
Cum facem Teatru Ziar?



Acest material a fost creat în cadrul proiectului Teatru pentru
Diversitate, susținut de către Ambasada Franței.

Materialul educațional a fost dezvoltat de către Asociația A.R.T.
Fusion, organizație a cărei misiune este de a crea și oferi experiențe
de învățare inovative și participative, cu scopul de a încuraja
contribuția responsabilă și participarea la viața publică a
fiecăruia/fiecăreia. Ne dorim ca oamenii implicați în comunitatea
noastră să devină niște motoare ale schimbării în societatea în care
trăiesc. 



transforma teatrul într-o interacțiune mai directă și mai
personală cu spectatorii; 

arăta că oricine poate juca teatru;

atrage atenția asupra lipsei de obiectivitate jurnalistică.

Teatrul Ziar a fost prima metodă dezvoltată de către Augusto
Boal în cadrul Teatrului celor Opresați, cu scopul de a:



Teatrul Ziar se concentrează pe stimularea gândirii critice în ceea ce privește consumul de
media, cu scopul de a încuraja implicarea și interesul către subiectele expuse printr-o
reprezentație în care sunt puse în scenă situații de opresiune din viața de zi cu zi, cu

protagoniști care aparțin unor grupuri opresate. 

Subiectele abordate în mass-media, ziare, rapoarte, reviste, statistici, reportaje sau alte surse
media de informare sunt analizate printr-o perspectivă alternativă cu ajutorul teatrului,

pentru a invita audiența la reflecție critică într-o manieră diferită.

Teatrul opresaților trebuie să fie interactiv și să implice publicul în experiența jucată.

Fiecare grup de practicieni poate să-și contureze reprezentația folosind tehnicile pe care le
consideră potrivite, poate să combine metodele și să le adapteze în funcție de nevoile sale;
tehnicile prezentate sunt instrucțiuni pentru a ajuta echipa să aibă un punct de plecare și o

sursă de inspirație, dar alte opțiuni și alternative pot fi folosite și adaptate.



Poveste scoasă din context



Punem în scenă acțiunile descrise dintr-un articol
într-un context diferit decât cel prezentat, pentru a
aduce o nouă perspectivă într-un nou scenariu. Spre
exemplu, o grevă dintr-o fabrică poate fi jucată ca o

grevă a copiilor într-o familie. Povestea rămâne
aceeași, dar contextul se schimbă.



Poveste în același context



Punem în scenă contextul real în care este prezentat
articolul. Este o metodă care se potrivește poveștilor

scrise într-o manieră rece, distantă, pentru a ne apropia
mai mult de public. Spre exemplu, un articol care

prezintă situația unor refugiați, se va juca într-o scenă
de la graniță.



Poveste cu informații lipsă



Creăm scenarii care să completeze realitatea
trunchiată a articolului, pentru că mass-media prezintă

jumătăți sau bucăți desprinse dintr-o imagine mai
complexă. 

Prin această tehnică, povestea este prezentată odată cu
informațiile lipsă, pe care nu trebuie să le inventăm, ci

să le colectăm din diferite surse. Dacă nu reușim să
găsim părțile care lipsesc, le putem folosi ca

instrument de invitație la reflecție, pentru a găsi
împreună cu audiența răspunsurile de care avem nevoie

ca să conturăm imaginea de ansamblu a situației.



Poveste cu acțiuni paralele



Conturăm două imagini paralele prin acțiuni care se
întâmplă în același timp pe scenă. 

Fie avem un actor care citește articolul într-o parte a
scenei, în timp ce sunt reprezentate, în cealaltă parte a
scenei, evenimentele expuse, fie avem două grupuri care

interpretează același articol în moduri diferite, în
același timp, sau două grupuri care care prezintă

aspecte diferite din articol.



Povești care se
intersectează/contrazic



Căutăm perspective diferite. 
Combinăm abordări multidimensionale, care poate se

contrazic. Folosim două sau mai multe surse și creăm legături
între ele.



Poveste cu elemente exagerate



Exagerăm. 
Folosim elemente grotești, obiecte sau costume

supradimensionate, pe care le punem în legătură cu oamenii și
acțiunile prezentate într-un articol.



Poveste cu abordare istorică



Creăm o punte de legătură între evenimentele relatate în
articol și alte situații relevante din trecut sau din prezent, dar

din regiuni și contexte diferite. 
Comparația cu situația dintr-o altă țară poate fi făcută cu

scopul de a explora soluții sau de a invita la reflecția critică
despre alte situații comparabile.



Poveste cu elemente de publicitate



Folosim elemente publicitare, ca să evidențiem anumite
aspecte. 

Spre exemplu, un jingle, o poză, un slogan sau o replică
pot fi preluate și adaptate repetitiv pe toată durata

reprezentației.



Interviu pe teren



În timpul piesei, integrăm interviuri cu actorii pentru a
explora mai în profunzime realitățile lor interioare și

gândurile personajului pe care îl joacă.  
Tot prin metoda asta, putem facilita interacțiunea cu

publicul. Putem să le punem întrebări tuturor personajelor
sau să alegem doar o parte, însă putem să intervievăm și
publicul cu privire la povestea pusă în scenă, pentru a ne

conecta cu percepția lor asupra subiectului.



Poveste cu emoții conexe



Căutăm sentimentele din spatele cifrelor și a titlurilor.
Emoția de dincolo de statistici. Consumul de media este

adesea conturat într-o manieră rece, care îl face pe cititor
să nu fie empatic, să nu simtă realitatea pe care o

explorează într-un articol. 
Prin această tehnică, încercăm să ne conectăm cu

sensibilitatea spectatorilor și cu capacitatea lor de a
relaționa cu știrile pe care le citesc, astfel încât să le
simtă reale, concrete, palpabile și să le proiecteze în

viețile lor de zi cu zi.


