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Introducere
M. este elev în clasa a 10-a. M. locuiește aproape de școală, având nevoie doar
de 15 minute pentru a ajunge acasă de la școală. În fiecare zi, M. se oprește timp
de 10 minute în parc, pentru a-și întâlni prietenul din copilărie, S. și pentru a sta
de vorbă. Ajuns înapoi acasa, M. se întâlnește cu frații săi, mănâncă de prânz
împreună și se joacă cel puțin o oră. Fratele și sora lui sunt cu 6 ani mai mici,
iar uneori M se simte copilăros jucându-se de-a v-ați ascunselea, dar îi iubește
prea mult pentru a spune "Nu!". Seara, dacă ambii părinți vin la timp acasă, iau
cină împreună și vorbesc despre școală. Până la acel moment, M. și-a terminat
cea mai mare parte a temelor. În ultimele săptămâni, a avut nevoie de un pic
mai mult timp pentru a-și termina temele, părinții lui nu au observat și M. nu a
spus nimic despre asta. Doar S., prietenul său din copilărie știe că M. face
temele la matematică, atât pentru el, cât și pentru pentru J. J. este coleg de clasă
cu M., îi place școala și are o relație bună cu profesorii săi. Nu s-ar putea spune
că J. este un bătăuș, dar J. a aflat că lui M. îi place o fată și îl amenință că îi va
dezvălui secretul dacă M. nu îi face temele de matematică. Într-o zi, M. nu a
reușit să facă temele lui J., iar J. l-a amenințat că îl bate și i-a luat temele lui M.
În acea zi, profesorul i-a spus lui M. că data viitoare când nu-și va face temele,
va primi nota 4. Ce se va întâmpla în continuare cu M.?
Aceasta este o poveste despre opresiune, poate fi obișnuită, poate fi ascunsă de ochii
părinților sau ai profesorilor, dar nu este mai puțin abuzivă: J. își folosește puterea
pentru a controla comportamentul lui M. și pentru a obține beneficii de la el,
performanța școlară a lui M. ar putea scădea și starea sa emoțională este amenințată.
În viața reală, abuzul de putere poate fi mai mult sau mai puțin vizibil, făptașii își pot
folosi puterea din diferite motive, poate dura zile sau ani, prietenii sau familia putând
sau nu să fie conștienți de acesta. Conform lui Boal și Freire, opresiunea nu trebuie
văzută ca ceva abstract. Opresiunea are loc la nivel individual, poate fi observată în
viața de zi cu zi, dar are rădăcini sociale, cel mai adesea oprimatul făcând parte din
grupuri marginalizate sau exploatate din punct de vedere economic pe motive
economice, sexuale, religioase, etnice etc. .
Teatru Forum are menirea de a lupta împotriva opresiunii. La nivel individual,
Teatru Forum oferă putere oamenilor să vorbească, să ia atitudine, iar în cele din
urmă, să depășească opresiunea. La nivel social, Teatru Forum și pedagogia critică au
rolul de a reechilibra balanța de putere dintre cei puternici (colonialiștii, oamenii
albi, bărbați, mari proprietari, 1% etc.) și cei fără putere (cei colonizați, persoane de
culoare, femei, muncitori, persoane cu o situație materială precară etc.).
Acest ghid are ca obiectiv familiarizarea profesioniștilor care lucrează în domeniul
educației formale și non-formale cu metodologia Teatru Forum. Ghidul nu poate
înlocui o formare adecvată în acest domeniu (formatori cu experiență, 3-5 zile,
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practică, îndrumare/coaching/participare la o comunitate de practică) și le
recomandăm practicienilor să urmeze o astfel de formare înainte de a utiliza
metodologia.
Acest ghid își propune să ajute cititorul să răspundă la următoarele întrebări
-

Ce este Teatru Forum?
Este Teatru Forum potrivit pentru munca mea de tineret?
Cum se realizează Teatru Forum? Care sunt elementele cheie și
etapele?
Care sunt resursele de care am nevoie pentru a realiza Teatru
Forum?

Ghidul a fost dezvoltat ca produs al Connector 2017, un proiect Erasmus+. Multe
informații au fost colectate pe parcursul activităților incluse în eveniment (observații
și interviuri nestructurate). Connector 2017 a urmărit să reunească profesioniști din
domeniul educației formale și non-formale, interesați de crearea unui mediu
interactiv de învățare pentru elevii lor.
În decurs de o săptămână, 84 de cadre didactice, formatori, lucrători de tineret și alți
profesioniști din 18 țări europene au fost împărțiți în 8 grupuri aproximativ egale
pentru a învăța și a testa o metodă educațională specială pe care să o pună în aplicare
în context profesional.
Atelierele de Teatru Forum au fost facilitate de către Ana Maria Grădinariu, formator
cu experiență în utilizarea metodei, care face parte din organizația A.R.T Fusion, una
din ONG-urile pioniere care a promovat această metodă în România. Autorul
ghidului a luat notițe în timpul tuturor sesiunilor, în calitate de observator
neparticipant, pentru a obține informații despre pregătirea și implementarea testelor

Ce este Teatru Forum?
Teatru Forum este o metodă de intervenție socială care are ca obiectiv să ofere
oamenilor puterea de a se elibereza din situații de opresiune și să ia măsuri. Teatru
Forum pune în scenă experiențe de legate de opresiunea bazată pe clasă, sex,
sexualitate, etnie, vârstă, etc. Mai puțin obișnuit pentru teatru, spectatorii nu sunt
martori sau receptori pasivi; ei pot opri interpretarea, pot propune schimbări și pot
urca pe scenă pentru a-și susține ideile.
“Muzica este organizarea sunetului în timp; artele plastice, organizarea de
culori și linii în spațiu; teatrul, organizarea acțiunilor umane în timp și
spațiu. Teatrul este o reprezentare și nu o reproducere a realității sociale.
TEATRU-FORUM prezintă o scenă sau o piesă care trebuie să ilustreze în
mod necesar o situație de opresiune împotriva căreia Protagonistul nu știe să
lupte și eșuează. Spect-actorii sunt invitați să înlocuiască acest Protagonist și
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să interpreteze - pe scenă și nu din public - toate soluțiile, ideile, strategiile
posibile. Ceilalți actori improvizează reacțiile personajelor lor, care se
confruntă cu fiecare nouă intervenție, pentru a permite o analiză sinceră a
posibilităților reale de a folosi aceste sugestii în viața reală. Toți spect-actorii
se bucură de același drept de a interveni și de a-și interpreta ideile. TEATRUFORUM reprezintă o repetiție colectivă pentru realitate.”1 Augusto Boal, Rio
de Janeiro 2004
Istoria Teatrului Forum
Teatrul Forum, împreună cu teatrul de imagine, teatrul invizibil, teatrul de ziar,
curcubeul dorinței și teatrul legislativ sunt principalele forme teatrale ale Teatrului
Oprimaților. Teatrul Oprimaților reprezintă un concept inventat de Augusto Boal
(1931-2009), un regizor de teatru brazilian, inspirat de Paulo Freire (1921-1997),
fondatorul mișcării pedagogice critice. 2
În anii ‘60 și ’70, Brazilia, Argentina, Peru și alte țări din America Latină se
confruntau cu sărăcie, dictatură și conflicte. Augusto Boal și-a dedicat activitatea
celor oprimați, cu scopul de a le crește gradul de conștientizare. În anul 1971,
Augusto Boal însuși a fost exilat în Argentina de către regimul militar brazilian din
cauza activismului său cultural. În exil, a publicat prima sa carte despre Teatrul
Oprimaților (1973, Argentina) și a înființat primele companii și centre de Teatru al
Oprimaților (Peru, Ecuador, Argentina) cu muncitori, persoane sărace sau deținuți.
După întoarcerea sa în Brazilia, în anul 1986, a fondat la Rio de Janeiro Centrul de
Teatru al celor Oprimați. În prezent, Teatrul Oprimaților este cunoscut în întreaga
lume și au fost create multe adaptări de către urmașii lui Boal.
Filosofia educațională
Boal admite că activitatea sa în domeniul Teatrului Oprimaților a fost puternic
influențată de filosoful educațional Paulo Freire. 3 Activitatea lui Paulo Freire este
cunoscută ca pedagogia celor oprimați sau pedagogia critică. În viziunea lui Freire,
educația ar trebui să le permită elevilor să se angajeze critic și creativ în lumea în
care trăiesc (actuala ordine socială). Pedagogia critică include metode și strategii de
învățare care vizează eliberarea conștiinței elevilor, pentru a-i ajuta să-și reprezinte
realitatea și să se angajeze în transformarea acesteia.4 Dialogul este un concept și o
preocupare centrală a lui Freire, având în vedere faptul că, numai prin dialog (opus
monologului), învățarea ar putea să le dea putere elevilor oprimați.

1

http://jsirri.org/theatre-of-the-oppressed/techniques/forum-theatre/
http://jsirri.org/theatre-of-the-oppressed/
3
http://ptoweb.org/wp-content/uploads/2013/10/PTO-Zine-on-screen.pdf
4
Freire (1996)
2
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Care sunt diferențele și asemănările între teatru și teatru forum?

Teatru

Teatru Forum

-

Mersul la teatru poate costa bani;

-

Teatru Forum este gratuit;

-

Spectatorii pot fi implicați în
desfășurarea piesei dar, de cele mai
multe ori, doar urmăresc;

-

Spectatorii sunt numiți și considerați
spect-ACTORI, întrucât participă pe
scenă și schimbă piesa;

-

Piesa este pusă în scenă de către
actori profesioniști;

-

Persoane care nu au pregătire
profesională pot juca în Teatrul Forum,
fiind numiți non-ACTORI;

-

Piesa are un regizor care
coordonează și supraveghează
realizarea piesei de teatru;

-

TF nu are un regizor, dar poate avea
un facilitator (lucrător de tineret,
profesor, asistent social etc.) care
orientează non-actorii în realizarea
piesei;

-

Scenariul este reprezentat de o
situație reală, observată sau trăită de
non-actori;

-

Scenariul este fictiv sau inspirat
din realitate;

-

O piesă de teatru are decoruri
bogate, uneori exuberante;

-

În cazul unei piese de teatru sunt
obișnuite aplauzele la finalul piesei;

-

O piesă de TF are decor puțin sau chiar
deloc;

Piesa de teatru are rolul de a
construi catharsis.

-

spect-ACTORII sunt încurajați să
aplaude ori de câte ori doresc;

-

Piesa are rolul de a construi
catharsis.

-
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Contexte și obiective de învățare
Astfel cum arată sursele noastre, Teatru Forum ar putea fi utilizat în școli,
universități, organizații non-profit, biserici, companii de teatru, instituții care asigură
asistență socială, sindicate, grupuri de activism, închisori și alte grupuri
formale/informale. Reprezentațiile de Teatru Forum ar putea avea loc pe străzi, în
teatre și orice alte spații adecvate pentru public. Profesorii, lucrătorii pentru tineret,
directorii de teatru, facilitatorii comunității, activiștii sau alte categorii ar putea fi
implicați în punerea în scenă a piesei, în pregătirea non-actorilor și în interpretarea
rolului de Joker.
Piesele de Teatru Forum pot implica sau se pot adresa tinerilor (în vârstă de peste 14
ani) și adulților care s-au aflat în situații de opresiune din cauza opțiunilor lor
sociale, politice, culturale, religioase, economice, sexuale, de gen: victime ale
bătăușilor, persoane sărace, țărani, muncitori, etnii sau religii marginalizate,
LGBTQ+, victimele violurilor, prizonierii, orfanii și așa mai departe.
În sens larg, Teatrul Forum are ca scop eliberarea conștiinței celor oprimați, să îi facă
mai puternici pentru a-și (re)câștiga demnitatea, a-și exprima vocea, a lua atitudine,
a se uni sau, pe scurt, a deveni actori în propria lor viață
“Scopul principal al Teatrului oprimaților este umanizarea Umanității.”
(Declarația de principii, Teatrul Internațional al Organizației oprimaților5)
Un facilitator pentru tineret trebuie să știe faptul că metoda Teatrului Forum este
utilă pentru dezvoltarea abilităților socio-emoționale, în special în rândul spectactorilor, dar se poate întâmpla ca și non-actorii înșiși să-și dezvolte noi competențe
și atitudini.
În rândul spect-actorilor, metoda Teatrului Forum este utilă pentru a dezvolta o
autoprezentare corectă, încredere în sine, empatia și respectul față de ceilalți (în
CASEL, 2017).
Organizarea unui spectacol de Teatru Forum îi poate ajuta și pe non-actori să-și
dezvolte capacitatea de a identifica emoții, încredere în sine, auto-disciplina,
asumarea perspectivei, empatia, respectul față de ceilalți, lucrul în echipă și
comunicarea (în CASEL, 2017).
Rezultatele învățării diferă în funcție de dimensiunea audienței, de experiența spectactorilor, de subiectul piesei, de experiența non-actorilor și așa mai departe.

5

http://jsirri.org//wp-content/uploads/Declaration-English.pdf
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Resurse: oameni, timp, materiale
Fiecare spectacol de Teatru Forum are nevoie de resurse diferite, în funcție de
context, de experiența non-actorilor, de subiect, de public și așa mai departe.
Deoarece piesele de Teatru Forum înfățișează situații din viața reală, ele nu ar trebui
să necesite decoruri complexe (sau scumpe). Dimpotrivă, oamenii și timpul sunt
resurse vitale pentru spectacolele de Teatru Forum.
În primul rând, pentru a utiliza Teatrul Forum, este nevoie de un facilitator format în
acest sens și de un Joker; se poate întâmpla ca aceeași persoană să joace ambele
roluri. Facilitatorul este responsabil de pregătirea non-actorilor, alegerea temei și cocrearea piesei. Jokerul facilitează dezbaterile și părțile de forum ale Teatrului Forum.
Atât facilitatorul, cât și Jokerul au nevoie de abilități socio-emoționale (de ex.
comunicare, empatie), care sunt specifice Teatrului Forum, dar și o înțelegere foarte
bună a filosofiei opresiunii și a temei respective. Pe scurt, dacă intenționezi să fii
facilitator al forumului, asigură-te că:
• Ai urmat o formare în metoda Teatrului Forum;
• Ai urmat o formare pentru a juca rolul de Joker (dacă nu este disponibil niciun
Joker);
• Ești conștient de propria înțelegere a puterii și a opresiunii;
• Crezi cu fermitate în justiție socială, egalitate, dialog, consens;
• Ești incluziv și respecți diferențele;
• Poți facilita decizia grupului și poți media conflictele;
• Poți fi prietenos, dar și ferm cu grupurile mici sau mari.
În al doilea rând, organizarea unui spectacol de Teatru Forum necesită timp pentru a
pregăti non-actorii, a alege tema, a cerceta tema, a co-crea piesa, a repeta și a discuta.
În funcție de experiența facilitatorului și a non-actorilor, organizarea unui spectacol
de Teatru Forum durează de la 2 săptămâni la 3 luni (1 sau 2 întâlniri săptămânale,
de 90 de minute).
În cele din urmă, Teatrul Forum are nevoie de spațiu - pe de o parte, pentru
pregătirea non-actorilor, pe de altă parte, pentru ca audiența să vadă spectacolul.
Ambele spații (dacă nu sunt identice) ar trebui să fie accesibile, sigure și să asigure
respectul pentru non-actori sau pentru grupul țintă (de exemplu, nu toate spațiile
sunt accesibile pentru tinerii săraci sau sigure pentru tinerii LGBTQ+).

Resurse: facilitatort, Joker, spațiu sigur,
2 săptămâni până la 3 luni
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Metodologia Teatrului Forum

Organizarea Teatrului Forum implică următoarele etape:
1) Pregătirea non-actorilor:
a) Cunoașterea reciprocă;
b) Construirea încrederii;
c) Învățarea despre putere și opresiune;
d) Dezvoltarea abilităților de improvizație.
2) Pregătirea piesei;
3) Repetiții;
4) Spectacolul:
a) Piesa;
b) Dezbaterea;
c) Forumul.
5) Ieșirea din rol;
6) Activități de evaluare și de monitorizare care implică publicul.

PREGĂTIREA NON-ACTORILOR
Organizarea unei piese de Teatru Forum implică non-actorii într-un proces complex
care presupune creativitate, colaborare, reflecție asupra implicațiilor inegalităților de
putere, depășirea vulnerabilităților personale și lucrul cu emoțiile. Prin urmare,
pregătirea non-actorilor este foarte importantă, dar activitățile vor fi diferite în
funcție de vârsta actorilor, de dinamica grupului, de experiența cu Teatrul Forum și
de experiența în ceea ce privește opresiunea.
În cazul în care non-actorii nu se cunosc…
Facilitatorul trebuie să sprijine non-actorii pentru a-și afla reciproc numele,
trecutul, visele, talentele, speranțele și temerile. Facilitatorul poate folosi orice
jocuri și activități potrivite pentru respectivul grup (din punct de vedere al vârstei,
dimensiunii, experienței, apartenenței culturale, preferințelor personale etc.).
Facilitatorul poate avea nevoie de 1-2 sesiuni de lucru (90-120 de minute) pentru
această etapă. Cititorul poate găsi resurse aici.
Desigur, acesta este și momentul în care facilitatorul se asigură că non-actorii au
informații de bază despre Teatrul Forum și implicațiile rolului lor.

9

În cazul în care non-actorii nu au lucrat niciodată împreună …
Facilitatorul trebuie să sprijine non-actorii pentru a căpăta încredere unul în
celălalt, să se simtă parte a grupului, să depășească conflictele, să cadă de acord
asupra normelor de grup și să ia decizii pe bază de consens. Deoarece Teatru
Forum își propune să se înfrunte oprimarea, procesul de pregătire a non-actorilor și
a piesei ar trebui să fie incluziv, democratic, să acorde susținere, respectând
diferențele și consensul. Facilitatorul poate folosi orice jocuri și activități potrivite
pentru respectivul grup (din punct de vedere al vârstei, dimensiunii, experienței,
apartenenței culturale, preferințelor personale etc.), urmate de dezbateri.
Facilitatorul poate avea nevoie de 2-3 sesiuni de lucru (90-120 de minute) pentru
această etapă. Cititorul poate găsi resurse aici.
Ca urmare a jocurilor de consolidare a echipei, grupul poate atinge cu ușurință un
anumit nivel de încredere și colaborare, dar facilitatorul trebuie să observe cu atenție
modul de luare a deciziilor și dacă cineva este marginalizat sau oprimat. În caz
afirmativ, facilitatorul trebuie să pună problema luării deciziilor prin consens și să-i
provoace pe non-actori să rezolve sarcini și mai dificile prin implicarea tuturor.
Dacă apar conflicte între non-actori, facilitatorul nu trebuie să-și facă griji. Aceasta
este o etapă normală; non-actorii descoperă diferențele dintre ei. Facilitatorul trebuie
să ofere timp pentru a se discuta în mod deschis opiniile conflictuale și pentru a se
identifica puncte comune. Cititorul trebuie să-și amintească faptul că rezolvarea
conflictelor întărește normele grupului.
De asemenea, în această etapă este momentul să fie definite normele grupului prin
luarea deciziilor pe bază de consens. Facilitatorul poate veni cu o propunere care este
discutată și validată de non-actori (de ex., fii bun, nu judeca, fii prezent, tolerant,
empatic, deschis). Rețineți că normele de grup vor fi eficiente în timp numai dacă
facilitatorul le folosește pentru a rezolva conflictele și a depăși dificultățile.
În cazul în care non-actorii nu sunt familiarizați cu aspectele legate de
putere și opresiune
Facilitatorul trebuie să ajute non-actorii să exploreze conceptele de putere și
opresiune. Practicanții Teatrului Forum au creat diverse activități utile în această
etapă; facilitatorul trebuie să aleagă ce anume este cel mai potrivit pentru respectivul
grup (din punct de vedere al vârstei, dimensiunii, experienței, apartenenței culturale,
preferințelor personale etc.).
Facilitatorii trebuie să îi încurajeze pe non-actori facă legătura între opresiune și
propriile experiențe sau cercetări aprofundate. Facilitatorul trebuie să încurajeze
non-actorii să se gândească critic la experiența lor și să depășească prejudecățile.
Facilitatorul poate avea nevoie de 3-4 sesiuni de lucru (90-120 minute/sesiune)
pentru această etapă. Cititorul poate găsi resurse aici.
Când sunt implicați în Teatru Forum, tinerii trebuie să înțeleagă 3 concepte-cheie:
10

Putere6 – În contextul Teatrului Forum, puterea ar trebui înțeleasă ca
posibilitatea de a gândi, de a exprima și de a acționa pentru sine, dar și de a-i
influența ceilalți. Puterea în sine nu este bună/rea, dar modul în care puterea
este folosită poate fi discutabil.
Opresiunea7 - În contextul Teatrului Forum, opresiunea trebuie înțeleasă ca
abuz de putere, o relație de dominare în care gândurile, vorbele și actele sunt
condiționate de un opresor. Teatrul Forum abordează relațiile concrete de
opresiune, implicând persoane, și nu sisteme sau organizații. Teatrul Forum
expune situații în care unii oameni își folosesc abuziv puterea, iar alții suferă
abuz emoțional sau fizic.
Prejudecățile8 - sunt convingeri asociate cu o anumită persoană pe baza
apartenenței acesteia la anumite categorii (naționalitate, etnie, religie,
orientare politică, orientare sexuală etc.).
În continuare, cititorul va găsi descrierea unei activități utile pentru a ajuta tinerii să
exploreze puterea și opresiunea.
JOCUL puterii și al opresiunii
Obiective: La finalul activității, non-actorii ar trebui să poată (a) să explice
conceptele de putere și opresiune; (b) să ofere exemple din viață reală de situații de
opresiune.
Activitate, Partea I: Non-actorii vor fi rugați să plaseze 4 obiecte (un scaun, un
marker, o foarfecă și o bucată de hârtie) astfel încât cel puțin un obiect să domine și
un alt obiect să fie dominat. Non-actorii vor face cu schimbul,
în mod voluntar, pentru a plasa obiectele. La rândul său,
facilitatorul va invita grupul să interpreteze plasarea
obiectelor:
• Ce vedeți? Cine este de acord, cine nu este de acord și
de ce?
• Care obiect este oprimat? Care obiect este opresor?
Care obiect este aliatul său? De ce credeți că scaunul
este un aliat sau neutru? Există alte opinii?
• Dacă ați alege un singur obiect oprimat, care ar fi
acela? Atenția trebuie axată pe oprimarea directă, nu
pe cea indirectă.
• Să auzim ce a gândit voluntarul atunci când a propus
imaginea. De ce? Care a fost ideea ta?

6

ART Fusion Guide, 2014 - link
ART Fusion Guide, 2014 - link
8
ART Fusion Guide, 2014 - link
7
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Bine de știut: La început, non-actorii pot fi reticenți. Ar putea fi dificil pentru ei să
asocieze sau să interpreteze relațiile de putere între obiecte, dar acest lucru se va
schimba după primul exemplu. De asemenea, participanții pot avea interpretări
contradictorii, facilitatorul nu trebuie să se îngrijoreze, ci să discute deschis despre
aceasta.
Activitate, partea a II-a: Non-actorii vor fi rugați să
facă ceva similar folosind propriile corpuri. În primul
rând, facilitatorul va cere unui voluntar să adopte o
poziție de putere și să nu se miște. Restul grupului va fi
rugat să reflecteze, pornind de la următoarele întrebări:
Ce anume vedeți? Are putere? De ce și cum? Cine este
de acord, cine nu este de acord și de ce? Anterior,
facilitatorul va cere unui al doilea voluntar să adopte o
poziție care arata o putere mai mare decât a primului și
să nu se miște. Restul grupului va fi rugat să reflecteze
asupra a ceea ce vede. Pe rând, facilitatorul va cere altor
voluntari să se alăture scenei și să rămână nemișcați.
Facilitatorul poate cere voluntarilor să se și miște și să
părăsească scena - fiecare mișcare este urmată de o
discuție.
Activitate, Partea a III-a: În a treia parte, non-actorii
se vor organiza pe perechi. Pe rând, fiecare pereche va
simula o scenă de duel: după ce se așază spate în spate,
timp de 10 secunde, la o distanță de 5 metri, non-actorii
se vor întoarce față în față, se vor apropia unul de
celălalt, vor lua o poziție care sugerează opresiunea și
vor rămâne nemișcați. Restul grupului poate să se miște, să se uite la pereche și să
discute. Non-actorii vor ieși din rol (se vor mișca) atunci când facilitatorii vor bate
din palme. Facilitatorul va stimula mici reflecții:
Atunci când perechea este nemișcată: Ce vedeți? Ce credeți despre poziția lui J., dar
despre a lui A.? Cine este opresorul? Cine este de acord, cine nu este de acord și de
ce?
După ieșirea din rol: Cum te-ai simțit, oprimat sau opresor? Amândoi trebuia să fiți
opresori; s-a schimbat ceva pe parcurs?
Bine de știut: Este posibil ca voluntarul/perechea să aibă dificultăți în a intra într-un
rol de opresiune, reamintiți-le faptul că jocul este o convenție și că, în calitate de
facilitator, ați creat situația de opresiune, ei nefiind răspunzători pentru aceasta. De
asemenea, sfătuiți-i că poate fi util să inspire adânc înainte de a lua poziția
respectivă. Pe de altă parte, observatorii pot fi tentați să râdă, invitați-i ca, din
respect, să se concentreze pe voluntarii care simulează duelul.
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La sfârșitul părții a III-a, invitați non-actorii să aibă o scurtă discuție pornind de la
următoarele întrebări:
•
•
•
•
•

•
•

•

Ce experiență ai avut pe parcursul exercițiilor?
Cum te-ai simțit? Ce ai descoperit despre tine și despre ceilalți?
Spune-mi un cuvânt referitor la opresiune.
Care credeți că este diferența dintre putere și opresiune? (facilitatorul ar
trebui să clarifice și să explice diferențele)
Puteți de exemple de situații de opresiune? Cine este implicat? Cum contribuie
fiecare persoană la situație? (facilitatorul trebuie să ajute participanții să vină
cu exemple concrete, să le definească în termeni de opresiune/putere și să
identifice diferite persoane care contribuie sau nu la situație - aliații și
persoana neutră).
Este acest exemplu o situație de opresiune sau reflectă doar propriile noastre
prejudecăți? Cum am putea verifica?
Puteți să împărtășiți o experiență atunci când ați fost oprimați sau opresori?
(facilitatorul ar trebui să asigure non-actorii că grupul lor este un spațiu sigur
și apreciază orice tip de contribuție)
Credeți că aceste situații trebuie să evolueze întotdeauna și să se încheie în
acest fel? Ce s-ar putea face pentru a le schimba? (facilitatorul trebuie să
reamintească/explice participanților scopul și forța Teatrului Forum)

În cazul în care non-actorii nu au abilități de improvizație …
Facilitatorul trebuie să aloce timp pentru dezvoltarea abilităților de improvizație ale
non-actorilor. Teatrul Forum provoacă non-actorii să urce pe scenă și să rămână
fideli personajului lor, chiar și atunci când publicul face schimbări realiste ale piesei.
Facilitatorul poate folosi orice jocuri și activități adecvate respectivului grup (din
punct de vedere al vârstei, dimensiunii, experienței, bagajului cultural, preferințelor
personale etc.), urmate de dezbateri. Facilitatorul poate avea nevoie de 2-3 sesiuni de
lucru (90-120 minute/sesiune) pentru această etapă. Cititorul poate găsi resurse
aici.

PREGĂTIREA PIESEI
Astfel cum a fost menționat mai sus, o
piesă de Teatru Forum nu este ficțiune și
descrie o situație reală. În această etapă,
facilitatorul și non-actorii decid asupra
unei probleme pe care doresc să se
axeze. Pentru a identifica această problemă, facilitatorul poate invita non-actorii să
se gândească și să discute, pornind de la întrebări precum: În ce situații știți că ați
fost discriminați? Ce situații cunoașteți când cineva (de exemplu, comunitatea
LGBTQ+) a fost discriminat?
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Co-crearea unei piese de Teatru Forum necesită o înțelegere profundă a problemei
selectate. Non-actorii trebuie să poată construi un scenariu și personaje care sunt
foarte apropiate de realitate. De aceea, dacă non-actorii nu au o înțelegere profundă a
problemei, facilitatorul ar trebui să-i însoțească pe teren: să întâlnească, să observe și
să vorbească cu opresorii și cu victimele opresiunii. De asemenea, facilitatorul ar
trebui să-i încurajeze pe non-actori să citească, să reflecteze și să discute pe această
temă până când își depășesc prejudecățile. Facilitatorul poate avea nevoie de 1-2
sesiuni de lucru (90-120 minute/sesiune) pentru această etapă.
Scenariul va fi co-creat de către non-actori și facilitator. Pentru a facilita procesul, ar
putea folosite următoarele întrebări:
•
•

•
•
•
•

•
•

Care este cea mai întâlnită situație reală de
oprimare, legată de problema aleasă?
Unde are loc această situație? În ce
moment (zi, săptămână, lună sau orice alt
moment relevant)?
Cine este opresorul? Cine este cel oprimat?
Cine sunt aliații opresorului? Cine sunt
aliații oprimaților?
Să numim fiecare personaj.
Să construim fiecare personaj: statut,
preferințe, obiceiuri, roluri sociale, fundal
cultural, ocupație.
Ce se întâmplă în actul 1? Actul 2? Actul 3?
Ce face fiecare personaj în fiecare act?

În cadrul pieselor de Teatru Forum este foarte important să crească treptat
intensitatea opresiunii și să se planifice o situație cu miză mare în actul final (piesa ar
trebui să aducă audiența pe punctul de a lua măsuri sau de a se opune opresiunii). De
asemenea, în Teatrul Forum este important să se atribuie acțiuni concrete fiecăruia
dintre personaje, pe parcursul apariției lor pe scenă; ar trebui să fie ușor pentru
public să diferențieze poziția personajelor față de opresiune. În final, piesa ar trebui
să aibă cât mai multe personaje, în calitate non-actori, dar nu mai mult de 5-8.
Piesele de Teatru Forum pot avea 5 tipuri de personaje: oprimatul (nu mai mult de
unul), opresorul (nu mai mult de unul), aliații opresorului, aliații oprimaților și
personajele neutre. Oprimatul este personajul care afectat de abuzul repetat al
puterii. Opresorul este personajul abuziv și își folosește puterea pentru a controla
personajul oprimat. Aliații opresorului sunt personaje care încurajează opresiunea,
fie prin validarea acesteia (laudând, râzând etc.), fie prin descurajarea victimei
("exagezi", "glumește", "e vina ta"). Aliații oprimaților sunt personaje care susțin
victima, încurajându-o să ceară ajutor sau să se opună opresorului. Personajele
neutre pot fi martorii opresiunii sau să afle despre aceasta, dar aleg să o ignore.
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Odată ce scenariul a fost co-creat, facilitatorul trebuie să ajute non-actorii să intre în
rolul personajelor și să repete. Facilitatorul poate avea nevoie de 3-6 sesiuni de lucru
(90-120 minute/sesiune) pentru această etapă. Resurse pot fi găsite aici și aici.

SPECTACOLUL DE TEATRU FORUM
Piesa – forumul – reluarea
PIESA:
Spectacolul începe ca o piesă convențională. Jokerul
salută publicul și îi stârnește curiozitatea fără a dezvălui
elemente importante ale piesei sau forumului. Publicul
asistă la o situație în care protagonistul trăiește
oprimarea. Non-actorii trebuie să exprime cât mai bine
ideologia, starea, activitatea, preocupările personajului.
DEZBATEREA:
Până la finalul spectacolului, Jokerul informează spect-actorii că piesa va pusă în
scenă din nou, dar de această dată ei vor avea opțiunea de a interveni și de a încerca
să influențeze cursul acțiunilor. Apoi, Jokerul provoacă spectatorii să:
a) descrie piesa cu propriile cuvinte/din punctul lor de vedere;
b) să definească, la nivel de grup, ce anume este problematic în piesă și ce anume
necesită schimbare/acțiune;
c) să își reamintească și să împărtășească situații de viață reale similare cu ceea
ce s-a întâmplat în piesă;
d) să dezbată și să decidă, la nivel de grup, dacă doresc să schimbe realitatea
piesei;
e) să analizeze fiecare personaj și să decidă, la nivel de grup, care dintre
personaje este opresor, oprimat, aliat al oprimatului, aliat al opresorului sau
neutru - Jokerul nu ar trebui să dezvăluie scenariul creat, se poate întâmpla ca
publicul să identifice un personaj în mod diferit decât era planificat (de
exemplu, ca aliat în loc de neutru), Jokerul ar trebui să le valideze
interpretarea și să continue spectacolul în logica spect-actorilor. Jokerul ar
trebui să adopte vocabularul publicului - de ex. victimă, agresor, bătăuș etc.
Acesta este momentul în care Jokerul pune întrebări deschise, non-sugestive
și neutre. Întrebări utile pentru dezbatere:
•
•
•
•

Ce s-a întâmplat în piesă
Ce ați văzut și ce credeți despre aceasta?
Ați remarcat aspect problematice în piesă?
În opinia voastră care este principala problemă expusă în piesă? Există și alte
opinii?
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• Din câte înțeleg, problemele pe care le vedeți în piesă sunt x și y. Aș dori să
aflu cum simțiți, la nivelul grupului, despre aceasta, deci vă rugăm să vă
ridicați mâna dacă credeți că x este problema principală [...] vă rugăm să
ridicați mâna dacă credeți că y este principala problemă [...] Oh, acolo există o
legătură, să discutăm mai mult/Pentru că majoritatea dintre voi ați identificat
problema x, dacă și ceilalți sunt de acord, ar trebui să continuăm discuția
încercând să înțelegem mai bine problema x.
• Problema este reală?
• Ați trăit, observat sau auzit despre probleme similare în viața reală? Ne puteți
împărtăși câteva?
• Cum evoluează și cum se finalizează piesa noastră?
• În viața reală se întâmplă în mod similar? Puteți să vă justificați răspunsul și
să dați exemple?
• Credeți că astfel de situații trebuie să evolueze și să se încheie întotdeauna în
acest fel?
• Vreți să încercați să schimbați evoluția și finalul piesei?
• Care personaj este cel mai afectat în joc? Ce face acesta în piesă? Care este
ultimul lucru pe care îl face?
Personajul este chemat pe scenă și este numit (A.).
• Care este personajul care îl face pe A să sufere cel mai mult?
Personajul este chemat pe scenă și numit (B.).
• Care personaj este pe partea lui A.?
• Personajul(ele) este/sunt chemat(e) pe scenă, plasat(e) de partea lui A. și
numit(e) (C., D.).

• Care personaj
partea lui B.?

este

pe

Personajul(ele)
este/sunt
chemat(e) pe scenă, plasat(e) de
partea lui A. și numit(e) (C., D.).
• Cine a mai rămas în piesă
și ce atitudine adoptă?
Personajul (ele) este/sunt chemat(e) pe scenă, plasat(e) neutru sau în relație
cu A/B și numiți (G.,H .)
La finalul piesei, Jokerul va chema pe scenă fiecare personaj și va pune următoarele
întrebări: Care este rolul său în piesă? Care este ultimul lucru pe care îl face? Puteți
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să ne împărtășiți povești despre oameni care se comportă într-un mod similar?
Credeți că își poate să-și schimbe comportamentul în vreun fel, astfel încât piesa să
evolueze și să se termine altfel? În cazul opresorului, Jokerul nu ar trebui să pună
întrebarea finală.
FORUMUL:
În faza FORUMULUI, spect-actorii vor asista la reluarea piesei, dar de data aceasta
vor avea șansa de a interveni. Jokerul va explica spect-actorilor că soluțiile lor vor
schimba piesa, dar în mod similar cu ceea ce se întâmplă realitatea, ei ar trebui să se
aștepte ca non-actorii să rămână loiali față de viziunea personajelor lor asupra lumii
- la fel cum ei, ca și spect-actori vor încerca să schimbe piesa, non-actorii vor încerca
să ducă piesa către același final.
FORUMUL are următoarele reguli:
• De fiecare dată când un spect-actor dorește să propună o schimbare în piesă,
trebuie să bată din palme, iar non-actorii rămân nemișcați;
• Spect-actorii pot schimba comportamentul oricărui personaj, cu excepția
opresorului (în viața reală comportamentul opresorului este cel mai puțin
probabil să devină unul pozitiv);
• Sunt acceptate soluții realiste (nu miraculoase);
• Pe rând, spect-actorii trebuie să urce pe scenă și să-și demonstreze
propunerea;
• Soluțiile propuse de spect-actori vor fi integrate în piesă numai dacă publicul
le va considera realiste;
• Nu va fi posibil să se revină sau ca piesa să fie jucată pentru a treia oară, spectactorii trebuie să acționeze ori de câte ori nu sunt de acord cu desfășurarea
acțiunilor din piesă;
• Nu sunt acceptate comportamente violente.
De îndată ce simte că toată lumea este pregătită,
Jokerul începe reluarea. Spect-actorii pot opri
jocul și pot interveni. De fiecare dată când un
spect-actor oprește piesa, non-actorii rămân
nemișcați, iar Jokerul îl invită pe spect-actor să
urce pe scenă, intrând în rolul personajului pe care
dorește să-l schimbe și să-și demonstreze ideile.
Soluția este integrată în piesă (non-actorul se
comportă în modul descris de spect-actor) numai
după ce Jokerul obține consimțământul publicului:
• Pentru spect-actor: Ce ați dorit să realizați
prin intervenția dvs.? Care a fost efectul
intervenției dvs.?
• Pentru public: Care a fost efectul acestei
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intervenții? Este această schimbare realistă - credeți că se poate întâmpla în și
în viața reală? Cine este de acord cu această schimbare (ridicați mâna)? De ce
sunteți/nu sunteți de acord? Să votăm dacă păstrăm sau nu această soluție,
ridicați mâna dacă ...!
După fiecare intervenție, în conformitate cu votul publicului, non-actorii continuă să
joace scena fără modificări sau în funcție de dorințele spect-actorilor. Înainte de a
începe reluarea, Jokerul trebuie să se asigure că nimeni altcineva nu vrea să propună
alte intervenții cu privire la scenă – spect-actorii pot propune schimbări pentru mai
multe personaje implicate în scenă. Până la final, atâta timp cât publicul decide că
este realist, piesa se poate schimba în mod semnificativ.
Ce se întâmplă dacă niciun spect-actor nu oprește piesa pentru a propune
schimbări?
Jokerul poate opri piesa și să provoce spect-actorii să analizeze scenele și să
propună schimbări. De asemenea, ar putea exista un voluntar în rândul spectactorilor care poate sparge gheața și poate interveni asupra piesei.
La finalul piesei, Jokerul va provoca pe cei din public să aplice în viețile lor
ceva ce i-a inspirat pe parcursul spectacolului. Pentru a realiza acest lucru, în ultima
sa intervenție, Joker povestește scenariul inițial al piesei, cerând ulterior spectactorilor să-și amintească toate schimbările pe care le-au făcut și să împărtășească
sentimentele lor iar, în cele din urmă, Jokerul îi provoacă pe cei din public să
gândească și să împărtășească ce ar face diferit în viața lor după spectacol. Teatrul
Forum se încheie cu o lungă rundă de aplauze pentru non-actori.
JOKERUL:
Pe parcursul dezbaterii și al forumului, atitudinea, expresia și limbajul corpului
Jokerului sunt esențiale pentru crearea unui spațiu sigur și încurajator pentru ca
spect-actorii să empatizeze cu personajele, pentru a se opune opresiunii, a veni cu
intervenții, a-și demonstra ideile și
a-și
împărtăși
sentimentele,
speranțele sau experiențele reale
de viață.
Jokerul:
• Poate urmări structura
Teatrului Forum;
• Este
familiarizat
cu
opresiunea prezentată în
piesă și cu realitățile
publicului;
• Nu judecă niciodată convingerile, opiniile și intervențiile publicului;
• Angrenează publicul și implică cât mai mulți spect-actori posibil;
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• Face toate eforturile pentru a fi cât mai neutru posibil, pune întrebări, nu-și
exprimă opinia (este normal să aibă o opinie, este important să nu o dezvăluie
însă);
• Încurajează publicul să ia măsuri fără a le evalua soluțiile, ci prin încurajarea
gândirii critice;
• Este confortabil cu vorbitul în public și cu momentele de tăcere – spect-actorii
pot avea nevoie de ceva timp înainte de a fi gata să intervină în joc sau să-și
exprime gândurile;
• Menține calmul și respectarea regulilor Teatrului Forum, chiar și atunci când
spectatorii devin prea entuziasmați (nu se ascultă unul pe celălalt, sunt
neatenți la problema principală, monopolizează dezbaterea etc.);
• Preia și folosește limbajul și logica spect-actorilor;
• Repetă propunerile spect-actorilor, astfel încât să fie auzite de toți
participanții;
• Oferă instrucțiuni clare;
• Vorbeste cu voce tare;
• Este flexibil și creativ;
• Gestionează timpul cu înțelepciune.
Uneori, Jokerii folosesc jocuri scurte și pline de energie pentru a sparge gheața și a
capta atenția; acest lucru depinde de experiența, stilul și preferințele acestora.

IEȘIREA DIN ROL
Participarea la Teatrul Forum reprezintă o experiență
puternică pentru non-actori. Facilitatorul trebuie să îi ajute și
pe non-actori să își iasă din rol. În acest fel, facilitatorul ar
putea crea un grup de reflecție. Este important să rămână
calm, să creeze un spațiu sigur pentru toată lumea, să-și
împărtășească gândurile și sentimentele, să încurajeze nonactorii să vorbească, să le reamintească normele de grup (de
exemplu, să se asculte unii pe alții) și să se asigure că nimeni
nu judecă.
Bine de știut: non-actorii pot da răspunsuri similare, este ok,
cereți răbdare și respect. Oprimatul și opresorul pot vorbi mai
puțin sau foarte mult, întrucât pentru ei tensiunea este foarte
mare, în acest caz ascultați și fiți empatici. Non-actorii pot
exprima sentimente profunde sau contradictorii ("Am simțit că vreau să plâng", "Mia fost frică, nu am știut cum să acționez", "Am avut încredere în echipă și am încercat
să fie cât mai real posibil","Mă simt bine, m-am născut să fiu actor"), ascultați și
discutați cu răbdare ce anume cred ei despre aceste sentimente, ce au învățat și ce
vor să-și amintească pentru viitor.
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ACTIVITĂȚI DE MONITORIZARE și DE EVALUARE
În funcție de agenda inițiatorilor, un spectacol de Teatru Forum ar putea fi urmat de
alte activități, menite să ajute publicul să se opună opresiunii. Întâlnirile publice,
proiectele comunitare, teatrul legislativ, demonstrațiile stradale sunt doar câteva
activități care ar putea fi organizate după piesă.
La final, inițiatorii pot evalua impactul spectacolului de Teatru Forum, fie în ceea ce
privește non-actorii, fie publicul. În funcție de resursele disponibile, s-ar putea alege
între diferite instrumente de evaluare, care pot fi utilizate împreună sau individual:
observarea (în special, în cazul non-actorilor), focus grupuri, interviuri individuale
sau chestionare (cele mai frecvente în cazul publicului) .
În cazul spect-actorilor, observația, focus-grupurile, interviurile individuale sau
chestionarele ar trebui să evalueze în ce măsură sunt dispuși:
•

•
•
•
•

Să accepte/să recunoască faptul că spectacolul de Teatru Forum a
prezentat o situație de opresiune pe care au experimentat-o sau la care au
asistat;
Să discute despre situația de opresiune prezentată în piesă;
Să acorde timp pentru a avea o mai bună înțelegere cu privire la situația de
opresiune prezentată în piesă (dialog, investigații, lectură etc.);
Să-și manifeste dezacordul față de situația de opresiune prezentată în
piesă;
Să inițieze acțiuni menite să combată situația de opresiune prezentată în
piesă.

Indiferent de instrumentele alese, în ceea ce privește publicul, inițiatorii ar putea
colecta informații (de exemplu, prin aplicarea chestionarului) înainte și după piesă.
În cazul non-actorilor, inițiatorii ar trebui, de asemenea, să colecteze informații între
momentul începerii și terminării piesei (o dată sau de două ori, în funcție de
perioada de timp în care grupul lucrează împreună).

Sfaturi și trucuri
Teatrul Forum va provoca facilitatorii, Jokerul, non-actorii și spect-actorii să
acționeze împreună, pentru a-și depăși prejudecățile și pentru a contesta puterea.
Indiferent de rolul pe care îl aveți în Teatrul Forum, amintiți-vă:
• Să învățați unul de celălalt;
• Să fiți răbdători și blânzi cu ceilalți, schimbarea necesită timp;
• Să explorați privilegiile și drepturile celorlalți;
• Să vă acordați timp pentru a înțelege situația de opresiune pe care doriți să o
descrieți;
• Să creați scenarii și personaje clare, uneori mai puțin este mai bine;
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• Să dați putere spect-actorilor, aveți încredere în opinia lor și să dezbateți;
• Să alocați timp pentru a dezbate și a sărbători

Referințe:
• O scurtă biografie a lui Augusto Boal. Pedagogia și teatrul oprimaților – link.
• Asociația ART Fusion (2013). Metode de intervenție socialā -Teatru Forum și
Imagine. București
• Boal, Augusto (2002). Jocuri pentru Actori și Non-Actori. Ediția a doua.
Londra și New York: Routledge
• Boal, Augusto (1979). Teatrul oprimaților. New York: Urizen Books.
• Declarația de principii, Teatrul international al oprimaților - link.
• Teatrul international al oprimaților - link.
• Freire, Paulo (1996). Pedagogia oprimaților. Londra: Penguin.

Resurse și comunități de practică
•
•
•
•

https://www.cardboardcitizens.org.uk
http://jsirri.org/yellow-pages/
http://artfusion.ro/
https://institutoaugustoboal.org/
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