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ASOCIAȚIA A.R.T. FUSION

FII UN MOTOR AL SCHIMBĂRII

PARTICIPÂND LA UN ATELIER

DE TEATRU FORUM!

ÎNVĂȚĂM SĂ
MEDIEM SITUAȚII

DE CONFLICT
PRIN TEATRU



Teatru celor Opresați este o formă de
teatru dezvoltată de Augusto Boal (1931-
2009) în anii ’60 în Brazilia, sub inspirația
conceptelor lui Paulo Freire (1921-1997) –
pedagogia critică și pedagogia opresiunii.
Contextul socio-politic al Braziliei din
acea perioadă a influențat în mod
semnificativ dezvoltarea acestei
metodologii. Augusto Boal a experimentat
cu modalități de utilizare a teatrului
pentru a da voce celor opresați, pentru a-i
împuternici să lupte cu opresiunea din
viața lor. În timp, metoda s-a dezvoltat și
s-a transformat în funcție de contextele
fiecărei comunități.
În Asociația A.R.T. Fusion lucrăm cu mai
multe forme ale Teatrului celor Opresați:
Teatru Forum, Teatru Imagine, Teatru
Legislativ, Teatru Ziar, Teatru Invizibil și
Rainbow of desire.

DESPRE ATELIERE

METODA

Prin teatru forum, adresăm subiecte
legate de situații conflictuale,
discriminare, hărțuire, abuz, cu scopul de
a împuternici oamenii să le medieze într-
un mod incluziv, non-discriminatoriu.

SUBIECTE ABORDATE

DE CÂND FACEM 
 TEATRU FORUM?

Cu Teatru Forum am început să
lucrăm încă din 2005 și în toți

acești ani, am adaptat metoda care
inițial ne-a fost prezentată,

bazându-ne pe experiența noastră
în România și în alte țări de pe trei
continente - Africa, America Latină,

Europa. 
Schimbările au urmărit să

maximizeze impactul asupra
publicului și să ușureze procesul de

înțelegere și învățare al metodei.

CE ESTE TEATRU
FORUM?

Teatru Forum foloseşte teatrul
ca pe un mijloc de

împuternicire şi rezolvare de
probleme, care te motivează să
fii activ şi să faci o schimbare.

Caracteristica interactivă a
acestei forme de teatru este

dată de puterea pe care o are
publicul. Cu ajutorul Joker-

ului, persoanele din public pot
urca pe scenă să înlocuiască
un personaj din piesă şi să

încerce să rezolve situaţia de
opresiune prezentată. Ulterior,

se doreşte ca aceştia să
transfere şi să pună în aplicare
aceste soluţii în comunitatea

lor.


