδεο παξαζηάζεηο Θεάηξνπ Φφξνπκ ζην Ρίν 

ληε Σδαλέηξν, φπνπ θαη αζρνιήζεθε κε ηα θνξίηζηα ζην δξφκν, ζπγθξνχζεηο κε ηνλ λφκν, 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, γπλαίθεο πνπ πθίζηαλην ελδννηθνγελεηαθή, θνηλσληθή, θπζηθή ή 

ςπρνινγηθή θαηαπίεζε ή αθφκα θαη κε λένπο θαη θαηνίθνπο απφ θησρέο θνηλφηεηεο.  

 Σν 2000, έιαβε βξαβείν θαιχηεξεο εζνπνηίαο απφ ην Φεζηηβάι FETARJ ζην Ρίν Νηε 

Σδαλέηξν ζην έξγν «Ο εξγαδφκελνο». Μεηαμχ ηνπ 2004 θαη 2008, ήηαλ ε πξσηαγσλίζηξηα 

ζην έξγν ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα θχισλ, θαη ηε θαηαπίεζε ζε βάξνο ησλ γπλαηθψλ, ε νπνία 

πθίζηαλην ζηε ΐξαδηιία γηα καθξά πεξίνδν θαη είρε δηεζλή πνξεία, αθνχ παίρηεθε ζε 

πνιιέο ρψξεο φπσο ζηε Γαιιία, ηελ Ελδία, θαη ηε Παιαηζηίλε. Μεηαμχ ηνπ 2009 θαη 2010 

έγηλε ε Curinga ηεο παξάζηαζεο θαη εξγάζηεθε ζηελ Ώπζηξία θαη ηε Κξναηία. Μεηαμχ ηνπ 

2002 θαη ηνπ 2005 ζηε Παιαηζηίλε, αλέπηπμε έλα πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ην Θ.η.Κ ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Θέαηξν Ashtar, κε ην νπνίν θαη ζθελνζέηεζε δχν παξαζηάζεηο. Ώπηή ηνπ 

«Δπηζεσξεηή» ζρεηηθά κε ηε λενιαία θαη ηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ παξάζηαζε «Η 

ηζηνξία ηεο Μόλα» ζρεηηθά κε ηνλ αλαγθαζηηθφ γάκν, ε νπνία κάιηζηα απνηέιεζε ην πξψην 

πείξακα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Ννκνζεηηθνχ Θεάηξνπ. 

 Μεηαμχ ηνπ 2005 θαη 2006, ζην νπδάλ ζπληφληζε έλα άιιν πξφγξακκα θαηάξηηζεο γηα ην 

Θ.η.Κ, πνπ έλσζε ηνπο θαιιηηέρλεο απφ ηε Νφηηα θαη ΐφξεηα κεξηά ηεο ρψξαο, ζην πιαίζην 

ηεο δεκηνπξγία ελφο Πνιηηηζηηθνχ Κέληξνπ, ζηε δψλε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Ώπφ ην 2000 κέρξη 

θαη ζήκεξα εξγάδεηαη ζην ΐεξνιίλν ηεο Γεξκαλίαο φπνπ θαη δεκηνχξγεζε ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο Christoph Leucht, Till Baumann θαη ηε Alejandra Maass ην Κέληξν Θ.η.Κ «Kuringa». 

Σν θέληξν Kuringa απνηειεί έλαλ ρψξν γηα έξεπλα, παξαγσγή θαη θαηάξηηζε ζην Θ.η.Κ , 

αθηεξσκέλν ζην δεκηνπξγηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο κεζφδνπ. Ώλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα 

πνπ αζρνινχληαη κε ηε θνηλφηεηα, ψζηε λα πξνσζήζνπλ ηελ αλάπηπμε-ησλ ηνπηθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ-δηθηχσλ αιιειεγγχεο ζηνρεπφκελνη ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

αληαιιαγή ησλ δηάζεκσλ ζεαηξηθψλ νκάδσλ. Βπηπιένλ, πξνσζνχλ ηε ζπδήηεζε 

δεηεκάησλ θαη ελδηαθεξφλησλ απηψλ ησλ νκάδσλ θαη αλαδεηνχλ ελαιιαθηηθέο ζηε 

κεηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο8. 

                                                           
7
 Barbara Santos. Διακζςιμο ςτον δικτυακό τόπο, http://www.kuringa.org/en/kuringa/team.html (τελευταία πρόςβαςθ 

04/04/2016) 
8 Barbara Santos. Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν,  http://ctorio.org.br/novosite/quem-somos/curingas/barbara-santos/  

http://www.kuringa.org/en/kuringa/team.html
http://ctorio.org.br/novosite/quem-somos/curingas/barbara-santos/
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 Δ Barbara Santos έρεη αθηεξσζεί θαη ζηελ αλάπηπμε θαη ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ 

εξγαζηεξίσλ Μαληαιέλαο, νκάδα γπλαηθψλ πνπ εμεγείηαη παξαθάησ, ε νπνία απνηειεί κηα 

πξσηνπνξηαθή εκπεηξία ζηεξηγκέλε ζηηο ηερληθέο ηνπ Θ.η.Κ θαη ε νπνία έρεη σο ζηφρν λα 

δηεξεπλήζεη ηηο θαηαπηέζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο. Δ εκπεηξία απηή έρεη 

αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα ζε πνιιέο ρψξεο, φπσο ηελ ΐξαδηιία, ηε Μνδακβίθε, Γεξκαλία, 

Ελδία θ.α.9 

 Σέινο, ε Barbara Santos ζε ζπλεξγαζία κε έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ Θ.η.Κ απφ ηε 

Γεξκαλία (Kuringa), ηε Κξναηία (Pula), ηε Πνξηνγαιία (GTO), ηελ θσηία (Active Inquiry), 

ηελ Εζπαλία (Pallapupas), ηελ Εηαιία (Krila), θαη ηε Γαιιία έρνπλ δεκηνπξγήζεη απφ θνηλνχ 

κε θνηλφηεηα πνπ νλνκάδεηαη Together Project. Ώξρηθά, ζηφρεπε λα μεπεξάζεη ηελ έιιεηςε 

ηεο ζπλερνχο θαη ησλ πην δνκεκέλσλ πξνζφλησλ, ησλ πνιιαπιψλ ηερληθψλ ηεο κεζφδνπ 

ηνπ Θ.η.Κ, πνπ παξαηεξήζεθε ζηε πξψηε δηεζλή ζπλδηάζθεςε ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ηνλ 

Ενχιην ηνπ 2009.Βπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ βάζεσλ γηα ηελ κεηακφξθσζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ηνπ ζρεκαηηζκνχ θαη ηεο αληαιιαγήο κεηαμχ ησλ νκάδσλ Θ.η.Κ. 

 Σν TOgether project απνηειεί κηα πξαθηηθή δνθηκή, πνπ αλαπηχρζεθε κέζα ζε δχν ρξφληα 

απφ ηελ νκάδα Kuringa ηνπ ΐεξνιίλνπ πνπ νξγάλσζε έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο, κε 

δέθα κνληέια πνπ ζπλδχαδαλ ηελ ζεσξία θαη ηε πξάμε 10.  

  Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, ε δνκή ηνπ αξρηθνχ πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλεη ηελ 

ελαιιαγή ησλ πεξηφδσλ θαηάξηηζεο (κε εξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα), ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ 

(πξαθηηθή εθαξκνγή ζε ηνπηθά ζρέδηα), αιιά θαη ηε παξαηήξεζε θα αμηνιφγεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο (γξαπηέο θαη εηθαζηηθέο εθζέζεηο, νκαδηθέο ζπδεηήζεηο, ζπλέδξηα, θαιιηηερληθέο 

θαη ζεσξεηηθέο παξαγσγέο).  

 Βπνκέλσο, επηρεηξεί λα πξνθαιέζεη έλα θξηηηθφ θαη παξαγσγηθφ δηάινγν, φπνπ νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο επεξεάδνπλ ηε πνξεία ηεο πξαθηηθήο εξγαζίαο, θαη κε ηε ζεηξά 

ηεο απηή αλαδεηθλχεη ηηο ζεκαηηθέο αλάγθεο, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο. 

 Μέζσ ηεο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ - παξαγσγήο - αληαλάθιαζεο, νη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ TOgether project ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο σο 

πξαθηηθνί ηεο κεζφδνπ Θ.η.Κ (σο θαιιηηέρλεο θαη αθηηβηζηέο), ζηελ επηθχξσζε ηεο 

                                                                                                                                                                                                   
(ηειεπηαία πξφζβαζε 20/02/2016) 
9
 Barbara Santos. Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν,  http://ctorio.org.br/novosite/quem-somos/curingas/barbara-santos/  

(ηειεπηαία πξφζβαζε 20/02/2016) 
10

 TOgether Project. Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://www.kuringa.org/en/together/about-together.html (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 04/04/2016) 

http://ctorio.org.br/novosite/quem-somos/curingas/barbara-santos/
http://www.kuringa.org/en/together/about-together.html
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δέζκεπζήο ηνπ γηα ηε κάρε ηνπο απέλαληη ζηελ κεηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ 

ηνπηθψλ ηνπο πξσηνβνπιηψλ αιιά θαη ζηε βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο δνπιεηάο ησλ 

θαιιηηερληθψλ παξαγσγψλ ησλ θνηλνηηθψλ ηνπο νκάδσλ. Σελ θαιιηηερληθή δηεχζπλζε ηεο 

νκάδαο έρεη αλαιάβεη ε Barbara Santos, ε νπνία έρεη εξγαζηεί εθηελψο πάλσ ζηνλ 

ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε, ηνλ ζπληνληζκφ, ηελ επνπηεία θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηεο κεζφδνπ 11. 

 

2.2 Οη νκάδεο θαη ε πνξεία ησλ Madalenas / Μεζνδνινγία ησλ νκάδσλ Madalenas 

 Σν Αηεζλέο Αίθηπν ησλ Madalenas μεθίλεζε ζηελ ΐξαδηιία ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2009, ράξε 

ζηε πξσηνβνπιία ηεο Barbara Santos αιιά θαη ηε ππνζηήξημε ηνπ θέληξνπ ηνπ Θεάηξνπ 

ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, Kuringa ζην ΐεξνιίλν θαη ηεο Εηαιίδαο ζεαηξηθήο ζθελνζέηε 

Alessandra Vannucci. Μέρξη θαη ζήκεξα, έρεη εμαπισζεί ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Λαηηληθήο 

Ώκεξηθήο, ηεο Ώθξηθήο, ηεο Βπξψπεο θαη ηεο Ώζίαο (Santos, & Vannucci, 2010). 

 Ώπηή ε πξσηνβνπιία έδσζε ην έλαπζκα δεκηνπξγίαο ελφο πξνλνκηνχρνπ ρψξνπ, κέζα 

ζηνλ νπνίν νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ γπλαηθείσλ θαζεκεξηλψλ θαηαπηέζεσλ κπνξνχλ λα 

ζπδεηεζνχλ. Δ Alessandra Vannuci ζπλερίδεη λα δηαδίδεη απηή ηελ εκπεηξία ζαλ έλα ζρέδην 

επέθηαζεο ζην παλεπηζηήκην UFOP, ζηε ΐξαδηιία θαη ε Barbara Santos ζην ΐεξνιίλν, κε 

ηελ βνήζεηα ηεο νκάδαο Kuringa (Κέληξν γηα ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ – ΐεξνιίλν , 

ζηελ νπνία είλαη ηδξχηξηα θαη βαζηθφ κέινο κέρξη θαη ζήκεξα). Βπηπιένλ νκάδεο ησλ 

Madalenas έρνπλ δεκηνπξγεζεί θαη ζηελ Κνιθάηα (Ελδία) απφ ηελ Jana Sanskriti, ζηε 

ΐηέλλε (Ώπζηξία)  κε ηνλ TdU-Wien, ζηε ΐαξθειψλε (Εζπαλία) κε ηελ L‟ Aranya Cracio ζηε 

Ληζζαβψλα απφ ηνπο GTO-Lx, ζηελ Εηαιία απφ ηελ Giulia Allegrini θ.α 12. 

 Σα εξγαζηήξηα ησλ Madalenas απνηεινχλ κηα πξσηνπνξηαθή ζεαηξηθή θαη εξεπλεηηθή 

εκπεηξία, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα αηζζεηηθά ζηνηρεία απφ  ην ζέαηξν ηνπ θαηαπεζκέλνπ θαη 

απεπζχλνληαη απνθιεηζηηθά ζε γπλαίθεο. ηφρνο ηνπο είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ βνεζνχλ ηηο γπλαίθεο λα μεπεξάζνπλ ηηο θαηαπηέζεηο ελψ 

παξάιιεια πξνσζνχλ θαη ηελ ηζφηεηα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ. ΐαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη 

λα ελζαξξχλνπλ ηηο ζπκκεηέρνπζεο λα αλαγλσξίζνπλ, λα πξνζδηνξίζνπλ, λα 

                                                           
11

 TOgether Project. Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://www.kuringa.org/en/together/about-together.html (ηειεπηαία 
πξφζβαζε 04/04/2016) 
12 III Madalena International. Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://kuringa.org/es/madalena1/meetings.html (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 05/04/2016) 
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αλαπαξαζηήζνπλ θαη λα ζέζνπλ ζε δεκφζηα ζπδήηεζε ηηο θαηαπηέζεηο πνπ ππφθεηληαη ζηε  

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, έηζη ψζηε λα αλαδεηήζνπλ γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο θαη 

κεηακνξθψζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο πξαγκαηηθφηεηαο 13. 

 Σν ζεκείν εθθίλεζεο είλαη ην γπλαηθείν ζψκα, ην νπνίν „„θξαηήζεθε  θξπθφ‟‟ γηα αηψλεο ελψ 

ζηηο κέξεο καο απνηειεί ην „„εκπνξηθφ παξάζπξν ‟‟ (marketing window)  γηα ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Barbara Santos. 

 ηα εξγαζηήξηα ησλ Madalenas, νη ζπκκεηέρνπζεο εμεξεπλνχλ θαη αλαθαιχπηνπλ ηα 

θνηλσληθά ηακπνχ αιιά θαη εμαηξεηηθά επαίζζεηα θνηλσληθά ζέκαηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ηέρλεο ψζηε λα απεηθνλίζνπλ ζπγθεθξηκέλα κνλνπάηηα πξνθεηκέλνπ λα αλαηξέςνπλ ηελ 

αδηθία θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηε πξαγκαηηθφηεηα. 

 Μέζσ ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπ ζεάηξνπ ηνπ θαηαπηεζκέλνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο 

γπλαίθεο λα ζπδεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο θαηαπίεζεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζε πνιιά 

θαη δηαθνξεηηθά πιαίζηα. Ώπηφ απηνκάησο δεκηνπξγεί έλα ρψξν, ζηνλ νπνίν ε ακνηβαία 

εκπηζηνζχλε κπνξεί λα δηαηεξεζεί θαη λα απνηηκεζεί εθ λένπ. Βθεί φπνπ νη γπλαίθεο 

κπνξνχλ λα βξνπλ δξφκνπο θαη ηξφπνπο λα μεπεξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ελνρήο, 

ληξνπήο θαη αληαγσληζκνχ.  Χο εθ ηνχηνπ νη νκάδεο ησλ Madalenas επηδηψθνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πεξηβάιινλ αλαγλψξηζεο, πξνβνιήο θαη ελδπλάκσζεο, έηζη ψζηε νη 

γπλαίθεο λα κπνξνχλ λα ζπιινγηζηνχλ γηα ηε δηθή ηνπο πξνζσπηθή θαηαπίεζε, λα 

αληαιιάμνπλ ηδέεο αιιά θαη λα ππνζηεξίμνπλ ε κία ηελ άιιε ζηνλ αγψλα γηα λέεο 

αλαδεηήζεηο θαη βειηηψζεηο ησλ ήδε θεθηεκέλσλ γπλαηθείσλ δηθαησκάησλ ηνπο 14 . 

 Σν Αηεζλέο δίθηπν ησλ Madalenas είλαη έλαο ρψξνο επαλεθηίκεζεο θαη δηάδνζεο ηεο 

έθθξαζεο ησλ γπλαηθείσλ ζπιινγηθνηήησλ. Βίλαη έλαο ρψξνο αληαιιαγήο, αγψλα θαη 

ελδπλάκσζεο ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. Βπηπιένλ, κέζα απφ ηηο νκάδεο ησλ 

Madalenas, νη γπλαίθεο δελ παίδνπλ κφλν Θέαηξν Φφξνπκ, αιιά θάλνπλ θαη πνιιή 

πεηξακαηηθή εξγαζηεξηαθή δνπιεηά, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Barbara Santos. Με 

ιίγα ιφγηα, νη γπλαίθεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα δνπιέςνπλ κε ηηο γπλαηθείεο 

θαηαπηέζεηο αιιά θαη λα θάλνπλ εθηεηακέλε έξεπλα (Γθφβαο, & Γψληνπ, & Υνιέβα, 2014: 

25). 

                                                           
13

  III Madalena International. Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://kuringa.org/es/madalena1/meetings.html (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 05/04/2016) 
14

 III Madalena International. Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://kuringa.org/es/madalena1/meetings.html (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 05/04/2016) 
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Σν Αηεζλέο Αίθηπν ησλ Madalenas έρεη κέρξη ηψξα νξγαλψζεη δχν δηεζλή εξγαζηήξηα, έλα 

ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ην 2012 θαη έλα ζην Buenos Aires ην 2013. Βπηπιένλ, ην Αίθηπν έρεη 

νξγαλψζεη θαη ηξείο δηεζλήο ζπλειεχζεηο , δχν ζην ΐεξνιίλν ην 2012 θαη 2013, θαη έλα ζην 

La Paz ζηε ΐνιηβία ην 2014. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2015, ην Αίθηπν γηφξηαζε ην πξψην 

δηεζλέο Φεζηηβάι ησλ Μαληαιέλαο ζην Puerto Madryn, ζηελ Ώξγεληηλή 15. 

 ε κηα ζπλέληεπμή ηεο ε Barbara Santos ιέεη: «ηαλ ζπλερώο βιέπνπκε ζθελέο ζηηο νπνίεο 

νη γπλαίθεο παξνπζηάδνληαη σο θνπηέο θαη αλππεξάζπηζηεο, ξσηάκε ηνπο εαπηνύο καο, ηη 

ζπκβαίλεη εδώ πέξα; Ναη, θάλνπκε ιάζε. Παληξεπόκαζηε ηνλ ιάζνο άλζξσπν, ρσξίο λα 

ζπλεηδεηνπνηνύκε πόηε είλαη ε ζηηγκή λα ρσξίζνπκε, επεηδή ππνηίζεηαη όηη πξέπεη λα 

λνηαδόκαζηε γηα ηελ νηθνγέλεηα- λαη, πξαγκαηηθά κπνξώ λα αλαγλσξίζσ απηό πνπ 

απεηθνλίδεηαη εδώ, αιιά όρη κε ηελ αύξα ηεο ραδνκάξαο» (Fritz, 2014:234). 

 Ώπηή ε ελνριεηηθή έθθξαζε «αχξα ηεο ραδνκάξαο», ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα ζεκαληηθά 

εξσηήκαηα πάλσ ζην «γηαηί», ψζεζαλ ηελ Barbara Santos θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηεο λα 

κειεηήζνπλ ζε βάζνο ηα ζελάξηα ησλ γπλαηθείσλ θαηαπηέζεσλ. Δ ίδηα πεξηγξάθεη ην πψο, 

ζηελ αξρή, δελ ήηαλ ζίγνπξε πψο λα ην δηθαηνινγήζεη, απιά ππήξρε έλα αίζζεκα φηη είρε 

έξζεη ε ζηηγκή θαη φηη απηή ε θίλεζε αληηπξνζψπεπε κηα αλαγθαηφηεηα (Fritz, 2014:236). 

 χκθσλα κε ζπλέληεπμε ηεο Barbara Santos 16, ην ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ είλαη κηα 

κεζνδνινγία κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα δνπιέςνπκε γηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα ησλ 

θνηλψλ αλζξψπσλ. Πάληα ζηε δνπιεηά ηεο ε Barbara Santos ζπλαληνχζε πξνβιήκαηα 

γπλαηθψλ. «Η γπλαίθα πάληα έρεη ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ζε πάξα πνιιέο θαηαπηέζεηο ζε 

όιν ηνλ θόζκν». Σν Θέαηξν Φφξνπκ είλαη κηα απφ ηηο ηερληθέο ηνπ Θ.η.Κ θαη κηα ηερληθή πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ε ίδηα πην πνιχ ζηε δνπιεηά ηεο. Ώξρηθά, δεκηνπξγνχλ έλα ζεαηξηθφ έξγν. Σν 

έξγν απηφ απνηειεί  κηα εξψηεζε, κηα εξψηεζε πξνο ην θνηλφ. Αηφηη απηή ε κεζνδνινγία 

ζεάηξνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ δηάινγν, φπσο ε ίδηα επηζεκαίλεη. Θέιεη λα παξνπζηάδεη ην έξγν 

ηνπο ζε αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα δνπιέςνπλ καδί ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε ίδηα αλαθέξεη: 

«Έρεη λα θάλεη κε ην πσο κπνξνύκε λα κνηξαζηνύκε έλα θνηλσληθό ζέκα. Να κνηξαζηνύκε 

ηηο δηθέο καο απόςεηο, ζθέςεηο θαη πηζαλόηεηεο πάλσ ζε απηό ην δήηεκα, ηηο δηθέο καο ηδέεο 

γηα ην πώο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε απηό ην πξόβιεκα. Θέινπκε λα εξεπλήζνπκε ηε δύλακή 

                                                           
15

 Partnering with communities facing discrimination to inspire transformative action through theatre”. Αηαζέζηκφ ζηνλ 

δηθηπαθφ ηφπν, http://www.tonyc.nyc/ , (ηειεπηαία πξφζβαζε 05/03/2016) 

16 Madalenas International, video δηαζέζηκφ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν.http://www.kuringa.org/en/madalena.html  (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 01/03/2016) 
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καο. Απηό είλαη ην ζέκα καο. Ση ζεκαίλεη, ην πώο ε θνηλσλία ηελ αληηιακβάλεηαη θαη πνηα είλαη 

ε ζρέζε καο κε απηή. Πνηα είλαη ε δύλακε ησλ γπλαηθώλ! Έρεη ηόζν κεγάιε ζύλδεζε κε ην 

ζπίηη, κε ηελ νηθνγέλεηα. Η δύλακή καο είλαη ζηε θνπδίλα. Δίλαη ηόζν εζσηεξηθή. Πσο ινηπόλ 

κπνξνύκε λα εμσηεξηθεύζνπκε απηή ηε δύλακε. Πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο κε εκάο; Γελ είκαζηε 

όινη ίδηνη. Γελ είκαζηε από ηελ ίδηα θνηλσληθή ηάμε, δελ έρνπκε ην ίδην ρξώκα δέξκαηνο, δελ 

έρνπκε ηελ ίδηα ηζηνξία, ηελ ίδηα ειηθία. Γελ εξρόκαζηε από ηηο ίδηεο ρώξεο αιιά έρνπκε έλα 

πνιύ δπλαηό θνηλό ραξαθηεξηζηηθό όζνλ αθνξά ζηα θνηλσληθά ζέκαηα πνπ καο 

πξνβιεκαηίδνπλ. Ξέξνπκε όηη δνύκε ζε κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία, κηα παηξηαξρηθή 

θνηλσλία πνπ καο βάδεη ζε έλα θνηλσληθό πιαίζην πνπ δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε ν 

έλαο ηνλ άιιν». 17 

 ε κηα αθφκα ζπλέληεπμε ε Barbara Santos αλαθέξεη φηη ηα εξγαζηήξηα ησλ Madalenas 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ην φηη «εγώ κπνξώ λα δσ ηνλ εαπηό κνπ θαη κπνξώ λα ηνλ θαηαιάβσ 

θαιύηεξα κέζα από εζέλα. Γηαηί εζύ είζαη έλα είδνο θαζξέθηε γηα εκέλα. Βιέπσ ηνλ εαπηό 

κνπ κέζα από ηελ δηθή ζνπ εηθόλα. Καη κπνξείο λα ζθεθηείο όηη θαη ν άιινο έρεη θάηη 

παξόκνην κε εζέλα. ρη θάηη ίδην αιιά θάηη παξόκνην» 18. 

 ηελ ίδηα ζπλέληεπμε, ε Barbara Santos ζπλερίδεη ιέγνληαο: «Γηαηί όκσο ν ρώξνο ησλ 

Madalenas απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε γπλαίθεο θαη γηαηί νλνκάδεηαη Μαληαιέλα (Μαξία); 

Πνηα είλαη ε Μαξία ε Μαγδαιελή; Μηα ηεξόδνπιε; Ή κηα Αγία; Μάιινλ θαη ηα δύν καδί! Η 

Μαγδαιελή είκαη εγώ. Δίλαη κηα κίμε γπλαηθώλ». 

 Μέζσ ησλ Madalenas, νη ζπκκεηέρνπζεο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα εμεξεπλήζνπλ ην 

γηαηί θάπνηεο εηθφλεο έρνπλ ηαπηνπνηεζεί κε ηελ γπλαηθεία ζπλείδεζε θαη εμαθνινπζνχλ λα 

αληαλαθινχλ θαη λα επεξεάδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα κηαο γπλαίθαο. Ώλαδεηνχλ ηφζν ηηο 

αηηίεο πνπ νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ ηελ αλάγθε λα „„ζηνιίδνπλ‟‟ ηνλ εαπηφ ηνπο, 

φζν θαη ηνλ ρψξν, ην κέξνο πνπ ςάρλεη κηα γπλαίθα ζε απηή ηελ επνρή. Ώλακθηζβήηεηα ν 

πξνζσπηθφο ρψξνο ησλ γπλαηθψλ ζπλήζηδε ζην παξειζφλ λα είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ 

φηη είλαη ζηηο κέξεο καο, θαζψο απηφο παιαηφηεξα ή θξπβφηαλ ή απαγνξεπφηαλ. Βλψ 

ζήκεξα θαίλεηαη φηη ην γπλαηθείν θνξκί θαηαθηά φιν θαη πεξηζζφηεξν θαηλνχξγηνπο ρψξνπο 

θαη εθηίζεηαη πεξηζζφηεξν. Παξφια απηά, απηφο ν ρψξνο πνπ πιένλ ηεο αλήθεη είλαη 

πξαγκαηηθά απηφο ηνλ νπνίν ιαρηαξνχζε; Ώπηφ απνηειεί θαη έλα απφ ηα ζπλήζε εξσηήκαηα 
                                                           
17 Madalenas International, video δηαζέζηκφ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν.http://www.kuringa.org/en/madalena.html  (ηειεπηαία 

πξφζβαζε 01/03/2016) 
18Projeto Madalena, Teatro das Oprimidas-EN, video δηαζέζηκφ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

https://www.youtube.com/watch?v=zrVeebzzFZU  (ηειεπηαία πξφζβαζε 23/03/2016) 
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πνπ ζέηνληαη ζε εξγαζηήξηα ησλ Madalenas. Πξνζπαζνχλ δειαδή λα αλαθαιχςνπλ ηνλ 

γπλαηθείν ρψξν θαη εάλ ηνλ ζέινπλ ζακκέλν κέζα ζε έλα ζπίηη ή αλνηρηφ ζε δεκφζηα ζέα.  

Πνηεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη ελαιιαθηηθέο ηνπο; Ώπηά απνηεινχλ ζπρλά εξσηήκαηα, 

πάλσ ζηα νπνία νη νκάδεο ησλ Madalenas εξγάδνληαη.19 

 χκθσλα κε ηελ Alejandra Maass, ζπκκεηέρνπζα ηνπ εξγαζηεξίνπ Madalenas ζην 

ΐεξνιίλν ε νκάδα απνηέιεζε ζηελ αξρή έλα θαηαθχγην. πγθεθξηκέλα, ιέεη «ηηο δεθαεηίεο 

1980 θαη 1990 ζπκκεηείρα ζε πνιιέο θεκηληζηηθέο νκάδεο, έηζη ην λα είκαη ζηελ νκάδα απηή 

ζήκαηλε όηη ζα δνύζα πξάγκαηα πνπ είρα ήδε δήζεη ζην παξειζόλ. Δίρα ηηο δηθέο κνπ ηδέεο 

θαη δελ πίζηεπα όηη νη Madalenas ζα είραλ λα κνπ πξνζθέξνπλ θάηη θαηλνύξγην. Με ην θνηλό 

έλησζα θάπσο απόκαθξε. Παξόια απηά είδα ηελ δπλαηόηεηα λα κηιήζεηο γηα ζέκαηα πνπ 

είλαη ηακπνύ. Καη ε γπλαίθα πνπ έρεη βηώζεη ηελ εκπεηξία ηνπ λα είλαη κέινο ησλ Madalenas, 

κπνξεί πξάγκαηη λα κεηακνξθώζεη ηα θνηλσληθά δεηήκαηα. Σν έρσ παξαηεξήζεη ζε άιιεο 

γπλαίθεο, ην πώο αληηκεησπίδνπλ ηα πξνζσπηθά δεηήκαηα πνπ ηηο επεξεάδνπλ. Καη εγώ 

θπζηθά, έρσ παξαηεξήζεη δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ εαπηό κνπ». 20  

 Βπηπιένλ, ζηελ ίδηα ζπλέληεπμε ε Carolina  Victoria Tapias αλαθέξεη «γηα εκέλα από ηελ 

κία κεξηά ήηαλ ζπλεηδεηνπνίεζε. Να ζπλεηδεηνπνηήζσ ηηο δηθέο κνπ ζπκπεξηθνξέο. 

Παξαδνρέο πνπ είρα απνδερηεί, ρσξίο πξαγκαηηθά λα έρσ απνθαζίζεη ηη ζεκαίλεη 

πξαγκαηηθά λα είζαη γπλαίθα. Σν λα είζαη κέινο ησλ Madalenas είλαη κηα επθαηξία λα 

ζθεθηείο, κέζα ζε έλα πιαίζην δηαθνξεηηθόηεηαο. Καη γηα εκέλα απηό απνηειεί ην πην 

ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο νκάδαο. Από όιεο ηηο ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ έρσ ζπκκεηάζρεη 

απηή ε νκάδα είρε ηελ κεγαιύηεξε αλνκνηνγέλεηα. Ξέξνληαο ην πώο νη άιιεο γπλαίθεο 

βηώλνπλ ηε δσή ηνπο  ζαλ γπλαίθεο, είλαη κηα εξώηεζε πνπ πνηέ δελ είρα θάλεη ζηνλ εαπηό 

κνπ αιιά παξάιιεια απνθάιπςε πνιιά ζηνηρεία θαη πξάγκαηα γηα ηνλ δηθό κνπ εαπηό».21  

 Γηα ηελ Barbara Santos, ε ηδέα ησλ Madalenas, ππήξρε κέζα ηνπο γηα πνιχ θαηξφ. Δ 

Alessandra Vannucci, θαζψο εξγαδφηαλ ζηελ Εηαιία κε κηα γπλαηθεία ζεαηξηθή νξγάλσζε, 

κειεηνχζε ηζηνξίεο γπλαηθψλ πνπ αγσλίζηεθαλ ζηνλ δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν, γπλαίθεο 

πνπ παγηδεχνληαη απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ απνγνήηεπζε κέζα ζε έλαλ θαζξέθηε 

γπκλαζηεξίνπ, αγίεο, κάγηζζεο, άλζξσπνη πνπ θαηέιεμαλ λα παίδνπλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

ξφινπο ζε ηξία ζεαηξηθά ηνπο ζελάξηα κεηαμχ ησλ εηψλ 2005 θαη 2010. Βπηπιένλ, ε ίδηα 
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νξγάλσζε έλα θεζηηβάι ην 2009, ην νπνίν επηθεληξσλφηαλ ζην γπλαηθείν ζψκα. Ώπφ ηελ 

άιιε, ε Barbara Santos, θαζψο ηαμίδεπε κεηαμχ ΐξαδηιίαο θαη Ώθξηθήο, ψζηε λα νξγαλψζεη 

έλα ζρέδην γηα ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, ην νπνίν νλνκαδφηαλ «De Ponto a Ponto», 

θαη επηθεληξσκέλε ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ δηάδνζε ηεο ζεαηξηθήο κεζφδνπ ηνπ Augusto 

Boal, παξαηήξεζε φηη ε θαηαπίεζε ησλ γπλαηθψλ ήηαλ έλαο θνηλφο παξαλνκαζηήο γηα φια 

ηα Φφξνπκ ζεαηξηθά έξγα. Ώπηφ ήηαλ ην γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηελ ίδηα, ην 2004 λα γξάςεη 

ην κνπζηθφ θνκκάηη „‟Canção para Madalena‟‟, πνπ απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα ην ηξαγνχδη 

ηεο νκάδαο ησλ Μαληαιέλαο (βι. Παξάξηεκα 3), (Santos, & Vannucci, 2010). 

 Σν 2009, θεξδίδνληαο ην βξαβείν Esthetic Interaction and Artistic Residency, ζε Πνιηηηζηηθά 

ζεκεία ηνπ ΐξαδηιηάληθνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ - θαηέζηεζε δπλαηφ λα κεηαηξέςεη ηε 

ζπλάληεζή ηνπο ζε κία παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δ ζπλάληεζε απηή μεθίλεζε ην 1995, ζην 

πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαθηηθήο άζθεζεο, ζην θέληξν γηα ην Θέαηξν ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ θαη δηαηεξείηαη κέρξη θαη ζήκεξα - αθφκα θαη κε απφζηαζε - κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο εκπεηξηψλ (Santos, & Vannucci, 2010). 

 Ώθεηεξία ηεο ηδέαο απηήο απνηέιεζε ην γπλαηθείν ζψκα, ην νπνίν ππέζηε ξηδηθέο αιιαγέο, 

πνπ ήηαλ θξπκκέλεο ζηελ άθξε γηα αηψλεο, πξνζηαηεπκέλεο ή απαγνξεπκέλεο απφ ην 

αλδξηθφ θνξκί θαη πνπ ζήκεξα ζηηο κέξεο καο θαηέρνπλ έλαλ αμηνζεκείσην ξφιν ζηελ 

θνηλσλία ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο θαη ζηελ θαληαζία καο. Σν γπκλφ ζψκα, ην εθηεζεηκέλν 

ζψκα, ζεμνπαιηθφ ή θνηλφηππν έρεη επαλαπξνζδηνξηζηεί, ζπκπηεζηεί θαη θνπεί ζε κηθξά 

θνκκάηηα ζε ζειίδεο ησλ εκπνξηθψλ γπλαηθείσλ θαη αλδξηθψλ πεξηνδηθψλ, ζηε παζαξέια 

θαη ζε παξειάζεηο ζάκπα. Σν ζψκα έγηλε ην θαιχηεξν κέζν πψιεζεο πξντφλησλ θαη ηo 

ζεκείν κάρεο κεηαμχ πνιηηηζκψλ (ζχγρξνλνπ θαη/ ή αξραίνπ) θαη  ζεκειησδψλ αλζξψπηλσλ 

δηθαησκάησλ (Santos, & Vannucci, 2010). 

 Σν πξφγξακκα πνπ αλέπηπμαλ δεκηνπξγήζεθε κέζσ πεηξακαηηζκψλ. πγθεθξηκέλα, φπσο 

αλαθέξεη ε ίδηα ε Santos, έλσζαλ ηδέεο, ζθελέο θαη ραξαθηήξεο ψζηε λα θαηαζθεπάζνπλ 

αζθήζεηο, νη νπνίεο ήηαλ απνηειέζκαηα ηεο πνξείαο ηνπο ζην επαγγεικαηηθφ ζέαηξν ζαλ 

ζθελνζέηεο αιιά θαη απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο ίδηα ηεο Santos πάλσ ζηελ Ώηζζεηηθή 

ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ κε ην Κέληξν ηεο, ζην ΐεξνιίλν (Kuringa). Πξνζπάζεζαλ 

λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αλνηρηή δηαδξνκή, αθήλνληαο πξάγκαηα λα αλαθαιπθζνχλ. 

Ώπνηειεί δειαδή γηα ηνπο ίδηνπο έλα laboratory παξά έλα workshop (κε ηελ έλλνηα φηη ν 

ζηφρνο ζε έλα laboratory είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα δνθηκάζνπλ θαη λα εμεξεπλήζνπλ 

δεηήκαηα, δειαδή λα πεηξακαηηζηνχλ θαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ζε αληίζεζε κε έλα 
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workshop, ην νπνίν έρεη πην δηδαθηηθφ πεξηερφκελν). Ξεθηλψληαο κε έλα ζέκα θαη ήδε 

δνπιεκέλεο εηθφλεο, πξνζπαζνχλ λα αλαπηχμνπλ δπλακηθέο, νη νπνίεο εμεξεπλνχλ 

ζεκαληηθά εξσηήκαηα: Πνηα αξραία κνληέια εμαθνινπζνχλ λα επεξεάδνπλ ηε κνληέξλα 

γπλαίθα; Πνηα θνηλσληθά πιαίζηα θξχβνληαη πίζσ απφ ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ην ζψκα  κηαο 

γπλαίθαο; Πνηα κέξε ηνπο αλήθνπλ ζηε θνηλσλία θαη πνηα ζα ζέιαλε λα ηνπο αλήθνπλ; Πνηεο 

είλαη νη ειπίδεο ηνπο, ηα φλεηξά ηνπο; Πνηεο νη ελαιιαθηηθέο ηνπο (Santos, & Vannucci, 

2010). 

 ε νκάδεο ησλ Madalenas, ρξεζηκνπνηνχληαη ην Θέαηξν Βθεκεξίδα, ην Θέαηξν Βηθφλα, ην 

Οπξάλην Σφμν ηεο Βπηζπκίαο, ην Θέαηξν Φφξνπκ, ε Ώηζζεηηθή ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ αιιά θαη άιιεο δηαθνξεηηθέο ζεαηξηθέο ηερληθέο, έηζη ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο 

λα παξαθηλεζνχλ, λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα απνθαιχςνπλ ηηο θαηαπηέζεηο ηνπο, εηδηθφηεξα, 

αλαιχνληαο ηελ ζέζε ηνπο πάλσ ζε απηέο. ε ιηγφηεξν απφ κηα εβδνκάδα- ν ρξφλνο ηνπ 

θάζε εξγαζηεξίνπ - νη Madalenas θαηάθεξαλ λα εθκαηεχζνπλ δειψζεηο ηαπηνηήησλ, 

πνηήκαηα, αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο δσγξαθηέο, γιππηά, παξαζηάζεηο, ζθελέο Θεάηξνπ 

Φφξνπκ θαη δξάζεηο πνπ εηζήγαγαλ πνιηηηθέο θαη αηζζεηηθέο θνηλσληθέο ζπδεηήζεηο ζε 

κεγάιε θιίκαθα. Βπηπιένλ, ε νκάδα παξνπζίαζε ην „„Hands that counts= Υέξηα πνπ 

αμίδνπλ‟‟: Οη Madalenas δσγξάθηζαλ ηα ρέξηα ηνπο θαη ηα ρξεζηκνπνίεζαλ ζαλ ζθξαγίδεο 

ψζηε λα ππνγξάςνπλ έλα χθαζκα 10 κέηξσλ, ην νπνίν δφζεθε ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (Santos, & Vannucci, 2010).  

 Βπηπιένλ, ε ελδννηθνγελεηαθή βία απνηέιεζε έλα απφ ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα, θαζψο κηα 

γεληθή αλεζπρία μέζπαγε ζπρλά ζε πξνζσπηθέο αθεγήζεηο. Χζηφζν, έλαο κεγάινο αξηζκφο 

εξσηεκάησλ δελ ζπλδένληαλ κε ηνλ θαηαπηεζηή αιιά κε ηνλ θαηαπηεδφκελν. Ώπηφ ηνπο 

νδήγεζε ζηελ εμεξεχλεζε ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ επηηξέπνπλ, ζπκβάιινπλ 

θαη επηθπξψλνπλ ηελ θαηαπίεζε. Ο ζηφρνο δελ ήηαλ λα αλαιχζνπλ ςπρνινγηθά ηελ 

θαηαπίεζε αιιά αληίζεηα λα ζρίζνπλ ην πέπιν ηεο έιιεηςεο θαηαλφεζεο θαη λα 

ππνγξακκίζνπλ ηνπο θνηλσληθνχο κεραληζκνχο πεηζνχο θαη εγθισβηζκνχ. 

 Οη Madalenas απνηεινχλ γηα ηελ ίδηα ηελ Barbara Santos, έλαλ καγηθφ θαζξέθηε θαη έλα 

θνηλφ δεκηνπξγηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη γπλαίθεο κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο 

εαπηνχο ηνπο κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Βίλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κεηακνξθψλεη ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο κέζσ κηαο παηγληψδεο, πνηεηηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη έληνλεο εκπεηξίαο, 

φπνπ ληψζνπλ πξαγκαηηθά ελσκέλεο (Santos, & Vannucci, 2010). 
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 Οη αλαθαιχςεηο γηα ηνπο εκςπρσηέο θαη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ ήηαλ πάξα πνιιέο. πσο νη ίδηεο αλαθέξνπλ: «Σν θηαίμηκν πέθηεη πάληνηε 

ζηηο γπλαίθεο, από ηε πξώηε θηόιαο γπλαίθα, ηελ Δύα. Από ηε Γέλεζε ηεο Δβξαηθν-

Υξηζηηαληθήο παξάδνζεο θαη έθηνηε, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ Δύα σο όπιν κέρξη θαη ζήκεξα, 

καο πεξηνξίδνπλ ζαλ νληόηεηεο ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνηλσλίαο αιιά ζηελ άζθεζε ησλ 

θαζεκεξηλώλ καο δηθαησκάησλ» (Santos, & Vannucci, 2010). 

 Δ Barbara Santos ζεσξεί φηη ε „„ειέγρνπζα θεθαιή‟‟ (φρη πάληνηε αξζεληθνχ θχινπ), πνπ 

ρεηξίδεηαη ηνλ εγθέθαιφ ησλ γπλαηθψλ είλαη ε ρεηξφηεξε θαη ε πην νιέζξηα θαηαπηεζηήο. Με 

ην λα απνθεχγνπλ ηε βία θαη ηηο ζπγθξνχζεηο, θαηαιήγνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο. Πηζηεχεη φηη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ νη γπλαίθεο παξαηνχλ απηφ πνπ πξαγκαηηθά 

επηζπκνχλ ή αλαπαξάγνπλ ζπλήζεηεο πνπ δελ απνηεινχλ κέξνο ηνπ εαπηνχ ηνπο πηα. 

 Σν εξγαζηήξην πνπ δηνξγάλσζαλ ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα ηξνπνπνηήζνπλ κνλνπάηηα 

θαη λα εμεξεπλήζνπλ ηηο αλαθαιχςεηο ηνπο. Βξεπλήζαλε ηνπο πξνγφλνπο ηνπο, 

αθνινπζψληαο ην κνλνπάηη ηνπ ζψκαηνο απφ ηε κεηέξα ηνπο, ζηε γηαγηά ηνπο θαη νχησ 

θάζε εμήο κέρξη λα θηάζνπλ ζην πην καθξηλφ ηνπο πξφγνλν. ε έλα εξγαζηήξην νη 

ζπκκεηέρνληεο δεκηνχξγεζαλ ζψκαηα ζιηκκέλσλ γπλαηθψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ρεηξνλνκίεο 

κνλφηνλεο εξγαζίαο, εθθξάζεηο έληνλεο θνχξαζεο αιιά θαη αζηακάηεην θιάκα. Ώιιάμαλε 

ηελ εκέξα, ηελ ψξα θαη ηνλ αηψλα. Οη ζπκκεηέρνπζεο ζπλέρηζαλ λα δνπιεχνπλ κε ην 

θαληαζηηθφ ζψκα ησλ πξνγφλσλ ζαλ λα ήηαλ ην δηθφ ηνπο ζψκα ηφζν ζην ζήκεξα φζν θαη 

ζην ρζεο. ε έλα άιιν εξγαζηήξην, φπσο αλαθέξεη ε Barbara Santos δήζαλε έλα έληνλν θαη 

ζπλαηζζεκαηηθφ ηαμίδη ζηνλ ηεξφ ρψξν ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο λνζηαιγίαο ηνπ γπλαηθείνπ 

ζψκαηνο, ην νπνίν έδσζε δσή ζηηο γπλαίθεο, κεηαδίδνληάο ηνπο φια ηα θπιεηηθά φπια. 

Βπίζεο ζε έλα άιιν, ςάμαλε γηα ζεκάδηα ησλ πξνγφλσλ ηφζν ζην ζψκα, φζν θαη ζε 

ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηέο ηνπο. πλέρηζαλ λα εξεπλνχλ ηα ζψκαηα  ησλ γπλαηθψλ πνπ 

ζπκφληνπζαλ, γλσζηψλ ή θαληαζηηθψλ, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπλαληεζνχλ κέζα ζε έλα ρψξν εκπηζηνζχλεο, αθφκα θαη αλ ήηαλ κφλν γηα λα θνηηάμνπλ 

κέζα ζε έλα θαληαζηηθφ θαζξέθηε (Santos, & Vannucci, 2010). 

 Ώπφ ηε κία κεξηά, παξαηήξεζαλ φηη ε κλήκε ησλ πξνγφλσλ εκθαλίζηεθε ζε πνιιέο 

θαηαζηάζεηο θαη δνπιεηέο, θαη απφ ηελ άιιε παξαηεξήζεθαλ θαi ζεκάδηα απάζεηαο, 

εκπηζηνζχλεο αιιά θαη παξαίηεζεο. Παξφια απηά, ζε εξγαζηήξηα πνπ πξνηείλαλε ηελ 

εκπεηξία ηεο πξσηφγνλεο γπλαίθαο, εκθαλίζηεθε δπλακηζκφο, ζάξξνο, αλεμαξηεζία, ηφικε 

θαη ζπκκαρία. Σν εξψηεκα πνπ ε Santos έζεζε ήηαλ: «Θα ππήξρε όκσο απηή ε δπλακηθή 
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θαη αλεμάξηεηε εηθόλα εάλ όινη καο ραλόκαζηαλ ζηε θαληαζηηθή-θαηαζθεπαζκέλε εηθόλα ηεο 

γπλαίθαο; Θα κπνξνύζε ίζσο λα ζπλδεζεί κε ηε Γέλεζε, ε νπνία πεξηγξάθεη ην ζάξξνο θαη 

ηελ επηζπκία σο ηε παγθόζκηα ακαξηία θαη ηαπηόρξνλα θαηεγνξεί ηε γπλαίθα θαη ηε ηηκσξεί 

δηώρλνληαο ηε από ηνλ παξάδεηζν; Θα κπνξνύζε λα ζπλδεζεί κε ηε θαηαζθεπαζκέλε εηθόλα 

όπνπ ε γπλαίθα ζεσξείηαη θαηώηεξε; Βξηζθόκαζηε αληηκέησπνη κε κηα ζηηγκαηηζκέλε 

γπλαίθα, ε νπνία θαηεγνξείηαη όηη άξπαμε ην απαγνξεπκέλν θξνύην από ην δέληξν ηνπ 

θαινύ θαη ηνπ θαθνύ, ηεο γλώζεο, ελάληηα ζηε ζέιεζε ηνπ Θενύ… έλαλ άληξα» (Santos, & 

Vannucci, 2010). 

 Βπηπιένλ, νη νκάδεο ησλ Madalenas πνιιέο θνξέο αθήλνπλ ηα κέξε λα ηηο αλαθαιχςνπλ. 

πγθεθξηκέλα, ζην Juazeiro do norte, ζηε γε ησλ πξνζθπλεηψλ, πήγαλ ζε κηα ηειεηή 

ιαηξείαο, κπξνζηά απφ κηα εθθιεζία ηξαγνπδψληαο θαη ρνξεχνληαο κε ην ηξαγνχδη ησλ 

Μαληαιέλαο, έηζη ψζηε λα πξνζθαιέζνπλ ην θνηλφ. 

 Παξάιιεια, νη νκάδεο ησλ Madalenas, δνπιεχνπλ κε δηαθνξεηηθέο γπλαίθεο, λνηθνθπξέο, 

θαιιηηέρλεο, εξγάηξηεο, γπλαίθεο πνπ ςάρλνπλ ηαπηφηεηα θαη πξνβνιή, γπλαίθεο 

δηαηεζεηκέλεο λα γξάςνπλ κηα λέα ηζηνξία γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη γηα φιν ηνλ θφζκν. 

ΐξαδηιηάλεο, Εηαιίδεο, Ώξγεληηλέο, Μεμηθαλέο, Πνξηνγαιίδεο, άλζξσπνη απφ ηε Γνπηλέα θαη 

ηε Μνδακβίθε, άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ φηη έλα θαηλνχξγην θνζκηθφ πεξηερφκελν είλαη 

δπλαηφλ λα δεκηνπξγεζεί (Fritz, 2014:236). 

 ε κηα άιιε ζπλέληεπμε κε ηνλ Robert Klement, ζηελ εξψηεζε ηη είλαη ην δίθηπν ησλ 

Madalenas θαη εάλ ζεσξεί φηη ην ζέαηξν κπνξεί λα αιιάμεη θάηη ζηα δεηήκαηα ησλ 

θπιεηηθψλ ξφισλ, ηεο θπιεηηθήο θαηαπίεζεο, ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη άιια ε 

Barbara Santos απάληεζε φηη ην ζέαηξν δελ επαξθεί απφ κφλν ηνπ αιιά ζα πξέπεη λα 

αξρίζνπκε απφ απηφ. Σν Θέαηξν έρεη κηα ζέζε πνπ ζα κπνξνχζε λα καο βνεζήζεη λα 

αλνίμνπκε ηα κάηηα θαη ηα απηηά καο, λα κπξίζνπκε θαη λα δνχκε απηφ πνπ θαλνληθά δελ 

είκαζηε ηθαλνί λα δνχκε. Κάπνηεο θνξέο, ιέεη ρξεηάδεηαη κηα κεηαθνξά, κηα αλαπαξάζηαζε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. «Υξεηαδόκαζηε ηε πξαγκαηηθόηεηα γηα λα δνύκε ηε πξαγκαηηθόηεηα, 

επεηδή γηλόκαζηε ηπθινί. ηαλ βιέπεηο ην ίδην πξάγκα θάζε κέξα, δελ ην βιέπεη πξαγκαηηθά 

πηα. Γη‟ απηό ρξεηάδεζαη έλαλ θαιιηηέρλε λα ην αλαπαξαζηήζεη, ην ζέαηξν κπνξεί λα 

βνεζήζεη. Δίλαη ζαλ λα πεξλάο θάζε κέξα από ηνλ ίδην δξόκν. Μηα κέξα έλα θσηνγξάθνο 

ηξαβάεη κηα θσηνγξαθία απηνύ ηνπ δξόκνπ, πηάλνληαο κηα ζηηγκή, κηα γσλία, έλα θσο. Απηό 

απνθαιύπηεη ζηα κάηηα ζνπ απηό πνπ ζπλήζσο δελ είκαζηε ηθαλνί λα δνύκε επεηδή έρνπκε 
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„‟κεραλνπνηεζεί‟‟. Δίκαζηε κεραλνπνηεκέλνη λα επηδήζνπκε. Καη ζε απηό ην ζέαηξν κπνξεί 

λα βνεζήζεη» (Klement,2013). 

 ζνλ αθνξά ζηα εξγαζηήξηα ησλ Madalenas ε Barbara Santos αλαθέξεη φηη απνηειεί κηα 

δνπιεηά πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλν κε γπλαίθεο. «Αιιά γηαηί δνπιεύνπκε κόλν κε 

γπλαίθεο; Από ηελ εκπεηξία καο, είλαη πνιύ δύζθνιν λα κηιήζνπκε γηα ηα δεηήκαηα ησλ 

γπλαηθώλ ζε κηα αλακεκηγκέλε νκάδα. Κάπνηεο θνξέο είζαη ζε κηα ηέηνηα νκάδα θαη απηά ηα 

δεηήκαηα απιά δελ εκθαλίδνληαη - ή εάλ εκθαληζηνύλ νη γπλαίθεο παίξλνπλ έλαλ ξόιν θαη 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα δηθαηνινγεζνύλ. Τπάξρεη κεγάιε αηηηνιόγεζε. Αλάκεζα ζε 

γπλαίθεο δελ ρξεηάδεηαη λα δηθαηνινγήζνπκε ηίπνηα. Δπεηδή όηαλ ιεο θάηη, ακέζσο ην άιιν 

άηνκν κπνξεί κε θάπνην ηξόπν λα θαηαιάβεη. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ ην θάλνπκε. Γελ είλαη 

ε αλάγθε καο λα είκαζηε αλάκεζα ζε γπλαίθεο. Οη γπλαίθεο δελ ζα αιιάμνπλ ηελ θνηλσλία 

από κόλεο ηνπο» (Klement,2013). 

 Βπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ Santos, φηαλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ Madalenas, νη 

ζπκκεηέρνπζεο θηηάρλνπλ εηθφλεο θαη κεηαθνξέο απνθαιχπηνπλ ηνλ ήρν ηεο ζησπήο. Δ 

ζησπή είλαη, ππνζηεξίδεη, πνιχ βαζχ ζέκα ζηε γπλαηθεία θαηαπίεζε. Τπάξρνπλ δειαδή 

πνιιά ζέκαηα απφ ηα νπνία ζησπνχλ, φπσο γηα ηε ζσηεξία ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ. ρεηίδεηαη κε ηε ληξνπή θαη ηελ ελνρή. Σν ζέαηξν βνεζάεη πνιχ λα 

αθνχζεη θάπνηνο ηε ζησπή θαη λα δεη ηελ εηθφλα ηεο ζησπήο. Σν ζέαηξν είλαη έλαο πνιχ 

θαιφο ηξφπνο λα απνθηήζεη ζπλείδεζε ν ζπκκεηέρνληαο, λα δεη θαη λα αθνχζεη πξάγκαηα 

πνπ δελ ήηαλ ηθαλφο πξηλ. Δ Santos αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «πηζηεύσ πσο ν ξόινο ηνπ 

ζεάηξνπ είλαη λα καο βνεζήζεη λα δνύκε ηε πξαγκαηηθόηεηα. Κάλνπκε κηα κεηαθνξά ηεο 

πξαγκαηηθόηεηαο θαη πξνζπαζνύκε λα ηελ θαηαιάβνπκε. Αιιά έπεηηα, πξέπεη επίζεο λα 

εμεηάζνπκε ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε γηα λα αιιάμνπκε ηε πξαγκαηηθόηεηα, επεηδή εάλ δελ ην 

θάλνπκε, ην ζέαηξν δελ θάλεη ηίπνηα, κόλν ζηηο πξνζσπηθέο καο δσέο. Κάπνηεο θνξέο νη 

άλζξσπνη ιέλε όηη ηνπο άιιαμε πνιύ. Απηό δελ είλαη αιήζεηα. ηαλ θάλσ εξγαζηήξηα θαη 

έξρεηαη θάπνηνο λα ην παξαθνινπζήζεη, δελ θάλσ θακία αιιαγή ζηε δσή ηνπ. Δίκαζηε καδί 

ζαλ νκάδα θαη αθνύεη ή βιέπεη πξάγκαηα πνπ θαλνληθά δελ δίλεη πξνζνρή. Κάηη κέζα ηνπ 

αλνίγεη. Αιιά απηό ζα έρεη κόλν ζπλέπεηεο εάλ ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη ζε απηό. Απηή ζα είλαη 

δηθή ηνπ δνπιεηά, όρη δηθή κνπ. Δάλ δελ δνπιέςεη ζε απηό, πξόθεηηαη απιά γηα θάζαξζε» 

(Klement,2013). 

 χκθσλα κε ηελ επίζεκε δηαδηθηπαθή ηζηνζειίδα ησλ Κέληξνπ Θεάηξνπ ηνπ  

Καηαπηεζκέλνπ, ηα εξγαζηήξηα ησλ Madalenas απνηεινχλ κηα ζεακαηηθή εκπεηξία πνπ 
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επηθεληξψλεηαη ζηηο γπλαίθεο, ψζηε λα δηεξεπλεζνχλ νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο γπλαηθείαο 

θαηαπίεζεο θαη νη ίδηεο λα ελεξγήζνπλ έηζη ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα 

πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θαηαπηέζεσλ θαη ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

ηζφηεηα κεηαμχ ησλ θχισλ.  Δ δηαδξνκή ηεο εκπεηξίαο μεθηλά απφ ηηο αηζζεηηθέο εθθξάζεηο 

θαη ηηο αθεγήζεηο γηα ην γπλαηθείν ζψκα, ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε θαηαπηεδφηαλ κε 

ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ απφ ην αλδξηθφ, ελψ ζηηο κέξεο καο θαίλεηαη λα βξίζθεηαη ζην 

επίθεληξν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Ώλ θαη ην ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηελ νκάδα ησλ 

Μαληαιέλαο ήηαλ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 2009, κέρξη θαη ζήκεξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνιιέο 

νκάδεο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη θαιιηηερληθέο παξαγσγέο πεξηιακβάλνπλ ζεαηξηθά έξγα, 

παξαζηάζεηο, γιππηά, πίλαθεο δσγξαθηθήο, εγθαηαζηάζεηο, πνίεζε θαη άιια κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο απέλαληη ζηε γπλαηθεία θαηαπίεζε θαη ηε βία πνπ 

πθίζηαηαη ην γπλαηθείν ζψκα.22 

 Σν φλνκα Madalena έρεη πιένλ γίλεη ε επηηνκή ηεο γπλαηθείαο αιιειεγγχεο ζηελ 

αλαδήηεζε γηα ηνλ «otro modo de ser», δειαδή γηα ηνλ άιιν ηξφπν χπαξμεο , φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Rosario Castellanos.23 Οη γπλαίθεο ησλ Madalena δελ είλαη 

ακαξησιέο ή ιακπξά θψηα, αιιά «ζπλεηδεηνπνηεκέλεο σο πξνο ηε δηθή ηνπ απηνλνκία θαη 

απνθαζηζηηθόηεηα – έρνληαο ζηα ρέξηα ηνπο ηε δηθή ηνπο ζέιεζε θαη δύλακε» (Fritz, 

2014:236). 

 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πξνζαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηνπ Θ.η.Κ θαη  ε δεκηνπξγία 

νκάδσλ γπλαηθψλ δελ απνηειεί έλα πξφζθαην θαηλφκελν, αθνχ ήδε απφ ηελ δεθαεηία ηνπ 

1980, Γαιιίδεο θεκηλίζηξηεο είραλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο κεζφδνπο ηνπ Augusto 

Boal, ζηα πιαίζηα ηνπ θηλήκαηνο γηα ηνλ νηθνγελεηαθφ ζρεδηαζκφ (Mouvement Français 

pour le Planning Familial (Cohen-Cruz, & Schutzman,1994:186). 

 

 

 

 

                                                           
22

Madalena-Teatro das Oprimidas. Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν 

http://ctorio.org.br/novosite/imprensa/releases/madalena-teatro-das-oprimidas/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 13/02/2015) 

23
 Θ Rosario Castellanos  (1925-1974), ήηαλ Μεμηθαλή πνηήηξηα - ζπγγξαθέαο θαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο  ινγνηερληθέο 

θσλέο ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα, αθνχ ζε φιε ηεο ηε δσή έγξαθε γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηελ πνιηηηζηηθή θαη θπιεηηθή 
θαηαπίεζε. Σν έξγν ηεο έρεη επεξεάζεη ζεκαληηθά ηηο πνιηηηζηηθέο έξεπλεο θαη ηηο θεκηληζηηθέο ζεσξίεο. 

http://ctorio.org.br/novosite/imprensa/releases/madalena-teatro-das-oprimidas/
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

Κεθάιαην 3ν: Θεσξεηηθή Θεκειίσζε ηεο πνηνηηθήο Μεζνδνινγίαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα έξεπλα  

 

3.1 θνπόο Έξεπλαο 

 θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

νκάδεο Madalenas, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ηερληθέο εξγαζίαο ηνπο. Βπηπιένλ, κέζσ ηεο 

έξεπλαο, απνζθνπείηε  ε αλάδεημε θαη δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηνπ εκςπρσηή ζε απηέο ηηο 

νκάδεο, νη δπζθνιίεο πνπ πηζαλφλ λα αληηκεησπίδνπλ αιιά θαη ηα δεηήκαηα - θαηαπηέζεηο 

κε ηα νπνία θαηαπηάλνληαη νη νκάδεο. Βπηπιένλ, ζηελ έξεπλα γίλεηαη ε απφπεηξα ζχγθξηζεο 

ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο απφ ηε Μπνιφληα, κε απηή ηνπ Νεπάι, ε αλάδεημε ησλ βεκάησλ 

πνπ αθνινπζνχληαη ζηα εξγαζηήξηα ησλ Μαληαιέλαο, θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο 

θηινζνθίαο, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ ιέμεσλ – θιεηδηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γπλαίθεο ησλ 

Μαληαιέλαο ζηε δηαδηθαζία. Δ ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο εζλνγξαθηθήο πξνζέγγηζεο, αθνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ηφζν ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζε εξγαζηήξηα ηεο Εηαιηθήο νκάδαο 

Madalenas, κε ηε θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηψλ ηνπ εξεπλεηή ζε πξνζσπηθφ εκεξνιφγην φζν 

θαη εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο, ζηνλ εκςπρσηή θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηεο Μπνιφληα, ελψ 

παξάιιεια δφζεθαλ θαη εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ ζε νκάδεο (κέιε θαη 

εκςπρσηέο) Madalenas απφ φιν ηνλ θφζκν. Σέινο, ρξεζηκνπνηεζήθαλ θαη ζηνηρεία πνπ 

πξνέθπςαλ απφ άηππεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ ηνπ εξεπλεηή θαη ησλ κειψλ ηεο νκάδαο 

Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα. Σν ζπλνιηθφ δείγκα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ έξεπλα ήηαλ ζπλνιηθά 

11 άηνκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο πνπ ζπκκεηείρε ζηηο 

άηππεο ζπδεηήζεηο κε ηνλ εξεπλεηή, ελψ ε έξεπλα δηήξθεζε ζην ζχλνιφ ηνπ έλα εμάκελν. 
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3.2. Υώξνο , Υξόλνο δηεμαγσγήο θαη Γείγκα έξεπλαο 

 Δ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην Φζηλφπσξν ηνπ 2015 ζηα πιαίζηα ηεο 

πξαθηηθήο άζθεζεο ηνπ εξεπλεηή ζηε Μπνιφληα ηεο Εηαιίαο θαη κέζσ ηνπ νξγαληζκνχ Krila 

γηα ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ αιιά θαη ηεο νκάδαο Madalenas. ηε κειέηε, 

ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 11 άηνκα, αθνχ ζε απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαλ κέιε θαη εκςπρσηέο 

φρη κφλν απφ ηελ νκάδα Madalenas ζηε Μπνιφληα αιιά θαη ε εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο 

Μαληαιέλαο ηνπ Νεπάι. Σα εξγαζηήξηα ησλ Madalenas ζηε Μπνιφληα, είραλ ρσξηζηεί απφ 

ηελ εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο ζε 5 ζπλεδξίεο, θαη ε θάζε κηα δηαξθνχζε 8-10 ψξεο.  

3.3. Βξγαιεία / Μέζα πιινγήο Αεδνκέλσλ 

 πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ρξεζηκνπνίεζε πνηνηηθά κέζα 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ππφ ην πξίζκα ηεο εζλνγξαθηθήο κεζνδνινγίαο. 

Μέρξη πξφζθαηα ε εθπαηδεπηηθή έξεπλα βαζηδφηαλ ζην ζεηηθηζηηθφ πξφηππν (Mertler, 

2012:11-12), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζπιιέγνληαο πνζνηηθά δεδνκέλα, ε έξεπλα κπνξνχζε 

λα απμήζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα, ηελ επαλάιεςε θαη λα νδεγήζεη ζηε γελίθεπζε ησλ 

επξεκάησλ ελψ παξάιιεια ζηφρεπε ζηελ πξφβιεςε (Harwell, 2011:147-163). Παξφια 

απηά, λεφηεξνη κειεηεηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφηππν απνθιείεη ηελ 

παξαθνινχζεζε κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο νπνίεο ην θέληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο βξίζθεηαη ζηε δνθηκή λέσλ ηδεψλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξάμεο (Bean, 2011: 176). Γη‟ απηφ ηνλ ιφγν, πνιινί εξεπλεηέο 

επηζεκαίλνπλ θαη αλαγλσξίδνπλ ηεο αλαγθαηφηεηα ζηξνθήο ζε πην επέιηθηεο πξνζεγγίζεηο 

φπσο ε πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην είδνο θαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ραξαθηήξα 

ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Αχν  βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη, φηη ν εξεπλεηήο απνηειεί ην µέζν, 

µε ην νπνίν δηεμάγεηαη ε έξεπλα θαη φηη ν θχξηνο ζθνπφο ηεο είλαη λα δηεξεπλήζεη θάπνηεο 

πιεπξέο ηνπ θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο πνπ εξεπλά. Μέζσ ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ζπιιέγνληαη 

δεδνκέλα ηα νπνία πεξηγξάθνπλ πξνβιήκαηα θαη έλλνηεο απφ ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

εκαίλνληα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ πνηνηηθή έξεπλα είλαη φηη έρνπλ µία 

θπζηνινγηθή ξνή θαη θαηά έλα ζεκαληηθφ  βαζκφ δελ είλαη θαηεπζπλφκελεο απφ ηνλ 

εξεπλεηή (Bean, 2011: 176). 

 Δ πνηνηηθή έξεπλα βνεζάεη επίζεο ηνλ εξεπλεηή, ν νπνίνο δελ γλσξίδεη πνιιά γηα ην 

εξεπλεηηθφ δήηεκα θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν εκβαζχλεη, κπνξεί φκσο θαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα 
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ηνλ εξεπλεηή πνπ γλσξίδεη θάπνηα πξάγκαηα σο πνκπφο επηβεβαίσζεο ή αλαζεψξεζεο 

(Λακπξάθε, 2015:74).  ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο, ε εηο βάζνο θαηαλφεζε ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ 

αληηιήςεσλ ηνπ δείγκαηνο, βνεζάεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Ο 

εξεπλεηήο κειεηάεη ην πεδίν κέζα ζην πξαγκαηηθφ ηνπ ρψξν θαη επηρεηξεί λα δεη ηα 

πξάγκαηα θαη ηηο θαηαζηάζεηο απφ ηε ζθνπηά ησλ ππνθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν θαηαζθεπάδεη ηε πξαγκαηηθή βίσζε ησλ ζπκβάλησλ, φπσο νη ίδηνη ηελ βηψλνπλ θαη 

ηελ αληηιακβάλνληαη (Σδψηδε, 2012:87). Δ ιεπηνκεξήο εκβάζπλζε ζε ζθέςεηο θαη 

θαηαζηάζεηο κέζα ζην θπζηθφ πεδίν απνηεινχλ δχν κεγάια πιενλεθηήκαηα ζηε πνηνηηθή 

έξεπλα. ζνλ αθνξά ζηελ εζλνγξαθηθή πξνζέγγηζε ηεο έξεπλαο, απηή ζεσξείηαη ε πην 

πνηνηηθή θαη ίζσο ν πην βαζηθφο ηξφπνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηε θνηλσληθή έξεπλα, θαζψο 

κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν αλακηγλχεηαη θαη κε άιινπο ηξφπνπο παξέρνληαο ζηνλ 

εξεπλεηή φζν πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γίλεηαη. ηφρνο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο είλαη λα 

«αλαθαιύςεη ηηο απόςεηο ηνπ εξεπλώκελνπ πιεζπζκνύ, εζηηάδνληαο ζηηο νπηηθέο γσλίεο 

ππό ηηο νπνίεο ηα άηνκα βηώλνπλ θαη αηζζάλνληαη ηα γεγνλόηα» (Bird, & Hammersley,  θ.α, 

1999:320).  

 Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία είλαη δηφηη γηα ηελ εμαγσγή κηαο 

έξεπλαο αθνξκή είλαη έλαο πξνβιεκαηηζκφο, κηα αλαδήηεζε, ή έλα εξεπλεηηθφ εξψηεκα. Σν 

πξψην κέιεκα πνπ έρεη έλαο εξεπλεηήο είλαη λα ζρεδηάζεη κηα κεζνδνινγία πνπ ζα 

πηνζεηήζεη αξρηθά ζε ζρέζε κε ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη έπεηηα κε βάζε ηελ εμέηαζε ηνπ 

πεδίνπ. Εδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε έξεπλα ζρεηίδεηαη κε κηα θνηλσληθή νκάδα, φπσο 

θαη ζηε πεξίπησζή καο, απαηηείηαη άκεζε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ηνπ εξεπλεηή θαη 

ησλ ππνθεηκέλσλ. Δ επηθνηλσλία απηή επηηπγράλεηαη ηδηαίηεξα κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ αιιά θαη ηεο ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο.  Ώθνινπζήζεθε ινηπφλ ε 

πνηνηηθή κέζνδνο δηφηη ζεσξήζεθε θαηαιιειφηεξε ζρεηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο- πξαθηηθήο ησλ 

ππνθεηκέλσλ ηνπ δείγκαηνο. Αηεμάρζεθαλ ζπλεληεχμεηο θαη κνηξάζηεθαλ εξσηεκαηνιφγηα 

βαζηζκέλα ζε εκί-δνκεκέλεο εξσηήζεηο ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε απφ ηνλ εξεπλεηή ζηα εξγαζηήξηα πνπ νξγάλσζε ε νκάδα 

Madalenas. εκαίλνληα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο πνηνηηθέο κεζφδνπο είλαη φηη έρνπλ 

κηα θπζηνινγηθή ξνή θαη θαηά κεγάιν βαζκφ δελ είλαη θαηεπζπλφκελεο απφ ηνλ εξεπλεηή, 

είλαη εθ ησλ πξαγκάησλ πην θπζηθέο θαη λαηνπξαιηζηηθέο (Lincoln, & Guba, 1985: 87). 

 Ο εξεπλεηήο πνπ αθνινπζεί ηελ πνηνηηθή θαη εζλνγξαθηθή κέζνδν, παξαηεξεί, παίξλεη 

ζπλεληεχμεηο, θξαηά ζεκεηψζεηο, ξσηά, πεξηγξάθεη θαη εξκελεχεη ηα θαηλφκελα φπσο έρνπλ. 
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ηαλ ν εξεπλεηήο εξγάδεηαη αλάινγα κε απηφ πνπ εξεπλά, είλαη πάληα ελεξγφο, δηφηη νη 

πνηνηηθέο κέζνδνη απαηηνχλ λα γίλεηαη ρξήζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ ν εξεπλεηήο 

ζπλαληά: ζρφιηα απφ φινπο φζνπο ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα απφ ηηο γπλαίθεο – κέιε θαη εκςπρσηέο – ησλ νκάδσλ Madalenas. Δ ίδηα ε 

εξεπλήηξηα, παξαηεξεί αθφκα θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα θάζνληαη ή ζπλνκηινχλ (Eisner, 

1991: 217). Οθείιεη λα θαηαγξάςεη ηα γεγνλφηα, αιιά ηαπηφρξνλα έξρεηαη αληηκέησπε κε 

ηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Ώλαιακβάλεη λα ζπλδπάζεη κε έλα ινγηθφ ηξφπν δεδνκέλα, ζηνηρεία 

θαη θαηαζηάζεηο ψζηε λα θαηαιήμεη ζε έλα ζπκπέξαζκα απφ ηα φζα παξαηεξεί. ΐέβαηα ε 

ζπιινγή θαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ πξαγκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν εξκελείαο ηνπ 

εξεπλεηή.  

 πλνπηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη πνηνηηθέο κέζνδνη δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ 

εξεπλεηή λα ζηνρεχζεη ζην ηη ζεκαίλεη γηα ηα ππνθείκελα ε εκπεηξία γηα ηελ νπνία κηινχλ, 

κε άιια ιφγηα λα εκβαζχλεη, γεγνλφο πνπ βνήζεζε θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα λα 

πεξηγξάςεη ιεπηνκεξψο ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Πέξα φκσο απφ απηή ηελ αλάιπζε, νη 

πνηνηηθέο κέζνδνη θαηαγξάθνπλ ηε «θσλή» ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπ (Eisner, 

1991: 36). 

 ζνλ αθνξά ζηνλ φξν ηεο εζλνγξαθίαο, απηφο αλαθέξεηαη ζην εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα 

θαη θπξίσο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδν ή έλα ζχλνιν κεζφδσλ. Μέζσ ηεο εζλνγξαθίαο ν 

εξεπλεηήο πξνζπαζεί λα αλαθαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο 

ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία. Γηα λα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ απηφ, πξέπεη ε έξεπλα λα δηεηζδχζεη 

ζηηο αληηιήςεηο ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ νπνίν εμεηάδεη, εηζρσξεί ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηνλ ηξφπν 

δσήο ηνπο (Πεγηάθε, 1988: 34-42). Ο εξεπλεηήο πνπ ιεηηνπξγεί σο εζλνγξάθνο γηα λα 

θαηαλνήζεη ηε ζπκπεξηθνξά κηαο θνηλσληθήο νκάδαο ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζεη ηνλ ξφιν 

ησλ πνκπψλ θαη ησλ απνδεθηψλ ζε έλα επηθνηλσληαθφ γεγνλφο, λα θαηαλνήζεη ην πιαίζην 

κέζα ζην νπνίν δηαδξακαηίδεηαη ην θαηλφκελν. Πξνζπαζεί αλ θαηαιάβεη ηνπο θψδηθεο 

επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν λφεκα γηα ηα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο. Δ 

εζλνγξαθηθή κειέηε παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα δηεηζδχεη ζε βαζχηεξα θξπθά 

λνήκαηα πνπ θαιχπηνπλ ην ππφζηξσκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο απηήο. 

Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ε ππνθεηκεληθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε κέινπο ηεο θνηλσληθήο νκάδαο 

δξα σο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο παξνχζαο ζπλζήθεο (Πεγηάθε, 1988: 34-42). 

 Γεληθφηεξα, ζθνπφο ηεο εζλνγξαθίαο είλαη λα εξκελεχζεη θαη λα δψζεη λφεκα ζηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ ζθνπνχ, νη Namioca θαη Rao 
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(1996), θαζνξίδνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο αξρέο ηηο νπνίεο νη εζλνγξαθηθέο κειέηεο πξέπεη λα 

πιεξνχλ. Πξψηε αξρή είλαη ην πεξηβάιινλ, φπνπ ν εξεπλεηήο πξέπεη λα κειεηήζεη ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ. Αεχηεξε αξρή είλαη ν νιηζκφο, φπνπ ν εξεπλεηήο πξέπεη 

λα αληηιεθζεί ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ κέζα ζην επξχηεξν θνηλσληθφ πιαίζην ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Δ ηξίηε αξρή είλαη ε πεξηγξαθηθφηεηα, φπνπ ηα απνηειέζκαηα πξέπεη λα 

είλαη πεξηγξαθηθά θαη φρη αμηνινγηθά. Ο εξεπλεηήο νθείιεη κνλάρα λα πεξηγξάςεη ηνλ ηξφπν 

πνπ νη άλζξσπνη ζπκπεξηθέξνληαη θαη φρη ην πψο ζα ήηαλ ζσζηφ λα ζπκπεξηθέξνληαη. 

Σέινο, ε ηέηαξηε αξρή ζρεηίδεηαη κε ηα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο, αθνχ ηα ίδηα κπνξνχλ λα 

εθθξάδνληαη ειεχζεξα κε ην δηθφ ηνπο ιεμηιφγην θαη κε ηνπο δηθνχο ηνπο ηξφπνπο. 

ΐαζχηεξνο ζθνπφο είλαη λα πεξηγξαθεί ν ηξφπνο πνπ ηα ππνθείκελα αληηιακβάλνληαη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξνπλ θαη αλαπηχζζνπλ ηελ ππφ-εμέηαζε θαηάζηαζε (Λακπξάθε, 

2015: 77). 

 Γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν εξεπλεηήο ζεψξεζε σο θαηαιιειφηεξε κεζνδνινγηθή 

επηινγή γηα ηε παξνχζα έξεπλα ηελ εζλνινγηθή πξνζέγγηζε, θαζψο κάιηζηα κπνξεί απηή 

λα κνηάδεη κε ηε ηερληθή παξαηήξεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ αιιά δελ ππαγνξεχεη θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηερληθή γηα ηελ ζπιινγή ή αθφκα θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Ώληηζέησο, νη δηαθνξεηηθέο πεγέο δεδνκέλσλ κπνξνχλ λα θαλνχλ πνιχ ρξήζηκεο. Σα 

δεδνκέλα κπνξεί είλαη ζεκεηψζεηο πεδίνπ, πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή,  

πξνθνξηθέο ζπδεηήζεηο, γξαπηά θείκελα, αιιά θαη ζπλεληεχμεηο κε ηα ππνθείκελα, θαη 

εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ, ππφ ην πξίζκα ηεο εζλνγξαθηθήο κεζφδνπ, 

φπσο γίλεηαη θαη ζηε παξνχζα έξεπλα.  

 πγθεθξηκέλα, ζηε παξνχζα έξεπλα εθαξκφζηεθε ε παξαηήξεζε «σο πξνζεθηηθή 

παξαθνινύζεζε θαη θαηαγξαθή ηεο εμέιημεο ησλ θαηλνκέλσλ, ρσξίο πξόζεζε 

ηξνπνπνίεζήο ηνπο», ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε σο απηνηειήο κέζνδνο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο ζηε ζπιινγή ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ (Hitchcock & Hughes: 35). ρεηηθά κε ηελ 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ζε εκεξνιφγην, ν Jorgensen ππνζηεξίδεη φηη 

απνηειεί κηα πνιχ εηδηθή κέζνδν γηα λα θεξδίζεη ν εξεπλεηήο πξφζβαζε ζε εζσηεξηθέο, 

θαηλνκεληθά ππνθεηκεληθέο, φςεηο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο. Μέζσ απηήο ηεο κεζφδνπ ν 

εξεπλεηήο κπνξεί λα απνθηά εκπεηξία ζηα λνήκαηα θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ 

απφ ηελ πιεπξά ησλ ζπκκεηερφλησλ (Jorgensen, 1989: 32). ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ε 

ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ θαη ησλ ζεκεηψζεσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαη ησλ ζπλαληήζεσλ κε ηελ νκάδα ησλ Madalenas θαη ρξεζηκνπνηήζεθε κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ ππάξμεη πεξηζψξην ακθηζβήηεζεο ηεο γλεζηφηεηάο ηεο. 
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Βηδηθφηεξα, ε θαηαγξαθή γηλφηαλ κε δηαθξηηηθφ ηξφπν ζηνλ ρψξν ησλ εξγαζηεξίσλ θαη φζν 

ην δπλαηφ ζπληνκφηεξα πξνθεηκέλνπ λα κελ ππάξμνπλ απψιεηεο πιηθνχ θαη λα έρεη φζν ην 

δπλαηφλ κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Δ πην ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή γηλφηαλ κεηά ην πέξαο ησλ 

παξεκβάζεσλ απφ πξνζσπηθέο ζθέςεηο, ηδέεο, εξσηήκαηα θαη θξίζεηο ηνπ εξεπλεηή, 

πξνθεηκέλνπ ν ίδηνο λα δηεηζδχζεη θαη λα εξκελεχζεη ηα γεγνλφηα κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα. Δ 

ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζπγθεθξηκέλα γηα λα θαηαγξαθνχλ ηα δηάθνξα 

πεξηζηαηηθά πνπ πξνέθππηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηεξίσλ παξεκβάζεσλ αιιά θαη ην 

ζπλνιηθφ θιίκα πνπ ππήξρε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο αιιά θαη ζε ζρέζε κε ηνλ 

εξεπλεηή. 

 Παξάιιεια, πέξα απφ ηελ ρξήζε ηνπ εκεξνινγίνπ ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο, ν 

εξεπλεηήο ρξεζηκνπνίεζε εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ, ηα νπνία 

δφζεθαλ ζε νκάδεο Madalenas απφ φιν ηνλ θφζκν, κε ζηφρν λα εξεπλήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο 

εθδνρέο θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ ηνπο ελψ 

παξάιιεια, δηεμήρζεζαλ εκί-δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο ζηα κέιε θαη ηελ εκςπρψηξηα ηεο 

νκάδαο Madalenas ηεο Μπνιφληα, ηεο Εηαιίαο. Δ ζπλέληεπμε είλαη µηα δηαδηθαζία πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή λα αληιήζεη πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα κέζα απφ ηελ αλάιπζε 

ηνπ ιφγνπ επηιεγκέλσλ πεξηπηψζεσλ. Βίλαη έλα εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο µέζν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ειέγρνπ θαη εξκελείαο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ κηαο  έξεπλαο. Οη ζπλεληεχμεηο επηηξέπνπλ ζηνλ εξεπλεηή ηελ πξφζβαζε ζηνλ 

ηξφπν πνπ  βιέπνπλ νη ζπλεληεπμηαδφκελνη ηα πξάγκαηα, ζηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο πνπ 

θξχβνληαη πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Γεληθά, ε ζπλέληεπμε ζηεξίδεηαη ζηελ ειεχζεξε 

θαη αλνηρηή επηθνηλσλία. ΐνεζά ηνλ εξεπλεηή φρη µφλν λα πιεζηάζεη ζε βάζνο ην ζέκα ηνπ 

αιιά θαη λα αμηνπνηήζεη εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ δεδνκέλα. Με άιια ιφγηα, ε 

ζπλέληεπμε είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα αλαθαιχςεη ν εξεπλεηήο ηη ζθέθηνληαη θαη ηη 

αηζζάλνληαη νη εξσηψκελνη. Βίλαη µηα δηαδηθαζία πνπ έρεη σο ζθνπφ λα δψζεη ζηνλ 

εξσηψκελν ηε δπλαηφηεηα λα θηλεζεί ζε φιν ην θάζκα ησλ πηζαλψλ απαληήζεσλ, θη φρη λα 

ηνλ πεξηνξίζεη ή λα ηνλ εγθισβίζεη ζε µηα ζεηξά ζπγθεθξηκέλσλ απαληήζεσλ πξνο ηε 

θαηεχζπλζε πνπ επηζπκεί ν εξεπλεηήο. Χο εξγαιείν έξεπλαο παξνπζηάδεη πνιιά 

πιενλεθηήκαηα, δηφηη δίλεη επθαηξίεο λα δηεπθξηληζηνχλ θάπνηεο απαληήζεηο, λα γίλνπλ 

επηπιένλ εξσηήζεηο ψζηε λα πξνθχςεη εκβάζπλζε θαη λα δηεπθξηληζηνχλ φζα ιέρζεθαλ. 

Ώπηφ επηηπγράλεηαη ιφγσ ηεο ακεζφηεηαο πνπ έρεη ζπλήζσο θαη βξίζθεη κεγάιε απνδνρή 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε µηα έξεπλα. πλέληεπμε ζεκαίλεη δηάινγνο, αιιειεπίδξαζε, 

επηθνηλσλία. Βίλαη ε ηέρλε λα θάλεηο ην άηνκν λα αλνίγεηαη θαη λα απαληά µε εηιηθξίλεηα. 
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ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 

ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 
 ΚΑΗ  

 ΔΤΡΤΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Κεθάιαην 4ν: Δξεπλεηηθόο ρεδηαζκόο κέζσ ησλ Madalenas ηεο 

Μπνιόληα θαη ησλ Γξάζεσλ ηνπο (ππό ηνλ Οξγαληζκό Krila) 

 

4.1. Krila – Οκάδα Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζηε Μπνιόληα 

 Δ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ην Φζηλφπσξν ηνπ 2015, θαηά ηε δηάξθεηα πξαθηηθήο 

άζθεζεο ηεο εξεπλήηξηαο ζηε Μπνιφληα, ηεο Εηαιίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ Θεάηξνπ 

ηνπ Καηαπηεζκέλνπ Krila θαη ηεο γπλαηθείαο νκάδαο Madalenas. 

 Δ Krila είλαη κηα ζπιινγηθή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ, εζνπνηψλ, ζθελνζεηψλ, εξεπλεηψλ θαη 

θαιιηηερλψλ, έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην Θ.η.Κ ζε δηάθνξα 

projects (ζρνιεία, ζέαηξα, δξφκν θ.η.ι) θαη αζρνιείηαη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηε πξνψζεζε 

απηήο ηεο κεζφδνπ. Ώξρηθά κέιε ηεο νκάδαο ήηαλ νη Alessandra Gigli, Alessandro Tolomelli 

θαη Alessandro Zanchetti, νη νπνίνη είλαη εθπαηδεπηηθνί θαη εκςπρσηέο ηνπ Θ.η.Κ θαη 

ζπλαληήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα θαηάξηηζε απηήο ηεο κεζφδνπ. Οη ίδηνη εμ‟ αξρήο 

κνηξάδνληαλ θνηλέο ηδέεο, ζθέςεηο, θαη πξνζδνθίεο σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ Θ.η.Κ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγήζνπλ κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

απηή ηελ νκάδα. Δ ίδξπζή ηεο ρξνλνινγείηαη γχξσ ζην 2004 θαη κέρξη ζήκεξα έρεη θάλεη 

πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δξάζεηο θαη projects ζε δηάθνξα θνηλσληθά πιαίζηα θαη 

πεξηβάιινληα. πγθεθξηκέλα, νη Alessandra Gigli, Alessandro Tolomelli θαη Alessandro 

Zanchetti ζπλαληήζεθαλ ην 2003 ζε κηα δξάζε κε ηίηιν «Memoria e Speranza – Μλήκε θαη 

Φαληαζία», ζε έλα θεζηηβάι γηα ηε ζρέζε ησλ ειηθησκέλσλ κε ηνπο λένπο αλζξψπνπο 

φπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηερληθέο ηνπ Θ.η.Κ. Σν project απηφ δηήξθεζε ηέζζεξηο κήλεο, 

φπνπ θαη γλψξηζαλ θαη θάπνηα απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο, πνπ ελδηαθέξνληαλ 

εμίζνπ γηα ηε κεζνδνινγία ηνπ Θ.η.Κ. Με ην πέξαο απηήο ηεο δξάζεο, ηα άηνκα 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο νκάδαο Θ.η.Κ θαη ζηελ Εηαιία, κε ζηφρν ηε 

θαηάξηηζε θαη ηε δηάδνζε ηεο κεζφδνπ. ηφρνο ινηπφλ ηεο νκάδαο είλαη ηφζν ε έξεπλα θαη ε 

θαηάξηηζε ησλ ηερληθψλ ηνπ Θ.η.Κ, φζν θαη ε αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε ηεο κεζνδνινγίαο 
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ηνπ. Δ ζεαηξηθή νκάδα Krila, έρεη κέρξη ζήκεξα επεθηαζεί ζε κεγάιν βαζκφ ζε ζρέζε κε ηνλ 

αξρηθφ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο, κε απνηέιεζκα λα ζπγθεληξψλεη αλζξψπνπο κε κεγάιε 

πείξα θαη λα ζπλεξγάδεηαη ηφζν κε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηδξχκαηα, φζν θαη 

κε Παλεπηζηήκηα 24. Δ νκάδα, απνηειεί κάιηζηα θαη έλα απφ ηα θχξηα κέιε ελφο δηεζλνχο 

δηθηχνπ νκάδσλ Θ.η.Κ, πνπ δεκηνχξγεζε ε Barbara Santos, ηεο νκάδαο TOgether, πνπ 

απνηειείηαη απφ νκάδεο Θ.η.Κ απφ ηε Γεξκαλία (Kuringa), ηελ Κξναηία (Pula), ηελ 

Πνξηνγαιία (GTO-Lisbon), ηε θσηία (Active Inquiry) θαη ηελ Εζπαλία  (Pallapupas) θαη 

έρνπλ σο ζηφρν ηε δηάδνζε ηεο κεζφδνπ Θ.η.Κ, ηε γλψζε ηεο ζεσξίαο θαη πξαθηηθήο θαη 

ηελ απφ θνηλνχ πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε επίθεληξν ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Βπξψπε. 

 Σν φλνκα «Krila» δεκηνπξγήζεθε απφ ηε θνηλή αξρή ησλ νλνκάησλ ησλ ηξηψλ 

εθπαηδεπηψλ (Ale) πνπ κεηαθνξηθά ζηελ Εηαιηθή γιψζζα ζεκαίλεη θηεξά. Μεηαμχ ησλ εηψλ 

2004-2006, νη ίδηνη πξαγκαηνπνίεζαλ εξγαζηήξηα Θ.η.Κ ζε ζρνιεία ηεο Μπνιφληα κε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία κίαο θαιχηεξεο ζρέζεο δαζθάισλ θαη καζεηψλ. Μέζα απφ απηή ηελ 

εκπεηξία, ηα ηξία αξρηθά κέιε έγξαςαλ ην  βηβιίν «Il teatro dell'oppresso in educazione = Σν 

ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ ζηελ εθπαίδεπζε».  

 Δ νκάδα Krila απνηειείηαη απφ ηνπο Alessandro Tolomelli – εθπαηδεπηηθφ ζε ζρνιεία θαη 

Παλεπηζηήκηα, ηνλ Alessandro Zanchettin – εθπαηδεπηηθφ θαη δηαρεηξηζηή ηεο θνηλσληθήο 

δηακεζνιάβεζεο, ηελ Alessandra Gigli – παηδαγσγφ, εθπαηδεπηηθφ, ζχκβνπιν επηθνηλσλίαο 

θαη κνπζηθνζεξαπεχηξηα, ηε Giulia Allegrini- απφθνηηε ησλ Πνιηηηθψλ Βπηζηεκψλ, 

εθπαηδεπηηθφ, εζνπνηφ, θαη εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο Madalenas ηεο Μπνιφληα, ηελ Manuela 

Ara- εζνπνηφ, θιφνπλ θαη ηδξπηηθφ κέινο δηαθφξσλ ηνπηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ, ηε 

Silvia Demozzi- εθπαηδεπηηθφ θαη εζνπνηφ, ηελ Marta Ilardo - εθπαηδεπηηθφ θαη εζνπνηφ, ηνλ 

Fausto Rizzo Nervo, - εθπαηδεπηηθφ θαη εζνπνηφ, ηελ Noemi Usai-  απφθνηηε ηεο ζρνιήο 

Καιψλ Σερλψλ, ηε Federica Viti- εθπαηδεπηηθφ ελειίθσλ θαη αλειίθσλ 25 

 

 

 

                                                           
24 Krila-teatro dell‟ Oppresso- Il Teatro dell‟ Oppresso . Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://www.teatrodelloppresso.it/ 

(ηειεπηαία πξφζβαζε 14/05/2016). 
25 Krila-teatro dell‟ Oppresso- Il Teatro dell‟ Oppresso . Αηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν, http://www.teatrodelloppresso.it/ 

(ηειεπηαία πξφζβαζε 14/05/2016). 

http://www.teatrodelloppresso.it/
http://www.teatrodelloppresso.it/
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4.2. Η νκάδα Madalenas ηεο Μπνιόληα 26 

 Δ νκάδα ησλ Madalenas ηεο Μπνιφληα μεθίλεζε γχξσ ζην 2012, κέζα απφ ηνλ νξγαληζκφ 

Krila, πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Σα πεξηζζφηεξα κέιε απηήο ηεο νκάδαο ήηαλ ήδε κέιε 

ηνπ νξγαληζκνχ απηνχ, κε απνηέιεζκα λα εμεξεπλνχλ κε ην πέξαο ηνπ ρξφλνπ, κέζα ζε 

απηφ ην πεξηβάιινλ, ην δήηεκα ηεο γπλαηθείαο θαηαπίεζεο. Με ιίγα ιφγηα, ε ηδέα 

δεκηνπξγίαο απηήο ηεο νκάδαο είρε μεθηλήζεη πνιιά ρξφληα πξηλ. Πνιιά απφ ηα κέιε ηεο 

νκάδαο Madalenas, απνθάζηζαλ γχξσ ζην 2010 λα θάλνπλ έλα Θέαηξν Φφξνπκ γηα ηε 

γπλαηθεία θαηαπίεζε θαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ κέζα ζε κηα 

ζρέζε, ή ζε κηα νηθνγέλεηα. Ώπηή ήηαλ θαη ε πξψηε απφπεηξά ηνπο λα εξεπλήζνπλ ηε 

θαηαπίεζε θαη λα θηηάμνπλ έλα ζεαηξηθφ ζηα πιαίζηα ελφο Φεζηηβάι πνπ δηνξγαλψζεθε 

εθείλε ηε ρξνληά ζηε Μπνιφληα. Γηα ηελ εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο, Giulia Allegrini, ε ζθέςε 

απηή ππήξρε θαη απφ πην πξηλ, αθνχ ε ίδηα είρε ζπκκεηάζρεη πξηλ ην 2010 ζε έλα Φεζηηβάι 

ζηε Πνχιηα, φπνπ θαη ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ κπφξεζε λα δεη πσο πξαγκαηηθά είλαη λα 

νξγαλψλεηαη έλα Θέαηξν Φφξνπκ κε ηελ Barbara Santos. ιν απηφ ηελ εληππσζίαζε πάξα 

πνιχ, φπσο ε ίδηα αλαθέξεη, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην TOgether Project, 

απνηέιεζε νπζηαζηηθά ηε πξψηε ηεο επαθή κε ηηο Madalenas. Έπεηηα απφ απηφ, ε ίδηα 

ζθέθηεθε φηη έπξεπε λα βξεη έλαλ ηξφπν λα νξγαλσζεί κηα ηέηνηα νκάδα ζηε Μπνιφληα θαη 

Όζηεξα, ε Giulia Allegrini, ζπκκεηείρε ζε έλα αθφκε εξγαζηήξην, πνπ νξγαλψζεθε ζηε 

Μφληελα κε ηελ Alessandra Vannucci, γηα ηε γπλαηθεία θαηαπίεζε θαη ην 2012 ζθέθηεθε φηη 

είρε έξζεη ε ζηηγκή λα θάλνπλ θάηη πην δνκεκέλν ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ κέζα απφ 

απηφ ηη θάλνπλ θαη πξνο ηα πνχ θηλνχληαη. Έηζη νξγάλσζαλ ηελ νκάδα ηνπο. Σα πξψηα 

κέιε ηεο νκάδαο ήηαλ ε Silvia Demozzi, ε Marta Ilardo, ε Noemi Usai θαη ε Federica la 

Zucca. Πξηλ απφ ηε δεκηνπξγία ηεο νκάδαο φκσο είρε πξνεγεζεί έλα εληαηηθφ ζεκηλάξην 

δπφκηζε εκεξψλ, ην νπνίν ήηαλ αλνηρηφ γα φιεο ηηο γπλαίθεο. Με ην πέξαο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ε νκάδα δηακνξθψζεθε θαη ηα άηνκα πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξνληαλ εληάρζεθαλ ζηελ 

νκάδα. Έηζη πξνζηέζεθαλ αθφκε ε Avola Giacoboni, ε Francesca Piga θαη ε Antonella 

Guarino. Πξψηνο ζηφρνο ηεο νκάδαο, ζχκθσλα κε ηελ Giulia Allegrini ήηαλ λα εξεπλήζνπλ 

ην ηη είλαη γηα ηηο ίδηεο ε γπλαηθεία θαηαπίεζε, θαη λα ηελ αλαιχζνπλ βαζχηεξα, λα 

θαηαιάβνπλ δειαδή ηη θνηλφ είραλ κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, ε νκάδα κέζσ ησλ δξάζεσλ ηεο 

ζηνρεχεη ζην λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Θ.η.Κ γεληθφηεξα ψζηε λα δηεξεπλήζεη ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαπηέζεηο ησλ γπλαηθψλ. 

                                                           
26

  Πλθροφορίεσ μζςα από ςυνζντευξθ με τθν Giulia Allegrini,  εμψυχϊτρια τθσ ομάδασ Madalenas τθσ Μπολόνια και 
μζλοσ τθσ κεατρικισ ομάδασ Krila (βλ. Παράρτθμα 5). 
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 Γηα απηφ ην ιφγν, ε νκάδα απφ ην 2012 κέρξη θαη ζήκεξα έρεη δεκηνπξγήζεη έλα κφληκν 

εξγαζηήξη ζρεηηθά κε ηελ θαηαπίεζε ηνπ θχινπ ζαλ έλα ρψξν αηζζεηηθήο έξεπλαο, ζηηο 

πηζαλφηεηεο θνηλσληθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο θαηαπίεζεο πνπ πθίζηαληαη ζηελ ηηαιηθή 

θνηλσλία.  

 Πξψηε δξάζε ηεο νκάδαο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο Θεάηξνπ Φφξνπκ, ην νπνίν ήηαλ φιν 

βαζηζκέλν ζην γπλαηθείν ζψκα θαη ηε κεραλνπνίεζή ηνπ. Σν ζέαηξν απηφ παίρηεθε ζε 

δεκφζην ρψξν. Χζηφζν, αξγφηεξα ε εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο αλαγθάζηεθε λα θχγεη γηα ην 

εμσηεξηθφ, ιφγσ αθαδεκατθψλ ππνρξεψζεσλ, κε απνηέιεζκα ε νκάδα λα πεξηνξηζηεί κφλν 

ζε εξγαζηήξηα θαη λα κε γίλεη θάπνηα άιιε δεκφζηα δξάζε θαηά ηα έηε 2013-2014. Σν 

2015, ε νκάδα πήξε κέξνο ζηε δηαδήισζε πνπ νξγαλψζεθε ζηε πφιε, γηα ηελ 25ε 

Ννεκβξίνπ- κέξα θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ. ηε δηαδήισζε απηή, ε νκάδα ζε 

ζπλεξγαζία κε άιινπο νξγαληζκνχο- ζεαηξηθνχο νκίινπο αιιά θαη γπλαηθείνπο ζπιιφγνπο, 

έθαλε κηα street performance, ζε ηξία θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο. Δ performance απηή έγηλε 

κε ηελ πξσηνβνπιία ηεο Barbara Santos αιιά θαη άιισλ νκάδσλ Madalenas απφ φιν ηνλ 

θφζκν, αθνχ ζην Αηεζλέο Φεζηηβάι ησλ Madalenas πνπ νξγαλψζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2015, νη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ ζπκθψλεζαλ λα θάλνπλ ηελ ίδηα performance ηελ ίδηα 

ψξα, ν θαζέλαο ζηελ πφιε ηνπ, πξνο ηηκήλ εθείλεο ηεο εκέξαο. ήκεξα, ε νκάδα εξγάδεηαη 

ζε έλα ζρνιηθφ project, πεηξακαηηδφκελε κε ηελ ηδέα λα πξνζαξκνγήο ησλ κεζφδσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα εξγαζηήξην Madalenas θαη ζην ζρνιηθφ πιαίζην, ψζηε λα 

εξγαζηνχλ πάλσ ζηε ηαπηφηεηα ησλ καζεηψλ. Δ νκάδα Madalenas ηεο Μπνιφληα απνηειεί 

θαη ηε κνλαδηθή νκάδα Θ.η.Κ ζε θνηλφηεηα γπλαηθψλ ζε φιε ηελ Εηαιία. 

 

4.3. Πεξηγξαθή εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

 πσο αλαθέξζεθε, ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε ζηε Μπνιφληα ηεο Εηαιίαο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ νξγαληζκνχ Krila θαη ηεο νκάδαο Madalenas. Δ εξεπλήηξηα επέιεμε λα 

ρξεζηκνπνηήζεη σο εξγαιεία, ζπλεληεχμεηο κε εκί-δνκεκέλεο εξσηήζεηο, ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηεξίσλ ησλ Madalenas, άηππεο ζπδεηήζεηο θαζψο θαη 

εξσηεκαηνιφγηα κε εξσηήκαηα αλνηρηνχ ηχπνπ, ηα νπνία δφζεθαλ ζε νκάδεο Madalenas 

απφ φιν ηνλ θφζκν. Ώξρηθά, ε εξεπλήηξηα, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηεξίσλ Madalenas 

ζηελ Εηαιία, ήξζε ζε επαθή κε ηελ εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο, πξνθεηκέλνπ ε ίδηα, ζηα 

πιαίζηα κηαο άηππεο ζπλέληεπμεο, λα ελεκεξσζεί γηα ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο, ηηο ηδέεο, ηελ 

θηινζνθία ηνπο θαη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο. Μέζα απφ απηή ηε ζπλάληεζε, ζηφρνο ήηαλ 
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ηφζν ε ελεκέξσζε, φζν θαη ε αξρή δεκηνπξγίαο κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαζψο θαη ε 

εμνηθείσζε. ηε ζπλέρεηα, ε εξεπλήηξηα ζπκκεηέρνληαο ζηα εξγαζηήξηα ησλ Madalenas 

θξαηνχζε πξνζσπηθφ εκεξνιφγην – ζεκεηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη φζα 

πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα, θαη ηα κέιε απηήο ελψ παξάιιεια, κε ηε 

ιήμε ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ, επηδίσθε ζχληνκεο ζπδεηήζεηο κε ηα ππνθείκελα ηεο νκάδαο, 

ζηνρεχνληαο θπξίσο λα εθκαηεχζεη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα ζπλαηζζήκαηα θαη ηδέεο πνπ 

πξνέθππηαλ απφ ην πεξηερφκελν ηεο θάζε ζπλάληεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ θάζε 

εξγαζηεξίνπ, ε εκςπρψηξηα εζηίαδε ηελ παξαηήξεζή ηεο, απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο, σο ηνλ 

ηξφπν εκςχρσζεο, ηηο απιέο ρεηξνλνκίεο, ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ηνπ θάζε κέινπο, ηε 

ζπλεξγαηηθφηεηα αιιά θαη ην γεληθφηεξν θιίκα ηνπ πεξηβάιινληνο. Πέξα απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ε εξεπλήηξηα κε ην πέξαο ησλ εξγαζηεξίσλ πξαγκαηνπνίεζε 

ηξείο ζπλεληεχμεηο ζε κέιε θαη ηελ εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο αιιά επηπιένλ έδσζε 

εξσηεκαηνιφγηα ζε κέιε θαη εκςπρψηξηεο ησλ νκάδσλ Madalenas απφ φιν ηνλ θφζκν, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζεη φζα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

κπνξνχζε. Βλδηαθέξνλ παξνπζίαδε κάιηζηα ην γεγνλφο φηη ζηελ έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηνηρεία πνπ εθκαηεχζεθαλ απφ κηα street performance, ζηελ νπνία ε εξεπλήηξηα 

ζπκκεηείρε ηφζν σο παξαηεξεηήο φζν θαη σο εκπιεθφκελε, θαη ε νπνία νξγαλψζεθε ζε 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ νκάδσλ Madalenas θαη εθαξκφζηεθε ζε φιεο ηηο ρψξεο, ηελ ίδηα 

ψξα, ζην πιαίζην ηεο εκέξαο θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ. Ώθνινπζνχλ παξαθάησ, νη 

αλαιχζεηο φισλ ησλ εξγαζηεξίσλ. 
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Κεθάιαην 5ν: Τα εξγαζηήξηα ηεο νκάδαο Madalenas ζηε Μπνιόληα  

(βι. Παξάξηεκα 4) 

 

5.1 Πξώηε  πλάληεζε 06/10/2015  

 Σν πξψην εξγαζηήξην, ην νπνίν παξαθνινπζήζακε είρε πεξηζζφηεξν ραξαθηήξα 

γλσξηκίαο θαη ελεκέξσζεο. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα ζπλαληήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

ελεκεξσζεί θαη λα κνηξαζηεί ηηο εκπεηξίεο κηαο θνπέιαο, ε νπνία ην πξνεγνχκελν θαινθαίξη 

είρε εθπξνζσπήζεη ηελ νκάδα ηνπο ζην Αηεζλέο Φεζηηβάι ησλ Μαληαιέλαο, ζηελ 

αξγεληηλή. Δ Luciana ινηπφλ θάιεζε ηελ νκάδα λα ζπλαληεζνχλ, ψζηε φρη κφλν λα 

κνηξαζηεί καδί ηνπο ηα βηψκαηα θαη ηηο λέεο εκπεηξίεο πνπ απνθφκηζε, αιιά θαη γηα λα ηηο 

ελεκεξψζεη γηα ηε δξάζε πνπ θαλφληζαλ φιεο νη νκάδεο Μαληαιέλαο αλά ηνλ θφζκν, κηα 

δξάζε αθηεξσκέλε ζηελ 25ε Ννεκβξίνπ-παγθφζκηα εκέξα θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ.  

πγθεθξηκέλα, νη Μαληαιέλαο ζε φιν ηνλ θφζκν απνθάζηζαλ λα θάλνπλ εθείλε ηελ εκέξα, 

κηα street performance, ηελ ίδηα ψξα, ζε θάπνην δεκφζην ρψξν ηεο πφιεο ηνπο, ψζηε λα 

δηαδειψζνπλ θαηά ηεο βίαο πνπ πθίζηαηαη ε γπλαίθα. Δ Luciana ινηπφλ ήηαλ ππεχζπλε λα 

εμεγήζεη ζηελ νκάδα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε πνπ είρε απνθαζηζηεί. Θα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη ε εκέξα ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ πεξηζζφηεξν ζηα πιαίζηα ηεο αληαιιαγήο 

εκπεηξηψλ, βησκάησλ, ζθέςεσλ θαη ηεο πξνζσπηθήο ζρέζεο-θηιίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

νκάδαο. Ώθνχ ε Luciana εμήγεζε ζηα ππφινηπα κέιε, ηη αθξηβψο θάλαλε ζην Φεζηηβάι κε 

ηηο Μαληαιέλαο, θαζηζκέλεο φιεο ζε έλα κεγάιν θχθιν θαη ηξψγνληαο θαγεηά πνπ είραλ 

θέξεη φιεο, ε Giulia Allegrini, εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα, πήξε ηε 

ζθπηάιε θαη πξνρψξεζε ζε θάπνηα παηρλίδηα γλσξηκίαο, ψζηε λα ελζσκαηψζεη θαη εκάο, ηα 

θαηλνχξγηα κέιε, ζηε δηαδηθαζία θαη ηελ νκάδα. Ώξρηθά ινηπφλ θαζίζακε ζε θχθιν, θαη 

θιεζήθακε λα παξνπζηάζνπκε ηνλ εαπηφ καο θαη λα πνχκε φηη ζέινπκε γηα ηε δσή καο θαη 

ίζσο γηα ηε ζρέζε καο κε ην Θ.η.Κ. Έηζη θαη έγηλε. Έλαο – έλαο φπνηε αηζζαλφηαλ έηνηκνο 

έπαηξλε ην ιφγν θαη παξνπζηαδφηαλ. Έπεηηα, ε εκςπρψηξηα πξνρψξεζε ζηε δηεμαγσγή 

ελφο άιινπ παηρληδηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ παηρληδηνχ «Γίπ-Γάπ-Μπφηλγθ». Ώπηφ ην 

παηρλίδη βαζίδεηαη ζηε θίλεζε, ηελ ελεξγεηηθφηεηα θαη ηελ επηθπιαθή. Δ νκάδα κε ιίγα ιφγηα 

θιήζεθε λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα αιιάμεη ηε ζηαηηθή ηεο ζέζε πνπ είρε γηα ηφζε ψξα ζηνλ 

θχθιν. ηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο έλα κπαιάθη, ε Giulia καο δήηεζε φπνηνο ην πηάλεη 

λα ιέεη θάηη πξνζσπηθφ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, θάηη πνπ λα ηνλ ραξαθηεξίδεη. Καη απηφ ην 

παηρλίδη απνζθνπνχζε ζην λα γλσξηζηνχκε θαιχηεξα κεηαμχ καο θαη λα εμνηθεησζνχκε 

εκείο πξνζσπηθά, σο θαηλνχξγηα κέιε, ζην ρψξν θαη ηελ νκάδα. ηε ζπλέρεηα, ε 
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εκςπρψηξηα καο είπε λα ζηαζνχκε θαη πάιη ζην θχθιν θαη ιέγνληαο ην φλνκά καο, λα 

θάλνπκε ηαπηφρξνλα κηα θίλεζε. Δ ππφινηπε νκάδα θαινχηαλ λα πεη ην φλνκα πνπ άθνπζε 

θαη λα επαλαιάβεη ηε θίλεζε. Σειεπηαίν παηρλίδη ηεο ζπλάληεζεο, ιφγσ πεξαζκέλεο ψξαο, 

ήηαλ λα θηλεζνχκε ζην ρψξν, ζε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο θαη επίπεδα. Έπεηηα ε Giulia, 

ιέγνληαο ζηφπ, έπξεπε λα ζηακαηήζνπκε θαη ιέγνληαο go (=πάκε), έπξεπε λα πεξπαηάκε. 

Έπεηηα, νη νδεγίεο άιιαμαλ θαη αθνχγνληαο ζηνπ ε νκάδα έπξεπε λα πεξπαηάεη, ελψ 

αθνχγνληαο go έπξεπε λα ζηακαηάκε. Σν ηειεπηαίν παηρλίδη, ην νπνίν απνδείρζεθε πνιχ 

δηαζθεδαζηηθφ, νινθιήξσζε ηε πξψηε καο ζπλάληεζε ζαλ νκάδα θαη έπεηηα ηα κέιε 

κνηξάζηεθαλ ραηξεηηζκνχο δηαθφξσλ ηξφπσλ σο έλα «θαιελχρηα». 

 

5.2 Γεύηεξε  πλάληεζε 25/10/2015 

 Με ζπληνλίζηξηα ηελ θπξία Guilia Allegrini ην πξψην εξγαζηήξην γηα ην 2015 κε ηελ νκάδα 

ησλ Madalenas μεθηλά ζηηο 10:00 ην πξσί. Ο ρψξνο δηεμαγσγήο ηνπ έγηλε ζε έλα 

πνιηηηζηηθφ θέληξν, έλαλ ρψξν ηνλ νπνίν πξνζσξηλά ε νκάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

νξγαληζκφ Krila, ελνηθηάδεη ψζηε λα ηνλ αμηνπνηήζεη  γηα ζεαηξηθέο δξάζεηο θαη εξγαζηήξηα. 

Οη ζπκκεηέρνπζεο είλαη ζπλνιηθά εθηά άηνκα. Δ δηάξθεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ ππνινγίδεηαη 

ζηηο εθηά ψξεο ζπλνιηθά κε κηα παχζε κίαο ψξαο.  

 Δ εκςπρψηξηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζεξκάλεη ηελ νκάδα εηζάγεη ην πξψην παηρλίδη. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο ζηέθνληαη ζε θχθιν θαη θαινχληαη κηα-κηα λα πνπλ ην φλνκά ηνπο 

ζπλδπάδνληάο ην κε κηα θίλεζε. ηε ζπλέρεηα, νη ππφινηπνη θαινχληαη λα επαλαιάβνπλ ην 

φλνκα αιιά θαη ηε θίλεζε ηνπ πξνεγνχκελνπ ηξείο θνξέο. Δ άζθεζε νινθιεξψλεηαη φηαλ 

φινη πνπλ ην φλνκά ηνπο θαη δείμνπλ κηα θίλεζε.  

 Πεξλψληαο, ζηε δεχηεξε δξαζηεξηφηεηα ε εκςπρψηξηα βάδεη κνπζηθή θαη θαιεί ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο λα πεξπαηήζνπλ ειεχζεξα ζηνλ ρψξν. Έπεηηα, ζχκθσλα κε ηηο 

θαζνδεγήζεηο ηεο Guilia, ε θαζεκία καο ςάρλνπκε λα βξνχκε ηνλ δηθφ καο πξνζσπηθφ 

βεκαηηζκφ. Όζηεξα, καο δεηείηαη λα πεξπαηήζνπκε ζηνλ ρψξν, θαιχπηνληαο φια ηα θελά 

απηνχ, ζαλ λα ήκαζηαλ ζηνλ αέξα. Έπεηηα, ζαλ λα πεξπαηάκε ζε θσηηά, ζηε γε, ζην λεξφ. 

ηφρνο ήηαλ λα θαληαζηνχκε αθξηβψο πσο ληψζνπκε πεξπαηψληαο κέζα θαη πάλσ απφ 

φια απηά ηα δηαθνξεηηθά ζηνηρεία ηεο θχζεο. Μαο δεηήζεθε λα αιιάμνπκε ηε θίλεζε ηνπ 

ζψκαηφο καο θαη λα δνθηκάζνπκε δηαθνξεηηθνχο βεκαηηζκνχο, λα πεηξακαηηζηνχκε θαη λα 

ληψζνπκε έλα κε απηά ηα ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα, θιεζήθακε λα κεηαβνχκε απφ ην έλα 
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ζηνηρείν ζην άιιν, κε φπνηα ζεηξά επηζπκνχζακε θαη κε φπνην ηξφπν. Σέινο, έπξεπε λα 

δηαιέμνπκε έλα απφ φια απηά θαη λα ηαπηηζηνχκε καδί ηνπ. Να έξζνπκε θνληά ηνπ θαη λα 

ληψζνπκε άλεηα κέζα ζε απηφ. Μέρξη θαη ην ηέινο ηεο άζθεζεο αθνινπζνχζακε ην ζηνηρείν 

πνπ είρακε πξνζσπηθά επηιέμεη, θηλνχκαζηαλ ζηνλ ρψξν κε ηελ αλάινγε θίλεζε θαη ρσξίο 

λα εκπιεθφκαζηε κε ηνπο ππφινηπνπο, έρνληαο ν θαζέλαο ηνλ δηθφ ηνπ ρψξν κέζα ζηελ 

αίζνπζα κπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα αλαθαιχςνπκε, λα εμεξεπλήζνπκε θαη λα 

πεηξακαηηζηνχκε κε δηαθνξεηηθέο θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο ηνπ ζψκαηφο καο. 

 ηε ζπλέρεηα, ε εκςπρψηξηα καο ρσξίδεη κε ηπραίν ηξφπν ζε δεπγάξηα. Καινχκαζηε λα 

ζηαζνχκε αληηθξηζηά θαη κε ηε ζπλνδεία ηεο κνπζηθήο λα γεκίζνπκε ηα θελά πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζην ζψκα ηνπ άιινπ, ρξεζηκνπνηψληαο θάζε κέινο ηνπ ζψκαηφο καο, είηε 

ηα ρέξηα καο, ηα πφδηα, ην θεθάιη, ηνλ θνξκφ θ.α. πγθεθξηκέλα καο είπε: «Σν ζώκα καο 

έρεη πνιιά θελά, ζηα ρέξηα, ζηα πόδηα, θάησ από ηνπο ώκνπο, πξνζπαζήζηε κε όια ηα κέζα 

πνπ έρεηε λα ηα γεκίζεηε». 

 Έπεηηα, ε εκςπρψηξηα δεηά ζε κηα απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο, φπνηα ζέιεη, λα πξνηείλνπλ έλα 

παηρλίδη. Έηζη ινηπφλ, πεξλάκε ζε έλα ξπζκηθφ παηρλίδη ηεο Barbara Santos. Δ νκάδα 

θαιείηαη λα επαλαιάβεη έλα ζπγθεθξηκέλν ξπζκηθφ κνηίβν, ζην νπνίν ηε δεχηεξε θνξά 

πξνζηίζεηαη έλα πήδεκα θαη έλαο ήρνο ελψ ηε ηξίηε θνξά, ην ξπζκηθφ κνηίβν ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην πήδεκα θαη ηνλ ήρν επαλαιακβάλεηαη ζε θίλεζε κέζα ζην ρψξν. 

 ηελ πέκπηε άζθεζε ηεο εκέξαο, καο δεηήζεθε λα πεξπαηήζνπκε ζηνλ ρψξν, 

ζθεπηφκελεο ηηο θηλήζεηο ξνπηίλαο πνπ θάλνπκε θάζε πξσί. Με ην «ζηνπ» ηεο εκςπρψηξηαο 

παγψλνπκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εηθφλα. ηε ζπλέρεηα, θαινχκαζηε λα δψζνπκε δξάζε θαη 

θίλεζε ζε απηή. Να ηελ θηλήζνπκε ζηνλ ρψξν θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλαληήζνπκε 

θάπνηνλ κε θάπνηα άιιε εηθφλα κπνξνχκε λα ηηο ελψζνπκε. Έπεηηα, ε νδεγία γίλεηαη πην 

ζπγθεθξηκέλε. Γηα παξάδεηγκα: «Ξππλάσ εθηά ην πξσί», «Πάσ λα ςεθίζσ», «Δ αληίδξαζή 

κνπ κεηά ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ», «Μηα κέξα πξηλ απφ ηα Υξηζηνχγελλα» ή 

«Πξνεηνηκάδεζηε γηα θάηη ζεκαληηθφ πνπ έρεηε λα θάλεηε». Με απηή ηελ νδεγία, παγσκέλεο 

ζε κηα εηθφλα θαη αθνχ ηεο είρακε δψζεη θίλεζε, θαινχκαζηε λα θνηηάμνπκε γχξσ καο ηηο 

εηθφλεο ησλ άιισλ θαη λα επηιέμνπκε εάλ ζεσξνχκε φηη ε δηθή καο ηαηξηάδεη κε ηελ εηθφλα 

θάπνηνπ άιινπ. ε απηή ηε πεξίπησζε, θαινχκαζηε λα γίλνπκε έλα θαη λα ελζσκαηψζνπκε  

ν έλαο ηελ εηθφλα ηνπ ζηνλ άιιν. Έπεηηα, φιε ε νκάδα καδί ζρνιηάδνπκε ηηο εηθφλεο θαη 

γίλνληαη ππνζέζεηο γηα ην πνπ θαη ην γηα ηη ζα κπνξνχζαλ ηα άηνκα ηεο εηθφλαο λα 

πξνεηνηκάδνληαη. ηε ζπλέρεηα, φζνη ελψζεθαλ θιήζεθαλ ηαπηφρξνλα λα δψζνπλ δξάζε 
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θαη θίλεζε ζηελ εηθφλα ηνπο θαη νη ππφινηπνη ζρνιίαδαλ απηά πνπ είδαλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

ελεξγνπνίεζε. Μέζσ ηεο δξάζεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηφρνο ήηαλ λα δνζνχλ πην 

πνιιά ζηνηρεία γηα ηε θαηάζηαζε πνπ ππνδήισλε ε εηθφλα.  

 Δ έθηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ καο ζρεηηδφηαλ κε ηηο κάζθεο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ 

Καηαπηεζκέλνπ. Δ εκςπρψηξηα εηζήγαγε ηε δξαζηεξηφηεηα ιέγνληαο φηη ζηε 

θαζεκεξηλφηεηά καο φινη αλαγθαδφκαζηε λα θνξέζνπκε κάζθεο θαη πξνζσπεία πίζσ απφ 

ηα νπνία θξχβεηαη ν αιεζηλφο καο εαπηφο, ηνλ νπνίν ζπλερψο ηείλνπκε λα θαηαπηέδνπκε. 

Έηζη ινηπφλ, ε εκςπρψηξηα δίλνληαο καο ρξφλν καο θαιεί λα ζθεθηνχκε κηα θαηάζηαζε ζηε 

δσή καο θαηά ηελ νπνία θνξέζακε απηή ηε κάζθα θαη λα ηελ απνηππψζνπκε κέζα ζε απφ 

κηα παγσκέλε εηθφλα. Αεκηνπξγήζεθαλ ινηπφλ ζπλνιηθά εθηά παγσκέλεο εηθφλεο.  

 ηε πξψηε εηθφλα βιέπνπκε κηα θνπέια, ε νπνία αλνίγεη ηε πφξηα, έρνληαο ραξνχκελε 

έθθξαζε. Δ εξκελεία ηεο εηθφλαο ήηαλ φηη ε θνπέια, βξίζθεηαη ζην ζπίηη ηεο θαη ππνδέρεηαη 

ηνπο ζπγγελείο ηεο κε ρακφγειν. Δ κάζθα, ηελ νπνία θνξνχζε ε ζπκκεηέρνπζα ήηαλ ε 

„„ραξνχκελε έθθξαζε‟‟ πνπ είρε θαη νη „„επγεληθνί ηξφπνη‟‟ πνπ είλαη θνηλσληθά αλαγθαίνη, 

παξά ηελ επηζπκία ηεο ίδηαο λα κε βξίζθεηαη εθεί κε θάπνηνπο ζπγγελείο πηζαλφλ 

αληηπαζεηηθνχο γηα εθείλε.  πσο καο εμήγεζε αξγφηεξα ε ίδηα, ε εηθφλα πνπ ήζειε λα 

δείμεη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα πνπ ηεο επηβάιιεη ε θνηλσλία, λα βξίζθεηαη ζην ζπίηη 

ηελ εκέξα ησλ γηνξηψλ, λα ππνδέρεηαη ηνπο θαιεζκέλνπο θαη λα είλαη παξνχζα αλεμάξηεηα 

απφ ηελ δηθή ηεο πξαγκαηηθή επηζπκία. 

 ηε δεχηεξε εηθφλα, βιέπνπκε κηα γπλαίθα ζε ζηάζε έηνηκε λα ηξέμεη. Σξέρεη λα γιπηψζεη 

απφ ηη; Ώπηφ ην εξψηεκα πξνέθπςε ζηελ αλάιπζε θαη ηελ ζπδήηεζε πάλσ ζε απηή ηελ 

εηθφλα. Δ εξκελεία πνπ ηεο δφζεθε ήηαλ φηη ε ίδηα ηξέρεη λα μεθχγεη απφ ηηο αλεζπρίεο θαη 

ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία φκσο δελ κπνξεί λα κνηξαζηεί ζηε πξαγκαηηθφηεηα  κε φινπο 

φζνπο ηε ξσηάλε ηη ηελ πξνβιεκαηίδεη. Δ κάζθα πνπ θνξάεη ζε απηή ηελ εηθφλα, ζχκθσλα 

κε ηελ ίδηα είλαη φηαλ φινη ηελ ξσηάλε ηη έρεη θαη απαληάεη φηη φια πάλε θαιά - γηαηί, φπσο 

εμεγεί θαη ε ίδηα, δελ έρεη λφεκα λα ην κνηξαζηεί κε φινπο – αιιά ζηε πξαγκαηηθφηεηα ζέιεη 

λα ηξέμεη, λα ληψζεη ειεχζεξε. 

 ηε ηξίηε εηθφλα, βιέπνπκε κηα γπλαίθα ζε έλα γξαθείν, ε νπνία απιψλεη ην ρέξη ηεο. Δ 

γπλαίθα ζχκθσλα κε ηελ εξκελεία ηεο εηθφλαο βξίζθεηαη ζε κηα ζπλέληεπμε γηα κηα δνπιεηά. 

Αίλνληαο ην ρέξη ρακνγειάεη ζην ζπγθαηαβαηηθά. Δ κάζθα πίζσ απφ ηελ νπνία θξχβεηαη 

είλαη ην ρακφγειν θαη νη επγέλεηα πνπ πξέπεη λα έρεη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο πάξα ην 
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γεγνλφο φηη πνιιέο απφ ηηο εξσηήζεηο πνπ ηεο ζέηνληαη ζε κηα ζπλέληεπμε κπνξεί λα ηελ 

ελνρινχλ.  

 ηε ηέηαξηε εηθφλα, κηα γπλαίθα ζηέθεηαη φξζηα ραηξεηψληαο θάπνηνλ θαη ρακνγειψληαο. 

ηελ εξκελεία απηήο θαη κε ηε βνήζεηα ηεο ίδηαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζπκπεξάλακε φηη ε 

γπλαίθα βξίζθεηαη έμσ απφ ηνλ παηδηθφ ζηαζκφ, πνπ πάεη λα παξαιάβεη ην παηδί ηεο θαη 

ραηξεηά ηνπο άιινπο γνλείο. Δ κάζθα πνπ θνξάεη εδψ ε γπλαίθα είλαη φηη φηαλ ζπλαληά 

ηπραία θαη άιιεο κεηέξεο είλαη θνηλσληθά ππνρξεσκέλε λα ρακνγειάεη θαη λα ππνθξίλεηαη 

φηη ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο πηζαλφλ αλνχζηεο γηα ηελ ίδηα, θαηά ηηο νπνίεο νη κεηέξεο 

αλαιχνπλ θαη αληαγσλίδνληαη ε κηα ηελ άιιε ζε επίπεδν κεηξφηεηαο ή ζπδχγνπ.  

 ηε πέκπηε εηθφλα κηα γπλαίθα θνηηάεη θάπνηνλ ή θάηη, ρακνγειψληαο θαη έρνληαο ηα ρέξηα 

ζηαπξσκέλα (ζαλ λα εμεγεί θάηη). Δ θαηάζηαζε θα ε κάζθα πίζσ απφ ηελ νπνία θξχβεηαη ε 

γπλαίθα είλαη φηαλ ζην επάγγεικά ηεο ζαλ δαζθάια πξνζπαζεί λα εμεγήζεη θάηη ζηνπο 

καζεηέο ηεο γηα πνιιαπιή θνξά θαη νη ίδηνη αδηαθνξνχλ θάλνληαο θαζαξία. Ώπφ κέζα ηεο 

„‟βξάδεη‟‟, φπσο εμεγεί ε ίδηα, αιιά ζπγθξαηεί απηφ ηνλ ζπκφ θαη πξνζπαζεί κε ρακφγειν λα 

εμεγήζεη απηφ πνπ άξρηζε. ιν απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ δηαρεηξίδεηαη ζσζηά ηνλ 

ζπκφ ηεο αιιά απιψο λα ηνλ θξχβεη, ηφζν απφ ηελ ίδηα φζν θαη απφ ηνπο άιινπο.  

 ηελ έθηε εηθφλα, κηα γπλαίθα θάζεηαη κπξνζηά απφ έλαλ ππνινγηζηή, πιεθηξνινγψληαο 

θαη θνηηάδνληαο φιν επζεία κπξνζηά. Δ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη είλαη ην εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ηεο, ζην νπνίν ζπλάδειθνί ηεο ζπρλά ζρνιηάδνπλ πξνζσπηθά δεηήκαηα ηξίησλ 

πξνζψπσλ κπξνζηά ηεο πνπ δελ ηνπο αθνξά ζηε πξαγκαηηθφηεηα,  ελψ παξάιιεια 

πξνζπαζνχλ λα ηελ παξαζχξνπλ ζηε ζπδήηεζε απηή. Δ ίδηα ελψ ζέιεη λα ηνπο εμεγήζεη 

ηνλ πξαγκαηηθφ ιφγν πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ηνλ ρψξν – πνπ δελ είλαη άιινο απφ ην λα 

θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο – ππνθξίλεηαη απιά φηη δελ αθνχεη. 

 ηελ έβδνκε θαη ηειεπηαία εηθφλα κηα γπλαίθα ζηέθεηαη φξζηα κε ην έλα ρέξη ζηε κέζε θαη ην 

άιιν κπξνζηά ηεο. Κνηηάεη θάηη κε πξφζσπν αλέθθξαζην. Δ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ε 

γπλαίθα είλαη φηαλ θάπνηνο ηεο ιέεη θάηη, ην νπνίν θαηά βάζνο ηελ πιεγψλεη. Χζηφζν, 

θνξψληαο ηε κάζθα ηεο „„δπλαηήο γπλαίθαο‟‟ δείρλεη φηη δελ ηελ επεξεάδεη απηφ πνπ αθνχεη 

θαηαπηέδνληαο έηζη ηα πξαγκαηηθά ηεο ζπλαηζζήκαηα.  

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εηθφλσλ, ε ζπληνλίζηξηα δίλεη ηελ νδεγία λα δεκηνπξγήζνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο δχν νκάδεο αλάινγα κε ηηο εηθφλεο πνπ είραλ πξνεγεζεί θαη ηε ζπζρέηηζε 

απηψλ. ηε ζπλέρεηα, ε θάζε νκάδα επηιέγεη κηα εηθφλα, ε νπνία θαηά ηε γλψκε ηνπο είλαη 
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πην ελδηαθέξνπζα λα δνπιεπηεί κε ην ζέαηξν Φφξνπκ. Έηζη νη νκάδεο θαηαιήγνπλ ζηε 

πξψηε θαη πέκπηε εηθφλα. Δ ζπληνλίζηξηα δίλεη ρξφλν ζηηο νκάδεο λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 

θαηαζθεπάζνπλ ηξείο εηθφλεο κε δξάζε αιιά ρσξίο ιφγν, ζπλδπάδνληαο θαη αηζζεηηθά 

ζηνηρεία απφ ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ. πγθεθξηκέλα, ζηηο εηθφλεο απηέο νη νκάδεο 

πξέπεη λα δείμνπλ φζν πην θαζαξά γίλεηαη ηε θαηαπίεζε πνπ πθίζηαηαη ν πξσηαγσληζηήο 

ελψ παξάιιεια λα είλαη θαη φζν πην μεθάζαξνη νη ξφινη θαη ε θνξχθσζε- ζχγθξνπζε ησλ 

ραξαθηήξσλ. Λχζε ζηελ ηζηνξία πνπ δηαδξακαηίδεηαη, κέζσ ησλ εηθφλσλ, δελ πξέπεη λα 

δίλεηαη. Παξάιιεια, βαζηθή επηζήκαλζε ηεο εκςπρψηξηαο ήηαλ φηη ε κεηάβαζε απφ ηε κηα 

εηθφλα ζηελ άιιε ζα πξέπεη λα γίλεηαη νκαιά, παξφιν πνπ νη δξάζεηο δελ έρνπλ ιφγν.  

 ηε ζπλέρεηα, θαιείηαη ε πξψηε νκάδα λα παξνπζηάζεη ηηο εηθφλεο ηεο. Σν ζέκα πνπ είρε 

δηαιέμεη ε νκάδα ήηαλ «Η αλάζεζε επζπλώλ ηόζν ζηελ νηθνγέλεηα όζν θαη ζηνλ ρώξν 

εξγαζίαο» . ηε πξψηε εηθφλα, κηα γπλαίθα βξίζθεηαη ζην ζπίηη κε ηνλ ζχδπγφ ηεο, ν νπνίνο 

ηεο ιέεη λα θάηζεη ζπίηη θαη λα θάλεη δνπιεηέο. Χζηφζν, ε πξσηαγσλίζηξηα θσλάδνληαο 

«Change! (=αιιαγή)», απνθαζίδεη λα θχγεη θαη λα πάεη ζηε δνπιεηά ηεο. Λίγν πξηλ θχγεη, ν 

άληξαο ηεο, ηεο αλαζέηεη κηα επζχλε. Ώπηή ε επζχλε ζπκβνιίζηεθε απφ ηελ νκάδα κε έλα 

πνιχρξσκν ραξηάθη, ην νπνίν θφιιεζε ν άληξαο ζην ζηήζνο ηεο πξσηαγσλίζηξηαο. 

Πεξλψληαο ζηε δεχηεξε εηθφλα, ε πξσηαγσλίζηξηα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην γξαθείν ηεο ζην Παλεπηζηήκην. Βθεί, ηελ πεξηκέλεη κηα θνηηήηξηα, ε νπνία 

ελψ έρεη αξγνπνξήζεη λα παξαδψζεη ηελ εξγαζία ηεο, ηελ παξαθαιεί λα ηεο δψζεη άιιε 

κηα πξνζεζκία θαη λα ηελ πεξηκέλεη. Σν «Change! (=αιιαγή)», πνπ ε πξσηαγσλίζηξηα 

επαλέιαβε πην πάλσ αξρίδεη λα ιηγνζηεχεη θαη λα θζίλεη. Δ θνηηήηξηα θαζψο θεχγεη απφ ην 

γξαθείν, θνιιάεη ζην ζηήζνο ηεο πξσηαγσλίζηξηαο έλα αθφκα πνιχρξσκν ραξηάθη, ην 

νπνίν δείρλεη ηελ απνδνρή επζπλψλ θαη επηπιένλ ππνρξεψζεσλ, εθ κέξνπο ηεο ίδηαο. 

 Σέινο, ζηε  ηξίηε εηθφλα, ε πξσηαγσλίζηξηα βξίζθεηαη θαη πάιη ζην ρψξν ηνπ γξαθείνπ ηεο, 

φπνπ θαη ζπλαληά κηα ζπλάδεξθν. Δ ίδηα δεηά κηα ζπκβνπιή απφ ηε ζπλάδεξθν γηα ην 

πεξηζηαηηθφ πνπ πξνεγήζεθε κε ηελ θνηηήηξηα. Ώπηή ηεο πξνηείλεη λα απνξξίςεη ηελ 

εξγαζία θαη λα κε δψζεη επηπιένλ παξάηαζε ρξφλνπ. Χζηφζν, ην «Change! (=αιιαγή)» 

έρεη εμαθαληζηεί εληειψο, ελψ παξάιιεια ε ζπλάδεξθνο ηνπνζεηεί πνιιά αθφκα 

πνιχρξσκα ραξηάθηα ζην ζψκα ηεο πξσηαγσλίζηξηαο. Δ ίδηα απνδέρεηαη απηή ηε πξάμε, 

ρσξίο αληηξξήζεηο. 

 Ώθνχ νινθιεξψζεθαλ νη ηξείο εηθφλεο ηεο νκάδαο, ε εκςπρψηξηα θαιεί απεπζείαο ηελ άιιε 

νκάδα λα παξνπζηάζεη ηηο δηθέο ηεο εηθφλεο. Σν ζέκα απηήο ήηαλ «Έλα Υξηζηνπγελληάηηθν 
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ηξαπέδη –Οηθνγελεηαθή κάδσμε». ηελ πξψηε εηθφλα ε πξσηαγσλίζηξηα ζηέθεηαη ζην θέληξν  

ηεο ζθελήο. Οη ζπγγελείο κπαίλνπλ ζηε ζθελή θαη αιιάδνπλ ηα ξνχρα ηεο, έηζη ψζηε λα ηελ 

θάλνπλ «θνκςή» γηα ην δείπλν πνπ αθνινπζεί.  Δ ίδηα αξρηθά αληηζηέθεηαη, σζηφζν νη 

ζπγγελείο ηελ ηξαβάλε πξνο ηε δεχηεξε εηθφλα ηξαγνπδψληαο ην «Merry Christmas». ηε 

δεχηεξε εηθφλα ε πξσηαγσλίζηξηα ζηέθεηαη κπξνζηά ζηνπο ζπγγελείο, ελψ αθξηβψο δίπια 

ηεο ν αδεξθφο ηεο απνθαζίδεη λα θχγεη. Οη γνλείο ηνλ ραηξεηνχλ. Δ πξσηαγσλίζηξηα 

αληηζηέθεηαη ζε απηή ηελ άδηθε απφθαζε ησλ γνλέσλ θαη ζηε δηάθξηζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ 

ηνπο. Χζηφζν, ζηγά-ζηγά νη ίδηνη πείζνπλ ηελ πξσηαγσλίζηξηα λα θεξζεί «αμηνπξεπψο» θαη 

λα θαισζνξίζεη ηνπο ζπγγελείο πνπ θαηαθζάλνπλ ζην ζπίηη γηα ην Υξηζηνπγελληάηηθν 

ηξαπέδη. Παξφια απηά, ε ίδηα έρνληαο ηελ επηζπκία λα θχγεη, θάλεη δχν απφπεηξεο λα 

απνκαθξπλζεί ρσξίο φκσο θάπνην απνηέιεζκα.  

 ιεο απηέο νη ζθελέο ησλ νκάδσλ έγηλαλ κηα θνξά ρσξίο ήρν θαη έπεηηα επαλαιήθζεθαλ, 

ελζσκαηψλνληαο θαη ηνλ ήρν ζε απηέο. Οη νκάδεο ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξα πιηθά πνπ ε 

εκςπρψηξηα είρε θέξεη καδί ηεο, ελζσκάησζαλ θαη αηζζεηηθά ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα, ε 

νκάδα ησλ Madalenas ζε θχθιν πξνέβε ζε κηα γεληθή αμηνιφγεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ 

ζέηνληαο πξνβιεκαηηζκνχο, ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα.  

 Σέινο, ε εκςπρψηξηα θαιεί ηελ νκάδα λα παίμνπλ έλα παηρλίδη, ψζηε λα θιείζεη ην 

εξγαζηήξην. Έλα άηνκν είλαη έμσ θαη δίλεη νδεγίεο. Οη ππφινηπνη ζε δεπγάξηα, αλάινγα κε 

ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνληαη θαινχληαη λα αθνπκπήζνπλ δχν ή θαη παξαπάλσ ζεκεία ηνπ 

ζψκαηνο ηνπο (πρ: πιάηε κε πιάηε, αγθψλαο θαη κχηε θ.α.). ηαλ ην άηνκν πνπ δίλεη 

νδεγίεο θσλάμεη «vai», πξέπεη φινη λα βξνπλ έλα άιιν δεπγάξη. πνηνο κείλεη απ‟ έμσ δίλεη 

λέεο νδεγίεο. 

5.3. Σξίηε πλάληεζε 10/11/2015 

 Σν δεχηεξν εξγαζηήξην κε ηελ νκάδα ησλ Madalenas δηεμήρζε ζε έλαλ  άιιν ρψξν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε έλα πνιηηηζηηθφ θέληξν κηαο άιιεο ζεαηξηθήο νκάδαο. ηφρνο ηεο εκέξαο 

εθείλεο ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ηεο νκάδαο γηα ηελ street performance πνπ ζα αθνινπζνχζε 

ζηηο 25 Ννεκβξίνπ ηνπ 2015, ζηελ πφιε ηεο Bologna. Σελ εκέξα εθείλε, ε νπνία έρεη 

νξηζηεί σο ε κέξα θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ, ε νκάδα ησλ Madalenas είρε απνθαζίζεη λα 

πάξεη κέξνο ζηε δηαδήισζε – πνξεία πνπ ζα δηεμαγφηαλ ζηε πφιε, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

δίθηπν ησλ Madalenas απφ φιν ηνλ θφζκν. Έηζη ην εξγαζηήξην ηεο εκέξαο εθείλεο μεθηλά 

κε κηα ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη κηαο ππεχζπλεο ελφο άιινπ ζεαηξηθνχ 
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νξγαληζκνχ, γηα ην Θ.η.Κ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο. ηφρνο ηεο 

ζπδήηεζεο απηήο ήηαλ, ε νκάδα ησλ Madalenas λα απνηειέζεη ηελ γέθπξα έλσζεο απηψλ 

ησλ νκάδσλ γηα ηελ Street performance θαη ηε δηαδήισζε πνπ ζα αθνινπζνχζε ζηηο 25 

Ννεκβξίνπ. Έηζη, ηελ εκέξα εθείλε, ηα κέιε ηνπ εξγαζηεξίνπ απμήζεθαλ, θαζψο ζε απηά 

πξνζηέζεθαλ δηάθνξα άηνκα είηε πξνεξρφκελα απφ άιιεο νκάδεο είηε απηφλνκα.  

 Ώξρηθά ινηπφλ, ζε θχθιν νη ζπκκεηέρνπζεο γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη κνηξάδνληαη ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην Θ.η.Κ. ηελ ζπλέρεηα, ε νκάδα ζηέθεηαη ζε θχθιν. Ώπηή ηε 

θνξά κε εκςπρψηξηα ηελ Luciana Talamonti, νη ζπκκεηέρνπζεο θαινχληαη κηα-κηα λα κπνπλ 

ζην θέληξν θαη λα πνπλ ην φλνκά ηνπο ζπλδπάδνληάο ην κε κηα θίλεζε αιιά θαη κε κηα 

κεισδία, κε έλαλ ξπζκφ. Οη ππφινηπεο επαλαιακβάλνπλ απηφ πνπ είδαλ θαη άθνπζαλ ηξείο 

θνξέο. 

 Έπεηηα, ε εκςπρψηξηα δίλεη ζηνλ θαζέλα απφ έλαλ  αξηζκφ απφ ην 1 έσο ην 4. Οη 

ζπκκεηέρνπζεο πεξπαηνχλ ζηνλ ρψξν θαη φηαλ ε εκςπρψηξηα θσλάδεη έλαλ αξηζκφ, φζνη 

έρνπλ απηφλ ηνλ αξηζκφ θάλνπλ φηη ιηπνζπκνχλ θσλάδνληαο δπλαηά ή βγάδνληαο κηα 

θξαπγή. Οη ππφινηπνη θαινχληαη λα ηξέμνπλ θαη λα πξνιάβνπλ λα πηάζνπλ απηφ ην άηνκν 

πξηλ πξνιάβεη λα πέζεη. ηφρνο απηήο ηεο άζθεζεο ήηαλ λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε 

αλάκεζα ζηηο ζπκκεηέρνπζεο θαη λα ελδηαθεξζεί πξαγκαηηθά ε κηα γηα ηελ άιιε.  

 Έπεηηα, ε ίδηα άζθεζε επαλαιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθή νδεγία απηή ηε θνξά. 

πγθεθξηκέλα, θαινχκαζηε λα πεξπαηήζνπκε ζηνλ ρψξν θαη λα ζθεθηνχκε φηη θάπνηνο δελ 

καο επηηξέπεη λα κηιήζνπκε. Γηαηί δελ καο ην επηηξέπεη; Πσο αηζζαλφκαζηε; ηαλ θάπνηνο 

αηζζαλζεί έηνηκνο θσλάδεη «Io (= «Βγψ») θαη ιηπνζπκάεη. Οη ππφινηπνη θσλάδνληαο «Noi 

altre (= «Βκείο νη άιινη») ηξέρνπλ λα ηνλ πηάζνπλ πξηλ πέζεη. θνπφο φκσο φηαλ 

θσλάδνπκε «Εν» δελ είλαη λα εθθξάζνπκε ηνλ πφλν ή ηνλ θφβν πνπ ληψζνπκε αιιά λα 

δείμνπκε φηη έρνπκε ηε δχλακε, ηε θσλή λα κηιήζνπκε θαη λα αληηδξάζνπκε ζε απηή ηε 

θαηαπίεζε. Οη ππφινηπνη αληίζηνηρα απνηεινχλ γηα εκάο ηε ζηήξημε πνπ καο δίλεη ηε 

δχλακε λα πνχκε απηφ πνπ καο θαηαπηέδεη. Πνηέ δελ κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο νινκφλαρνο 

άιισζηε φπσο καο ιέεη ε εκςπρψηξηα. 

 Με ην πέξαο απηήο ηεο άζθεζεο, ε εκςπρψηξηα εμεγεί ζηα ππφινηπα κέιε ηνλ ζηφρν απηήο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ηνλ ιφγν επηινγήο ηεο. πγθεθξηκέλα, ε ίδηα έρνληαο γπξίζεη 

απφ ην Αηεζλέο εξγαζηήξην ησλ Madalenas, ζηελ Ώξγεληηλή, ην πεξαζκέλν θαινθαίξη, 

εμεγεί φηη ζπκθσλήζεθε κηα θνηλή δξάζε – street performance απφ φιεο ηηο νκάδεο 

Madalenas, πνπ ζα είλαη αθηεξσκέλε ζηελ εκέξα εθείλε θαη ηηο γπλαίθεο φινπ ηνπ θφζκνπ. 
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 Βηδηθφηεξα, είρε ζπκθσλεζεί φηη εθείλε ηελ εκέξα φιεο νη νκάδεο Madalenas ζα θάλνπλ ηελ  

ίδηα performance θαη ηελ ίδηα αθξηβψο ψξα ζε εμσηεξηθφ θεληξηθφ ζεκείν ηεο εθάζηνηε 

πφιεο. Με απηή ινηπφλ ηελ εηζαγσγή, ε Luciana ρσξίδεη ηα κέιε ηεο νκάδαο μαλά ζε 

αξηζκνχο θαη ηα θαιεί λα πεξπαηήζνπλ ζηνλ ρψξν ειεχζεξα. Βπηά ζπγθεθξηκέλα άηνκα 

πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ πξηλ θαινχληαη έλαο-έλαο θαη ζηγά – ζηγά , ν θαζέλαο ζηνλ δηθφ ηνπ 

ρξφλν, βγάδνληαο κηα άλαξζξε θξαπγή λα ιηπνζπκήζνπλ. Με θάζε ιηπνζπκία, νη ππφινηπνη 

παγψλνπλ, ρσξίο σζηφζν λα θνηηνχλ ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην πάησκα. ην 1ν , 2ν θαη 

3ν άηνκν πνπ πέθηεη θάησ, νη ππφινηπνη θαινχληαη λα κελ αληηδξάζνπλ. ην 4ν θαη 5ν 

άηνκν, αθνχλ θάηη αιιά ζπλερίδνπλ λα αδηαθνξνχλ. ην 6ν άηνκν, νη ππφινηπνη ζθέθηνληαη 

φηη ην ίδην γεγνλφο-θαηαπίεζε ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί θαη ζε απηνχο, κε απνηέιεζκα λα 

αξρίδνπλ ζηγά – ζηγά  λα λνηάδνληαη, θνηηψληαο έηζη ηα πεζκέλα ζψκαηα κε ηελ άθξε ηνπ 

καηηνχ ηνπο. ην 7ν θαη ηειεπηαίν άηνκν, νη ππφινηπνη επηηέινπο αξρίδνπλ λα λνηάδνληαη 

πξαγκαηηθά. Κνηηηνχληαη κεηαμχ ηνπο θαη έηζη μεθηλά έλα ηξαγνχδη κεηαμχ ηνπο. Σα άηνκα 

πνπ είλαη φξζηα, θαινχληαη ηψξα λα πάλε αξγά (ηξαγνπδψληαο παξάιιεια) λα ζεθψζνπλ, 

λα βνεζήζνπλ δειαδή ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην πάησκα. Σνπο αγθαιηάδνπλ, ηνπο 

ρατδεχνπλ θαη λνηάδνληαη γηα απηνχο πξαγκαηηθά θαη νπζηαζηηθά. ηγά – ζηγά ηνπο αθήλνπλ 

λα πάξνπλ ηνλ δξφκν ηνπο θαη φινη καδί ηξαγνπδάκε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηξαγνχδη ησλ 

Madalenas, ην νπνίν έρεη γξαθηεί απφ ηελ ίδηα ηελ Barbara Santos, ζηελ αξρή ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο νκάδαο Madalenas. ηε ζπλέρεηα, ε εκςπρψηξηα θαιεί κηα νκάδα πέληε 

αηφκσλ έλαο - έλαο λα θσλάμνπλ απηή ηε θνξά «Io» (=Βγψ), φπσο αθξηβψο θαη ζηε 

πξνεγνχκελε άζθεζε, θαη λα θάλνπλ φηη ιηπνζπκνχλ. Οη ππφινηπνη, ηξέρνπλ λα πηάζνπλ ην 

άηνκν πνπ είλαη έηνηκν λα πέζεη ζην πάησκα, θσλάδνληαο φιεο καδί «Noi tutte» (=Βκείο 

φιεο) θαη φρη «Noi altre» (=Βκείο νη άιιεο), φπσο πξνεγνπκέλσο, δείρλνληαο έηζη φηη ζε 

απηή ηε πξνζπάζεηα αιιαγήο είκαζηε φιεο καδί θαη φρη ε θαζεκία κφλε ηεο. Σα πέληε άηνκα 

πνπ θαινχληαη λα θσλάμνπλ, φζν πεξλάεη ν ρξφλνο απμάλνπλ ηνλ ξπζκφ ηνπο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη κεγαιχηεξε έληαζε ζηε δηαδηθαζία. Καζψο νη ίδηεο πάλε λα πέζνπλ, ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο απμάλνπλ θαη απηέο αληίζηνηρα ηνλ ξπζκφ ηνπ ηξαγνπδηνχ , κε 

απνηέιεζκα θαη απηφ λα γίλεηαη κε ηε ζεηξά ηνπ πην δπλακηθφ. Έπεηηα απφ απηφ, φιεο καδί 

θαινχκαζηε, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζψκα καο ζαλ κνπζηθά θξνπζηά φξγαλα, λα 

ηξαγνπδήζνπκε έλα ξπζκηθφ θνκκάηη, πεξπαηψληαο θαη θνηηαδφκελεο φιεο ζηα κάηηα. ηγά-

ζηγά γηλφκαζηε έλα, κηα κάδα θαη ηα ρέξηα καο κεηακνξθψλνληαη ζε θιαδηά δέληξνπ. 

Παξάιιεια, αιιάδεη θαη ην κνπζηθφ θνκκάηη θαη ην πξνεγνχκελν ξπζκηθφ κνηίβν 

κεηαηξέπεηαη ζηγά-ζηγά ζην επίζεκν ηξαγνχδη ησλ Madalenas. Σέινο, ε street performance, 

νινθιεξψλεηαη κε κηα εξψηεζε πξνο ηνλ θφζκν-θνηλφ «Noi tutti?» (=ινη καδί»). Δ 
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εξψηεζε απηή πνπ ηίζεηαη απφ φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζην θνηλφ πνπ παξαθνινπζεί, 

κπνξεί λα έρεη χθνο ζαπκαζκνχ , απνξίαο ή νηηδήπνηε άιιν ληψζεη εθείλε ηε ζηηγκή ην θάζε 

κέινο. ηφρνο ηεο ήηαλ λα ελζσκαηψζεη ην θνηλφ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, λα πξνβιεκαηίζεη 

θαη λα ηνπο εκπιέμεη ζε απηφ ην θαίξην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη.  

 Έηζη νινθιεξψζεθε θαη ε δεχηεξε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο Madalenas. Δ νκάδα επαλέιαβε 

εθείλε ηελ εκέξα γηα αθφκα κηα θνξά ηελ performance θαη έπεηηα έθιεηζε κε έλα παηρλίδη 

ραιάξσζεο, ψζηε ηα άηνκα λα απνθνξηηζηνχλ, θαζψο θάπνηα απφ απηά είραλ 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζηεί ζε κεγάιν βαζκφ. Δ νκάδα ιίγν πξηλ ηνλ ραηξεηηζκφ, ηξαγνχδεζε 

γηα αθφκα κηα θνξά ην ηξαγνχδη ησλ Madalenas θαη έπεηηα θαζφξηζε ην επφκελν ξαληεβνχ 

ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 2015, ηξείο κέξεο πξηλ απφ ηελ ηειηθή street performance, ζηε πφιε ηεο 

Bologna.  

5.4 Σέηαξηε πλάληεζε 22/11/2015 

 ηηο 22 Ννεκβξίνπ, ιίγεο κέξεο πξηλ πξαγκαηνπνηεζεί ε street performance ζηελ πφιε ηεο 

Bologna, ε νκάδα ησλ Madalenas ζπλαληήζεθε μαλά 11:00 ην πξσί κέρξη 18:00 ην 

απφγεπκα, ηφζν γηα λα νξγαλψζεη ηηο ηειεπηαίεο ιεπηνκέξεηεο φζν θαη γηα λα θάλεη πξφβεο. 

Ώπφ ηηο 11:00 κέρξη ηηο 14:00, ηα κέιε ηεο νκάδαο θάλνπλ κηα ζπδήηεζε γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη ηα ηειηθά κέιε ηεο νκάδαο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ performance θαζψο ζηε 

ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε θάπνηα θαηλνχξγηα πξφζσπα εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ. Έηζη ινηπφλ, ε Luciana σο εκςπρψηξηα επέιεμε λα θάλνπκε κηα κηθξή 

αλαδξνκή ζην εξγαζηήξην πνπ είρε πξνεγεζεί ζηηο 25/10/2015 αιιά θαη απηφ 

ζηηο10/11/2015, έηζη ψζηε ηα θαηλνχξγηα κέιε λα κπνξέζνπλ λα ελζσκαησζνχλ πην 

γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία. Γχξσ ζηηο 14:23, μεθηλήζακε ηε πξνζέξκαλζε 

γηα ηε πξφβα πνπ ζα αθνινπζνχζε κε ην ηξαγνχδη ησλ Madalenas. Ώξρηθά ινηπφλ παίμακε 

έλα παηρλίδη κε νλφκαηα ελψ ζηε ζπλέρεηα, αθνινχζεζε έλα παηρλίδη εηθφλσλ. 

πγθεθξηκέλα, καο δεηήζεθε, αλάινγα κε ηε ιέμε πνπ αθνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα 

παγσκέλε εηθφλα. Οη ιέμεηο πνπ εηπψζεθαλ ήηαλ νη εμήο: «Donna= γπλαίθα», «Sono 

qui=είκαη εδψ», «Sentire=Ώηζζάλνκαη», «Residenza=Καηνηθία». ηε ζπλέρεηα, ε 

εκςπρψηξηα θαιεί ηηο ζπκκεηέρνπζεο λα ελψζνπλ ηηο εηθφλεο ηνπο αλάινγα κε ηηο δηθέο ηνπο 

ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα, ελψ νη ππφινηπνη θαινχληαη λα δψζνπλ ηίηινπο.  

 ηε ζπλέρεηα, ε εκςπρψηξηα καο θαιεί λα ζηαζνχκε ζε θχθιν κε ηε πιάηε καο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ. Έπεηηα, ε ίδηα ιέεη κηα ιέμε θαη ζπγθεθξηκέλα ηε ιέμε «Nosotras=Noi 
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tutte=Βκείο φιεο» θαη εκείο ζα πξέπεη κε θιεηζηά κάηηα λα ληψζνπκε απηή ηε ιέμε θαη φπνηε 

αηζζαλζνχκε έηνηκεο λα γπξίζνπκε πξνο ηνλ θχθιν θαη λα ζρεκαηίζνπκε κηα εηθφλα ζρεηηθή 

κε ηε ιέμε πνπ αθνχζακε. Ώθνχ φινη γχξηζαλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θχθινπ, ε 

εκςπρψηξηα καο είπε λα αλνίμνπκε ηα κάηηα καο θαη λα θνηηάμνπκε γχξσ καο ηηο εηθφλεο ησλ 

ππνινίπσλ. ηε ζπλέρεηα, θαινχκαζηε φιεο καδί λα δψζνπκε αξρηθά ξπζκφ ζηελ εηθφλα 

καο, έπεηηα θίλεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ήρν. Οη εηθφλεο έπεηηα ελψλνληαη αλάινγα κε ηελ 

επηινγή ησλ αηφκσλ θαη ηψξα φινη καδί θάλνπλ ξπζκφ, θίλεζε θαη ήρν αιιά ρσξίο νκηιία. 

ηε ζπλέρεηα, ε εκςπρψηξηα θαιεί δπν ζπκκεηέρνπζεο αλάινγα κε ηηο εηθφλεο ηνπο, νη 

νπνίεο είραλ ελσζεί, λα θαηαζθεπάζνπλ κηα ηζηνξία θαη λα ηελ δείμνπλ κε θίλεζε. Οη 

ππφινηπεο δίλνπλ πηζαλνχο ηίηινπο. Κάπνηνη ηίηινη πνπ αθνχζηεθαλ ήηαλ «I stand for my 

rights=Αηεθδηθψ ηα δηθαηψκαηά κνπ», «Power=Αχλακε», «When we are together=ηαλ 

είκαζηε καδί», «We have the power=Έρνπκε ηε δχλακε». 

 Με ην πέξαο απηήο ηεο άζθεζεο, ε εκςπρψηξηα θαιεί φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο λα πνπλ ηε 

γλψκε ηνπο γηα ηε ιέμε «Noi tutte = φιεο καδί», λα πνπλ ηη ζεκαίλεη γηα ηηο ίδηεο θαη λα 

εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Παξάιιεια, νη ζπκκεηέρνπζεο κέζα απφ απηή ηε 

δηαδηθαζία εμέζεζαλ ηελ άπνςε ηνπο γηα ηελ performance πνπ ζα αθνινπζνχζε θαη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα ήζειαλ λα εμειηρζεί. Ώθνχζηεθαλ πνιιέο απφςεηο ελψ παξάιιεια 

ηέζεθαλ θαη γλψκεο γηα ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο performance. πγθεθξηκέλα, αθνχζηεθαλ 

νη θξάζεηο: «Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη πνπ κπνξείο λα ζπκπεξηθεξζείο. Ξέξσ όηη είκαζηε 

όινη πνιύ δηαθνξεηηθνί, αιιά γηα εκέλα ε ιέμε Noi tutte =ιεο καδί ζεκαίλεη όηη είκαζηε 

αλνηρηνί λα ζπλαληήζνπκε θαη λα ζπλαλαζηξαθνύκε κε δηαθνξεηηθνύο αλζξώπνπο θαη λα 

ηνπο εκπιέμνπκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία». Ώθφκα αθνχζηεθε: «Δίκαζηε όινη καδί. Μπνξεί 

όκσο νη ππόινηπνη πνπ ζα παξαθνινπζνύλ ηε performance, λα κελ είλαη έηνηκνη λα 

εηζέιζνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία. Πσο ζα ηα θαηαθέξνπκε;» ή «Σν ζεκαληηθό είλαη λα 

ρακνγειάο θαη λα πξνζεγγίδεηο έηζη ηνλ θόζκν. Σν ζώκα πξέπεη λα είλαη ελεξγό αλά πάζα 

ζηηγκή, κε έληαζε θαη δύλακε»¨. 

 Έπεηηα, απφ απηή ηε ζπδήηεζε είρε έξζεη ε ψξα γηα πξφβα. Οη ζπκκεηέρνπζεο είραλ 

ελεξγνπνηεζεί, δεζηαζεί θαη ήηαλ έηνηκεο λα πξνρσξήζνπλ. Δ πξφβα δηήξθεζε πεξίπνπ 

δπν ψξεο θαη έπεηηα, ηα κέιε αλαλέσζαλ ην ξαληεβνχ ηνπο γηα ηηο 25 Ννεκβξίνπ φηαλ ζα 

δηεμαγφηαλ θαη ε ηειηθή street performance. 
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5.5 Πέκπηε πλάληεζε 25/10/2015 

 Δ πέκπηε θαη ηειεπηαία ζπλάληεζή καο κε ηελ νκάδα Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα, έγηλε ηελ 

25ε Ννεκβξίνπ, παγθφζκηα κέξα θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθψλ. πγθεθξηκέλα, εθείλε ηε 

κέξα, ε νκάδα ζε ζπλεξγαζία κε φιεο ηηο νκάδεο ησλ Μαληαιέλαο ζηνλ θφζκν, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, είρε απνθαζίζεη λα θάλεη ηελ street performance, ζηα πιαίζηα κηαο 

δηαδήισζεο πνπ είρε θαλνληζηεί, κηα παξάζηαζε πνπ νξγάλσλε ζε φιεο ηηο πξνεγνχκελεο 

ζπλαληήζεηο ηεο. Βηδηθφηεξα, είρε απνθαζηζηεί φηη ε πνξεία ζα μεθηλνχζε απφ έλα θεληξηθφ 

ζεκείν ηεο πφιεο (ζηα ηξέλα), φπνπ θαη ζα γηλφηαλ ε πξψηε παξνπζίαζε ηεο performance. 

ηε ζπλέρεηα, ε πνξεία ζα αλέβαηλε ηνλ πην θεληξηθφ δξφκν ηεο Μπνιφληα δηαδειψλνληαο, 

θαη ζηα κέζα ηεο δηαδξνκήο ζα γηλφηαλ γηα 2ε θνξά ε performance. Σέινο, ε πνξεία ζα 

θαηέιεγε ζηε θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο φπνπ θαη ζα γηλφηαλ γηα ηειεπηαία θνξά ε street 

performance, ψζηε λα ηε δνπλ φζνη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ήηαλ πηζαλφ. Έηζη θαη έγηλε, 

ζηε δηαδήισζε ζπκκεηείραλ εθηφο απφ ηηο νκάδεο ησλ Μαληαιέλαο, δηάθνξνη άιινη 

νξγαληζκνί θαη θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο νξγαληζκνί ιεζβηψλ θαη θεκηληζηξηψλ θ.α. Δ 

δηαδήισζε μεθίλεζε αξρηθά κε θάπνηα ζπλζήκαηα θαηά ηνπ παηξηαξρηζκνχ, ηεο δηάθξηζεο 

θχισλ θαη άιισλ ζηεξενηχπσλ ηεο Απηηθήο θνηλσλίαο, θαη ζηε ζπλέρεηα ε νκάδα ησλ 

Μαληαιέλαο, παξνπζίαζε γηα πξψηε θνξά απηφ πνπ είραλ εηνηκάζεη. Δ πνξεία μεθίλεζε λα 

θηλείηαη πξνο ην θεληξηθφ δξφκν ηεο Μπνιφληα, θσλάδνληαο θαη δηαδειψλνληαο θαηά ηε βία 

ησλ γπλαηθψλ. ηαλ θηάζακε ζηα κέζα ηνπ δξφκνπ, κπξνζηά απφ κηα θεληξηθή εθθιεζία, ε 

νκάδα καο επαλέιαβε ηε performance, αθφκα πην δπλαηά απηή ηε θνξά. Σειηθά, ε πνξεία 

θαηέιεμε ζηε θεληξηθή πιαηεία ηεο πφιεο, φπσο αθξηβψο είρε ζπκθσλεζεί φπνπ θαη 

δηεμήρζε γηα ηειεπηαία θνξά ε performance ηεο νκάδαο Madalenas. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο πνξείαο, ηα κέιε ήηαλ δπλαηά θαη απνηεινχζαλ κηα θσλή. Ο θφζκνο απφ ηελ άιιε, 

θαηλφηαλ λα ζπκκεηέρεη ζε απηή ηε πξνζπάζεηα. Οη άλζξσπνη πνπ πεξλνχζαλ, ζηέθνληαλ 

θαη παξαθνινπζνχζαλ κε πξνζνρή ηη γηλφηαλ. Φάλεθε πξαγκαηηθά φηη ε performance, 

θαηάθεξε λα ηξαβήμεη ηα βιέκκαηα θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξαζηηθψλ. Χζηφζν, απηφ πνπ 

έιεηπε απφ ηελ δηαδήισζε, θαηά ηε γλψκε κνπ, ήηαλ ε ςπρή θαη ε ζχλδεζε κε ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε πνξεία. Ήηαλ ζρεδφλ φιεο γπλαίθεο πνπ 

δηαδήισλαλ κε ηνλ ίδην ζηφρν, γηα ηνλ ίδην ιφγν, ηα ίδηα ηδαληθά θαη γηα ηηο ίδηεο θνηλσληθέο 

αιιαγέο. Χζηφζν, έπεηηα απφ ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο, 

θάλεθε φηη απηφ πνπ ηνπο έιεηπε ήηαλ ε θνηλή «γιψζζα» κε θάπνηνπο απφ ηνπο 

νξγαληζκνχο, πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηή ηε πξνζπάζεηα. Έλησζαλ δειαδή, φηη θάπνηεο 

θνξέο αλαπαξάγνληαλ θαη αθνχγνληαλ θελά ζιφγθαλ. Χζηφζν, ε ζεκεξηλή εκέξα 
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απνηέιεζε γηα φινπο καο έλα αθφκα «κάζεκα» θαη κηα αθφκε ζεκαληηθή εκπεηξία ζρεηηθά 

κε ηε πνξεία πνπ πξέπεη λα ηξαβήμνπλ νη γπλαίθεο ζαλ ζχλνιν θαη ηε δνπιεηά πνπ πξέπεη 

λα γίλεη απφ φινπο καο, ψζηε λα επηηεπρζεί κηα πξαγκαηηθή θνηλσληθή αιιαγή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Κεθάιαην 6ν: Δπξήκαηα έξεπλαο  

 

 Μέζσ ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, δηαπηζηψζεθαλ θαη 

παξαηεξήζεθαλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νκάδαο ησλ Μαληαιέλαο, ηα νπνία 

θαζνξίδνπλ ηε πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηνπο σο πνιηηηθή, θνηλσληθή θαη ζεαηξηθή νκάδα, θαη 

πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ.  

 πγθεθξηκέλα, φπσο αλαθέξζεθε, ε εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε ηφζν ηε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε ζηα εξγαζηήξηα ησλ Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα, θαη ηελ θαηαγξαθή ζε 

πξνζσπηθφ εκεξνιφγην, πξαγκαηνπνηψληαο παξάιιεια δχν ζπλεληεχμεηο ζε εκςπρψηξηα 

θαη κέινο ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα, ελψ παξάιιεια, κνίξαζε 

εξσηεκαηνιφγηα ζε κέιε θαη εκςπρψηξηεο ησλ νκάδσλ Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα, αιιά 

θαη ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ. Δ εξεπλήηξηα επέιεμε ηηο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο, 

πξνθεηκέλνπ κέζσ ηνπ ζπλδπαζκνχ ηνπο, λα επηθέξεη κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη 

εγθπξφηεηα ζηελ έξεπλά ηεο αιιά θαη γηα λα ζπιιέμεη φζα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κπνξνχζε 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα. Απζηπρψο, απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζηάιζεθαλ, 

επηζηξάθεθαλ κφλν ηξία, δχν απφ κέιε ηεο νκάδαο ηεο Μπνιφληα, θαη έλα απφ ηελ 

εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο ηνπ Νεπάι. Δ παξνχζα έξεπλα ζπλέπεζε κε ηε 

δηνξγάλσζε ελφο Φεζηηβάι ησλ Μαληαιέλαο ζηελ Εζπαλία, κε απνηέιεζκα ε πιεηνλφηεηα 

ησλ γπλαηθψλ λα κελ έρεη ην ρξφλν λα αζρνιεζεί κε ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ. Χζηφζν, ε εκςπρψηξηα, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμεη φζεο πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο κπνξνχζε, ρξεζηκνπνίεζε ζηελ έξεπλά ηεο θαη άηππεο ζπδεηήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε παξακνλή ηεο ζηελ Εηαιία, κεηαμχ ηεο ίδηαο θαη αηφκσλ 

(κειψλ θαη εκςπρψηξηαο) ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα. Μέζσ απηψλ ησλ 

εξγαιείσλ θαη ησλ αλαιχζεσλ ηνπο, θάλεθε φηη νη νκάδεο ησλ Madalenas απνηεινχλ κηα 

πνιχ θαηλνχξγηα δηαδηθαζία, κηα δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο ηνπ εαπηνχ, ηεο θνηλσληθήο ζέζεο 

θαη ησλ θαηαπηέζεσλ ηεο γπλαίθαο, έλαλ ρψξν γηα εθηεηακέλε έξεπλα, κηα δηαδηθαζία ρσξίο 

ζαθήο ζηφρνπο θαη βήκαηα θάζε θνξά. Ώπηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, ηα εξγαζηήξηα ησλ 

Μαληαιέλαο λα ζηεξίδνληαη θαη λα εμειίζζνληαη κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο, 

αθεγήζεηο θαη νπζηαζηηθά ηηο δσέο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαη κέζσ φισλ απηψλ λα 

θαζνξίδνληαη θάζε θνξά νη ζηφρνη θαη νη πξνζαλαηνιηζκνί ησλ εξγαζηεξίσλ ηνπο. Ώλ 

κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε καο φηη ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, βαζίδεηαη ζηα πξνζσπηθά 

βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, κπνξνχκε εχθνια λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη 
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νκάδεο ησλ Μαληαιέλαο επηηπγράλνπλ απηφ ην ζθνπφ, αθνχ απνηεινχλ κηα πνιχ 

πξφζθαηε πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο γπλαηθείαο θνηλφηεηαο, ε νπνία ηψξα 

πξσηναλαθαιχπηεη ηηο αλάγθεο, ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ζηφρνπο ηεο, πνπ ζηεξίδνληαη 

θαη θαζνξίδνληαη βέβαηα θαη απφ ην αληίζηνηρν θνηλσληθφ πιαίζην. Βλδηαθέξνλ κάιηζηα, 

παξνπζηάδεη θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ νκάδσλ Μαληαιελαο ηεο Απηηθήο θνηλσλίαο κε απηή 

ηνπ Νεπάι, γεγνλφο πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ. Ώπηφ πνπ ςάρλνπλ νη γπλαίθεο κέζσ ηεο 

νκάδαο Μαληαιέλαο είλαη λα αλαθαιχςνπλ πνην είλαη ην θνηλφ ηνπο ζεκείν ζαλ γπλαίθεο, 

θαη πνην φρη. Βθεί θξχβεηαη θαη φιε ε νπζία, φπσο ραξαθηεξηζηηθά, αλέθεξε θαη ε 

εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο ηεο Μπνιφληα. Σν πην δπλαηφ εξγαιείν πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο 

απηέο νη γπλαίθεο είλαη ην ζέαηξν θαη ε αηζζεηηθή ηνπ. Ώπηφ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

είλαη θαη ην θιεηδί γηα ηε δηαδηθαζία εμεξεχλεζεο ηνπ εαπηνχο ηνπο, ηε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηε 

θνηλσλία θαη θπζηθά ηελ έθζεζε ησλ πξνζαλαηνιηζκψλ ηνπο ζην επξχ θνηλφ. Μέζσ ηνπ 

ζεάηξνπ νη γπλαίθεο, έρνπλ ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνχλ, λα αλαθαιχςνπλ πξάγκαηα γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο, ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαη ησλ ίδησλ ζηε θνηλσλία αθφκα θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πξάγκαηα, ηδέεο, θαη πεπνηζήζεηο πνπ θξχβνληαη βαζηά κέζα ηνπο. 

Μέζσ ηνπ ζεάηξνπ, νη ίδηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθαιχςνπλ ή λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

πιαίζην ζην νπνίν ζα κπνξέζνπλ λα γίλνπλ πην ζπλεηδεηνπνηεκέλεο. Βλδηαθέξνλ κάιηζηα 

παξνπζηάδεη θαη ην γεγνλφο φηη κε ηε ρξήζε ησλ παγσκέλσλ εηθφλσλ ζηα εξγαζηήξηα ησλ 

Μαληαιέλαο ζηε Μπνιφληα, νη γπλαίθεο κφλν θαη κφλν θνηηάδνληαο ηηο εηθφλεο ησλ άιισλ, 

θαηάθεξλαλ λα δνπλ ζρεδφλ πάληνηε ηνλ εαπηφ ηνπο κέζα ζε απηέο. Φάλεθε δειαδή φηη ην 

ζέαηξν γηα ηηο ίδηεο απνηειεί κηα δηαδηθαζία κεηακφξθσζεο, κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

ε θάζε κηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηνλ εαπηφ ηεο απφ ηελ νπηηθή ησλ άιισλ. Κάζε θνξά, 

ην ζέαηξν απνηειεί ην κέζν, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη γπλαίθεο ησλ Μαληαιέλαο εθθξάδνπλ ηνλ 

εαπηφ ηνπο, θνηλσληθά, ζεμνπαιηθά, πνιηηηθά, θαη ην εθζέηνπλ ζην θφζκν. Σφηε νη 

Μαληαιέλαο έρνπλ πεηχρεη. Βίλαη κάιηζηα ελδηαθέξνλ φηη ζηε street performance πνπ έγηλε 

απφ ηελ νκάδα Μαληαιέλαο ηελ 25ε Ννεκβξίνπ, νη γπλαίθεο, ζχκθσλα κε ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπο καξηπξίεο, δελ έλησζαλ απνιχησο άλεηα κε απηή, θαζψο δελ ήηαλ θάηη ην νπνίν 

πήγαζε απφ ηε πξνζσπηθή ηνπο δνπιεηά, απφ ηηο εκπεηξίεο, ηα βηψκαηα, ηηο ηδέεο, ηηο 

ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο αιιά νπζηαζηηθά απνηεινχζε κηα πξνζπκθσλεκέλε 

παξάζηαζε, πνπ ζα γηλφηαλ απφ φιεο ηηο Μαληαιέλαο ζηνλ θφζκν σο δηακαξηπξία γηα ηελ 

γπλαηθεία βία (25ε Ννεκβξίνπ= Ηκέξα θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθώλ). Γηα ηηο Μαληαιέλαο 

ζηφρνο δελ είλαη λα θαηαζθεπάζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα ηέιεηα αηζζεηηθά θαη 

ζθελνζεηεκέλε παξάζηαζε, αιιά λα εθθξαζηνχλ, λα δνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ζε απηφ πνπ 
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θάλνπλ, λα κηιήζνπλ γηα ηηο γπλαηθείεο θαηαπηέζεηο, λα βξνπλ απηά πνπ ηηο ρσξίδνπλ θαη ηηο 

ελψλνπλ θαη λα εκβαζχλνπλ πεξεηαίξσ κέζα ζηε κεζνδνινγία ηνπ Θ.η.Κ. 

 Βπηπιένλ, κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θάλεθε φηη φια ηα άηνκα 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο Μαληαιέλαο, εκςπρψηξηεο θαη κέιε, είραλ ήδε αζρνιεζεί ζην 

παξειζφλ κε ην Θ.η.Κ θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ. Σν εξψηεκα ινηπφλ πνπ πξνθχπηεη απφ 

απηφ είλαη ην θαηά πφζν κπνξνχλ γπλαίθεο κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα ηέηνηα νκάδα θαη αλ πξάγκαηη ην Θ.η.Κ κπνξεί ζηε πξάμε λα είλαη 

ηφζν αλνηρηφ φζν ππνζηεξίδεηαη ζηε ζεσξία. Βίλαη κάιηζηα εληππσζηαθφ φηη ε νκάδα 

Μαληαιέλαο ζηε Μπνιφληα, απφ ηε ζηηγκή πνπ απνθάζηζαλ λα αλνίμνπλ ηελ ήδε 

ππάξρνπζα νκάδα ψζηε λα πξνζηεζνχλ ζε απηή θαηλνχξγηα κέιε, πνπ πηζαλφλ λα 

πξνέξρνληαη απφ άιια πεξηβάιινληα, άξρηζε λα έρεη δηάθνξα πξνβιήκαηα νξγάλσζεο θαη 

φρη κφλν. Πάλσ ζε απηφ ε εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο, ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα ζα έπξεπε λα 

είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Θ.η.Κ θαη δεδνκέλνπ φηη είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα ζηεζεί κηα νκάδα, ηδηαίηεξα απφ ην κέξνο ηνπ νξγαλσηή, εκςπρσηή, έλα 

άλνηγκα ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη θαηαζηξνθή ηεο πξνεγνχκελεο πξνζπάζεηαο. Δ ίδηα 

ζεσξεί απφ ηελ εκπεηξία ηεο, φηη είλαη πνιχ εχθνιν έλα άηνκν λα εληππσζηάδεηαη ζηελ αξρή 

αιιά έπεηηα λα αλαθαιχςεη φηη δελ είλαη αθξηβψο απηφ πνπ ςάρλεη. Γηα απηφ ην ιφγν, ε 

Giulia Allegrini, ζεσξεί φηη θαιφ ζα ήηαλ πξηλ θάπνηνο εηζέιζεη ζε κηα ηέηνηα νκάδα, λα 

παξαθνινπζήζεη πξψηα κηα παξάζηαζε, λα ζπκκεηάζρεη ζε έλα εξγαζηήξην θαη έπεηηα λα 

απνθαζίζεη αλ ζέιεη λα ζπλερίζεη. χκθσλα, κε έλα κέινο ηεο νκάδαο ηεο Μπνιφληα, φηαλ 

ε νκάδα άλνημε γηα λα πξνζηεζνχλ λέα κέιε, ράζεθε ην «εκείο» πνπ κε δπζθνιία είραλ 

θηηάμεη νη πξνεγνχκελεο γπλαίθεο, αθνχ δηθαηνινγεκέλα, ε δπλακηθή ηεο νκάδαο άιιαμε. 

Γηα ηελ ίδηα, ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε θαη αλάπηπμε κηαο ηέηνηαο νκάδαο, φπσο είλαη 

νη Μαληαιέλαο, είλαη ε χπαξμε θαη ε αλαγλψξηζε ελφο θαη κφλν εκςπρσηή – δεκνθξαηηθνχ 

αξρεγνχ, φπσο ε ίδηα ηελ νλνκάδεη. Με ιίγα ιφγηα, ν ξφινο ηνπ εκςπρσηή είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο γηα ηελ ζηαζεξφηεηα, ηελ εμέιημε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο νκάδαο. χκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ηεο Giulia Allegrini, εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο ζηε Μπνιφληα, 

θαίλεηαη φηη ε ίδηα δίλεη κεγάιν βάξνο ζηηο ίδηεο ηηο γπλαίθεο-κέιε ηεο νκάδαο, αμηνπνηψληαο 

ηηο πηζαλέο απαληήζεηο, ζθέςεηο θαη ηδέεο ηνπο. Πάληνηε ε ίδηα, πξνζπαζεί λα 

εμηζνξξνπήζεη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη λα θάλεη θαιέο θαη εχζηνρεο 

εξσηήζεηο, δηφηη κφλν κέζα απφ απηέο κπνξεί λα αλνίμεη κηα θαηλνχξγηα δηαδηθαζία. Με 

βάζε ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή, θάλεθε φηη ε μεθάζαξε ηδηφηεηα ηνπ 

εκςπρσηή είρε κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νκάδα, θαζψο, ζην εξγαζηήξην, ην νπνίν εκςχρσζε 
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έθηαθηα ε Luciana Talamonti, πξνθεηκέλνπ λα δείμεη ηε street performance, ηα κέιε θάλεθε 

φηη έραζαλ ην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο θαη δελ έλησζαλ άλεηα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. Αειαδή, 

φρη κφλν έθαλαλ θάηη ην νπνίν δελ ζήκαηλε θάηη γηα ηηο ίδηεο, αιιά παξάιιεια, φπσο νη ίδηεο 

εθκπζηεξεχηεθαλ αξγφηεξα, έλησζαλ άζρεκα πνπ ε  αξρεγφο ηνπο δελ ήηαλ παξνχζα. 

Βίλαη ινηπφλ, φπσο θαη ζε φιεο ηηο ζεαηξηθέο-θνηλσληθέο νκάδεο, βαζηθή ε ηδηφηεηα ηνπ 

εκςπρσηή θαη ν μεθάζαξνο ξφινο ηνπ, θαη εηδηθά ζε κηα ηέηνηα νκάδα, ε νπνία ηψξα 

πξσηναλαθαιχπηεη ηηο δπλακηθέο, ηηο αλάγθεο, ηνπο ζηφρνπο, ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο 

πξνζεγγίζεηο ηεο.  

 Βπηπιένλ, ηφζν απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, φζν θαη απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα θάλεθε φηη νη 

νκάδεο ησλ Μαληαιέλαο απνηεινχλ κηα δηαδηθαζία εληαηηθήο δνπιεηάο, κηα δηαδηθαζία πνπ 

πξνυπνζέηεη ζα ιέγακε ζπλέπεηα θαη επζχλε απφ φια ηα κέιε ηεο. Αεδνκέλνπ φηη ζηφρνο 

ηνπο δελ είλαη ε ηειηθή παξάζηαζε, αιιά κηα ζπλερφκελε εζσηεξηθή δηαδηθαζία – 

εμεξεχλεζε, νη ηαθηέο ζπλαληήζεηο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη απαξαίηεηεο. 

Χζηφζν, θάλεθε φηη απηφο ήηαλ θαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο, γηα ηνπο νπνίνπο ε 

νκάδα ησλ Μαληαιέλαο ζηε Μπνιφληα, πεξλνχλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή κηα θξίζε. Ώπηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη θάπνηα απφ ηα κέιε αηζζάλνληαη απηή ηελ αλάγθε γηα ηαθηέο ζπλαληήζεηο, 

ελψ άιια ιφγσ ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ππνρξεψζεσλ ληψζνπλ θάπνηεο 

θνξέο, πίεζε λα αζθείηαη κέζα απφ ηελ νκάδα. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη ε εμηζνξξφπεζε, ηεο επαγγεικαηηθήο, πξνζσπηθήο θαη αθηηβηζηηθήο απηήο πξνζπάζεηαο 

γηα ηηο γπλαίθεο, θάπνηεο θνξέο θαίλεηαη δχζθνιε. Ίζσο θαη πάιη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη νη θνηλσληθνί ξφινη πνπ έρνπλ αλαιάβεη, αθφκα θαη νη γπλαίθεο ησλ Μαληαιέλαο, είλαη 

ηφζνη πνιινί, πνπ δπζθνιεχνληαη λα ηνπο δηαρεηξηζηνχλ, αθφκα θαη αλ είλαη απηφ πνπ 

αθξηβψο πξνζπαζνχλ νη ίδηεο λα θαηαξξίςνπλ.  

 Παξάιιεια, κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο θαηαγξαθέο ηεο εξεπλήηξηαο, θάλεθε φηη ε νκάδα 

ησλ Μαληαιέλαο θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπο απνηεινχλ κηα πνιχ μερσξηζηή θαη κνλαδηθή 

δηαδηθαζία, θαη απηφ γηαηί νη αλάγθεο ησλ γπλαηθψλ είλαη ηφζν δηαθνξεηηθέο απφ άιιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο, ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία. Ώπηφ είλαη άιισζηε θαη ην ζεκείν εμεξεχλεζήο 

ηνπο, λα αλαθαιχςνπλ δειαδή πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ ηνπο πιαίζην. Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχλ νη νκάδεο Μαληαιέλαο, 

ζα κπνξνχζαλ κε επθνιία λα πξνζαξκνζηνχλ ζε άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο, αθνχ ε 

θπξίαξρε ιέμε «θαηαπίεζε» ελππάξρεη παληνχ, αιιά φρη απηνχζηα. 
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 Έλα άιιν ζεκαληηθφ εχξεκα πνπ πξνέθπςε κέζα απφ ηε ζπλέληεπμε θαη ην πξνζσπηθφ 

εκεξνιφγην ηεο εξεπλήηξηαο, είλαη ε δπζθνιία πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο 

Μαληαιέλαο, ηεο Μπνιφληα λα κεηαθξάζνπλ κηα πξνζσπηθή ηνπο δηαδηθαζία ζε θνηλσληθή- 

ζπιινγηθή. πγθεθξηκέλα, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Οπξάλην Σφμν ησλ Βπηζπκηψλ27, απφ 

ηελ εκςπρψηξηα ηεο νκάδαο, παίξλνληάο ην απφ ηε ςπρνινγηθή ζθνπηά, θάπνηα απφ ηα 

κέιε ηεο νκάδαο έθιαςαλ, ελψ θάπνηα άιια αηζζάλζεθαλ άβνια κε απηή ηνπο ηελ 

αληίδξαζε θαη αληηζηάζεθαλ ζε απηή ηε ηερληθή. Γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε 

ππελζχκηζε φηη ε νκάδα δελ απνζθνπεί ζην λα κειεηήζεη κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζσπηθή 

ζρέζε αιιά λα δεη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο - θαηαπηέζεηο ζηε θνηλσλία. Χζηφζν, πνιχ 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ νκάδσλ ηεο Μπνιφληα κε απηή ηνπ Νεπάι, 

θαζψο ζχκθσλα κε ηηο απαληήζεηο ηεο εκςπρψηξηαο ηνπ Νεπάι, θάλεθε φηη ηα κέιε έρνπλ 

κηιήζεη κεηαμχ ηνπο γηα φια ηα είδε βίαο πνπ έρνπλ βηψζεη, έρνπλ κνηξαζηεί ηζηνξίεο 

βηαζκνχ, έρνπλ πξνθαιέζεη ε κηα ηελ άιιε, έρνπλ αλαζεσξήζεη λφξκεο κε ηηο νπνίεο έρνπλ 

γελλεζεί θαη έρνπλ θιάςεη φιεο καδί. Με βάζε ηα παξαπάλσ, ζα κπνξνχζακε λα 

ζπκπεξάλνπκε, είηε φηη ην πεξηβάιινλ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηελ νκάδα ηνπ Νεπάι είλαη 

πην αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθφ, είηε φηη ν θφβνο θαη ε δπζθνιία λα κεηαθξάζνπλ ηα άηνκα 

ηα πξνζσπηθά δεηήκαηα ζε θνηλσληθά ζπκβαίλεη πεξηζζφηεξν ζηα δπηηθά δεηήκαηα θαη 

πξνβιήκαηα. Βλδηαθέξνλ κάιηζηα παξνπζηάδεη ην γεγνλφο, φηη ηε δεχηεξε απηή άπνςε είρε 

θαη ν ίδηνο ν Boal, φηαλ πξψηε θνξά αλαγλψξηζε απηφ ην γεγνλφο ζηελ Βπξψπε, φηαλ 

δνχιεςε κε κηα νκάδα εζνπνηψλ.  

 Βπηπιένλ, κέζσ ηεο ζχγθξηζεο ησλ απαληήζεσλ ηεο γπλαίθαο απφ ην Νεπάι θαη ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηελ Εηαιία, σο πξνο ηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ζαλ νκάδα, θάλεθε φηη νη 

δπζθνιίεο ησλ κελ (Εηαιίδσλ), ήηαλ σο πξνο ην νξγαλσηηθφ θνκκάηη, δειαδή ηηο ψξεο θαη 

ηηο εκέξεο ζπλάληεζήο ηνπο, ελψ αληίζεηα ε νκάδα απφ ην Νεπάι, είρε λα μεπεξάζεη 

νπζηαζηηθά θαη έληνλα θαηαπηεζηηθά εκπφδηα πνπ πξνέθππηαλ απφ ηελ παηξηαξρηθή 

θνηλσλία, ζηελ νπνία δνπλ. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηεο Julia Scharinger, ε 

ηέρλε ζην Νεπάι θαη ε ζεαηξηθή ζθελή θπξηαξρείηαη απφ ηελ αλδξηθή εγεζία θαη 

ηνπνζεηείηαη κέζα ζε κηα βαζηά παηξηαξρηθή θαη απνθιεηζηηθή, πεξηραξαθσκέλε θνηλσλία. 

Τπάξρνπλ δειαδή θσλέο, πνπ πηζηεχνπλ φηη νη γπλαίθεο δελ κπνξνχλ λα παξάγνπλ 

θαιιηηερληθή δνπιεηά απφ κφλεο ηνπο θαη νη ζειπθνί ραξαθηήξεο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ Νεπάι ζπλήζσο αθνινπζνχλ ζηεξεφηππα ηεο «κεηέξαο», ηεο 

                                                           
27
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«βαζίιηζζαο», θαη ησλ «πνξλψλ». Πνιινί ζπλάδεξθνί ηνπο άλδξεο έρνπλ αηζζαλζεί έληνλα 

αλαζθαιείο θαη αληαγσληζηηθνί πξνο ζηηο δηθέο ηνπο ηαπηφηεηεο θαη νπηηθέο απφ νκάδεο 

γπλαηθψλ εζνπνηψλ θαη αθηηβηζηψλ, πνπ κηινχλ κφλν γηα ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, θαη εκπεηξίεο.  

Έρνπλ ρξεηαζηεί ζχκθσλα κε ηελ ίδηα ζπλερείο θαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα ρηηζηεί θαη 

λα δεκηνπξγεζεί ε ππνζηήξημε θαη ν δηάινγνο ζε απηέο ηηο ακθηζβεηήζεηο. Βλψ θάπνηνη 

άλδξεο ζπλάδεξθνη ηνπο, ηηο έρνπλ ππνζηεξίμεη, αθφκα ππάξρνπλ θαη θσλέο ζπλαδέξθσλ 

ηνπο πνπ αλαπαξάγνπλ ηνλ ζεμηζκφ θαη ηνλ παηξηαξρηζκφ ηνπ εγεηηθνχ κέξνπο ηεο 

θνηλσλία ηνπ Νεπάι. Βίλαη εληππσζηαθή ε δηαθνξνπνίεζε ζηα πξνβιήκαηα, αλάκεζα ζηελ 

νκάδα ηεο Απηηθήο θνηλσλία θαη απηή ηνπ Νεπάι, αθνχ ε κελ πεξηνξίδεηαη ζηελ έιιεηςε 

ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηεξίσλ θαη ησλ νξγαλσηηθψλ πξνβιεκάησλ ελψ ε δε έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ζθιεξά, βαζηά ξηδσκέλα θαη θαηαπηεζηηθά δεηήκαηα. 

 Παξάιιεια, κέζα απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, θάλεθε φηη φιεο νη νκάδεο ησλ 

Μαληαιέλαο, φζν δηαθνξεηηθέο θαη αλ είλαη νη ίδηεο, ε θνηλσλία, ην πνιηηηζηηθφ, νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηζηηθφ ηνπο πιαίζην, ηα είδε ησλ θαηαπηέζεσλ, κε ηα νπνία αζρνινχληαη είλαη 

ζρεδφλ ίδηα. πγθεθξηκέλα, φιεο νη νκάδεο, ζηα εξγαζηήξηα ηνπο θαηαπηάλνληαη κε ηνλ 

θαζεκεξηλφ ζεμηζκφ ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο ζθαίξαο, ηελ αληζφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ 

ηνπο ρψξν, ηε ζεμνπαιηθή θαη θπιεηηθή βία αιιά θαη ηνλ ζεμηζκφ θαη ηελ αληζφηεηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζηε ζεαηξηθή ζθελή. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα ζπκπεξάλνπκε φηη παξφιν 

πνπ νη γπλαίθεο κεηαμχ ηνπο δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, ηαπηφρξνλα, νη αληζφηεηεο θαη νη 

θαηαπηέζεηο πνπ πθίζηαληαη είλαη έλα νηθνπκεληθφ θαηλφκελν, έλα θαηλφκελν πνπ μεθηλά ήδε 

απφ ηε Γέλεζε ηεο Βχαο, θαη επεθηείλεηαη ζε φινπο ηνκείο, αθνχ εληζρχεηαη απφ ηελ 

αλδξνθξαηνχκελε θαη παηξηαξρηθή θνηλσλία.  

 Βπηπιένλ, παξαηεξήζεθε, κέζα απφ ηηο θαηαγξαθέο ηεο εξεπλήηξηαο ζην πξνζσπηθφ 

εκεξνιφγην, φηη ε νκάδα ησλ Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα, θαηαπηάλεηαη ζπρλά κε δεηήκαηα 

θαηαπίεζεο κέζα ζην νηθνγελεηαθφ πιαίζην. Χζηφζν, θαζψο ην πην ζχλεζεο κνληέιν 

νηθνγέλεηαο είλαη απηφ κε κηα γπλαίθα, έλαλ άλδξα θαη ηα παηδηά, ε νκάδα δελ αζρνιείηαη 

εχθνια κε άιια κνληέια, φπσο απηφ κηαο κφλεο γπλαίθαο, ή κηαο γπλαίθαο κφλεο κε έλα 

παηδί, ή ηε ζρέζε κεηαμχ δπν γπλαηθψλ. χκθσλα κε ηηο απαληήζεηο, κηαο απφ ηηο 

ζπκκεηέρνπζεο ηεο νκάδαο, θάλεθε φηη ζηελ νκάδα ππάξρεη έλαο θφβνο, έλαο δηζηαγκφο 

γηα ηα δηαθνξεηηθά κνληέια, ίζσο επεηδή δελ ηηο αθνξά άκεζα. Χζηφζν, ην γεγνλφο απηφ 

είλαη άμην πξνο εμεξεχλεζε, θαζψο ζεσξεηηθά, κέζα ζην πιαίζην ησλ Μαληαιέλαο, νη 

γπλαίθεο πξνζπαζνχλ λα αλαζεσξήζνπλ θαη λα αιιάμνπλ ηε θνηλσληθή ζέζε ηεο γπλαίθαο, 

λα εληζρχζνπλ ηελ ειεπζεξία επηινγήο ηνπο, αιιά θαη λα θαηαξξίςνπλ ην έλα θαη κνλαδηθφ 
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ππάξρνλ κνληέιν νηθνγέλεηαο. Παξφια απηά, ζηε πξάμε νη ίδηεο γπλαίθεο δηζηάδνπλ λα 

αζρνιεζνχλ κε δεηήκαηα πνπ δελ ηηο αθνξά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν αιιά αθνξά ηε 

γεληθφηεξε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηε θνηλσλία. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα πνχκε φηη νη ίδηεο 

εληζρχνπλ αζπλείδεηα θαη έκκεζα ηελ χπαξμε θαη ηελ απνδνρή ελφο κνληέινπ νηθνγελείαο; 

 Παξάιιεια, σο πξνο ην εξψηεκα πνπ ηέζεθε ηφζν ζηηο ζπλεληεχμεηο, φζν θαη ζηα 

εξσηεκαηνιφγηα θαη ηηο άηππεο ζπδεηήζεηο, ζρεηηθά κε ηελ αληαλάθιαζε ησλ εκπεηξηψλ πνπ 

βίσζαλ νη γπλαίθεο κέζσ ζησλ Μαληαιέλαο, ζηε πξαγκαηηθή ηνπο δσή,  θάλεθε απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο φηη ε αιιαγή είρε λα θάλεη θπξίσο κε ηε ζέζε θαη ηελ εηθφλα ηνπο ζηε 

θνηλσλία, ηνλ ηξφπν πνπ αλαπαξάγνπλ αζπλείδεηα απηφ πνπ ηνπο έρνπλ επηβάιιεη, αιιά 

θαη κε ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο ηαπηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ε θνηλή ηνπο ιέμε ήηαλ ε «δχλακε», 

δειαδή νη ίδηεο αηζζάλζεθαλ έπεηηα απφ ηελ εκπεηξία πνπ βίσζαλ ζηελ νκάδα, πην δπλαηέο 

λα αληηκεησπίζνπλ ην θαζεκεξηλφ ζεμηζκφ, ηε ζεμνπαιηθή θαη θπιεηηθή βία, λα 

επαλαπξνζδηνξηζηνχλ, λα αλαζεσξήζνπλ ηηο αμίεο, ηηο λφξκεο θαη ηνπο ραξαθηήξεο, λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα πην πνηθηιφκνξθν θαη βαζχ ηνπίν γπλαηθψλ ραξαθηήξσλ ζηε 

θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη ηειηθά λα «ηζαιαθψζνπλ» ηελ κέρξη ηφηε εηθφλα ηνπο πξνο ηνλ 

εμσηεξηθφ θφζκν θαη ην θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν. Βληχπσζε κάιηζηα πξνθαιεί ην γεγνλφο 

φηη κε ην πέξαο ηνπ θάζε εξγαζηεξίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο, νη γπλαίθεο πνιιέο 

θνξέο αλέθεξαλ ηηο ιέμεηο δύλακε, ελδπλάκσζε, θαη απνδπλάκσζε. Φάλεθε δειαδή, φηη 

απηφ πνπ έρνπλ αλάγθε φιεο νη γπλαίθεο ησλ Μαληαιέλαο αλεμαηξέησο, είλαη έλαο ρψξνο 

ψζηε λα εθθξάζνπλ ηε δπλακηθφηεηα πνπ θξχβνπλ κέζα ηνπο θαη λα θαηαθέξνπλ λα ηελ 

απειεπζεξψζνπλ ζηε πξαγκαηηθή ηνπο δσή ρσξίο δηζηαγκφ ή θφβν.  

 Πνιχ ζεκαληηθή αλαθάιπςε γηα ηε παξνχζα έξεπλα, ήηαλ θαη ν ξφινο πνπ παίδεη ην 

γπλαηθείν ζψκα, ζηε δηαδηθαζία ησλ Μαληαιέλαο θαη ηα εξγαζηήξηα ηνπο. πγθεθξηκέλα, 

θάλεθε, ηφζν κέζα απφ ηα εξγαζηήξηα φζν θαη απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εξσηψκελσλ, ν 

πξσηαγσληζηηθφο ξφινο πνπ θαηέρεη ην ζψκα. Σν ζψκα γηα ηηο ίδηεο, απνηειεί ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε, ηαπηφρξνλα ην κέζν θαηάξξηςεο ιαζεκέλσλ ηδεψλ γηα ηε γπλαίθα 

ζηε θνηλσλία αιιά θαη ην κέζν αλαθάιπςεο ηνπ εαπηνχ θαη ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο απηψλ ησλ 

γπλαηθψλ. Βηδηθφηεξα, νη ίδηεο ζεσξνχλ φηη, ην γπλαηθείν ζψκα ρξεζηκνπνηείηαη άδνια απφ 

ηα πεξηνδηθά θαη ηηο εθεκεξίδεο, πξνβάιινληαο θαη εληζρχνληαο έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν 

πξφηππν, ην νπνίν θαηαπηέδεη απξνθάιππηα ηε γπλαηθά ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία αιιά 

ηαπηφρξνλα γηα ηηο ίδηεο θαη ηε δνπιεηά ηνπο είλαη ην εξγαιείν, κε ην νπνίν εξγάδνληαη 

εληαηηθά θαη ζπλερψο, ψζηε λα εμεξεπλήζνπλ ηηο ζπλδέζεηο ηνπο κε απηά, θαη ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο.  Βηδηθά, γηα ηηο Μαληαιέλαο ηνπ Νεπάι, ην γπλαηθείν ζψκα ζχκθσλα 
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κε ηελ εκςπρψηξηα ηνπο, απνηειεί γηα ηε θνηλσλία ηνπο έλα κεγάιν ηακπνχ, κε απνηέιεζκα 

ηα γπλαηθεία ζψκαηα καδί κε ηε ζεμνπαιηθφηεηα λα ζησπνχλ, λα ζηγνχλ. Γηα ηηο ίδηεο, κφλν 

θαη κφλν ε ελαζρφιεζε κε ηα ζψκαηά ηνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή επαλαζηαηηθή πξάμε. 

Βλδηαθέξνλ κάιηζηα παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη, ηα κέιε ηεο Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα, κε 

βάζε ηηο θαηαγξαθέο ζε πξνζσπηθφ εκεξνιφγην απφ ηελ εξεπλήηξηα, θάλεθε φηη ληψζνπλ 

πνιχ άλεηα φρη κφλν κε ηα ζψκαηά ηνπο αιιά θαη κε ηα ζψκαηα ησλ άιισλ γπλαηθψλ. ε 

θάζε μεθίλεκα εξγαζηεξίνπ, ε εκςπρψηξηα επέιεγε σο άζθεζε πξνζέξκαλζεο, ηε δνπιεηά 

κε ην ζψκα θαη ηε θίλεζε απηνχ, αιιά θαη κε ηελ ελίζρπζε ηεο εμνηθείσζεο κε ηα ζψκαηα 

ησλ άιισλ. Βπηπιένλ, νη ζπκκεηέρνπζεο έλησζαλ ηφζν ηζρπξά ηα ζψκαηά ηνπο πνπ πνιιέο 

θνξέο, επέιεγαλ ηε θίλεζε αληί γηα ηηο ιέμεηο. Φαηλφηαλ δειαδή φηη είραλ πιένλ ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηελ επηινγή λα εθθξαζηνχλ κε ηε ρξήζε ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ θηλήζεσλ ηνπ 

παξά κε ηελ εθθνξά ηνπ ιφγνπ.  

 Μηα επηπιένλ αλαθάιπςε, πνπ ρξήδεη κειέηεο είλαη ε ζχλδεζε ησλ Μαληαιέλαο, κε ην 

θεκηληζκφ.  πγθεθξηκέλα, είλαη απνδεθηφ απφ φιεο ηηο γπλαίθεο, ε άκεζε ζχλδεζή ηνπο, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο «απνδεηθηηθφ ζηνηρείν» ηε ιέμε «ηζηνξία». Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί ν 

θεκηληζκφο είλαη ππαξθηφο κφλν θαη κφλν επεηδή είλαη δσληαλή ε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηελ 

ηζηνξία, γηα ηελ ηζηνξία ηεο θηλεηνπνίεζεο, γηα ηελ ηζηνξία ησλ αγψλσλ ησλ γπλαηθψλ. ε 

φηη θαη λα θάλνπλ νη Μαληαιέλαο πξνζπαζνχλ λα ην ζπλδένπλ κε ηελ ηζηνξία, θαη λα 

ςάρλνπλ ηε ξηδηθή πνιηηηθή ηνπο δξάζε. Οπζηαζηηθά, απηφ πνπ θάλαλε παιηά νη θεκηλίζηξηεο 

είλαη απηφ πνπ θάλνπλ θαη νη ίδηεο νη Μαληαιέλαο κε ηηο νκάδεο ηνπο. πλδένπλ, δειαδή ην 

ζψκα ηνπο κε ηε ζέζε ηνπο ζηε θνηλσλία. Βθφζνλ δειαδή, ππάξρεη κηα ηζηνξία γπλαίθαο, 

θαη ν θεκηληζκφο είλαη έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γπλαηθείαο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο, 

δελ κπνξεί νη Μαληαιέλαο θαη ε πνιηηηθή ηνπο δξάζε λα κελ ζπλδέεηαη κε ην θεκηληζκφ θαη 

ηε θηινζνθία ηνπ. Οη Μαληαιέλαο είλαη κηα πνιηηηθνθνηλσληθή θίλεζε, αθξηβψο φπσο θαη ν 

θεκηληζκφο. Μπνξεί λα κελ είλαη απηνχζηνο ν θεκηληζκφο φπσο παιηά, πξάγκα πνπ ζα ήηαλ 

αδχλαην λα είλαη, αιιά νη Μαληαιέλαο απνηεινχλ έλα άιιν ηχπν θεκηληζκνχ. Ώπφ ηε ζηηγκή 

πνπ νη γπλαίθεο είλαη ζηηο Μαληαιέλαο, αλαιχνπλ θαη ακθηζβεηνχλ ην παξειζφλ, ηηο 

απφςεηο, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε θνηλσλία ηνπο. Πσο κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ πίζσ θαη λα είλαη 

θεκηλίζηξηεο; Μέζσ ηνπ Θ.η.Κ, νη Μαληαιέλαο πξνζπαζνχλ λα αλαιχζνπλ ηηο ζπζηεκηθέο 

αιιαγέο πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ θαηαπηέζεσλ, λα αζρνιεζνχλ δειαδή κε ηε δφκεζε 

ηνπ παηξηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα ην αιιάμνπλ είλαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα γιψζζα ψζηε λα παξαηεξήζνπλ κε θξηηηθή καηηά θαη λα ζθεθηνχλ, 

μεθηλψληαο απφ παιηά, δειαδή απφ ηελ ηδέα ηνπ θεκηληζκνχ. χκθσλα κε καξηπξίεο ησλ 
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γπλαηθψλ εηδηθά ηεο Βπξψπεο, ζπκβαίλεη ζπρλά ζηε θαζεκεξηλφηεηα άληξεο θαη γπλαίθεο λα 

πηζηεχνπλ φηη ν θεκηληζκφο είλαη αλαρξνληζηηθφ, επεηδή νη γπλαίθεο είλαη ήδε 

ρεηξαθεηεκέλεο. ήκεξα, ινηπφλ είλαη κεγάιε ε αλάγθε, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ λα 

μαλαπάξνπλ ηνλ θεκηληζκφ θαη λα ηνλ επαλαελεξγνπνηήζνπλ ζαλ φξγαλν πάιεο, καδί κε ην 

Θ.η.Κ. Βπνκέλσο, νη γπλαίθεο ησλ Μαληαιέλαο ππεξαζπίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

γπλαηθψλ, φπσο αθξηβψο θάλαλε θαη νη θεκηλίζηξηεο. ε δηαθνξά ηνπ σζηφζν έγθεηηαη ζηα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Οη Μαληαιέλαο έρνπλ έλα δπλαηφ φπιν: ην ζέαηξν. Ο ζηφρνο 

δειαδή είλαη ίδηνο, απιά αιιάδνπλ ηα εξγαιεία. 

 Βλ θαηαθιείδη, κε βάζε ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρηεθαλ απφ ηηο 

άηππεο ζπδεηήζεηο θαη ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή, θάλεθε φηη νη εκπεηξίεο ησλ 

κειψλ θαη ησλ εκςπρσηψλ πνπ έρνπλ απνθνκίζεη κέρξη ζήκεξα, κέζα απφ ηηο νκάδεο ησλ 

Μαληαιέλαο ηνπο, είλαη πνιχ επνηθνδνκεηηθέο θαη αηζηφδνμεο. Οη Μαληαιέλαο γηα ηηο ίδηεο 

απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία κάζεζεο, κηα κεγάιε πξφθιεζε, έλα πεξηβάιινλ 

φπνπ δελ ππάξρεη ινγνθξηζία θαη έιεγρνο κφλν ρψξνο γηα ζέαηξν θαη δξάζε. Μέζσ ησλ 

Μαληαιέλαο, πνιιέο ήηαλ νη γπλαίθεο πνπ ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ε ζθέςε ηνπο δελ ήηαλ 

έλαο κνλφινγνο, θαη αλαθάιπςαλ φηη παξφκνηα δεηήκαηα αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο 

παγθνζκίσο. Ώπηφ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθφ δηφηη πνιιέο γπλαίθεο πηζηεχνπλ ζπρλά φηη ην 

πξφβιεκα είλαη κφλν δηθφ ηνπο. Οη Μαληαιέλαο, απνηεινχλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε ηε 

πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κηαο λέαο παγθφζκηαο γιψζζαο κεηαμχ ησλ γπλαηθψλ. 

Βλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη κάιηζηα θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν πνπ παξαηεξήζεθε 

αλάκεζα ζηα κέιε. Γηα πνιιέο γπλαίθεο, νη Μαληαιέλαο είλαη ε νηθνγέλεηά ηνπο, νη θίινη θαη 

νη ζπλάδεξθνί ηνπο, είλαη ην ζεκείν πνπ ην πάζνο ηνπο, ε αγάπε αιιά αθφκα θαη ν ζπκφο 

θαη ε αλαζηάησζε ζρεηηθά κε ηηο θαηαπηεζηηθέο θαη ζεμηζηηθέο εκπεηξίεο ηνπο δηνρεηεχνληαη 

θαη κεηαιιάζζνληαη. Βίλαη έλα κέξνο γηα λα επνπιψζνπλ θαη λα κεηαιιάμνπλ ηηο πιεγέο 

ηνπο ζε θνπξάγην, ηελ νκνξθηά, ηηο ηέρλεο θαη ηε θνηλσληθή αιιαγή. ηαλ δεηήζεθε ζηηο 

εξσηψκελεο λα πεξηγξάςνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηελ νκάδα ησλ Μαληαιέλαο, 

αθνχζηεθαλ νη  ιέμεηο «καηεπηηθή», «θνηλόηεηα-ζπιινγηθόηεηα», «αλαθάιπςε», 

«ζπληξνθηά», «πξόθιεζε». ιεο απηέο νη ιέμεηο, εθθξάδνπλ ιίγα κφλα απφ ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο, ηηο ηδέεο,  ηηο γλψζεηο, ηηο εκπεηξίεο, ηα αηζζήκαηα, θαη ηηο 

πεξηπέηεηεο, πνπ φιεο απηέο νη γπλαίθεο έρνπλ θεξδίζεη, απνθνκίζεη, θαη βηψζεη κέζα απφ 

ηελ νκάδα ησλ Μαληαιέλαο. 
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Κεθάιαην 7ν: πδήηεζε - Απνηειέζκαηα  

 

 ην θεθάιαην απηφ επηρεηξείηαη κηα ζχληνκε ζεψξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη 

κηα κηθξή πεξηγξαθή απηψλ, κε ζθνπφ λα δηαηππσζνχλ ηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα, νη 

πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα αιιά θαη λα εληζρπζνχλ κε ηελ παξάζεζε 

άιισλ εξεπλψλ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί πάλσ ζε απηή ηε ζεκαηνινγία. 

 πγθεθξηκέλα, κέζα απφ ηε παξνχζα έξεπλα πξνθχπηνπλ πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζε πεξεηαίξσ κειέηεο θαη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηηο νκάδεο ησλ Μαληαιέλαο. 

Μέζα απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε αιιά θαη ηελ εξεπλεηηθή δηεξεχλεζε, ν εξεπλεηήο 

ζπλέιιεμε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο νκάδεο απηέο, ηνπο ζηφρνπο, ηελ πνξεία, ηνπο 

πξνζαλαηνιηζκνχο, ηα βήκαηα, ηε θηινζνθία ηνπο, ηα εξγαιεία θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε θάζε νκάδα, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηνπο, 

αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πεγάδνπλ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ.  

 Βηδηθφηεξα, νη νκάδεο ησλ Μαληαιέλαο απνηεινχλ κηα πξφζθαηε θαη λέα πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο κηαο παγθφζκηαο γπλαηθείαο θνηλφηεηαο θαη γιψζζαο. Οη Μαληαιέλαο, παίδνπλ 

ζέαηξν Φφξνπκ θαη θάλνπλ πνιιή «πεηξακαηηθή εξγαζηεξηαθή» ζεαηξηθή δνπιεηά, φπσο ε 

Barbara Santos, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη, γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

θάλνπλ εθηεηακέλε έξεπλα. Υξεζηκνπνηνχλ πνιιά εξγαιεία απφ ην Θ.η.Κ, φπσο ην Οπξάλην 

Σόμν ησλ Δπηζπκηώλ, θαη πξνζπαζνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ηηο πηζαλέο ρξήζεηο απηψλ ησλ 

ζηνηρείσλ κέζα ζηηο παξαζηάζεηο ηνπο αιιά θαη ζηνηρεία έμσ απφ απηέο. Καηά θάπνην 

ηξφπν ην πεηξακαηηθφ ζεαηξηθφ εξγαζηήξην ηνπο επηηξέπεη λα αηζζάλνληαη ειεχζεξεο θαη λα 

ζπιιακβάλνπλ ηηο έλλνηεο γχξσ απφ ην θαζεηί. Πξσηαξρηθφο ηνπο ζηφρνο, φπσο θάλεθε 

είλαη λα ζπλαληηνχληαη, λα έξρνληαη θνληά, ψζηε λα δνπιεχνπλ καδί γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο 

θαηαπηέζεηο πνπ δέρνληαη. Ώπηφ ζπκβαίλεη, δηφηη νη θαηαπηέζεηο πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ, 

έρνπλ λα θάλνπλ κε απηφ ην βίσκα, ηνπ λα πέθηνπλ ζπλέρεηα ζηα ίδηα ιάζε. Έρνπλ δειαδή 

νη ίδηεο, ζα ιέγακε ηελ αίζζεζε φηη ζπρλά νη γπλαίθεο πέθηνπλ ζε κηα παγίδα, ε νπνία είλαη 

πνιχ βαζηά – βξίζθνληαη μαλά θαη μαλά ζηελ ίδηα ζέζε, ζηελ ίδηα θαηάζηαζε.  

 Σα πην  δπλαηά εξγαιεία ησλ Μαληαιέλαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, είλαη ηφζν ην 

ζέαηξν, φζν θαη ην ζψκα ηνπο, ελψ ε απνθνξχθσζε ηεο δηαδηθαζίαο είλαη φηαλ ηα δπν απηά 

ζηνηρεία ζπλδπάδνληαη. Σν γπλαηθείν ζψκα γηα ηηο Μαληαιέλαο θαηέρεη ην πξσηαξρηθφ ξφιν 

ζηα εξγαζηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζνχλ, αθνχ απνηειεί ην κέζν ηεο 
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κεηακφξθσζεο θαη ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, κηα ζεκαληηθή κεηαθνξά, κηα επαλαζηαηηθή 

πξάμε, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε θνηλσληθή αιιαγή. 

 Παξάιιεια, κέζσ ηεο έξεπλαο αλαδείρζεθε θαη ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ εκςπρσηή ζηελ 

νκάδα ησλ Μαληαιέλαο, θαζψο φπσο θαη ζε φιεο ηηο νκάδεο, έηζη θαη εδψ ν εκςπρσηήο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν φρη κφλν ζηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζείηαη αιιά θαη ζηε 

δηαηήξεζε κηαο ηέηνηαο νκάδαο. Σν λα είλαη θάπνηνο εκςπρσηήο ζε έλα εξγαζηήξην ησλ 

Μαληαιέλαο είλαη ζα λα είλαη kuringa ζε έλα ζέαηξν Φφξνπκ. Έρνπλ θπζηθά θάπνηα 

εξγαιεία ζηα ρέξηα ηνπο, αιιά δελ έρνπλ απαληήζεηο. Ώμηνπνηνχλ νπζηαζηηθά απηά ηα 

εξγαιεία ψζηε λα αλαθαιχςνπλ πηζαλέο απαληήζεηο. Χζηφζν θαη πάιη δελ είλαη 

πξαγκαηηθέο απαληήζεηο. πλεπψο, βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη λα πξνζπαζνχλ λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ζπγθξνχζεηο, πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαη λα θάλνπλ θαιέο εξσηήζεηο. 

Αηφηη, θάλνληαο θαιέο εξσηήζεηο κπνξνχλ λα αλνίμνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ίζσο απηή 

απνηειεί κηα απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ Kuringa. 

 Βπηπιένλ, παξαηεξήζεθαλ θνηλέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη νκάδεο ησλ 

Μαληαιέλαο, θπξίσο σο πξνο ηελ εχξεζε θνηλψλ ιέμεσλ, θνηλήο γιψζζαο, πξάγκα πνπ θαη 

νη ίδηεο άιισζηε πξνζπαζνχλ κέζα απφ εθεί λα αλαθαιχςνπλ, αιιά θαη σο πξνο ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο νκάδαο. Βηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθε κηα δπζθνιία απφ ηα κέιε λα 

εμηζνξξνπήζνπλ ηε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή, κε ηε δξάζε θαη ηε δσή ηνπο 

κέζα ζηελ νκάδα ησλ Μαληαιέλαο. Χζηφζν, κε βάζε ηα εξσηεκαηνιφγηα, ηηο ζπλεληεχμεηο 

θαη ην πξνζσπηθφ εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή, θάλεθε φηη νη Μαληαιέλαο απνηεινχλ κηα πνιχ 

μερσξηζηή θαη κνλαδηθή εκπεηξία, δηφηη ε θαηαπίεζε πνπ έρεη ππνζηεί ε γπλαίθα 

ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηα αξραία ρξφληα θαη κεηαιιάζζεηαη αλά ηνπο θαηξνχο κε βάζε ην 

εθάζηνηε θνηλσληθφ, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην. Χζηφζν, ε  γπλαηθεία 

θαηαπίεζε ελππάξρεη θαη είλαη αθφκα δσληαλή. 

 Βπηπιένλ, κέζα απφ ηελ απφπεηξα ζχγθξηζεο ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα κε 

απηή ηνπ Νεπάι, θάλεθε φηη παξφιν πνπ θαη νη δχν θαηαπηάλνληαη κε παξφκνηα δεηήκαηα 

ηεο γπλαηθείαο θαηαπίεζεο, ε Βπξσπατθή νκάδα «πάζρεη» πεξηζζφηεξν απφ ςπρνινγηθέο 

θαηαπηέζεηο, θαη φρη ηφζν πξαθηηθέο, φπσο ε νκάδα ηνπ Νεπάι, πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη 

θαζεκεξηλά, ζεμηζηηθέο θαη βίαηεο πξάμεηο. Χζηφζν, φπσο θαη ν ίδηνο ν A.Boal, 

ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε, νη θαηαπηέζεηο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη γπλαίθεο ηεο 

Απηηθήο θνηλσλίαο, ίζσο είλαη πην δχζθνιεο. Καη απηφ ζπκβαίλεη δηφηη πηζαλφλ λα 

ππνβφζθνπλ, λα βξίζθνληαη θαιά θξπκκέλεο ζηηο γπλαίθεο θαη ηηο πηπρέο ηεο θνηλσλίεο, κε 
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απνηέιεζκα λα εθθξάδνληαη ζε πνιχ κηθξφηεξν βαζκφ θαη πνιχ πην ζπάληα, ελψ ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ε αιιαγή ηνπο λα ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε δνπιεηά θαη ρξφλν. 

Παξάιιεια, ζηε ζχγθξηζε ησλ δχν νκάδσλ, θάλεθε ε δηαθνξνπνίεζή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

ελδννηθνγελεηαθέο θαηαπηέζεηο. πγθεθξηκέλα, αλ θαη ε νκάδα Μαληαιέλαο ηνπ Νεπάι, 

δεκηνπξγήζεθε κφιηο ηνλ Ενχιην ηνπ 2015, έρνπλ ήδε θαηαπηαζηεί κε δηαθνξεηηθά κνληέια 

νηθνγελεηψλ, ελψ ε νκάδα ηεο Μπνιφληα, ελψ ππάξρεη ήδε ηξία ρξφληα (απφ ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2013), δελ έρεη αθφκα αζρνιεζεί κε άιια κνληέια νηθνγέλεηαο, εθηφο απφ 

ην θαζηεξσκέλν (άληξαο- γπλαίθα θαη παηδηά). Ώπηφ πηζαλφλ λα πεγάδεη είηε απφ ην θφβν, 

ηε ζπλήζεηα, είηε αθφκα επεηδή δελ αθνξά φιεο ηηο γπλαίθεο ηηο νκάδαο ην ίδην, αιιά αθνξά 

ηε γπλαίθα ηνπ θφζκνπ.  

 Σέινο, ελδηαθέξνλ παξνπζίαζε θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο νκάδαο Μαληαιέλαο θαη ηνπ 

θεκηληζκνχ, πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε παξνχζα έξεπλα. Ο θεκηληζκφο θαη ε δηαδηθαζία ησλ 

Μαληαιέλαο θάλεθε λα είλαη δπν έλλνηα άξξεηα ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, κε ηελ έλλνηα 

φηη ε ηζηνξία ηεο γπλαίθαο είλαη ππαξθηή θαη δσληαλή, ελψ παξάιιεια ε ηζηνξία θαη ε 

θηινζνθία ηνπ θεκηληζκνχ ιεηηνπξγεί γηα ηηο ίδηεο ζαλ φξγαλν πάιη, κε ηε ρξήζε βέβαηα ηνπ 

Θ.η.Κ. ηαλ νη γπλαίθεο κέζσ ησλ Μαληαιέλαο αλαιχνπλ θαη ακθηζβεηνχλ ην παξειζφλ, ηηο 

απφςεηο, ηελ νηθνγέλεηα, ηε θνηλσλία, θαη ηηο λφξκεο ηνπο, απηφκαηα πεγαίλνπλ πίζσ. 

Πεγαίλνληαο πίζσ, ζπλαληνχλ θαη ην θεκηληζκφ. Οη Μαληαιέλαο, δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ιέμε θεκηληζκφ γηα λα πξναζπίζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο ή λα παιέςνπλ γηα ηε ζέζε ηνπο 

ζηε θνηλσλία, σο έλα θελφ ζιφγθαλ ρσξίο λφεκα, αιιά παίξλνληαο ηε θηινζνθία θαη ηελ 

ηζηνξία πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηνλ θεκηληζκφ, πξνζπαζνχλ λα αλαθαιχςνπλ ηηο αλάγθεο 

ηνπο θαη λα θαηαξξίςνπλ ηηο θαηαπηέζεηο πνπ δέρνληαη απφ ην ζεκεξηλφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζηφ ηνπο. 

 πσο αλαθέξζεθε, ε νκάδα ησλ Μαληαιέλαο απνηειεί κηα πξφζθαηε παγθφζκηα 

πξνζπάζεηα ησλ γπλαηθψλ λα αιιάμνπλ ηε πξαγκαηηθφηεηα, ηε θνηλσλία ζηελ νπνία δνπλ. 

Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα κελ ππάξρνπλ πνιιέο δεκνζηεπκέλεο έξεπλεο γηα ηελ νκάδα 

απηή. Παξφιν πνπ, πιεζψξα εξεπλψλ έρνπλ γίλεη γηα ην Θέαηξν ηνπ Καηαπηεζκέλνπ θαη ηηο 

εθάζηνηε επηδξάζεηο ηνπ ζε δηάθνξα θνηλσληθνπνιηηηθά πιαίζηα, φπσο ζηελ εθπαίδεπζε θαη 

άιια, φζνλ αθνξά ζηηο Μαληαιέλαο, δελ είλαη πνιινί απηνί πνπ έρνπλ αζρνιεζεί ζε 

εξεπλεηηθφ επίπεδν. Χζηφζν, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ίδηεο νη γπλαίθεο ησλ Μαληαιέλαο, 

αληηκεησπίδνπλ ηελ νκάδα ηνπο, θαη σο έλα ρψξν πξνο έξεπλα. Βπηπιένλ, ππάξρνπλ 

έξεπλεο, νη νπνίεο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ επίδξαζε ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζε 

νκάδεο γπλαηθψλ, πνιχ πξηλ ηε δεκηνπξγία ησλ νκάδσλ Μαληαιέλαο, γεγνλφο πνπ 
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απνδεηθλχεη φηη νη γπλαίθεο θαη νη θαηαπηέζεηο πνπ δέρνληαη νη ίδηεο, απνηεινχλ έλα δήηεκα 

παγθφζκην, έλα δήηεκα πξνο πεξεηαίξσ εμεξεχλεζε, θαη έξεπλα. πγθεθξηκέλα, ην 2003, ε 

JuliaGrace J. Jester, δηεμήγαγε έξεπλα κε ηίηιν: «Μηα θεκηληζηηθή θνηλσληθή ςπρνινγηθή 

κειέηε, ρξεζηκνπνηώληαο κεζόδνπο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, γηα λα αλαθαιύςεη 

δεηήκαηα ησλ γπλαηθείσλ θσλώλ» (A feminist social phycological study utilizing theater of 

the oppressed methods to explore issues of women‟s voices) (Jester, 2003:1-78). Δ έξεπλα 

δηήξθεζε πέληε εβδνκάδεο, θαη νη ζπκκεηέρνπζεο ζπλαληήζεθαλ ηέζζεξηο θνξέο 

εβδνκαδηαία, θαη πήξαλ κέξνο ζε δχν ηεηξάσξα εξγαζηήξηα. Σν δείγκα απνηειείην απφ 

νρηψ πξνπηπρηαθέο θνηηήηξηεο ηνπ ηκήκαηνο ςπρνινγίαο, ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Ματάκη.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, δηαβάζηεθαλ θαη ζπδεηήζεθαλ πνιιέο πεγέο γηα ην 

θεκηληζκφ, ηηο θσλέο θαη ην Θ.η.Κ. Βπηπιένλ, δφζεθαλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά γξαπηά θείκελα ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ. Σν πξφγξακκα πεξηείρε ηελ 

επεμεξγαζία ηνπ ζεάηξνπ θφξνπκ, πνπ βαζίζηεθε ζηα ζέκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

γξαπηά θαη ηηο ζπδεηήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δ έξεπλα έδεημε φηη νη θσλέο ησλ γπλαηθψλ, 

απνηεινχλ έλα ζέκα άμην πξνο έξεπλα θαη πεξεηαίξσ εμεξεχλεζε γηα θνηλσληνιφγνπο θαη 

ςπρνιφγνπο, ελψ παξάιιεια απνδείρζεθε ν ηξφπνο πνπ νη κέζνδνη ηνπ Θ.η.Κ, κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, ψζηε λα ζπιιερζνχλ πνηνηηθά θεκηληζηηθά 

δεδνκέλα.   

 Βπηπιένλ, ην 2004, θαη ε Jale Karabekir, δηεμήγαγε έξεπλα ζρεηηθά κε ην Θ.η.Κ ζε νκάδα 

γπλαηθψλ. πγθεθξηκέλα, ν ηίηινο ηεο έξεπλάο ηεο ήηαλ: «Παξάζηαζε, σο κηα ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ απειεπζέξσζε ησλ γπλαηθώλ: Πξαθηηθέο ηνπ Θεάηξνπ ηνπ Καηαπηεζκέλνπ ζην 

Κνηλσληθό Κέληξν ηνπ Okmeydani» (Performance as a stradegy for women‟s liberation The 

practices of the Theatre of the Oppressed in Okmeydanı Social Center). Δ έξεπλα ζηφρεπε 

ζην λα αλαιχζεη ηηο πξαθηηθέο ηνπ Θ.η.Κ κε ηηο γπλαίθεο ζην Κνηλσληθφ Κέληξν, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο αθεγήζεηο ησλ γπλαηθψλ ζε απηέο ηηο πξαθηηθέο, θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θνηλσληθνχ θέληξνπ, ψζηε λα αλαθαιχςνπλ νη γπλαίθεο, ζηξαηεγηθέο πνπ ζα νδεγήζνπλ 

ζηελ απειεπζέξσζή ηνπο. Βπηπιένλ, ζηφρνο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δείμεη φηη ε νπηηθή πνπ 

πξνζεγγίδεη ηα δεηήκαηα ηεο γπλαηθείαο θαηαπίεζεο καδί κε ην πιαίζην θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, απνηπγράλνπλ λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηηο 

γπλαίθεο ζηε θαζεκεξηλή ηνπο δσή. Κχξηνο ινηπφλ ζηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη λα δείμεη φηη ην 

Θ.η.Κ παξέρεη έλαλ ρψξν θαη απνηειεί έλα εξγαιείν γηα ηηο γπλαίθεο σο πξνο ηε 

ρεηξαθέηεζε θαη ηε κεηακφξθσζε θαη ηηο βνεζά λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο ψζηε λα 

αληηζηαζνχλ ζηε παηξηαξρία. Δ εξεπλήηξηα νξγάλσζε έμη εξγαζηήξηα ζην Κνηλσληθφ 
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Κέληξν, ζηα νπνία ζπκκεηείραλ ηξηάληα ηέζζεξηο γπλαίθεο θαη είθνζη πέληε απφ απηέο 

έπαημαλ ελεξγφ ξφιν ζηηο παξαζηάζεηο πνπ έγηλαλ. Κάζε εξγαζηήξην δηήξθεζε νρηψ κε 

δψδεθα εβδνκάδεο, αλάινγα κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ απφθαζε ηνπ εάλ ζα αλέβαδαλ κηα ή 

δχν παξαζηάζεηο. Δ εξεπλήηξηα ρξεζηκνπνίεζε θαζ „ φιε ηε δηάξθεηα ηερληθέο ηνπ Θ.η.Κ, 

σο βαζηθφ ζηφρν, νη ίδηεο νη γπλαίθεο λα δεκηνπξγήζνπλ παξαζηάζεηο ζεάηξνπ θφξνπκ, 

πνπ πεξηείραλ θνηλέο θαηαπηέζεηο. Κάζε εξγαζηήξην απνηειείην απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο 

άμνλεο: ην θχθιν, αζθήζεηο δεζηάκαηνο θαη ελεξγνπνίεζεο, δεκηνπξγία εηθφλσλ θαη εξγαζία 

πάλσ ζηα ζεαηξηθά θφξνπκ.  Δ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην Θ.η.Κ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ γπλαηθψλ, ψζηε νη ίδηεο λα 

αληηζηέθνληαη ζηηο λφξκεο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί θαη ηε παηξηαξρία, θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηεγηθέο ελάληηα ζηηο γπλαηθείεο θαηαπηέζεη. Παξάιιεια, απνδεηθλχεηαη 

φηη ην Θ.η.Κ φρη κφλν απνηειεί έλα εξγαιείν αληίζηαζεο αιιά θαη κηα κέζνδν ψζηε λα 

εμεξεπλεζνχλ νη γπλαηθείεο θαηαπηέζεηο θαη ρεηξαθεηήζεηο. Σέινο, κέζσ ηεο έξεπλαο, 

αλαδεηθλχεηαη θαη ε ζεκαζία ηνπ Θ.η.Κ θαη ησλ παξαζηάζεσλ, σο κηα θεκηληζηηθή κέζνδνο 

γηα ηελ γπλαηθεία απειεπζέξσζε, κε ηελ έλλνηα ηεο απνθξππηνγξάθεζεο ησλ θαηαζθεπψλ 

ησλ θπιεηηθψλ ηαπηνηήησλ, ηεο έκθπιεο νξγάλσζεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη ησλ 

παηξηαξρηθψλ δπλάκεσλ (Karabekir, 2004: 1-145). 

 Παξάιιεια, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε έξεπλα ηεο Elizabeth Woodson, ην 2012, 

ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ Θ.η.Κ σο πξνο ηελ ελδπλάκσζε ησλ άζηεγσλ γπλαηθψλ. 

πγθεθξηκέλα, ε έξεπλα κειεηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηερληθψλ ηνπ Θ.η.Κ, σο πξνο 

ηε βνήζεηα πνπ παξέρνπλ ζηηο άζηεγεο γπλαίθεο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπο 

πιεγέο θαη ηηο ρξφληεο θαηαπηέζεηο πνπ έρνπλ ππνζηεί. Δ εξεπλήηξηα επηθνηλψλεζε κε 

πάλσ απφ ηξηάληα πηζαλνχο ρψξνπο, φπνπ ζα κπνξνχζε λα εκςπρψζεη εξγαζηήξηα Θ.η.Κ,, 

αιιά ηειηθά κφλν έλα ζην New Haven δέρζεθε λα εκςπρψζεη κηα νκάδα εβδνκαδηαία. Οη 

ειηθίεο ησλ γπλαηθψλ θπκαίλνληαλ απφ 16 έσο θαη 60 εηψλ, θαη ε νκάδα ζπλαληηφηαλ κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα. Σα εξγαζηήξηα πνπ έγηλαλ ήηαλ πάλσ απφ εθαηφ. Δ εξεπλήηξηα 

ρξεζηκνπνίεζε θπξίσο παηρλίδηα θαη ζηάδηα απφ ην Θ.η.Κ, ηζηνξίεο ησλ ίδησλ ησλ γπλαηθψλ, 

ζέαηξν θφξνπκ θαη ζέαηξν εηθφλα. Δ έξεπλα θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Θ.η.Κ δελ επαξθνχλ, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ κλήκεο βηαζκνχ, 

εμαξηήζεσλ, θαηαρξήζεσλ θαη θαθνπνίεζεο. Μηάκηζε ψξα ζεαηξηθψλ παηρληδηψλ κηα θνξά 

ηελ εβδνκάδα δελ πξφθεηηαη λα θαηαξγήζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ άζηεγσλ, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ε εξεπλήηξηα αλαθέξεη, αιιά εάλ ην Θ.η.Κ κπνξεί λα απνηειεί κηα 

δηθαηνινγία γηα απηέο ηηο γπλαίθεο λα γεινχλ, ελψ ηαπηφρξνλα ιχλεη πξνβιήκαηά ηνπο, ηφηε 
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απνηειεί κηα επηηπρία. Σέινο,  κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ παηρληδηψλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη 

ηνπ ζεάηξνπ θφξνπκ, παξαηεξήζεθε ελδπλάκσζε ησλ έκθπησλ δπλαηνηήησλ ησλ 

γπλαηθψλ (Woodson, 2012:39-55).  

 Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε πξνζπάζεηα ησλ Γψληνπ Υξηζηίλαο θαη Μπνέκε Νάγηαο, νη 

νπνίεο δηεμήγαγαλ ην 2011 κε 2012, θξηηηθή εζλνγξαθηθή έξεπλα κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 

έλσζεο Ώθξηθαλψλ γπλαηθψλ. πγθεθξηκέλα, ε ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο βαζηδφηαλ ζηελ 

άπνςε φηη ε ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο δηεπθνιχλεη ηε δηαδηθαζία 

πξνζαξκνγήο ησλ κεηαλαζηψλ, θηλεηνπνηψληαο ηελ θαιιηηερληθή θαη θνηλσληθή 

δεκηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ελψ παξάιιεια εληζρχεη θαη ην ζρεκαηηζκφ θνηλσληθψλ 

δεζκψλ. ην πξφγξακκα ζπκκεηείραλ απφ ειιεληθήο πιεπξάο σο εηαίξνη ην Σκήκα 

Θεαηξηθψλ πνπδψλ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ θαη ε 

Μ.Κ.Ο ζκσζε. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Βιιάδα ζρεδηάζηεθαλ θαη 

πινπνηήζεθαλ απφ ηηο εκςπρψηξηεο θαη εξεπλήηξηεο, Υξηζηίλα Γψληνπ θαη Νάγηα Μπνέκε, 

δχν πηινηηθά 30σξα εξγαζηήξηα, κε ηελ νξγαλσηηθή επηκέιεηα ηεο Εσάλλαο Παπαδνπνχινπ 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Ώθξηθαλψλ Γπλαηθψλ Βιιάδαο. Οη νκάδεο πνπ 

ζπκκεηείραλ απνηεινχηαλ απφ Βιιελίδεο θαη κεηαλάζηξηεο απφ ηε Γηκπάκπνπε, ηε ηέξα 

Λεφλε, ηελ Ώηζηνπία, ηηο ΔΠΏ, ηελ Ώιβαλία θαη ήηαλ ειηθίαο απφ 21 έσο θαη 50 εηψλ. Σα 

εξγαζηήξηα πεξηειάκβαλαλ αζθήζεηο θαη ηερληθέο απφ ην Θ.η.Κ θαη θπξίσο ην Θέαηξν 

Φφξνπκ θαη ην Θέαηξν Βηθφλα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ αθφκε επηιεθηηθά έλαο ζπλδπαζκφο ησλ 

ππνθξηηηθψλ κεζφδσλ ησλ ηαληζιάθζθη, θαη Μπξέρη, θαζψο θαη ζηνηρεία απφ ην Θέαηξν 

ηεο Βπηλφεζεο, ην Βθπαηδεπηηθφ Αξάκα, θαη ην Θέαηξν γηα ηελ Ώλάπηπμε. ηφρνο ησλ 

εξγαζηεξίσλ ηνπο ήηαλ ε ηθαλφηεηα απηνπξνζδηνξηζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ε 

αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ αηφκσλ αιιά θαη ε ελδπλάκσζή ηνπο κέζα απφ ηε 

ζπιινγηθφηεηα. Δ εζλνγξαθηθή εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε ησλ εκςπρσηξηψλ, αλέδεημε ηε 

κέζνδν ηνπ Θ.η.Κ φρη κφλν σο παηδαγσγηθφ θαη θαιιηηερληθφ εξγαιείν αιιά θαη σο 

εξεπλεηηθή κέζνδν πνπ δηέηξερε φια ηα ζηάδηα ηεο έξεπλαο: ηε παξαγσγή θαη ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ, ηελ αλάιπζε θαη ηελ εξκελεία. Σν ζέαηξν δειαδή ιεηηνχξγεζε ηελ ίδηα ζηηγκή 

σο εθπαηδεπηηθφ θαη θαιιηηερληθφ εξγαιείν γηα ηηο εκςπρψηξηεο, σο κέζνδνο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ γηα ηελ έξεπλα θαη σο κέζν έθθξαζεο θαη δηεξεχλεζεο ηεο θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηηο ζπκκεηέρνπζεο. Μέζα απφ ηα εξγαζηήξηα θάλεθε φηη νη 

ζπκκεηέρνπζεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη 

ελδπλακσκέλεο λα πξνβάξνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα κεηαθέξνπλ ζηε πξαγκαηηθφηεηά 

ηνπο θαη φρη ζα ζπκκεηέρνπλ απιψο ζε κηα δξαζηεξηφηεηα απηνέθθξαζεο, ζε έλα ζεαηξηθφ 
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παηρλίδη αληηθαηάζηαζεο. Σν Θ.η.Κ θάλεθε λα ιεηηνπξγεί σο έλαο ζεκαληηθφο αξσγφο γηα 

ηελ ελζάξξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ λα ζπλεξγάδνληαη, λα αλαπηχζζνπλ ηεο θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε, λα ζηνράδνληαη θαη λα αλαζηνράδνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ζέζνπλ ηνπο φξνπο ηνπ 

δηαιφγνπ γηα ηελ αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ηνπο. Σέινο, κέζα απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα αλαδείρζεθαλ ηα θαηά ηνλ Tuner «θνηλσληθά δξάκαηα» ησλ 

ζπκκεηερνπζψλ γπλαηθψλ, θάλνληαο νξαηά βήκαηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θνηλσληθά 

θαηαζθεπαζκέλνπ εαπηνχ ησλ ζπκκεηερνπζψλ πνπ νδήγεζε ζηε βίσζε, ζπρλά 

απνθαιππηηθψλ εκπεηξηψλ γηα ηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ θαη ηνπο άιινπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, 

ζπλέβαιιαλ έηζη, ζηελ ελίζρπζε ηεο ελδπλάκσζήο ηνπο θαη ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο, ζπκθηιηψλνληαο ηα δίπνια : ηαχηηζε – απνζηαζηνπνίεζε, ελζπλαίζζεζε- 

θξηηηθφ ζηνραζκφ, ζψκα – λνπο, ζεαηήο – εζνπνηφο, θαη ηαπηφηεηα- εηεξφηεηα (Γψληνπ, & 

Μπνέκε, 2011: 70-77). 

 Βλ θαηαθιείδη, ηφζν απφ ηε παξνχζα έξεπλα, φζν θαη απφ ηηο έξεπλεο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη νη θαηαπηέζεηο πνπ πθίζηαληαη νη γπλαίθεο αλά ηνλ θφζκν, ζε 

νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πιαίζην, ν πξνβιεκαηηζκφο 

πάλσ ζε απηέο αιιά θαη ε πξνζπάζεηα αιιαγήο ηνπο, ρξήδνπλ πεξεηαίξσ δηεξεχλεζεο. Οη 

Μαληαιέλαο, ζπγθεθξηκέλα, σο κηα λενζχζηαηε νκάδα- θνηλφηεηα γπλαηθψλ θαίλεηαη λα 

απνηειεί έλα ηδαληθφ, ρξήζηκν θαη πξνζνδνθφξν έδαθνο, φρη κφλν γηα ηε θνηλσληθή αιιαγή 

αιιά θαη γηα ηε πεξεηαίξσ έξεπλα –κειέηε.   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

Παξάξηεκα 1ν  
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Παξάξηεκα 2ν 
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ΠΡΩΣΑΓΩΝΙΣΘ 

(ΕΠΙΘΤΜΙΑ) 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΘ 

(ΕΠΙΘΤΜΙΑ) 

ΤΓΚΡΟΤΘ 

ΚΙΝΕΗΙΚΘ ΚΡΙΘ 

ΚΙΝΔΤΝΟ/ 

ΠΙΘΑΝΟΣΘΣΑ 
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Παξάξηεκα 3ν 

 

Σξαγνύδη Madalenas: 

Πνξηνγαιηθά:  

Hei, hei, hei, Ao longo dos anos me transformei (x4) 

Fui santa, fui bruxa, fui puta (x3) 

Mas nao me calei (x3) 

Sou forte, guerreira, eu sou (x2) 

Mas nao me calei (x4) 

Βιιεληθά: 

Βη, εη , εη… κέζα ζηα ρξφληα κεηακνξθψζεθα (x4) 

Ήκνπλ Ώγία, κηα κάγηζζα, κηα πφξλε (x3) 

Ώιιά πνηέ δελ έπαπζα (x3) 

Βίκαη δπλαηή θαη είκαη πνιεκίζηξηα, είκαη! (x2) 

Βη, εη, εη … κέζα ζηα ρξφληα κεηακνξθψζεθα (x4) 

Ώγγιηθά: 

Hey hey hey…over the years I transformed myself (x4) 

I was a saint, a witch, a bitch (x3) 

But I never shut up (x3) 

I am strong and I am a warrior, I am! (x2) 

Hey hey hey…over the years I transformed myself (x4) 
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Παξάξηεκα 4ν 

 

Σα Δξγαζηήξηα ηεο νκάδαο Madalenas ζηε Μπνιόληα 

1ε πλάληεζε 06/10/2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθίζα 1νπ Παγθόζκηνπ Φεζηηβάι ησλ Μαληαιέλαο 
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2ε πλάληεζε 25-10-2015   

 

 

 

 

 

 

 

 

πκκεηέρνπζα επηιέγεη πιηθά γηα ηε                                               Παγσκέλε Δηθόλα 

δεκηνπξγία  ζεαηξηθήο ζθελήο 

 

 

 

 

 

 

Τιηθά θαη εηθόλα από ζεαηξηθέο δξάζεηο 
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3ε πλάληεζε 10-11-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Αζθήζεηο Δλεξγνπνίεζεο-Δξγαζία κε ην ζώκα 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

Πξόβα γηα ηε street performance 
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4ε πλάληεζε 22-11-2015 

 

 

 

 

Παγσκέλεο Δηθόλεο 
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Δηθόλεο κε Γξάζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η νκάδα ησλ Μαληαιέλαο ζε θύθιν 
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5ε πλάληεζε 25-11-2015 (street performance θαη δηαδήισζε γηα ηε παγθόζκηα εκέξα θαηά 

ηεο βίαο ησλ γπλαηθώλ) 

 

 

 

 

 

 

 

Μεηάθξαζε παλό: «25 Ννεκβξίνπ, παγθόζκηα εκέξα ελάληηα ζηελ αλδξηθή βία 

ησλ γπλαηθώλ 
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Η νκάδα ησλ Μαληαιέλαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδήισζεο, ιίγν πξηλ ηε street 

performance 
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Η νκάδα ησλ Μαληαιέλαο ζπδεηά ηηο ηειεπηαίεο ιεπηνκέξεηεο ιίγν πξηλ ηελ performance  
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H street performance μεθηλά 
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Παξάξηεκα 5ν 

 

πλέληεπμε κε ηε Allegrini Giulia -  

Βκςπρψηξηα ηεο νκάδαο Madalenas ηεο Μπνιφληα 

 

Καιεζπέξα ζαο. Θα ήζεια αξρηθά λα ζαο επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα γηα ην ρξόλν πνπ κνπ 

πξνζθέξεηε ζήκεξα θαη γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή καο ζπδήηεζε. Ξεθηλώληαο ινηπόλ ζα ήζεια 

λα ζαο ξσηήζσ: 

1. Πόηε μεθίλεζε ε νκάδα ησλ Μαληαιέλαο ζηε Μπνιόληα; 

Η νκάδα μεθίλεζε, πξηλ από πνιιά ρξόληα ζηε πξαγκαηηθόηεηα, κέζα από ηνλ νξγαληζκό 

ηεο Krila, όπνπ θαη ζηγά-ζηγά εξεπλνύζακε ην δήηεκα ηεο γπλαηθείαο θαηαπίεζεο. Με πνιιά 

από ηα κέιε πνπ είλαη ηώξα ζηελ νκάδα ησλ Madalenas, απνθαζίζακε ηόηε λα θάλνπκε έλα 

Θέαηξν Φόξνπκ γηα ηε γπλαηθεία θαηαπίεζε θαη δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα 

ππάξρνπλ κέζα ζε κηα ζρέζε, ή ζε κηα νηθνγέλεηα. Απηή ήηαλ θαη ε πξώηε απόπεηξα, ζα 

κπνξνύζα λα πσ γηα εκάο, λα εξεπλήζνπκε ηε θαηαπίεζε θαη λα θηηάμνπκε από ην ζεαηξηθό 

ζηα πιαίζηα ελόο θεζηηβάι ηεο Μπνιόληα, γύξσ ζην 2010. Ωζηόζν, γηα εκέλα πξνζσπηθά, 

ππήξρε θαη από πξηλ απηή ε ζθέςε, αθνύ είρα ζπκκεηάζρεη πξηλ ην 2010, ζε έλα Φεζηηβάι 

ζηε Πνύιηα, όπνπ θαη ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ κπόξεζα λα δσ πσο πξαγκαηηθά είλαη θαη 

νξγαλώλεηαη έλα Θέαηξν Φόξνπκ κε ηελ Barbara Santos. ιν απηό κε εληππσζίαζε πάξα 

πνιύ θαη ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζπκκεηνρή κνπ ζην TOgether Project, απνηέιεζε νπζηαζηηθά 

ηε πξώηε κνπ επαθή κε ηηο Madalenas. Έπεηηα από απηό ζθέθηεθα όηη πξέπεη λα βξσ έλα 

ηξόπν λα νξγαλσζεί κηα ηέηνηα νκάδα θαη ζηε Μπνιόληα. Έπεηηα, έθαλα έλα εξγαζηήξην πνπ 

νξγαλώζεθε ζηε Μόληελα κε ηελ Alessandra Vannucci γηα ηε γπλαηθεία θαηαπίεζε θαη γύξσ 

ζην 2012 νξγαλώζακε ηελ νκάδα καο. 

2. Τν πξώην ζαο εξγαζηήξην επηκόξθσζεο σο εκςπρώηξηα ησλ Μαληαιέλαο ήηαλ 

απηό ζηε Μόληελα; 

Ναη απηό ήηαλ κε ηελ Alessandra Vannucci, όπνπ είδα έλα Φόξνπκ Θέαηξν θαη ζπκκεηείρα 

ζε απηό ην εξγαζηήξην θαη απνθάζηζα όηη εθόζνλ είρακε ήδε εμεξεπλήζεη θάπνηα πξάγκαηα 

κέζα από ηελ νκάδα ησλ Krila, ηώξα είλαη ε ζηηγκή λα θάλνπκε θάηη πην δνκεκέλν θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηη αθξηβώο θάλνπκε θαη πξνο ηα πνύ θηλνύκαζηε. Έηζη γύξσ ζηνλ 

επηέκβξηνπ ηνπ 2013, μεθηλήζακε. 
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3. Τα πξώηα κέιε ηεο νκάδαο ζαο πνηα ήηαλ; 

Πξηλ από ηελ ησξηλή κνξθή ηεο νκάδαο θαη ην εξγαζηήξην ησλ Μαληαιέλαο ήκαζηαλ εγώ, ε 

Federica, ε Marta, ε Sylvia, ε Noemi θαη έπεηηα αλνίμακε ηελ νκάδα θαη πξνζηέζεθαλ ζε 

απηή ε Avola, ε Francesca, ε Antonella θαη κηα άιιε θνπέια, ε νπνία αξγόηεξα απνθάζηζε 

λα θύγεη. Έηζη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013, αθνύ εγώ είρα παξαθνινπζήζεη απηό ην ζεκηλάξην 

αιιά θαη ε Federica ην ίδην ζηε Βαξθειώλε απνθαζίζακε όηη ήκαζηαλ έηνηκεο λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηε δηθή καο νκάδα ζηε Μπνιόληα. Γηα απηό ην ιόγν, νξγαλώζακε έλα 

εξγαζηήξην εδώ, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ πνιιέο άιιεο γπλαίθεο. Σν εξγαζηήξην δηήξθεζε 

πεξίπνπ δπόκηζε κέξεο, κε εληαηηθή δνπιεηά θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε ε νκάδα. 

4. Παξαηεξήζαηε δπζθνιίεο ζηελ αξρή, σο εκςπρώηξηα ηεο νκάδαο;  

ηελ αξρή, γηα λα πσ ηελ αιήζεηα δελ ζπλαληήζακε πνιιέο δπζθνιίεο, ράξε ζην εληαηηθό 

εξγαζηήξην πνπ θάλακε. Βέβαηα έπξεπε λα γίλεη μεθάζαξν πνηνο πξαγκαηηθά ελδηαθεξόηαλ 

λα ζπλερίζεη θαη πνηνο όρη. Μάιηζηα ζπκάκαη όηη ζηελ αξρή ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνλ ην 

γεγνλόο όηη κπήθακε ζηε δηαδηθαζία λα εξεπλήζνπκε ην ηη είλαη γηα εκάο ε γπλαηθεία 

θαηαπίεζε θαη λα ηελ αλαιύζνπκε πην βαζηά. Να θαηαιάβνπκε δειαδή ηη θνηλό έρνπκε 

κεηαμύ καο. Απηόο ήηαλ θαη ν πξώηνο ζηόρνο. Οπόηε όρη δελ ήηαλ δύζθνιν, αληηζέησο 

αθνύγνληαλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο απόςεηο γηα ηελ θαηαπίεζε. Απηόο είλαη άιισζηε θαη ν 

πινύηνο ηεο δηαδηθαζίαο. Βέβαηα, ππήξραλ θάπνηεο γπλαίθεο πνπ ήηαλ πεπεηζκέλεο γηα ηε 

θαηαπίεζε θαη είραλ πνιηηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηή, ελώ άιιεο όρη. αλ εκςπρώηξηα ν 

ζηόρνο κνπ ήηαλ λα δηαρεηξηζηώ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο θαη λα ηηο εμηζνξξνπήζσ ώζηε λα κελ 

ππάξρνπλ θαηαθξίζεηο. Ωζηόζν ζπκάκαη ζηηγκέο ηνπ εξγαζηεξίνπ πνπ θπξηνιεθηηθά 

κάρνληαλ κεηαμύ ηνπο, όηαλ ζπδεηνύζακε γηα ηηο εθεκεξίδεο θαη ηελ εηθόλα ηεο γπλαίθαο 

κέζα ζε απηέο. Δγώ από ηελ άιιε δελ κπνξώ λα πσ «απηό είλαη θαηαπίεζε», γηαηί δελ 

δνπιεύεη έηζη , πξέπεη λα δίλεη ρώξν ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εμεξεπλνύλ από κόλνη ηνπο ηηο 

θαηαζηάζεηο.  

5. Εζείο σο εκςπρώηξηα πσο δηαρεηξίδεζηε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο; 

ίγνπξα δίλσ ρώξν ζηε ζύγθξνπζε θαη ππνγξακκίδσ όηη θπζηθά θαη δελ ζθεθηόκαζηε όινη 

κε ηνλ ίδην ηξόπν. Οπόηε, λνκίδσ όηη ην θιεηδί είλαη λα αθνύο σο εκςπρώηξηα απηό πνπ 

γίλεηαη θαη λα βνεζάο ηνπο άιινπο λα αθνύλ θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ν έλαο ηνλ άιιν. Καη 

λα απνθαιύπηεηο όηη απηόο είλαη ν ζηόρνο, όηη δελ πξέπεη λα παίξλνπκε ηίπνηα σο δεδνκέλν, 
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κόλν θαη κόλν επεηδή είκαζηε γπλαίθεο ή έρνπκε θνηλά ζπλαηζζήκαηα. Έηζη πηζηεύσ όηη ην λα 

δίλεη ρώξν ζην ζέαηξν  είλαη ην κόλν θαη ην θαιύηεξν πνπ κπνξείο λα θάλεηο. 

6. Αθνύγεηαη δύζθνινο ν ξόινο ηνπ εκςπρσηή, όηαλ κάιηζηα δελ έρεη θάηη σο 

δεδνκέλν αιιά βαζίδεηαη ζηηο ηδέεο, ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Πνηα ε γλώκε ζαο γηα απηό; 

Σν λα είζαη εκςπρσηήο ζε έλα εξγαζηήξην ησλ Madalenas θαη γεληθά Θ.η.Κ είλαη ζαλ λα 

είζαη Kuringa ζε έλα Θέαηξν Φόξνπκ. Έρεηο θπζηθά θάπνηα εξγαιεία ζηα ρέξηα ζνπ αιιά 

δελ έρεηο απαληήζεηο. Αμηνπνηείο νπζηαζηηθά απηά ηα εξγαιεία ώζηε λα αλαθαιύςεηο κηα 

πηζαλή απάληεζε. Ωζηόζν θαη πάιη δελ είλαη πξαγκαηηθά κηα απάληεζε. ρη ε δηθή κνπ 

απάληεζε. Οπόηε λνκίδσ όηη βαζηθόο ζηόρνο, γηα λα επαλέιζσ θαη ζηε πξνεγνύκελε 

εξώηεζε, είλαη λα εμηζνξξνπείο ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαη επίζεο λα 

θάλεηο θαιέο εξσηήζεηο. Γηαηί θάλνληαο εξσηήζεηο, κπνξνύκε λα αλνίμνπκε ηε δηαδηθαζία. 

Απνηειεί , εάλ θαη δελ κνπ αξέζεη απηή ε ιέμε, κηα από ηηο ηθαλόηεηεο ηνπ Kuringa. Καη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ TOgether Project, ήηαλ θαη γηα εκέλα έλαο βαζηθόο ζηόρνο, λα παξαηεξώ 

όινπο ηνπ άιινπο Kuringa, όρη κόλν ηελ Barbara αιιά όινπο. Πνιινύο ηύπνπο θαη κάιηζηα 

είρακε κηα εθηελή ζπδήηεζε κε ηα κέιε ηνπ project πάλσ ζην δήηεκα ηνπ Kuringa. 

Δπνκέλσο, θπζηθά θαη δελ ζηακαηάο πνηέ λα καζαίλεηο. 

7. Μέρξη ζήκεξα, πνηεο νη δξάζεηο ζαο ζαλ νκάδα; 

ηαλ απνθαζίζακε λα ρηίζνπκε απηή ηελ νκάδα θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ην Θέαηξν Φόξνπκ 

πνπ αλέθεξα πην πξηλ, κηα ζηηγκή πνιύ σξαία, ε νπνία καο ιείπεη ηδηαίηεξα ηνικώ λα πσ, 

δνπιέςακε πνιύ κε ηα ζηεξεόηππα, κε ην ζώκα καο θαη ηε κεραλνπνίεζε ηνπ. Ήηαλ 

ηδηαίηεξα βαζηζκέλε ε όιε δηαδηθαζία ζην ζώκα, ζην ηξόπν πνπ δνπιεύεη ην ζώκα καο θαη 

δεκηνπξγήζακε ηξία κνληέια γπλαηθώλ. Δθεί πήγακε αξθεηά βαζηά θαη ήηαλ πνιύ 

επνηθνδνκεηηθή ζηηγκή αθνύ δηαζθεδάζακε, πνιύ ζεκαληηθό θαη απηό, θαη ζπδεηήζακε πνηα 

ζα κπνξνύζε λα είλαη ε ζύλδεζε κε ην θνηλό. Γπζηπρώο όκσο κεηά, εγώ αλαγθαζηηθά λα 

θύγσ γηα ην δηδαθηνξηθό κνπ ζην εμσηεξηθό θαη ελώ ε νκάδα πίζσ, έθαλε θάπνηεο 

ζπλαληήζεηο, δελ θαηάθεξαλ λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη ώζηε λα ην παξνπζηάζνπλ ζην θνηλό. 

Έηζη, ε ηειεπηαία καο νκαδηθή δνπιεηά ήηαλ ε performance ζηηο 25 Ννεκβξίνπ, ε νπνία 

θπζηθά ήηαλ δεκόζηα αιιά θπζηθά δελ ήηαλ Θέαηξν Φόξνπκ, ήηαλ θάηη άιιν. Σώξα είκαζηε 

ζε κηα δηαδηθαζία κε ηελ νκάδα πνπ ζπδεηάκε γηα δηάθνξα δεηήκαηα πνπ έρνπλ πξνθύςεη. 

Ωζηόζν, είλαη πνιύ θξίκα γηαηί κέζα ζηελ νκάδα είρε γίλεη πνιύ δνπιεηά, θαη είρακε 

δνπιέςεη κε πνιιά πιηθά. 
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8. Θεσξείηε όηη όηαλ έξρνληαη θαηλνύξγηα άηνκα λα πξνζηεζνύλ, επεξεάδεηαη ε 

νκάδα; Πόζν εύθνιν είλαη γηα εζάο αιιά θαη γηα απηά ηα άηνκα; Όπσο ην 

ζθέθηνκαη ηώξα, ζεσξεηηθά ην Θ.η.Κ απεπζύλεηαη ζε όινπο αιιά γηα κηα νκάδα 

πνπ έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε πνξεία/ κνλνπάηη, ν εξρνκόο λέσλ κειώλ πσο 

επεξεάδεη ηελ ήδε ππάξρνπζα νκάδα; 

Απηό ήηαλ έλα θπξίαξρν εξώηεκα, θαζώο ην είρακε ζπδεηήζεη θαη κε θάπνηα άιια άηνκα πνπ 

αλήθαλ ζηελ αξρηθή νκάδα, ζρεηηθά κε ην ηη θάλνπκε. Σόηε δελ ήκνπλ πεπεηζκέλε γηα ην αλ 

ζα πξέπεη λα αλνίμεη ε νκάδα θαζώο ηα άηνκα ζα έπξεπε λα είλαη γλώζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη ηεο κεζνδνινγίαο ηνπ Θ.η.Κ. Έηζη απνθαζίζακε λα νξγαλώζνπκε έλα εξγαζηήξην κηαο 

εκέξαο κε εληαηηθή δνπιεηά, παξόκνην κε ην αξρηθό πνπ είρακε θάλεη ηα πξώηα κέιε ηεο 

νκάδαο. Ωζηόζν, δελ δνύιεςε όζν πεξηκέλακε θαη γηα απηό ζθέθηνκαη όηη εθόζνλ έρεη ήδε 

δεκηνπξγεζεί κηα νκάδα γηαηί είλαη απαξαίηεην λα αλνίμεη μαλά (;). Δίλαη πνιύ δύζθνιν 

πξαγκαηηθά λα ζηήζεηο κηα νκάδα, θαη θάηη ηέηνην κπνξεί λα θαηαζηξέςεη απηή ηε 

πξνζπάζεηα. Δίλαη πεξίεξγν γηαηί πξηλ ηελ εμεξεύλεζε κε ηηο Μαληαιέλαο είραλ έξζεη θαη 

άιιεο γπλαίθεο, νη νπνίεο αξγόηεξα απνθάζηζαλ όηη δελ ήηαλ ν ρώξνο πνπ έςαρλαλ. Γη 

απηό ίζσο κηα ιύζε ζα ήηαλ λα έξρνληαλ αξρηθά λα δνπλ κηα παξάζηαζε Φόξνπκ θαη έπεηηα 

έλα ζεκηλάξην, ώζηε λα θαηαιάβνπλ εάλ είλαη απηό πνπ ςάρλνπλ. Δπνκέλσο, ην θαιύηεξν 

λνκίδσ όηη ζα ήηαλ λα ππάξρνπλ θάπνηα βήκαηα πξηλ από ην άλνηγκα ηεο νκάδαο.  

9. Υπάξρνπλ θαη άιιεο νκάδεο Madalenas ζηελ Ιηαιία;  

ρη θαη γηα απηό ηνλ ιόγν ήηαλ πνπ επηκέλακε λα θηηαρηεί θαη κηα Ιηαιηθή νκάδα Μαληαιέλαο.   

10. Θα κπνξνύζαλ ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη ζε έλα εξγαζηήξην ησλ Madalenas 

λα εθαξκνζηνύλ θαη ζε άιιεο δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο, όπσο γηα παξάδεηγκα 

ζε νκάδεο αληξώλ θ.α. ;  

Θπκάκαη όηη έρεη ήδε ζπδεηεζεί λα δεκηνπξγεζεί κηα ηέηνηα νκάδα από ηνλ Christof ζηε 

Γεξκαλία. Θεσξώ όηη λαη ζα κπνξνύζε λα δηεξεπλεζνύλ δεηήκαηα θνηλά κε ηηο Μαληαιέλαο 

ζε κηα νκάδα αληξώλ, αιιά όρη αθξηβώο ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην κνλνπάηη. Σν δήηεκα είλαη 

λα βξεζεί ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην πνπ ζα απεπζύλεηαη απηή ε νκάδα, θαη πσο κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί απηό ην πιαίζην, πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπ πιαηζίνπ. Άιισζηε απηόο ήηαλ θαη ν 

ηξόπνο πνπ αλαπηύρζεθε ην Θ.η.Κ, θαηά ηε δηάξθεηα ρξόλσλ, ηερληθή κε ηε ηερληθή. Δίλαη κηα 

κέζνδνο πνπ αλαπηύρζεθε κε αθξηβώο απηή ηε ινγηθή. Πνηα είλαη δειαδή ε αλάγθε ηεο 

νκάδαο ζην εθάζηνηε θνηλσληθό, πνιηηηθό, νηθνλνκηθό, πνιηηηζηηθό πιαηζίνπ. Δπνκέλσο, 
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θπζηθά κπνξεί θάπνηνο λα πάξεη θάπνηα θημαξηζκέλα πξόηππα θαη λα ηα εθαξκόζεη αιιά 

θαηά ηε γλώκε κνπ απηό δελ βγάδεη λόεκα, πξέπεη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο αλάγθεο θαη ην 

πιαίζην πνπ απεπζύλεηαη.  

11.  Σαλ εκςπρώηξηα ηεο νκάδαο Madalenas, ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ εάλ πάληνηε 

αληηκεησπίδεηαη ηε πξαγκαηηθόηεηα ζηελ νπνία δείηε κε αηζηνδνμία. Σηόρνο ηνπ 

Θ.η.Κ είλαη λα αλαθαιύςνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηξόπνπο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

αιιαγή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Εζείο σο άηνκν, θηλείζηε πάληα ζηε δσή ζαο κε ηελ 

ηδέα όηη ν θόζκνο κπνξεί πξάγκαηη λα αιιάμεη; 

ηαλ έρεηο κηα νκάδα γπλαηθώλ ή αλδξώλ, ή θαη ηα δύν ζπλήζσο απνηειείηαη από άηνκα 

πνπ ζέινπλ λα αιιάμνπλ θάηη, λα δξάζνπλ αιιά δελ είλαη ηόζν ζπλεηδεηνπνηεκέλνη . Λέκε 

όηη είκαζηε θαηαπηεζκέλνη, έρνπκε θαηαιάβεη ηη καο θαηαπηέδεη αιιά δελ μέξνπκε πώο λα ην 

αιιάμνπκε. Κάπνηεο θνξέο ππάξρνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα, όπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ 

νκάδα ησλ Μαληαιέλαο, ππήξρε θάπνηα γπλαίθα πνπ δελ αλαγλώξηδε έλα είδνο θαηαπίεζεο, 

ελώ νη ππόινηπνη ηελ αλαγλώξηδαλ. Απηό βέβαηα δελ ζεκαίλεη όηη ε γπλαίθα πνπ ζπκκεηείρε 

ζηελ νκάδα δελ αηζζαλόηαλ θαηαπίεζε. Πηζαλόλ κε θάπνην άιιν ηξόπν ή ζε θάπνηα άιιε 

θαηάζηαζε. πλεπώο πξέπεη λα ην δηεξεπλήζνπκε απηό. Ωζηόζν, δελ κπνξείο πνηέ λα 

πηέζεηο θάπνηνλ ιέγνληάο ηνπ, όηη είλαη θαηαπηεζκέλνο ζε απηή ηε θαηάζηαζε, δελ ην βιέπεηο 

(;). Γελ ιεηηνπξγεί έηζη ην Θ.η.Κ, γηαηί ηα ηόηε ζα είζαη εζύ ν θαηαπηεζηήο. Ωζηόζν, κέζσ ηνπ 

ζεάηξνπ, κπνξείο λα απνθαιύςεηο θάηη ή κπνξείο λα δεκηνπξγήζεηο ην πιαίζην ζην νπνίν 

θάπνηνο κπνξεί λα γίλεη πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνο. Τπάξρεη θαη ην ραξαθηεξηζηηθό 

παξάδεηγκα ηνπ Boal γηα απηό, ν νπνίνο ζε έλα εξγαζηήξην ζηε νπεδία  πνπ εκςύρσλε κηα 

κηθξή νκάδα γπλαηθώλ θαη αλδξώλ, ηνπ είπαλ όηη δελ αηζζάλνληαλ όηη είραλ θάπνηνπ είδνπο 

θαηαπίεζε. Έηζη ν ίδηνο, ηνπο είπε λα θαηαζθεπάζνπλ εηθόλεο θαη ζθελέο από ηε 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, κέζα από ηηο νπνίεο θάλεθε όηη ε θαζεκεξηλόηεηα ηεο γπλαίθαο 

νινθιεξώλεηαη κε πνιιή θνύξαζε θαη εμάληιεζε. Σνπο δήηεζε δειαδή λα δείμνπλ όηη 

θάλνπλ όηαλ γπξλάλε ζπίηη. Δθεί θάλεθε όηη ν άλδξαο γπξλάεη ζπίηη, ηξώεη θάηη θαη πάεη γηα 

ύπλν, ελώ ε γπλαίθα πξηλ πάεη γηα ύπλν, θαζαξίδεη πξώηα ην ζπίηη θ.η.ι. Έηζη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ησλ εηθόλσλ ε νκάδα ζπδήηεζε απηά πνπ είδαλ. ζνλ αθνξά ηώξα ηελ 

δύλακε πνπ έρσ σο εκςπρώηξηα θαη σο άηνκν ζρεηηθά κε ηε πεπνίζεζε όηη λαη κπνξνύκε 

λα ην θάλνπκε γηα λα αιιάμνπκε ηε θαηάζηαζε, πηζηεύσ όηη δελ είλαη κόλν ζέκα αηόκνπ αιιά 

κηα ζπιινγηθή πξνζπάζεηα. Οπόηε λνκίδσ όηη γηα λα είζαη εκςπρσηήο κηαο νκάδαο Θ.η.Κ 

πξέπεη θπζηθά λα πηζηεύεηο ζε απηό πνπ θάλεηο. Φπζηθά θαη θάπνηεο θνξέο είζαη 

αλαζηαησκέλνο, γηαηί είζαη θαη εζύ άλζξσπνο , ληώζεηο θνπξαζκέλνο θαη ζθέθηεζαη ίζσο όηη 
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Θεέ κνπ δελ ζα αιιάμεη ηίπνηα, αιιά πηζηεύσ θαη πάιη όηη αλ δώζεηο ρώξν ζηελ νκάδα θαη 

ην ζέαηξν, ζπλεηδεηνπνηείο όηη δελ πξόθεηηαη γηα κηα αηνκηθή δηαδηθαζία. Καη γηα εκέλα απηή 

είλαη κηα πνιύ ζεκαληηθή δηαδηθαζία, δηόηη δνύκε ζε κηα θνηλσλία πνπ καο ζηξέθεη λα 

ζθεθηόκαζηε όηη είκαζηε κόλνη καο ν θαζέλαο, ή όηη απηό δελ κε αθνξά άξα δελ αζρνινύκαη, 

επνκέλσο ζηόρνο καο είλαη λα ην αιιάμνπκε απηό. 

12. Ναη, θπζηθά. Τώξα ζα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ  εάλ θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηεξίσλ 

ησλ Madalenas, σο εκςπρώηξηα ζπκάζηε θάπνηα ζηηγκή πνπ λα αλαθαιύςαηε 

θάηη, ην νπνίν δελ είραηε ζθεθηεί πην πξηλ. Ελλνώ όηη, θπζηθά θαη πάληνηε 

αλαθαιύπηεηε θάηη, αιιά ζα ήζεια λα κάζσ ζπγθεθξηκέλα εάλ ππάξρεη θάηη πνπ 

ζαο έρεη ζηηγκαηίζεη, ζαο έρεη κείλεη. 

Πάληα! Γηόηη αηζζάλνκαη πνιύ δεκέλε κε ηε δηαδηθαζία. Πξαγκαηηθά πνιιέο θνξέο 

αλαθαιύπησ πξάγκαηα κόλν θαη κόλν θνηηάδνληαο παγσκέλεο εηθόλεο. Γελ κπνξώ λα 

ζπκεζώ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, δηόηη ππάξρνπλ πάξα πάξα πνιιέο, πάληα, πάληα. Αιιά 

αθόκα θαη πξηλ όηαλ ήκνπλ κόλν ζπκκεηέρνπζα ζε ηέηνηα εξγαζηήξηα αλαθάιππηα 

πξάγκαηα. Γηαηί όηαλ ρξεζηκνπνηώ ηελ αηζζεηηθή ηνπ Καηαπηεζκέλνπ, πάληα ρξεζηκνπνηείο 

βέβαηα ηελ αηζζεηηθή αιιά ελλνώ πην εληαηηθά, θάζε θνξά κέλσ κε ην ζηόκα αλνηρηό. Κάζε 

θνξά ππάξρεη έλα άιιν λόεκα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία κεηακόξθσζεο θάζε θνξά. Μπνξεί λα 

αθνύγεηαη πνιύ απιό απηό πνπ ιέσ αιιά πξαγκαηηθά θαίλεηαη λα πεηπραίλεη θάζε θνξά. 

Ωζηόζν ηώξα ζπκάκαη έλα πεξηζηαηηθό θαηά ην TOgether Project, απνθαζίζακε λα 

δνπιέςνπκε ηε παξάζηαζε Φόξνπκ «Hotel Europa», θαη μεθηλήζακε ζε έλα ζεκηλάξην ζην 

Βεξνιίλν, όπνπ ζπκάκαη θάπνηεο εηθόλεο πνπ θαηαζθεπάζακε βαζηζκέλεο ζε θάπνηα 

γξαπηά. Θπκάκαη έλα θείκελν πνπ είρα γξάςεη γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ζηελ Ιηαιία, 

θαη έπεηηα θάπνηνο άιινο κε βάζε απηό ην θείκελό θαηαζθεύαζε κηα εηθόλα, ε νπνία κάιηζηα 

ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ ηειηθή παξάζηαζε. Δίλαη σξαίν λα βιέπεηο ηνλ εαπηό ζνπ από ηελ 

νπηηθή, κέζσ θάπνηνπ άιινπ. 

13.  Πάξα πνιύ σξαίν! Έρεηε απόιπην δίθην ζε απηό. Μάιηζηα θαη εκείο νη ίδηεο ζην 

εξγαζηήξην πνπ ζπκκεηείρακε καδί ζαο, είρακε αθξηβώο απηή ηελ αίζζεζε. Θα 

ήζεια ηώξα λα ζαο ξσηήζσ εάλ ππάξρεη θαη πνηα είλαη ε ζύλδεζε κεηαμύ ησλ 

Madalenas θαη ηνπ θεκηληζκνύ; 

Αρ πνιύ ζεκαληηθή εξώηεζε. Βιέπνληαο ηελ νκάδα καο, θάπνηεο γπλαίθεο ζα έιεγαλ όηη 

θπζηθά θαη ππάξρεη ζύλδεζε, άιιεο ίζσο λα ιέγαλε όηη όρη δελ είλαη έηζη… θαη είκαζηε ζηελ 

ίδηα νκάδα. Γηα εκέλα, θπζηθά θαη ππάξρεη κεγάιε θαη δπλαηή ζύλδεζε, κόλν θαη κόλν 
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επεηδή είλαη δσληαλή ε ζπλεηδεηνπνίεζε γηα ηελ ηζηνξία, γηα ηελ ηζηνξία ηεο θηλεηνπνίεζεο,  

γηα ηελ ηζηνξία ησλ αγώλσλ ησλ γπλαηθώλ. Σνπιάρηζηνλ κηιάσ γηα ηηο Δπξσπατθέο ρώξεο, 

γηαηί θάπνπ αιινύ είλαη δηαθνξεηηθά θπζηθά. Γηα εκέλα ινηπόλ είλαη ζεκαληηθό λα ζπλδέεηο 

ηελ ηζηνξία κε απηό πνπ θάλεηο. Πνιινί ζα ιέγαλε όηη ζήκεξα ν θεκηληζκόο πεζαίλεη. 

Ωζηόζν, απηό πνπ θάλαλε παιηά νη θεκηλίζηξηεο θάλνπκε θαη εκείο κε ηελ νκάδα ησλ 

Μαληαιέλαο. Γνπιεύνπκε κε ην ζώκα καο, ηε ζέζε καο ζηε θνηλσλία. Πηζηεύσ όηη έρνπκε 

κηα ηζηνξία γηα απηό. Κάπνηεο θνξέο πξνζπαζνύκε λα πνύκε όρη, αιιά λνκίδσ όηη ζε απηή 

ηε πεξίπησζε ράλνπκε θάηη εάλ δελ βξνύκε ηε ζύλδεζε κε ηελ ηζηνξία. Φπζηθά, θαη πξέπεη 

λα ζθεθηόκαζηε ηη θάλνπκε ηώξα ην 2016 θαη όρη γηα ηε δεθαεηία ηνπ 70. Μπνξεί θάπνηα 

θαηαπίεζε λα έρεη αιιάμεη, ή λα είλαη πην αόξαηε. Ννκίδσ όηη ηώξα είλαη αθόκα πην δύζθνιν 

από ηηο πξνεγνύκελεο δεθαεηίεο πνπ έγηλε ε θηλεηνπνίεζε, θαζώο ηόηε ήηαλ πην εκθαλήο ε 

παηξηαξρηθή δνκή ηεο νηθνγέλεηαο ή πην εύθνιν λα νξίζεηο έλα πξόβιεκα. Σώξα ζεσξώ όηη 

είλαη πην δύζθνιε ε δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη. Η θαηαπίεζε ή πξνβιήκαηα ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ όκσο. Ωζηόζν, θπζηθά θαη κπνξεί θάπνηνο λα ζπκκεηάζρεη ζηηο Μαληαιέλαο 

αθόκα θαη αλ δελ ληώζεη θεκηλίζηξηα. Αιιά θάπνηεο θνξέο αηζζάλνκαη, αθόκα θαη ηώξα ζηελ 

δηαδήισζε πνπ ζπκκεηείρακε, όπνπ ήηαλ πνιύ μεθάζαξν ην θεκηληζηηθό πιαίζην, 

αηζζάλνκαη όηη γηλόκαζηε θιεηζηέο, ιέγνληαο όηη απηά είλαη ηα ζιόγθαλ καο, ρσξίο λα 

αλνηγόκαζηε πξνο ηα έμσ, θακηά θνξά αηζζάλνκαη θαη άβνια, γηαηί θάπνηεο θνξέο 

ρξεζηκνπνηείηαη θάηη, ρσξίο πξηλ λα έρεη ζθεθηεί απηόο πνπ ην θάλεη, γηαηί ην θάλεη. Σν θάλεη 

δειαδή κόλν θαη κόλν επεηδή ππάξρεη από πνιύ παιηά; Πξέπεη δειαδή πάληνηε θαηά ηε 

γλώκε κνπ λα αλαιύνπκε γηαηί θάλνπκε όηη θάλνπκε, πνηα είλαη ε ξηδηθή πνιηηηθή καο δξάζε, 

δηαθνξεηηθά αλαπαξάγνπκε θελά, αζήκαληα ζιόγθαλ, θαη θνβάκαη όηη θάπνηεο θηλήζεηο ζηε 

Μπνιόληα, θάλνπλ αθξηβώο απηό. Δίλαη δύζθνιν γηα εκέλα λα πσ, «λαη είκαη θεκηλίζηξηα, 

ληώζσ κέινο ηεο θηλεηνπνίεζεο ηεο Μπνιόληα». Γηα εκέλα είλαη ην πην ζεκαληηθό είλαη λα 

κελ ρξεζηκνπνηείο θελέο ιέμεηο. Πξέπεη λα νλνκάδνπκε ηα πξάγκαηα, γηαηί ην ιέκε απηό, γηαηί 

ζέινπκε λα ην θάλνπκε, θαη πσο ζέινπκε λα ην δείμνπκε. ηαλ ε Barbara θαη ε Alessandra 

άξρηζαλ λα ην θάλνπλ ην εξγαζηήξην ησλ Madalenas, πηζηεύσ όηη δελ κίιεζαλ γηα ηνλ 

θεκηληζκό, αιιά πεξηζζόηεξν πξνζπαζνύζαλ λα θαηαιάβνπλ ηη θάλνπλ νη γπλαίθεο εθεί, 

πνηεο είλαη νη αλάγθεο ηνπο αιιά θαη ηη ζεκαίλεη γηα ηηο ίδηεο λα θάλνπλ θάηη γηα ηηο γπλαίθεο, 

σο γπλαίθεο θαη κε ηηο γπλαίθεο. 

  

14.  Θπκάζηε ίζσο θάπνηεο πεξηπηώζεηο θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηεξίσλ κε ηηο 

Madalenas, πνπ κηιήζαηε/αζρνιεζήθαηε κε ζέκαηα, πνπ νη γπλαίθεο πηζαλώο δελ 
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ήηαλ έηνηκεο λα δηαρεηξηζηνύλ ή λα αληηκεησπίζνπλ. Εάλ λαη, ζα κπνξνύζαηε λα 

καο πεξηγξάςεηε ηηο πεξηπηώζεηο απηέο θαη πσο ηηο δηαρεηξηζηήθαηε; 

Αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εληαηηθνύ εξγαζηεξίνπ κε ηηο Μαληαιέλαο, αλαξσηηόκνπλ θαη 

εγώ γηα απηό, γηαηί απηό πνπ είρα θάλεη ζηε Μόληελα κε ηελ Alessandra Vannucci, 

πξνζπάζεζα λα ην πξνζαξκόζσ ζην εξγαζηήξην κε ηηο Μαληαιέλαο ζηε Μπνιόληα, θαη 

ππήξρε έλα θνκκάηη ζην ηέινο ηνπ εξγαζηεξίνπ ζηε Μόληελα πνπ είρε λα θάλεη κε ην 

Οπξάλην Σόμν ηεο Δπηζπκίαο (ηερληθή από ην Θ.η.Κ – πην ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε 28). 

Απηό ην θνκκάηη ήηαλ πνιύ δύζθνιν πξαγκαηηθά, θαη εδώ κε ηελ ηνπηθή νκάδα θαζώο 

ζπκάκαη όηη όηαλ ην θάλακε, ην πήξακε από ηε ςπρνινγηθή ζθνπηά θαη όηαλ θάπνηνο έθιαςε, 

ζπκάκαη όηη θάπνηνη ιέγαλε «Ον Θεέ κνπ θιαίεη», θαη απηό ζπκβαίλεη πνιιέο θνξέο, κε 

πνιιά δηαθνξεηηθά γθξνππ. Θεσξώ πνιύ δύζθνιν θάπνηεο θνξέο λα κεηαθξάζεηο ηε 

πξνζσπηθή δηαδηθαζία ζηε θνηλσληθή- ζπιινγηθή θαη ίζσο ζπκβαίλεη απηό πεξηζζόηεξν ζηα 

δπηηθά δεηήκαηα- πξνβιήκαηα, όπσο ραξαθηεξηζηηθά θαη ν Μπνάι έιεγε. Δίλαη δειαδή πνιύ 

ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όηη δελ θάλνπκε θάηη γηα λα κειεηήζνπκε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πξνζσπηθή ζρέζε. Κάπνηεο θνξέο ινηπόλ είλαη πνιύ δύζθνιν λα ην ζέζεηο μεθάζαξα απηό, 

θαη ζπκάκαη όηη ε νκάδα είρε αληηζηαζεί αξθεηά ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ζηε ηερληθή ηνπ 

Οπξάληνπ Σόμνπ.   

 

15. Γεληθόηεξα, πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ εκπεηξία ζαο, σο εκςπρώηξηα ηεο νκάδαο 

Madalenas ηεο Μπνιόληα;  

ε γεληθέο γξακκέο πνιύ ζεκαληηθή γηα εκέλα είλαη ε δηαδηθαζία κάζεζεο ζηελ νκάδα, πνιύ 

πεξηζζόηεξν από όια ηα ππόινηπα γθξνππ πνπ έρσ ζπκκεηάζρεη. Ήηαλ γηα εκέλα κηα 

κεγάιε πξόθιεζε λα εκςπρώζσ κηα ηέηνηα νκάδα. Κάπνηεο θνξέο αηζζαλόκνπλ 

αλαζθάιεηα. Γελ μέξσ γηαηί αιιά εάλ ζα έπξεπε λα ζπγθξίλσ κε άιιεο πεξηπηώζεηο, ζα 

έιεγα όηη απηή ε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη ν ηξόπνο πνπ δνπιεύεη ην Θ.η.Κ είλαη μερσξηζηόο. 

εκαζία έρεη λα δίλεηο ρώξν ζην ζέαηξν, λα κελ ειέγρεηο… «σ ζεέ κνπ δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη 

ιέσ, σ ζεέ κνπ…» - δελ ιεηηνπξγεί έηζη. Γηα απηό ην ιόγν κίιεζα γηα έκπλεπζε, εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θηι. Μηα άιιε ιέμε θιεηδί πνπ πξέπεη λα έρνπκε πάληα ζην κπαιό καο είλαη ε 

αιιειεγγύε! Δγώ έρσ πνιιέο εηθόλεο ζην κπαιό κνπ, πνιιέο ζθελέο θαη πεξηπηώζεηο, 

ηαπηόηεηεο θ. α. 

                                                           
28

 Γηα ηελ αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε ηεο παξαπάλσ ηερληθήο βι. Κεθάιαην 1
ν
 «Σν Οπξάλην Σφμν ηεο Βπηζπκίαο ζει. 24 
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16. Εάλ ζα έπξεπε λα πείηε κηα ιέμε πνπ λα ραξαθηεξίδεη απηή ζαο ηελ εκπεηξία, πνηα 

ζα ήηαλ απηή; 

 Έρσ πνιιέο ιέμεηο ζην κπαιό κνπ αιιά… λνκίδσ όηη γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο 

πνπ αλέθεξα ε ιέμε ζα ήηαλ ε καηεπηηθή. Βέβαηα θαη ε ιέμε «surprising= έθπιεθηε», δελ 

μέξσ… 

 

17.  Εάλ ζα έπξεπε λα πείηε κηα ιέμε πνπ λα ραξαθηεξίδεη ηελ εκπεηξία ζαο όρη ηώξα 

σο εκςπρώηξηα ηεο νκάδαο Madalenas αιιά σο Giulia, σο άηνκν, πνηα ζα ήηαλ 

απηή; 

Ννκίδσ όηη θαη εδώ ε απάληεζε ζα ήηαλ ε ιέμε καηεπηηθή αιιά ε πξνθιεηηθή, ε πεξίπινθε 

θαη ζύλζεηε καηεπηηθή γηαηί πξαγκαηηθά γηα εκέλα σο εκςπρώηξηα θαη σο άηνκν ήηαλ κηα 

πνιύ κεγάιε πξόθιεζε. 

 

αο επραξηζηώ πάξα πνιύ εηιηθξηλά γηα ηνλ ρξόλν ζαο! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλέληεπμε κε ηε Marta Ilardo - 

 πκκεηέρνπζα ηεο νκάδαο Madalenas ηεο Μπνιφληα 
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Αξρηθά λα ζαο επραξηζηήζσ θαη εζάο ηδηαίηεξα γηα ην ρξόλν ζαο θαη ηε θαιή δηάζεζε πνπ 

πξνζθέξεηε ζηε ζεκεξηλή καο ζπδήηεζε. Θα ήζεια ινηπόλ λα κάζσ 

1. Τη ζεκαίλεη γηα εζάο λα είζηε κέινο ηεο νκάδαο ησλ Madalenas ηεο Μπνιόληα; 

Γηα εκέλα είλαη κηα επηινγή θαη κηα ζπιινγηθή επζχλε ζηε δσή κνπ. Βίλαη κηα εζσηεξηθή 

επζχλε λα επηιέγσ, λα θάλσ, λα δσ θαη λα είκαη κηα γπλαίθα ζε κηα θνηλφηεηα. Καη λα 

πξνζπαζψ λα εληζρχσ ηελ αλζξψπηλε ηαπηφηεηά ζηε θνηλσληθή δσή θαη ζηα ζπιινγηθά 

εξγαζηήξηα. ηφρνο κνπ είλαη λα δεκηνπξγψ θαη λα αλαπηχζζσ ηε γιψζζα κεηαμχ ησλ 

γπλαηθψλ. Αελ ππάξρεη κηα γιψζζα ηψξα θαη αλ ππάξρεη είλαη πνιχ θησρή, πνιχ θνληά 

ζηε γιψζζα ηεο θαηαλάισζεο ζα έιεγα. Βπνκέλσο, απηή είλαη κηα επθαηξία θαη 

δπλαηφηεηα γηα εκάο λα δεκηνπξγήζνπκε απηή ηε γιψζζα.  

2. Πόζα ρξόληα ζπκκεηέρεηε ζηελ νκάδα απηή; 

Βίκαη δχν ρξφληα. Ξεθίλεζα ζηε Μπνιφληα, αθνχ ε Giulia γχξηζε απφ ηελ Εζπαλία πνπ είρε 

θάλεη ην ζεκηλάξην κε ηελ Barbara Santos, καο δηεγήζεθε ηελ ηζηνξία θαη πξφηεηλε λα 

δεκηνπξγήζνπκε απηή ηελ νκάδα.  

3. Πνηα είλαη γηα εζάο ε πην ζεκαληηθή ζηηγκή θαηά ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ νκάδα 

ησλ Madalenas; 

Δ θαιχηεξε ζηηγκή γηα εκέλα ήηαλ κέζα κνπ, φηαλ ζπλεηδεηνπνίεζα φηη ε ζθέςε κνπ δελ 

ήηαλ έλαο κνλφινγνο. Καη αλαθάιπςα παξφκνηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γπλαίθεο 

παγθνζκίσο θαη έηζη είπα ζηνλ εαπηφ κνπ φηη δελ είκαη κφλε κνπ. Αελ είλαη κφλν δηθφ κνπ 

ην πξφβιεκα. Ώπηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί ζεσξψ φηη νη γπλαίθεο ζπρλά πηζηεχνπλ φηη ην 

πξφβιεκά ηνπο είλαη κφλν δηθφ ηνπο. Ώπηφ δελ είλαη αιήζεηα! Ώπηή είλαη ε ζθέςε κνπ θαη 

ίζσο θαη ε ζθέςε άιισλ. Καη κέζα ζε απηφ ππάξρεη ε ηαπηφηεηα. 

4. Γηαηί όκσο ζπκβαίλεη απηό εηδηθά ζε κηα νκάδα ησλ Madalenas; 

Γηόηη ζπλάληεζα πνιιέο δηαθνξεηηθέο θνπέιεο, κε ηηο νπνίεο δηαθέξακε σο πξνο ηε δσή 

καο, ηε ζθέςε καο, ηελ ειηθία καο, ηηο επηινγέο καο. Η ζρέζε καο δελ ήηαλ απαξαίηεηα 

ζηεξηγκέλε ζηε ζπκπάζεηα, δελ ήηαλ κηα ζρέζε θηιίαο αιιά κηα θηιία πνπ γελλήζεθε κέζα 

από ηηο νκνηόηεηέο καο θαη κέζα από ηελ ηδέα όηη ην πξόβιεκα δελ είλαη κόλν δηθό κνπ. Γελ 

έρνπκε ζπλεζίζεη λα κηιάκε κε ην δηαθνξεηηθό. Δάλ ζπλαληήζσ κηα γπλαίθα ζε έλαλ άιιν 
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ρώξν θαη δελ κε ηξαβάεη λα ηεο κηιήζσ ίζσο δελ ζα ην θάλσ. Απηή είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα. 

Αιιά απηό ζπκβαίλεη επεηδή δελ έρνπκε απηή ηελ πεξηέξγεηα ζπρλά. Δίλαη κηα δύλακε, κηα 

επηινγή. Καη νη Μαληαιέλαο ήηαλ κηα επθαηξία λα ζηακαηήζεηο θαη λα δεηο ηνπο άιινπο. 

5. Πσο ε αιιαγή,  εάλ ππάξρεη, πνπ βηώζαηε κέζα από ηελ πνξεία ησλ Madalenas 

είλαη εκθαλήο ζηε θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

Ναη θπζηθά θαη ππάξρεη. Γηα ηελ αθξίβεηα, θάλεθε ακέζσο. Ίζσο επεηδή είρα δνπιέςεη θαη 

κε ην Θ.η.Κ πην πξηλ θαη έηζη πξνζπαζνύζα όιε κέξα λα θάλσ κηα αιιαγή θαη ζηα πην κηθξά 

πξάγκαηα. Αιιά νη Μαληαιέλαο ήηαλ ζεκαληηθέο, δηόηη μεθίλεζε ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

δνύιεπα κε ηνλ εαπηό κνπ. Ήηαλ δπν ελέξγεηεο παξάιιειεο. Καη έηζη απηό ην ρξόλν, 

αλαθάιπςα «ηε γπλαίθα κνπ». Ίζσο είλαη θαη ε ειηθία, αιιά νη Μαληαιέλαο απνηέιεζαλ κηα 

επθαηξία, κηα πηζαλόηεηα λα  εμεξεπλήζσ ηνλ εαπηό κνπ. 

6. Παξαηεξήζαηε δηαθνξέο ζε εζάο ή θαη ζηνπο άιινπο, γύξσ από εζάο, ηε ζρέζε 

ζαο καδί ηνπο; 

Καη κε ηνπο άιινπο, κε ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα παξάδεηγκα. Ίζσο πξηλ από ηηο Μαληαιέλαο 

έλησζα όηη ήηαλ πεξίεξγεο νη ζρέζεηο κεηαμύ ηεο γπλαίθαο κε ηνπ άλδξα, ηηο δηαθνξεηηθέο 

ειηθίεο ησλ γπλαηθώλ, αιιά δελ είρα ηηο ιέμεηο γηα λα κηιήζσ γηα απηό, γηα λα εμεγήζσ απηό 

πνπ δσ. Αηζζαλόκνπλ όηη θάηη δελ πήγαηλε θαιά αιιά δελ ήμεξα γηαηί θαη ηη κε θάλεη λα 

αηζζάλνκαη έηζη. Έηζη κέζσ ησλ Μαληαιέλαο βξήθα ηηο ιέμεηο λα θαηαιάβσ ην γηαηί θαη λα 

εμεγήζσ ην γηαηί δελ ληώζσ θαιά. Γελ ην ζέισ απηό! Απηή δελ είλαη ε δσή κνπ! Γελ είλαη ν 

ξόινο κνπ! Αιιά νη Μαληαιέλαο πξαγκαηηθά κνπ έδσζαλ ηε δύλακε.  

 

7. Θπκάζηε λα αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζηελ αξρή ηεο όιεο δηαδηθαζίαο κε ηελ 

νκάδα ησλ Madalenas σο κέινο, σο πξνζσπηθόηεηα; 

Ναη, ίζσο ε δπζθνιία γηα εκέλα πάληνηε όηη… επεηδή είλαη δύζθνιν λα κηιήζεηο γηα ηνλ 

εαπηό ζνπ, πνηεο είλαη νη ζθέςεηο ζνπ, ηα πξνβιήκαηά ζνπ… αιιά ην Θ.η.Κ αλαδεηά 

αθξηβώο απηό. Τπάξρνπλ άηνκα, πνπ κπνξνύλ εύθνια λα κηιήζνπλ γηα ηνλ εαπηό ηνπο 

αιιά γηα εκέλα δελ είλαη απιό, θαη έηζη θάζε θνξά ζπλαληώ δπζθνιία. Γηαηί απηό ίζσο είλαη 

επίζεο θαη κηα ζπλήζεηα θνπιηνύξαο, δελ μέξσ. Γηα εκέλα απηή είλαη πάλησο ε δπζθνιία 

κνπ.  
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8. Θεσξείηε όηη ππάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ ησλ Madalenas θαη ηνπ θεκηληζκνύ; Εάλ 

λαη, πνηα είλαη απηή; 

Ναη, γηα εκέλα θπζηθά θαη ππάξρεη ζύλδεζε. Πξέπεη λα πσ όηη ππάξρεη ε ηζηνξία ηεο 

γπλαίθαο, θαη ν θεκηληζκόο είλαη έλα κέξνο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο γπλαηθείαο πνιηηηθήο 

θηλεηνπνίεζεο. Άξα λαη ππάξρεη ζύλδεζε, γηαηί νη Madalenas είλαη κηα πνιηηηθνθνηλσληθή  

θίλεζε, όπσο ν θεκηληζκόο. Καη ν θεκηληζκόο γηα εκέλα, ζήκεξα ππάξρεη. Τπάξρεη ίζσο 

έλαο άιινο ηύπνο θεκηληζκνύ, αιιά απηό είλαη θεκηληζκόο. Σν πξόβιεκα είλαη όηη γεληθά ε 

ιέμε θεκηληζκόο, θαη γεληθά κηα ιέμε ε νπνία είλαη πάλσ από όια δεκέλε κε κηα πνιύ 

ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή ηείλεη λα αιιάδεη ε ζεκαζία ηεο. Καη έηζη ζήκεξα γηα εκέλα, 

κπνξώ λα κηιήζσ γηα ηνλ θεκηληζκό, κε πνιύ ζπγθεθξηκέλα άηνκα, κε άηνκα πνπ 

γλσξηδόκαζηε, δηόηη καδί κπνξνύκε λα νξίζνπκε μαλά ηε ιέμε θεκηληζκόο. Αιιά ε ιέμε 

θεκηληζκόο κε ηελ πνιύ ηππηθή έλλνηα, θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή ζηηγκή είλαη γηα εκέλα 

θάηη άιιν. Ωζηόζν, ζεσξώ όηη είλαη ζεκαληηθό λα κηιάκε γηα ηνλ θεκηληζκό. 

9. Πσο ην ζώκα απνηειεί θνκκάηη ηεο εμεξεπλεηηθήο ζαο δηαδηθαζίαο ζηελ νκάδα 

ησλ Madalenas θαη αλ ζα ζέιαηε λα καο αλαθέξεηε θάπνηεο πηζαλέο αλαθαιύςεηο 

ζαο, εάλ θπζηθά ππάξρνπλ. 

Μάιινλ λαη. Θεσξώ όηη είλαη δύζθνιν θάπνηνο λα βγεη από ην θνηλσληθό κνληέιν ηεο 

γπλαίθαο. Ννκίδσ κάιηζηα όηη ήηαλ κηα από ηηο πην δύζθνιεο ζηηγκέο ζηελ νκάδα ησλ 

Μαληαιέλαο. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα εξγαζηήξην πνπ θάλακε κε εηθόλεο θαη ζεκεξηλά 

πξόηππα γπλαηθείαο νκνξθηάο (εθεκεξίδεο-πεξηνδηθά), ππήξμε κηα πνιύ δύζθνιν θαη 

έληνλε ζηηγκή, επεηδή θάπνηεο γπλαίθεο δελ κπνξνύζαλ λα δνπλ ην πξόβιεκα. Έηζη 

ππήξμε κηα ζύγθξνπζε κέζα ζηελ νκάδα, όπνπ πξνζπαζνύζαλ λα δείμνπλ ζε απηέο ηηο 

θνπέιεο όηη κέζα ζηα πεξηνδηθά δίλεηαη έλαο ηξόπνο πνπ πξέπεη λα είλαη έλα γπλαηθείν 

ζώκα. Πνην είλαη όκσο ην πξαγκαηηθό ζώκα ηεο γπλαίθαο; Δίλαη πνιύ δύζθνιε εξώηεζε 

γηα εκέλα. Γηα εκέλα ην γπλαηθείν ζώκα, είλαη ε κεηακόξθσζε, ν κεηαζρεκαηηζκόο. Δίλαη ε 

κεηαθνξά πνιιώλ πηζαλνηήησλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηώλ ηεο ύπαξμεο ηεο γπλαίθαο. Αιιά 

ηελ ίδηα ζηηγκή ε γπλαίθα ζηε θνηλσλία παξνπζηάδεηαη κε έλα ζηαηηθό ζώκα, πνπ 

πξαγκαηηθά θαη γηα εκέλα όηαλ βιέπσ απηό ην ζώκα δελ ππάξρεη θακία κεηακόξθσζε, 

θακία πηζαλόηεηα, θακία επηινγή. Βιέπσ απιά κηα ζηαηηθή γπλαίθα ζηελ εθεκεξίδα-

πεξηνδηθό. Δίλαη ινηπόλ κηα ζεκαληηθή κεηαθνξά γηα εκέλα!  
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10. Υπήξμε θάπνην πεξηζηαηηθό θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηεξίσλ ησλ Madalenas, όπνπ 

αζρνιεζήθαηε κε δεηήκαηα πνπ δελ ληώζαηε έηνηκε λα αληηκεησπίζεηε; Εάλ λαη, 

ζα ζέιαηε λα ην κνηξαζηείηε καδί καο; 

Ναη ίζσο. Γνπιέςακε πνιύ κε ζρέζεηο γπλαίθαο θαη άληξα. ρη όκσο κε ηνλ άληξα γεληθά, 

αιιά κε ην αγόξη, ηνλ ζύδπγν. Γηα εκέλα, επεηδή αθξηβώο αηζζάλνκαη καθξηά από απηό ην 

κνληέιν, ήηαλ δύζθνιν. Καηαιαβαίλσ όηη απηό είλαη ην ηππηθό κνληέιν νηθνγέλεηαο, αιιά 

ηελ ίδηα ζηηγκή είπα όηη ε δσή κνπ είλαη δηαθνξεηηθή αιιά έρσ επίζεο απηό ην πξόβιεκα. 

Σν πξόβιεκα ζε έλα άιιν κνληέιν ίζσο. Τπάξρνπλ σζηόζν γπλαίθεο πνπ αληηζηέθνληαη ζε 

απηό, δελ ηνικνύλ λα  πξνζπαζήζνπλ. Μηιάκε επνκέλσο γηα απηό ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν 

(άλδξαο-γπλαίθαα- παηδί). Γηαηί; Γηαηί δελ κηιάκε γηα άιια κνληέια πνπ είλαη πην θνληά ζε 

εκάο; Ίζσο επεηδή θνβόκαζηε απηό ην κνληέιν. Γελ μέξσ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη θαη ε 

γπλαίθα πνπ δεη κόλε ηεο ζηε δσή. Τπάξρεη! Ή κηα γπλαίθα κε έλα παηδί κόλε ηεο (;) 

Τπάξρνπλ πνιιέο πηζαλόηεηεο.  

11.  Αηζζαλζήθαηε δειαδή δπζθνιία λα δείηε ηνλ εαπηό ζαο κέζα ζε απηό ην κνληέιν 

νηθνγέλεηαο; 

ρη, δελ ήηαλ όκσο δύζθνιν γηα εκέλα, γηαηί είκαη κηα θόξε… δσ ζε απηή ηε θνηλσλία θαη 

βιέπσ απηό ην κνληέιν όιε κνπ ηε δσή. Μεγάισζα κέζα ζε έλα ηέηνην κνληέιν θαη εγώ. 

12.  Όζνλ αθνξά ζηε γεληθή ζαο εκπεηξία κέζα ζηελ νκάδα, ηη έρεηε λα ζρνιηάζεηε; 

Δίλαη δύζθνιν, ε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο θαη ε δσή κνπ κέζα ζε απηή ηελ νκάδα είλαη 

δύζθνιε ζήκεξα, δηόηη θάπνηεο θνξέο ππάξρνπλ ζηηγκέο πίεζεο θαη απηό δελ ζεσξώ όηη 

είλαη θαιό γηα ην θίλεηξν πνπ δεηάκε. Καη ηελ ίδηα ζηηγκή ιέσ όηη είλαη ζεκαληηθό κελ λα 

θάλεηο εξγαζηήξηα κε δηαθνξεηηθέο γπλαίθεο αιιά είλαη πνιύ δύζθνιν λα κηιάο γηα ηα 

θνηλσληθά δεηήκαηα, όηαλ δελ ππάξρεη θνηλή γιώζζα κεηαμύ ησλ κειώλ. Γηα παξάδεηγκα, 

κηιώ γηα ην θεκηληζκό θαη ιέσ όηη μέξσ κηα θνπέια από ην εξγαζηήξην πνπ κηιάεη γηα ην 

θεκηληζκό, κε έλαλ άιιν ηξόπν αιιά πνιύ δπλακηθά. Δίλαη ινηπόλ πνιύ δύζθνιν λα 

ζπδεηήζεηο καδί ηεο. Γελ ζνπ δίλεη κηα ζηηγκή όπνπ λα πξνζπαζήζεη λα ζε αθνύζεη, ή λα 

θάλεη έλα βήκα κέζα. Ίζσο ινηπόλ λα κελ έρνπκε αθόκα αλαθαιύςεη ηε γπλαηθεία ιέμε 

ώζηε λα κηιήζνπκε κεηαμύ καο. Έρνπκε  αλάγθε λα βξνύκε ηε θνηλή καο γιώζζα, γηα λα 

αιιάμνπκε ηε θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα.  
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13.  Πσο είλαη γηα εζάο λα έρεηε κηα νκάδα, θαη έπεηηα θαηλνύξγηα κέιε λα έξρνληαη 

λα πξνζηεζνύλ ζε απηό ην γθξνππ; Θεσξείηε όηη ζαο θάλεη θαιό ή ζαο επεξεάδεη 

αξλεηηθά; Τν Θ.η.Κ ζεσξεηηθά είλαη αλνηρηό, είλαη κηα ζηηγκή γηα όινπο αιιά ζηε 

πξάμε ηη ζπκβαίλεη; 

Η αξρή ηεο νκάδαο ήηαλ κέζσ ηνπ νξγαληζκνύ Krila, θαη έπεηηα πξνζπαζήζακε λα 

αλνίμνπκε ηε πόξηα ζηνλ ππόινηπν θόζκν θαη θάλακε έλα ζαββαηνθύξηαθν εληαηηθήο 

δνπιεηάο. Γηα εκέλα απηή ήηαλ ε θαιύηεξε θαη ε πην δπλαηή ζηηγκή, ίζσο δηόηη αθόκα δελ 

γλσξηδόκαζηαλ θαη επνκέλσο κέζα ζε απηέο ηηο δύν κέξεο ληώζακε νκάδα. Γπζηπρώο απηή 

ηε ζηηγκή δελ αηζζαλόκαζηε έηζη. Γελ ππάξρεη έλα «εκείο». Γελ ην ληώζσ. Γηα απηό λνκίδσ 

θαη όηαλ έξρνληαη θαηλνύξγηα κέιε ράλεηε ην «εκείο». Δίλαη δύζθνιν λα βξεηο κηα 

θαηλνύξγηα δπλακηθή. ην εληαηηθό εξγαζηήξην πνπ θάλακε ήκαζηαλ 25 άηνκα αιιά κόλν 10 

άηνκα ζπλέρηζαλ. Δίλαη δύζθνιν λα θηηάρλεηο μαλά θαη μαλά κηα θαηλνύξγηα θόξκα γηα ηελ 

νκάδα θαη γηα εκέλα αθξηβώο γηα απηόλ ηνλ ιόγν είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα ππάξρεη έλαο 

«αξρεγόο». Γηα παξάδεηγκα ε Giulia. Δίλαη απαξαίηεην ώζηε λα αλαγλσξίδεη θαη λα νδεγεί 

έλα εξγαζηήξην. Γηα εκέλα, ην γθξνππ άξρηζε λα έρεη πξνβιήκαηα όηαλ πιένλ ε Giulia δελ 

αλαγλσξηδόηαλ σο ε «αξρεγόο». ηαλ ε ίδηα έθπγε γηα ην δηδαθηνξηθό ηεο ζηελ Οιιαλδία 

θαη εγώ θαη ε  Federica πξνζπαζήζακε λα ζπλερίζνπκε κε ηελ νκάδα, ράζεθε ν αξρεγόο, 

ν δεκνθξαηηθό αξρεγόο. Γηα έλα ηέηνην είδνο γθξνππ ζεσξώ πνιύ ζεκαληηθή ηελ ύπαξμε 

ελόο αξρεγνύ. 

14. Όζνλ αθνξά όκσο ηε γεληθή ζαο εκπεηξία κε ηηο Madalenas; 

Α! Ναη… πνιύ θαιή! Θέισ λα ζπλερίζσ, αιήζεηα. Δίλαη έλαο ρώξνο πνιύ ζεκαληηθόο γηα 

εκέλα. Αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή ληώζσ ιίγν θνπξαζκέλε.  

15. Τη ζαο θάλεη λα ληώζεηε έηζη; 

Δίλαη κηα δέζκεπζε. Καη πξέπεη πάληνηε λα είζαη ελεξγόο. Αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή έρσ κηα 

άιιε δσή. Γελ μέξσ! Νηώζσ ελεξγή αιιά όρη αθηηβίζηξηα, όπσο πηζαλόλ ληώζνπλ άιια 

θνξίηζηα. Νηώζσ ηελ επζύλε  αιιαγήο ηεο γπλαηθείαο θαηάζηαζεο αιιά όρη ζαλ αθηηβίζηξηα, 

ή ζαλ ηε θαηάζηαζε πνπ βίσζα ζηελ δηαδήισζε ηεο 25εο Ννεκβξίνπ. Μηα ηέηνηα θαηάζηαζε 

είλαη δπλαηή, δελ αλαγλσξίδσ ηνλ εαπηό κνπ κέζα ζε απηή, αιιά πεγαίλσ δηόηη δελ 

πηζηεύσ όηη πξέπεη λα αλαγλσξίδεηο νινθιεξσηηθά ηνλ εαπηό ζνπ ζε απηή. Δίκαζηε 

δηαθνξεηηθέο, αιιά κπνξνύκε καδί!  
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16. Υπήξρε θάπνηα ζηηγκή πνπ λα ληώζαηε όηη αλαθαιύςαηε θάηη, ην νπνίν ζαο 

άιιαμε εληειώο ηελ γλώκε πάλσ ζε έλα δήηεκα; 

Τπήξρε, αιιά όρη θάηη δπλαηό, δηόηη γηα παξάδεηγκα ε κεηέξα κνπ ήηαλ κηα γπλαίθα πνιύ 

δπλαηή, δπλακηθή, θαη εθεπξεηηθή. Γελλήζεθα ζε έλα πεξηβάιινλ όπνπ θαη νη δύν γνλείο 

κνπ ήηαλ ηδηαίηεξα ζπλεηδεηνπνηεκέλνη σο πξνο ηα θνηλσληθά δεηήκαηα. Ίζσο ζα κπνξνύζα 

λα πσ όηη κνπ ελίζρπζε ηηο ηδέεο ησλ πηζαλνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ. Με έθαλε πην 

δπλαηή. Αιιά ην πην δπλαηό ζεκείν ήηαλ απηό πνπ αλέθεξε θαη πην πξηλ, όηη κε έθαλε λα 

ληώζσ όηη δελ είκαη κόλε κνπ ζε απηό ηνλ θόζκν. Γηόηη ζεσξώ όηη ε γπλαίθα καζαίλεη 

θνηλσληθά λα ληώζεη κόλε ηεο. Πηζαλόλ λα είλαη ζέκα θνπιηνύξαο, αιιά ππάξρνπλ κέζα ζηε 

γπλαίθα θσλέο πνπ ηεο ιέλε όηη είλαη κόλε, «δνύιεςε, δνύιεςε, ζπίηη, ζπίηη». Η γπλαίθα 

είλαη δπλαηή αιιά είλαη δπλαηή επεηδή ππάξρνπλ απηέο νη θσλέο κέζα ηεο, δηόηη δελ 

πξνζηαηεύεηαη. Απηή είλαη ίζσο  ε θαηλνύξγηα κνπ ζθέςε γηα ηηο Μαληαιέλαο θαη κέζσ ησλ 

Μαληαιέλαο. Η πην ζεκαληηθή!  

17.  Εάλ ηώξα ζα έπξεπε λα πεξηγξάςεηε ηελ εκπεηξία ζαο ζηελ νκάδα ησλ 

Madalenas κε κηα ιέμε, πνηα ζα ήηαλ απηή; 

Γύζθνιν εξώηεκα. Μάιινλ ζα έιεγα ηε ιέμε «θνηλόηεηα- ζπιινγηθόηεηα». Αιιά πνιύ 

ζεκαληηθή ιέμε γηα εκέλα είλαη θαη ε ιέμε «αλαθαιύπησ- βξίζθσ». 

18. Μάιηζηα! Θα ζέιαηε γηα ην ηέινο ηεο ζπδήηεζήο καο, λα πξνζζέζεηε θάηη; 

Δίκαη πνιύ πεξίεξγε λα δσ ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ησλ απαληήζεσλ καο, κεηαμύ 

ησλ κειώλ ηεο νκάδαο. Γηόηη λνηάδνκαη γηα ηηο Μαληαιέλαο, αγαπώ απηή ηε πξνζπάζεηα. 

αο επραξηζηώ πνιύ! 
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Παξάξηεκα 6ν:  

 

Δξσηεκαηνιόγηα από γπλαίθεο ησλ νκάδσλ Madalenas  

 

Εξσηεκαηνιόγην 1ν : Εκςπρώηξηα από ην Νεπάι 

 

Όλνκα Δκςπρσηή θαη Οξγαληζκόο: Julia Scharinger & Madalenas ηνπ Νεπάι 

 

1. Πόηε μεθίλεζε ε νκάδα ησλ Madalenas ζηε ρώξα ζαο θαη κε πνην ηξόπν; 

Οη Madalenas ηνπ Νεπάι μεθίλεζαλ ηνλ Ινύιην ηνπ 2015, από ην πξώην εξγαζηήξην 

Madalenas πνπ νξγαλώζεθε ζην Νεπάι. Δλώ ην εξγαζηήξην εκπεξηείρε θαιιηηέρλεο θαη 

αθηηβηζηέο από όιν ην Νεπάι, νη Μαληαιέλαο ηνπ Νεπάι είλαη έλα γθξνππ γπλαηθώλ από ην 

Καηκαληνύ ζπγθεθξηκέλα, γηα ιόγνπο δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. Σώξα ππάξρνπλ 13 κόληκα κέιε 

ζηελ νκάδα καδί κε άιια 5 κέιε πνπ ζπκκεηέρνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν (1 θνπέια 

από ηελ Απζηξία, εγώ σο εκςπρώηξηα θαη 12-15 γπλαίθεο από ην Νεπάι). 

2. Πσο μεθίλεζε ε νκάδα ζαο (ηζηνξία); 

Η νκάδα καο μεθίλεζε από ην πξώην εξγαζηήξην Madalenas πνπ νξγαλώζεθε ηνλ Ινύιην 

ηνπ 2015 ζην Νεπάι, γηα κηα νιόθιεξε εβδνκάδα. Έπεηηα, εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο 

νξγαλώζεθαλ ζην Καηκαληνύ, πξνζθαιώληαο νπνηαδήπνηε γπλαίθα πνπ ελδηαθέξεηαη λα 

ζπκκεηάζρεη. Σέζζεξηο από εκάο είρακε ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηάζρνπκε ζην πξώην 

Γηεζλέο Φεζηηβάι ζην Πνπέξην Μάδξηλ, ζηελ Αξγεληηλή ην πξνεγνύκελν ρξόλν θαη έπεηηα 

από ηελ επηζηξνθή καο, κνηξαζηήθακε ηηο εκπεηξίεο καο κε ηα άιια κέιε θαη 

πνιιαπιαζηάζακε-δηαδώζακε ηε παξάζηαζε πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηελ Παγθόζκηα κέξα 

θαηά ηεο βίαο ησλ γπλαηθώλ. Από ηνλ Γεθέκβξηνπ κέρξη θαη ην Φεβξνπάξην, πξνζαξκόζακε 

ην έξγν «The Vagina Monologues»29 ζε κηα εθδνρή ηνπ Νεπάι – «The Vagina 

Monologues» ην 2016- κε 4 παξαζηάζεηο ηνλ Φεβξνπάξην θαη ζηε Παγθόζκηα κέξα ηεο 

                                                           
29

 Ζργο του Eve Ensler 
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γπλαίθαο ηνλ Μάξηην. Οη παξαζηάζεηο απηέο απνδείρηεθαλ όηη ήηαλ εμαηξεηηθά πεηπρεκέλεο 

θαη απνηέιεζαλ έλα ηζρπξό θίλεηξν γηα εκάο. 

 

3. Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη εάλ λαη ηη 

είδνπο δπζθνιίεο; 

Η ηέρλε ζην Νεπάι θαη ε ζεαηξηθή ζθελή θπξηαξρείηαη από ηελ αλδξηθή εγεζία θαη 

ηνπνζεηείηαη κέζα ζε κηα βαζηά παηξηαξρηθή θαη απνθιεηζηηθή, πεξηραξαθσκέλε θνηλσλία. 

Τπάξρνπλ θσλέο, πνπ πηζηεύνπλ όηη νη γπλαίθεο δελ κπνξνύλ λα παξάγνπλ θαιιηηερληθή 

δνπιεηά από κόλεο ηνπο (άπνςε πνπ απνδείρηεθε ιαζεκέλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ «The 

Vagina Monologues») θαη νη ζειπθνί ραξαθηήξεο ηνπ ζεάηξνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ 

Νεπάι ζπλήζσο αθνινπζνύλ ζηεξεόηππα ηεο «κεηέξαο», ηεο «βαζίιηζζαο», θαη ησλ 

«πνξλώλ». Δπνκέλσο, αθόκα θαη νη ζειπθνί εγεηηθνί ραξαθηήξεο είλαη πεξηζζόηεξν 

ππνζηεξηθηηθνί ραξαθηήξεο γηα ηνπο αξζεληθνύο εγεηηθνύο ραξαθηήξεο. 

Πνιινί ζπλάδεξθνη άλδξεο έρνπλ αηζζαλζεί έληνλα αλαζθαιείο θαη αληαγσληζηηθνί πξνο 

ζηηο δηθέο ηνπο ηαπηόηεηεο θαη νπηηθέο από νκάδεο γπλαηθώλ εζνπνηώλ θαη αθηηβηζηώλ, πνπ 

κηινύλ κόλν γηα ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο, εκπεηξίεο αιιά αθόκα θαη ην ζεμ.  Έρνπλ ρξεηαζηεί 

ζπλερείο θαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα λα ρηηζηεί θαη λα δεκηνπξγεζεί ε ππνζηήξημε θαη ν 

δηάινγνο ζε απηέο ηηο ακθηζβεηήζεηο. Δλώ θάπνηνη άλδξεο ζπλάδεξθνη καο έρνπλ 

ππνζηεξίμεη, ηώξα είλαη ιηγόηεξνη, αιιά αθόκα ππάξρνπλ, ππάξρνπλ θαη θσλέο 

ζπλαδέξθσλ πνπ αλαπαξάγνπλ ζνλ ζεμηζκό θαη ηνλ παηξηαξρηζκό ηνπ εγεηηθνύ κέξνπο ηεο 

θνηλσλία ηνπ Νεπάι. 

 

4. Πσο ε αιιαγή πνπ βηώζαηε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο κε ηηο Madalenas, είλαη 

θαλεξή ζηε θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

Οη Μαληαιέλαο γηα εκάο έρνπλ γίλεη έλα κέξνο όπνπ είκαζηε ηθαλέο λα κνηξαζηνύκε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ θαζεκεξηλώλ ζεμηζκώλ,  ηεο ζεμνπαιηθήο θαη θπιεηηθήο βίαο, ε αλαδήηεζή 

καο γηα ηε (ζεμνπαιηθή) ηαπηόηεηά καο θαη έλα κέξνο γηα ηε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή 

καο αλάπηπμε. Πνιιά από ηα κέιε καο επηκέλνπλ όηη ληώζνπλ πην δπλαηέο ηώξα λα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ θαζεκεξηλό ζεμηζκό, θαζώο ηώξα έρνπλ έλα κέξνο όπνπ κπνξνύλ λα 

κνηξαζηνύλ, όπνπ ππάξρεη αιιεινθαηαλόεζε θαη ππνζηήξημε. Δπνκέλσο, πνιιέο από εκάο 

έρνπκε αξρίζεη λα αλαζεσξνύκε ηηο αμίεο, ηηο λόξκεο θαη ηνπο ραξαθηήξεο-ξόινπο καο, ζε 
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κηα πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελόο πην πνηθηιόκνξθνπ θαη βαζηνύ ηνπίνπ γπλαηθείσλ 

ραξαθηήξσλ ζηε θαζεκεξηλή καο δσή θαη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο θνπιηνύξαο καο. 

Δπνκέλσο, νη Μαληαιέλαο ηνπ Νεπάι, έρνπλ επηπιένλ γίλεη κηα πιαηθόξκα γηα δξάζε, ώζηε 

λα ηνλσζεί ν δηάινγνο θαη ε αληαλάθιαζε ζηηο θνηλσληθέο αμίεο θαη λόξκεο. 

5. Πηζηεύεηαη όηη ππάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ ησλ Madalenas θαη ηνπ θεκηληζκνύ; Δάλ 

λαη, κε πνηα έλλνηα; 

Ναη! Από ηε ζηηγκή πνπ κπαίλεηο ζηηο Μαληαιέλαο, αλαιύεηο θαη ακθηζβεηείο ην παξειζόλ, 

ηηο απόςεηο ζνπ, ηελ νηθνγέλεηα θαη ηε θνηλσλία ηνπ. Πώο κπνξείο λα πεγαίλεηο πίζσ θαη λα 

κελ είζαη θεκηλίζηξηα; 

6. Ση είδνπο θαηαπηέζεηο εμεξεπλήζαηε θαη /ή εμεξεπλάηε αθόκα κέζσ ησλ 

εξγαζηεξίσλ Madalenas; 

Δμεξεπλνύκε ηνλ θαζεκεξηλό ζεμηζκό ηεο ηδησηηθήο θαη δεκόζηαο ζθαίξαο, ηελ αληζόηεηα 

ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν, ηε ζεμνπαιηθή θαη θπιεηηθή βία ηεο ηδησηηθήο θαη δεκόζηαο ζθαίξαο 

πάιη, ηνλ ζεμηζκό θαη ηελ αληζόηεηα ζηε ζεαηξηθή ζθελή. 

7. Πσο ην ζώκα είλαη κέξνο ηεο εμεξεύλεζήο ζαο ζηελ νκάδα ησλ Madalenas; 

Τπάξρνπλ αλαθαιύςεηο πνπ ζα ζέιαηε λα κνηξαζηείηε; 

αλ εκςπρώηξηα, ην ζώκα είλαη ην αξρηθό ζεκείν κε ην νπνίν δνπιεύνπκε ζε έλα εξγαζηήξην 

ησλ Μαληαιέλαο. αλ ζειπθά, έρνπκε ράζεη  ηηο ζπλδέζεηο κε ηα ζώκαηά καο θαη έρνπκε ηελ 

αλάγθε λα βξνύκε θαη λα εμεξεπλήζνπκε απηέο ηηο ζπλδέζεηο μαλά ώζηε λα ηηο 

ζεξαπεύζνπκε. Δπνκέλσο, εηδηθά ηνπο ηειεπηαίνπο 3 κήλεο έρνπκε επηθεληξσζεί ζην ζώκα 

θαη ηελ ζεμνπαιηθόηεηα θπζηθά, ώζηε λα πξνεηνηκαζηνύκε γηα ην έξγν «Vagina 

Monologues». Η ζεμνπαιηθόηεηα είλαη έλα ζέκα ηακπνύ ζην Νεπάι, θαη ηα γπλαηθεία ζώκαηα 

καδί κε ηε ζεμνπαιηθόηεηα ζηγνύλ, ζησπνύλ. Δπνκέλσο, κηιώληαο θαη εμεξεπλώληαο ηα 

ζώκαηα θαη ηε ζεμνπαιηθόηεηα κέζσ ησλ ηερλώλ έρεη γίλεη κηα επαλαζηαηηθή πξάμε από 

κόλε ηεο.  

8. Τπήξμαλ πεξηπηώζεηο, ζηηο νπνίεο κηιήζαηε γηα ζέκαηα-δεηήκαηα κέζα ζηελ 

νκάδα, πνπ νη γπλαίθεο δελ ήηαλ έηνηκεο λα δηαρεηξηζηνύλ; Δάλ λαη, πεξηγξάςηε 

ηηο θαηαζηάζεηο απηέο θαη πσο ην δηαρεηξηζηήθαηε. 

ηελ Αξγεληηλή, κηα από ηηο ζπκκεηέρνπζεο είπε θάηη ζαλ «όηαλ θάλεηο Μαληαιέλαο, πξώηα 

πεζαίλεηο θαη έπεηηα μαλαγελληέζαη». Μηιώληαο γηα όια ηα είδε βίαο πνπ έρνπκε βηώζεη, δηόηη 
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είκαζηε γπλαίθεο, είλαη δύζθνιε δηαδηθαζία θαη πνιιά δάθξπα ζηάδνπλ. Ωζηόζν, κε ην πέξαο 

ησλ κελώλ, έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα αζθαιέο θαη ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ, όπνπ όινη 

είλαη ηθαλνί λα κνηξάδνληαη, αιιά πνηέ λα πηέδνπλ. Έρνπκε πξάγκαηη κνηξαζηεί ηζηνξίεο 

βηαζκνύ, έρνπκε πξνθαιέζεη ε κηα ηελ άιιε λα αλαζεσξήζνπκε ηηο λόξκεο κε ηηο νπνίεο 

έρνπκε κεγαιώζεη, θαη λαη έρνπκε θιάςεη όιεο καδί, αιιά αθόκε έρνπκε ππνζηεξίμεη θαη ε 

κηα ηελ άιιε.  

 

9. Δάλ ζα έπξεπε λα πεξηγξάςεηε ηελ νκάδα ζαο Madalenas, ηη ζα ιέγαηε; 

Οη Μαληαιέλαο ηνπ Νεπάι, έρεη γίλεη ε νηθνγέλεηά κνπ, νη θίινη κνπ, νη ζπλάδεξθνί κνπ.  

Δίλαη ην ζεκείν ζην νπνίν, ην πάζνο κνπ, ε αγάπε αιιά αθόκα θαη ν ζπκόο θαη ε 

αλαζηάησζε ζρεηηθά κε ηηο βίαηεο εκπεηξίεο δηνρεηεύνληαη θαη κεηαιιάζζνληαη- έλα κέξνο γηα 

λα επνπιώζνπκε θαη λα κεηαιιάμνπκε ηηο πιεγέο καο ζε θνπξάγην, ηελ νκνξθηά, ηηο ηέρλεο 

θαη ηε θνηλσληθή αιιαγή. 

10. Πνηα είλαη ε εκπεηξία ζαο ζρεηηθά κε ηνλ ξόιν ζαο σο εκςπρώηξηα ησλ 

εξγαζηεξίσλ Madalenas; Δάλ ζα έπξεπε λα πεξηγξάςεηε ηνλ ξόιν ζαο ζαλ 

εκςπρώηξηα κε κηα ιέμε, πνηα ζα ήηαλ απηή ε ιέμε; 

πληξνθηά!  

11. Πνηα είλαη ηα επόκελα βήκαηα ηεο νκάδαο ζαο; 

Πξνο ην παξώλ, ζρεδηάδνπκε πεξηζζόηεξν ηελ παξαγσγή ησλ Μαληαιέλαο ηόζν ζην 

δεκόζην ρώξν όζν θαη ζαλ ζεαηξηθό πξνζθήλην επηθεληξσκέλν ζην λα ιέεη ηζηνξίεο 

γπλαηθώλ θαη θνξηηζηώλ ηνπ Νεπάι, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο αλδξνθξαηνύκελεο αθεγήζεηο 

ηεο ζεαηξηθή ζθελήο ηνπ Νεπάι. Καζώο εγώ απνηέιεζα ηελ αξρή γηα ηηο Μαληαιέλαο ηνπ 

Νεπάι, ηξείο εζνπνηνί από ην Νεπάι, απόδεημαλ ην ελδηαθέξνλ, ηε δέζκεπζε θαη ηελ 

ηθαλόηεηά ηνπο λα πάξνπλ ηελ «εγεζία», ε νπνία ζα επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

γθξνππ κέζα ζε απηό ηνλ ρξόλν. Δπνκέλσο, αλαδεηνύκε ηώξα, ηξόπνπο λα κάζνπκε 

πεξηζζόηεξα γηα θαη κε ηηο Μαληαιέλαο ηνπ θόζκνπ θαη λα απνθεληξώζνπκε ηηο Μαληαιέλαο 

ηνπ Νεπάι.  

12. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θαη λα κνηξαζηείηε; 

Θεσξείηε όηη θάπνηεο από ηηο εξσηήζεηο πνπ ζαο ηέζεθαλ δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ εκπεηξία ζαο; 
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Θα κπνξνύζαηε εάλ ην επηζπκνύζαηε λα ξίμεηε κηα καηηά ζην portfolio καο. Θα ζαο δώζεη 

κηα πην βαζηά θαη θαηαλνεηή εληύπσζε γηα ηα κέιε, ηηο ζθέςεηο, ηηο δξάζεηο θαη ηα θίλεηξα 

ηεο νκάδαο καο. 

 

Εξσηεκαηνιόγην 3ν : Μέινο  ηεο νκάδαο Madalenas ηεο Μπνιόληα 

Όλνκα: Lucianna Talamonti 

Οκάδα: Madalenas ηεο Μπνιφληα 

 

1. Πόηε μεθίλεζε ε νκάδα ησλ Madalenas ζηε ρώξα ζαο θαη κε πνην ηξόπν; 

Δ νκάδα ησλ Μαληαιέλαο ηεο Μπνιφληα μεθίλεζε κέζα απφ ηελ έλσζε ηξηψλ γπλαηθείσλ 

νκάδσλ, νκάδσλ Θ.η.Κ απφ ηξείο δηαθνξεηηθέο πφιεηο ηεο Εηαιίαο, θαη πνπ κε θάπνην 

ηξφπν είραλ ήδε εξγαζηεί πάλσ ζηα δεηήκαηα θχισλ. πγθεθξηκέλα, πήξε κνξθή κέζα 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έλα εξγαζηήξην ηεο Mariana Villani, αθηηβίζηξηα θαη εκςπρψηξηα ηεο 

νκάδαο Μαληαιέλαο ηεο Ώξγεληηλήο, ην νπνίν θαη έθαλα φηαλ ήξζα ζηελ Εηαιία ηνλ Ενχλην 

ηνπ 2014. Πνιιέο γπλαίθεο απφ ηνλ νξγαληζκφ ηεο Krila ηεο Μπνιφληα είραλ ήδε 

δεζκεπηεί λα ζπλερίζνπλ ηε δηαδηθαζία ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ κηα νκάδα, ηελ νπνία 

αξγφηεξα ζα αλνίγαλε γηα θάπνηνπο κήλεο ψζηε λα εηζέιζνπλ θαη άιιεο ελδηαθεξφκελεο 

γπλαίθεο, νη νπνίεο δελ ήηαλ θαηά αλάγθε απφ κηα άιιε νκάδα Θ.η.Κ. 

2. Πσο μεθίλεζε ε νκάδα ζαο (ηζηνξία); 

Δ νκάδα καο μεθίλεζε αθνχ ε θαζεκία απφ εκάο είρε κηα ηζηνξία ζπκκεηνρήο ζην Θ.η.Κ. 

3. Αληηκεησπίζαηε δπζθνιίεο ζηελ αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο νκάδαο θαη εάλ λαη ηη 

είδνπο δπζθνιίεο; 

Βδψ νθείισ εδψ λα πσ φηη βξηζθφκαζηε ελ κέζσ κηαο ζνβαξήο θξίζεο κέζα ζηελ νκάδα, 

θαη έρνπκε πεξάζεη πνιιά, γηαηί ζηε πξαγκαηηθφηεηα πηζηεχσ φηη δελ θηάζακε πνηέ ζην 

ζεκείν λα είκαζηε κηα πξαγκαηηθή νκάδα. Παξά ην γεγνλφο φηη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλν 

έρνπκε εξγαζηεί πνιχ πάλσ ζηηο πξνζσπηθέο ηζηνξίεο, έρνπκε αθήζεη ην πξνζδηνξηζκφ 

θαη ηελ εχξεζε ζηφρσλ ηεο νκάδαο πέξα, κε απνηέιεζκα λα παξακέλνπκε μερσξηζηέο 

πξνζσπηθφηεηεο θαη φρη έλα άηνκν-κηα νκάδα. Πηζηεχσ κάιηζηα φηη απηφ νθείιεηαη θαη 
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ζηελ έιιεηςε ηεο ζπλέρεηαο ησλ εξγαζηεξίσλ καο, θαζψο ζπλήζσο βξηζθφκαζηε ζαλ 

νκάδα κηα θνξά ηνλ κήλα θαη δελ είκαζηε πνηέ φιεο καδί παξνχζεο. Οη δηαθνξεηηθέο 

δεζκεχζεηο θαη θαηαξηίζεηο ηεο θαζεκηάο απφ εκάο αιιά θαη, γηα θάπνηεο απφ εκάο, ε 

έιιεηςε ελφο κνλαδηθνχ εκςπρσηή είλαη επίζεο ιφγνη γηα απηή ηε θξίζε πνπ πεξλάκε. Οη 

δηθέο κνπ αλάγθεο δηαθέξνπλ: ε αληαιιαγή κε ηηο γπλαίθεο σο ίζεο θαη ε θεκηληζηηθή 

νξγάλσζε γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ζα αλαπηπρζνχλ καδί ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηελ 

παηξηαξρία ζπγθξνχζηεθε κε κηα νκάδα πνπ πνηέ δελ πήξε κηα ζαθή πνιηηηθή γξακκή  

4. Πσο ε αιιαγή πνπ βηώζαηε κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο κε ηηο Madalenas, είλαη 

θαλεξή ζηε θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

Δ αιιαγή ήηαλ ζηαδηαθή θαη θνξπθψζεθε ζην Αηεζλέο Φεζηηβάι ησλ Μαληαιέλαο, ην 

νπνίν ήηαλ κηα εβδνκάδα κφλν κεηαμχ γπλαηθψλ, φπνπ επηθξίλακε ηε παηξηαξρία θαη 

αλαιχζακε ηηο θαηαπηέζεηο πνπ δνχκε. ιν απηφ ήηαλ πνιχ δπλαηφ θαη φηαλ βγήθα απφ 

εθεί αηζζάλζεθα δπζθνιία λα θνηηάδσ ζηα κάηηα ηνπο άληξεο. Ξεθίλεζα λα 

πξνβιεκαηίδνκαη ζρεηηθά κε φιν ην ζψκα κνπ, ην παξαηήξεζα, ην μαλαγλψξηζα θαη είδα 

ην ζψκα κνπ ζαλ ζχκα ησλ αλδξηθψλ πεξηνδηθψλ, έλα ζψκα πνπ πξέπεη πάληα λα είλαη 

δηαζέζηκν λα ππνδέρεηαη κε ζηνξγηθφ ηξφπν. Ώθφκα θαη ζην θξεβάηη, μεθίλεζα λα κάρνκαη 

θαη λα εθαξκφδεη αληηπαηξηαξρηθή πνιηηηθή, θαζψο ζπλεηδεηνπνίεζα πσο ηξνθνδνηνχζα 

κεραληθά έλα ζχζηεκα πνπ κε θαηαπηέδεη θαη πξνζπάζεζα λα είκαη πην ζπλεηδεηή, ψζηε 

λα ην αιιάμσ απηφ ην ζχζηεκα.  

5. Πηζηεύεηε όηη ππάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ ησλ Madalenas θαη ηνπ θεκηληζκνύ; Δάλ 

λαη, κε πνηα έλλνηα; 

ίγνπξα! πσο θαη κε ην Θ.η.Κ πξνζπαζνχκε λα αλαιχζνπκε ηηο ζπζηεκηθέο αιιαγέο 

πνπ απνηεινχλ ηε βάζε ησλ θαηαπηέζεσλ, νη Μαληαιέλαο αζρνινχληαη κε ηε δφκεζε ηνπ 

παηξηαξρηθνχ ζπζηήκαηνο- ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ θαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα αιιάμεη 

απηφ είλαη λα δεκηνπξγεζεί κηα λέα γιψζζα, ψζηε λα παξαηεξήζνπκε κε θξηηηθή καηηά θαη 

λα ζθεθηνχκε, μεθηλψληαο βέβαηα απφ ην θεκηληζκφ. Ώπηφ πξέπεη λα μεπεξάζεη ηελ πηπρή 

ηεο πλεπκαηηθήο θηινζνθίαο θαη ζα έπξεπε λα πξνηάμεη θαη κέζα ζηελ ίδηα νκάδα κε 

ηξφπν νξγάλσζεο φρη ηεξαξρηθφ αιιά θνιιεθηίβαο. ηελ κέζνδν, απηφ πνπ θάλνπκε είλαη 

λα δνπιεχνπκε «απφ ην ρακφγειν» πνπ γεληθά δελ ρξεζηκνπνηείηαη , αθφκα θαη ζην Θ.η.Κ. 

πσο νη Μαληαιέλαο πξέπεη λα παιέςνπλ κέζα ζε έλα ζχζηεκα θαιινθξαηηθφ ξηδσκέλν 

ζηνπο ίδηνπο ζπληξφθνπο θαη άιιεο θνξέο αθφκα θαη ζε ζπληξφθηζζεο. ηελ Βπξψπε 

είλαη αθφκα πην θαηαζηξνθηθφ λα κηιήζεηο γηα θεκηληζκφ, επεηδή ζπκβαίλεη θαζεκεξηλά λα 
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ζπλαληήζεηο άληξεο θαη γπλαίθεο πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη αλαρξνληζηηθφ , επεηδή είκαζηε 

ήδε ρεηξαθεηεκέλεο. Γηα απηφ παξακέλνπκε παγηδεπκέλεο ζηελ αδπλακία ( αληθαλφηεηα)  

λα κελ έρνπκε θαλ δηθαίσκα δηακαξηπξίαο «επεηδή αλ είζαη θαηαπηεζκέλε είλαη δηθφ ζνπ 

ιάζνο» (ηειείσο ζπλεθηηθή κε ηελ θαπηηαιηζηηθή ηδενινγία ησλ γηάλθεδσλ ηνπ απηφ- 

δεκηνχξγεηνπ , θαη ζηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο αδηαθνξίαο ( απνιηηηθ;) αθφκα θαη ε ινγηθή 

ηνπ Θ.η.Κ δελ κπνξεί λα αθνπζηεί θαηά θαηξνχο), ηψξα είλαη αλάγθε πεξηζζφηεξν απφ 

πνηέ λα «μαλαπάξνπκε» ηνλ θεκηληζκφ θαη λα ηνλ επαλαελεξγνπνηήζνπκε ζαλ φξγαλν 

πάιεο καδί κε ην ζέαηξν ηνπ θαηαπηεζκέλνπ. 

6. Ση είδνπο θαηαπηέζεηο εμεξεπλήζαηε θαη /ή εμεξεπλάηε αθόκα κέζσ ησλ 

εξγαζηεξίσλ Madalenas; 

Βίρακε έλα άιιν πξφβιεκα, πνπ είλαη ην αίζζεκα ελνρήο απφ άιινπο ζπληξφθνπο, ην 

νπνίν πηζηεχσ φηη είλαη απηνλφεην ζηε ζεμνπαιηθή καο εθπαίδεπζε, θαη ην νπνίν 

πξνέξρεηαη απφ ηε Γέλεζε ηεο Βχαο. Ώθφκα θαη απφ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, ππήξρε έλα 

θελφ θαη κηα αληαλαθιαζηηθή παχζε θαηά ηελ νπνία βιέπνπκε ην αλ θαη πσο ζα 

ζπλαληεζνχλ.  Οη θαηαπηέζεηο πνπ ζπλαληηνχληαη ζηα εξγαζηήξηα ησλ Μαληαιέλαο είλαη:  

ε ζεμηζηηθή βία, ε εηεξνθαλνληθφηεηα θαη νη κεραληζκνί απφ ηνπο νπνίνπο είλαη δχζθνιν 

λα βγνχκε. 

7. Πσο ην ζώκα είλαη κέξνο ηεο εμεξεύλεζήο ζαο ζηελ νκάδα ησλ Madalenas; 

Τπάξρνπλ αλαθαιύςεηο πνπ ζα ζέιαηε λα κνηξαζηείηε; 

Ώηζζάλνκαη ηφζν ηζρπξή ηε θαηαπίεζε ηνπ ζψκαηνο, πνπ έρσ αξρίζεη λα αηζζάλνκαη 

ζσκαηηθή δπζθνιία φηαλ θνηκάκαη κε ηνλ ζχληξνθφ κνπ. Μεξηθέο θνξέο κάιηζηα ζηε κέζε 

ηεο ζεμνπαιηθήο πξάμεο, αξρίδσ λα ηζαθψλνκαη, αθνχ αηζζάλνκαη ηε θνηλσληθή 

θαηαπίεζε πνπ ιέεη φηη ην γπλαηθείν ζψκα πξέπεη πάληα λα είλαη δηαζέζηκν, ζαλ κηα 

ηξχπα πνπ εμππεξεηεί, πνπ είλαη πάληα γιπθηά θαη θηιφμελε, θαη γη‟ απηφ ην ιφγν αξρίδσ 

λα αληηζηέθνκαη ζε απηφ ην αίζζεκα. Πάλσ απφ φια, ζην Αηεζλέο Φεζηηβάι, ζην νπνίν 

ήκαζηαλ κφλν γπλαίθεο αηζζάλζεθα πνιχ ηζρπξή ηε πνιηηηθή δνπιεηά κε ην ζψκα. Μπνξεί 

λα ππάξρνπλ θαη άιιεο ζπγθξνχζεηο, αιιά βάιακε ην ζψκα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ζηε 

πνιηηηθή.  Βπίζεο αηζζάλζεθα ζην ζψκα, ηελ απμαλφκελε αληθαλφηεηα λα ζρεηίδεηαη κε 

ηνπο άλδξεο.  
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8. Τπήξμαλ πεξηπηώζεηο, ζηηο νπνίεο κηιήζαηε γηα ζέκαηα-δεηήκαηα κέζα ζηελ 

νκάδα, πνπ νη γπλαίθεο δελ ήηαλ έηνηκεο λα δηαρεηξηζηνύλ; Δάλ λαη, πεξηγξάςηε 

ηηο θαηαζηάζεηο απηέο θαη πσο ην δηαρεηξηζηήθαηε. 

Αε λνκίδσ, αιιά έρεη ζπκβεί λα αζρνιεζνχκε κε ζέκαηα θαη πξνζσπηθέο ηζηνξίεο κε 

έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή εκπινθή, μεθηλψληαο απφ κηα αθήγεζε κε ηελ νπνία ζέιακε λα 

εξγαζηνχκε. Χζηφζν δελ είρακε ζπλεηδεηνπνηήζεη, φηη πξηλ θηάζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν, 

ζα έπξεπε λα εξγαζηνχκε πάλσ ζηελ ελδπλάκσζε θαη έλσζε ηεο νκάδαο, θαη έπεηηα απφ 

απηφ λα εθηεζνχκε ζε ηέηνην ζπλαηζζεκαηηθφ δεζκφ. 

9. Πνηα είλαη ηα επόκελα βήκαηα ηεο νκάδαο ζαο; 

Ώθφκα δελ μέξνπκε αλ είκαζηε κηα νκάδα, αιιά αλ πξέπεη λα πνχκε θάηη ζα κπνξνχζακε 

λα δεκηνπξγήζνπκε έλα Φφξνπκ Θέαηξν, λα εξγαζηνχκε πάλσ ζε θάηη πξαθηηθά, θαη πάλσ 

ζηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο ηαπηφηεηαο γηα ηελ νκάδα καο. 

10. Τπάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ ζα ζέιαηε λα πξνζζέζεηε θαη λα κνηξαζηείηε; 

Θεσξείηε όηη θάπνηεο από ηηο εξσηήζεηο πνπ ζαο ηέζεθαλ δελ αληαπνθξίλνληαη 

ζηελ εκπεηξία ζαο; 

Θα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα ξσηήζσ ηη έρεη απνδεηρζεί ζηε θνηλσλία, θαη πνηεο ήηαλ νη 

απαληήζεηο ησλ ζεαηψλ. Βπραξηζηψ πνιχ! 
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Εξσηεκαηνιόγην 3ν : Μέινο ηεο νκάδαο Madalenas ηεο Μπνιόληα 

Όλνκα: Sylvia Demozzi 

Οκάδα: Madalenas ηεο Μπνιφληα 

 

1. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο λα είζηε κέινο ηεο νκάδαο Madalenas; 

εκαίλεη φηη απηφκαηα ζπκκεηέρσ ζηε δηαδηθαζία πξνο ηελ ελδπλάκσζε ηεο γπλαίθαο, ηεο 

Απηηθήο θνηλσλίαο 

2. Πνηα είλαη γηα εζάο ε πην ζεκαληηθή / ε πην όκνξθε ζηηγκή, πνπ ζπκάζηε κέζα 

ζηελ νκάδα Madalenas; 

ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εξγαζηεξίνπ, φπνπ κνηξαζηήθακε ηα ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ νκάδα 

θαη γηα απηφ πνπ ληψζακε. Βίλαη εληππσζηαθφ πφζν βαζηά κπνξείο λα ζρεηηζηείο κε 

θάπνηνλ ή θάπνηνπο ζε κφιηο δχν κέξεο. 

3. Πσο ε αιιαγή,  εάλ ππάξρεη, πνπ βηώζαηε κέζα από ηελ πνξεία ησλ Madalenas 

είλαη εκθαλήο ζηε θαζεκεξηλή ζαο δσή; 

πλεηδεηνπνίεζα ζε ηη κεγάιν βαζκφ ππάξρεη αληζφηεηα θαη είλαη παξνχζα ζηε 

θαζεκεξηλφηεηά καο. Θεσξνχκε φηη είκαζηε ειεχζεξεο γπλαίθεο αιιά αθφκα έρνπκε 

θάπνηεο ζεκαληηθέο θαηαπηέζεηο λα μεπεξάζνπκε. 

4. Θπκάζηε λα αληηκεησπίδεηαη θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ αξρή ηεο νκάδαο ησλ 

Madalenas; 

Σν πην δχζθνιν θνκκάηη πάληνηε είλαη λα βξνχκε ην πφηε ζα βξηζθφκαζηε φιεο καδί. Δ 

πξνζσπηθή δσή είλαη πάληα πνιχ πηεζκέλε θαη κε πνιιέο ππνρξεψζεηο, κε απνηέιεζκα  

θάπνηεο θνξέο λα πξνηηκνχκε λα εθκεηαιιεπφκαζηε ηα αββαηνθχξηαθά καο ψζηε λα 

μεθνπξαδφκαζηε παξά λα βξηζθφκαζηε κε ηηο Madalenas. 

5. Θεσξείηε όηη ππάξρεη ζύλδεζε κεηαμύ ησλ Madalenas θαη ηνπ θεκηληζκνύ; Δάλ 

λαη, κε πνηα έλλνηα; 

Ναη θπζηθά! Με ηελ έλλνηα φηη ππεξαζπηδφκαζηε ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ, έρνληαο σο 

εξγαιεία ηηο ηέρλεο θαη ην ζέαηξν. Ο ζηφρνο είλαη ίδηνο, απιά αιιάδνπλ ηα εξγαιεία.  
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6. Πσο ην ζώκα απνηειεί θνκκάηη ηεο εμεξεπλεηηθήο ζαο δηαδηθαζίαο ζηελ νκάδα 

ησλ Madalenas θαη αλ ζα ζέιαηε λα καο αλαθέξεηε θάπνηεο πηζαλέο αλαθαιύςεηο 

ζαο, εάλ θπζηθά ππάξρνπλ. 

Σν ζψκα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, αθνχ ε γπλαηθεία θαηαπίεζε είλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηδαληθή εηθφλα ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο. 

7. Τπήξμε θάπνην πεξηζηαηηθό θαηά ηε δηάξθεηα εξγαζηεξίσλ ησλ Madalenas, 

όπνπ αζρνιεζήθαηε κε δεηήκαηα πνπ δελ ληώζαηε έηνηκε λα αληηκεησπίζεηε; 

Δάλ λαη, ζα ζέιαηε λα ην κνηξαζηείηε καδί καο; 

ρη, δελ έρεη πξνθχςεη πνηέ θάηη ηέηνην. 

8. Πνηα είλαη ε γεληθόηεξε εκπεηξία ζαο, σο κέινο ηεο νκάδαο Madalenas; 

Βίλαη κηα ππέξνρε εκπεηξία, αιιά ην λα θξαηήζεηο κηα ηέηνηα νκάδα δελ είλαη εχθνιν θαη 

θάπνηεο θνξέο, αηζζάλζεθα θνπξαζκέλε. Κάπνηεο θνξέο, δελ αηζζαλφκνπλ θαιά κε ην λα 

είκαη εθεί θαη φηη ζα ήζεια λα βξίζθνκαη θάπνπ αιινχ. Βίκαη ζθεπηηθή ζρεηηθά κε ην κέιινλ 

ηεο νκάδαο. 

9. Δάλ ζα έπξεπε λα πεξηγξάςεηε ηελ εκπεηξία ζαο ζηελ νκάδα ησλ Madalenas κε 

κηα ιέμε, πνηα ζα ήηαλ απηή; 

Πξφθιεζε! 

 

 

 

 

 

 


