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Despre ghid

O metodă cu care lucrăm deja de 6 ani și în care credem 

mult: Teatru Forum trezește interesul tuturor celor care 

cred în schimbarea de atitudini, în soluţii, în colaborare și în 

comunitate. 

De ce încă un ghid? Pentru că acum simţim că am 

adunat idei, piese, moduri de abordare pe care dorim să le 

impărtășim cu toţi cei interesaţi. Pentru că mulţi dintre cei 

care ne-au contactat în tot acest timp își doresc un material 

simplu, ușor de răsfoit și de pus în practică, o experienţă 

relatată din proiectele desfășurate în România. Pentru că 

lucrul în comunităţile dezavantajate ne-a arătat că teatru 

forum este o cale de acces și comunicare, de deschidere 

pentru înţelegere și cooperare. 

De data aceasta ghidul este însoţit și de un curriculum 

ce oferă exerciţii concrete pentru crearea și punerea în scenă 

a pieselor de teatru forum. 

Ghidul este structurat în 14 capitole, o parte din material 

este revizuit din ghidul ART Fusion lansat în 2007 – Ghidul 

„Teatru Forum – instrument cultural pentru intervenţie 

socială”. Pe măsură ce oportunităţile noastre de implicare în 

proiect și grupurile de lucru s-au diversifi cat am mers către 

o abordare orientată către comunitate. O parte din material 

se referă strict la experienţa în proiectul E.X.I.T. II în care am 

lucrat cu tineri deţinuţi. Veţi trece pe rând prin informaţii 

elementare de Teatru Forum, cum se formează echipe, cum 

analizăm probleme sociale, cum construim o piesă de Teatru 

Forum, cine este jokerul, ce am făcut noi în proiect alături de 

facilitatori, cum evaluăm munca noastră și impresii despre 

metodă. 

Probabil că acest ghid este încă incomplet, departe de 

a fi  un produs fi nit, deși este recitit, rescris, regândit, este 

încă incomplet fără cei care să își doreac să pună în practică 

metoda teatru forum. Este nevoie de acei oameni care să își 

dorească să schimbe ce observă că nu este armonios și că 

îi împiedică să se dezvolte. Vă responsabilizăm așadar să vă 

implicaţi la fel ca la o piesă de teatru forum, să citiţi și să vă 

doriţi mai mult de atât, să punem piese de teatru forum în 

practică, împreună sau în echipe de lucru simultane. Teatru 

forum își atinge scopul ca metodă atunci când o piesa se 

joacă de mai multe ori si în cât mai multe locuri. Depinde fără 

doar și poate de cât de mult vă doriţi să folosiţi cunoștinţele 

voastre, experienţa și disponibilitatea de a experimenta 

această metodă.

Niciodată nu este sufi cient să te oprești din a împărtăși 

experienţă și idei. Ghidul nu spune totul despre Teatru Forum, 

ci spune povestea așa cum noi am construit-o, așa cum am 

ales să lucrăm cu metoda, nu este în mod evident singurul 

mod de abordare și nu il declarăm ca fi iind cel mai bun. 

Afi rmăm însă că funcţioneză și vă invităm să îl descoperiţi.

Ghidul “Teatru Forum pentru comunitate” este o 

abordare, un mod de ne raporta la metodă. Ne bucurăm 

că Teatrul Forum este folosit, din ce în mai mult,  de către 

organizaţii non-guvernamentale din România, chiar și de 

televiziunea publică într-un format adaptat.

Considerăm că acest ghid este un schimb de experienţă. 

Am învăţat deopotrivă de la cei care ne-au fost alături: 

echipe de voluntari ART Fusion, Fundaţia Noi Orizonturi prin 

Cluburile de Iniţiativă Comunitară IMPACT, Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, facilitatorii din comunităţi, alte 

organizaţii și diverși oameni care lucrează cu metoda. 

Poate că peste tot atâţia ani vom aduna și mai mult și vă 

vom striga din nou să ne vedem într-o nouă publicaţie cu noi 

declaraţii, sentimente și experimente despre Teatru Forum. 

Desigur speranţa noastră este să ne întâlnim cât mai des, fi e 

în scris, fi e în proiecte, și să promovăm împreună benefi ciile 

Teatrului Forum.
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Despre proiectul E.X.I.T II 

Este cunoscut faptul că Augusto Boal, iniţiatorul Teatrului 

Forum, a perfecţionat metoda care l-a consacrat¸ şi anume, 

Teatrul celor Oprimaţi, lucrând cu persoane în detenţie din 

America Latină și Europa. În România, implicarea grupului 

dezavantajat al tinerilor privaţi de libertate în activităţile 

specifi ce metodei de teatru forum nu a fost experimentată 

până acum. Datorită problemelor cu care se confruntă acest 

grup dezavantajat și experienţei acumulate în lucrul cu 

această metodă cu alte grupuri dezvantajate, ne-am propus 

dezvoltarea proiectului E.X.I.T. II, un proiect menit să dezvolte 

abilităţi de viaţă ale tinerilor deţinuţi din penitenciarele și 

centrele de reeducare din România.

Proiectul E.X.I.T. II

În perioada februarie-noiembrie 2010 Asociaţia ART 

Fusion, alături de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 

a implementat proiectul EXIT II, ce și-a propus să furnizeze 

servicii de educaţie non-formală tinerilor afl aţi în centre de 

detenţie în vederea dezvoltării de abilităţi de viaţă necesare 

reintegrării acestora în societate.

Proiectul s-a adresat tinerilor afl aţi în centre de 

reeducare, dar şi lucrătorilor de tineret implicaţi în activităţi 

pentru tinerii cu nevoi speciale. Cauzele pentru care un tânăr 

ajunge în detenţie îl împiedică pe parcursul vieţii să dezvolte 

abilităţi de viaţă necesare pentru o integrare armonioasă în 

societate. Prin urmare, acest proiect a urmărit să suplinească 

şi să acopere acest defi cit de abilităţi de viaţă, capacitând 

tinerii din grupul ţintă să se intregreze în societate. 

E.X.I.T. II s-a desfășurat la nivel naţional implicând un 

număr de 6 centre de reeducare coordonate de Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor din: Craiova, Tichileşti, Tg.Ocna, 

Buziaş, Găieşti şi Târgu Mureş.

Cea mai mare difi cultate cu care se confruntă tinerii care 

au ieșit din detenţie o reprezintă reintegrarea acestora în 

societate. Acest aspect este îngreunat atât de către percepţia 

şi atitudinea refractară şi stigmatizatoare a membrilor 

societăţii, cât şi de capacitatea insufi cientă de integrare a 

tinerilor. Cauzele pentru care un tânăr ajunge în detenţie îl 

impedică pe parcursul vieţii să dezvolte abilităţi de viaţă 

necesare pentru o integrare armonioasă în societate - prin 

urmare, acest proiect și-a dorit să suplineasă şi să acopere 

acest defi cit, capacitând pe tinerii din grupul ţintă să se 

intregreze în societate. 

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea 

capacităţii Asociaţiei ART Fusion de a furniza servicii de 

educaţie non-formală din sfera artei participative pentru 

tinerii aparţinând unor grupuri dezavantajate (tineri deţinuţi 

din centre de reintegrare şi penitenciare de minori) astfel 

încât să contribuie la creşterea implicării acestora în societate.

Obiectivele specifi ce au urmărit:

 » Dezvoltarea competenţelor Asociaţiei ART 
Fusion de a furniza servicii  de  educaţie non-
formală - Teatru Forum (instrument social de 
intervenţie comunitară) pe termen lung.

În urma proiectului s-a format o echipă activă de 

24 formatori cu competenţe în livrarea și coordonarea 

activităţilor non-formale specifi ce teatrului forum pentru 

dezvoltarea abilităţilor tinerilor din medii dezavantajate. 12 

dintre aceşti formatori sunt în cadrul structurii de lucru a 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi au o experienţă 

îndelungată de lucru cu această categorie dezavantajată a 

tinerilor şi minorilor din penitenciare şi centre de reeducare, 

pentru activităţile de educaţie formală şi activităţi artistico-

recreative. Ceilalţi 12 formatori au fost selectaţi pe baza 
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experienţei de lucru cu  metode non-formale şi implicarea în 

proiecte similare. 

 » Dezoltarea abilităţilor de viaţă a tinerilor 
benefi ciari afl aţi în cele şase penitenciare de 
minori şi  tineri şi centre de reeducare din 
România. 

Competenţele dobândite de către tinerii benefi ciari 

În timpul proiectului au fost menite să îi împuternicească 

pentru implicarea activă în comunitate. Abilităţile dezvoltate 

în timpul proiectului au fost: lucru în echipa, interacţiune 

socială cu tinerii care nu se afl ă in detenţie, comunicare 

interpersonală, abilităţi de organizare şi planifi care, 

adaptabilitate şi fl exibilitate la situaţii neprevăzute din mediul 

extern. La nivelul dezvoltării atitudinale, tinerii au benefi ciat 

de încurajarea creşterii nivelului de implicare, luând atitudine 

pentru sine şi pentru societate în diverse situaţii de opresiune 

socială. La nivel de cunoştinte s-a urmărit dezvoltarea 

cunostinţelor despre societate, opresiunea socială în general 

şi despre nivelul de implicare al tinerilor benefi ciari în aceste 

contexte.

 » Diseminarea de bune practici din sfera artelor 
participative în rândul organizaţiilor şi instituţiilor 
care lucrează cu tineri dezavantajaţi la nivel 
naţional

Asociaţia ART Fusion  şi-a propus diseminarea 

rezultatelor și lecţiilor învăţate din timpul acestui proiect în 

contextul experienţei anterioare în utilizarea metodei  teatru 

forum, dar şi a contextului actual din mediul de detenţie 

românesc. Diseminarea acestei experienţe a fost posibilă 

datorită dezvoltării următoarelor instrumente: curriculum-ul 

educaţional pe metoda teatru forum, ghidul de bune practici 

şi fi lmul proiectului ce urmăresc dezvoltarea abilităţilor de 

viaţă pentru tinerii dezavantajaţi- în special cei privaţi de 

libertate.

Problematica tinerilor afl ați în detenţie

Proiectul şi-a propus potenţarea experienţei în lucrul 

cu categoriile dezavantajate pe care Asociaţia ART. Fusion 

a acumulat-o până acum şi vine într-un context specifi c al 

mediului de detenţie românesc. În următoarele rânduri vom 

elabora mai detaliat aspectele problematicii tinerilor afl aţi în 

detenţie:

Societatea românească se ghidează după o serie de 

preconcepţii în ceea ce priveşte situaţia deţinutilor din 

penitenciare, iar schimbarea acestor mentalităţi are un 

parcurs difi cil, deoarece tema „închisorilor” reprezintă un 

subiect tabu, în general evitat de societate.

În primul rând, tinerii deţinuti reprezintă o categorie 

socială vulnerabilă şi dezavantajată atât ca şi origine 

socio-economică (provenienţa din famili dezorganizate, 

supuşi abuzurilor, făcând parte dintr-o minoritate etnică, 

frecventând anturaje dăunatoare sau prin consumul de 

droguri, etc), cât şi prin prisma reintegrării lor în societate 

după încheierea perioadei de re-educare (societatea este 

refractară la foştii deţinuţi, difi cultăţi în găsirea unui loc de 

muncă, stigmatizarea permanentă, etc)

Pe de altă parte, centrele de detenţie şi reeducare, deşi 

încearcă să „aducă pe drumul cel bun” tinerii incluşi în sistem, 

adeseori, eforturile realizate de aceştia se dovedesc a fi  

inefi ciente în special datorita efectuării, într-o proporţie redusă, 

a programelor de educaţie non-formală care se adresează 

în mod primordial dezvoltării de abilităţi de viaţă necesare 

reintegrării şi implicării lor ca şi cetăţeni activi. În contextul 

actual al reducerii bugetului de stat, al restructurărilor şi prin 

urmare şi a reducerilor activităţilor realizate cu tinerii deţinuti, 

prioritatea sistemului de detenţie rămâne păstrarea normelor 

de securitate. Numărul de proiecte de educaţie non-formală 

iniţiate de organizaţii non-guvernamentale în penitenciare a 

crescut, dar este încă departe de a fi  sufi cient pentru nevoia 

acestor tineri si a societăţii româneşti.  Deşi există cooperare 

între centrele de detenţie şi diverși actori din societatea civilă 
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raportat la gradul de specializare şi diversitate în metodele 

utilizate, rezultatele sunt nesatisfacătoare la nivelul naţional 

al numărului tinerilor.

În plus, constatăm că personalul din centrele de 

detenţie nu are pregătirea necesară pentru o abordare 

non-formală efi cientă în activităţile desfășurate în cadrul 

centrelor pentru tineri, tocmai de aceea proiectul nostru 

s-a concentrat pe formarea şi împuternicirea 

personalului educativ din cele şase centre în 

care s-a implementat proiectul. 

Un alt element care trebuie luat în calcul 

este  gradul de recidivă al tinerilor, care este î n 

continuare ridicat. Alienarea acestora faţă de societate se 

accentuează cu fi ecare recidivă – aceşti tineri nu se simt parte 

a comunităţii ci în afara ei (atât prin raportarea membrilor 

societăţii şi a sistemului faţă de ei, cât şi prin lipsa propriei 

capacităţi, dorinţe, abilităţi, adaptabilitate de a fi  parte din 

societate). S-a observat şi în timpul activităţilor de teatru-

forum că tinerii se identifi că mai degrabă cu rolul de opresat, 

decât cel de opresor, raportat la experienţa lor de până acum 

în societate. 

Un sondaj de opinie recent realizat de Administraţia 

Naţionala a Penitenciarelor (ANP), care vizează opinia 

românilor despre sistemul penitenciar şi deţinuţi, arată că 

oamenii în general evită să işi formeze o opinie despre efectul 

pe care societatea îl are asupra tinerilor care ajung să comită 

infracţiuni, despre gradul de interes al oamenilor faţă de 

situaţia din închisori sau despre şansele deţinuţilor de a se 

reintegra în societate odată ieşiţi din închisoare. 

Consultând literatura de specialitate, dorim să 
evidenţiem două aspecte importante: 

 » Există motive în a vedea în comportamentul 
infracţional manifestarea unei energii creatoare 
“greşit orientată”, a unei personalităţi puternice 
care nu a putut să dispună de mijloace mai 

constructive de a se manifesta în societate. 
(vezi (http://www.anp-just.ro/recomandari/
RecomandareaR(89)12.htm)

De asemenea, activitatea de creaţie sau artistică 

produce şi alte efecte favorabile: contribuie din plin la 

d e z v o l t a r e a afectivă a deţinuţilor, oferindu-le un 

mijloc de exprimare şi de explorare a 

sentimentelor lor, într-un mod acceptabil şi 

neprimejdios. Această activitate este şi un 

mijloc de însuşire a autodisciplinei şi de a 

învăţa să coopereze cu cei cu care lucrează în 

echipă. 

 » Educaţia socială a tinerilor deţinuţi contribuie 
în mod semnifi cativ la reintegrarea acestora 
după terminarea detenţiei, iar un astfel de proces 
nu poate fi  realizat decât printr-o interacțiune 
dinamică între deţinuţi şi membrii societăţii. 

Ca şi creativitatea, educaţia socială este cu 

preponderenţă inclusă ca parte din educaţia non-formală. 

Arta participativă, în speţă teatrul social, are posibilitatea de 

a forma atitudini, deprinderi şi de a oferi informaţii care vor 

permite tinerilor deţinuţi să trăiască plenar şi într-un mod 

constructiv în colectivitate.

Rezultatele proiectului E.X.I.T. II

Proiectul a implicat în activităţile sale 120 de tineri 

deţinuţi din șase penitenciare de minori și tineri și centre 

de re-educare din Romania. Cei mai tineri benefi ciari aveau 

vârsta de 16 ani. Dintre cei 120 de benefi ciari, numai 8% au 

fost reprezentaţi de fete, restul fi ind numai baieţi. Alături de 

Peste 50% dintre români „nu au 

o părere” despre sistemul peni-

tenciar și deținuți, iar restul au 

preponderent o părere negativă. 
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acești benefi ciari principali, estimăm că un număr de 300 de 

alţi tineri deţinuţi au intrat în contact cu principiile metodei 

Teatru Forum și au fost expuși la activităţile non-formale 

folosite în cadrul proiectului. 

Peste 500 de spectatori din comunitate au luat parte 

la reprezentaţiile de Teatru Forum jucate de către tinerii 

benefi ciari. Spectatorii proveneau atât din mediul rural cât și 

cel urban, fi ind în majoritate la liceu, cu vârste apropiate de 

cele ale tinerilor deţinuţi. Alături de aceștia au asistat la piese 

și: părinţi, personalul și conducerea centrelor de re-educare, 

jurnaliști, profesori, membri ai societăţii civile, familiile 

benefi ciarilor, angajatori.

Piesele de teatru construite de tinerii deţinuţi în cadrul 

proiectului EXIT II au atins tematici diverse, pornind de la 

experienţele și problemele cu care s-au confruntat chiar 

benefi ciarii. Dintre acestea menţionăm: familia destrămată, 

violenţa domestică, fuga de acasa, nevoia de apartenenţă 

la grup și de acceptare, intoleranţa, anturajul, problemele 

fi nanciare din cadrul familiei, prejudecăţile faţă de foștii 

deţinuti, presiunea de grup, infracţiunea ca soluţie imediată 

la problemele fi nanciare, consumul și trafi cul de droguri, 

realităţile vieţii în penitenciar, situaţiile confl ictuale, 

opresiunea grupului faţă de persoana nou venită și altele. 

Tinerii au simţit nevoia de a pune accentul în piese pe 

motivele și conjuctura care au stat la baza parcursului lor 

infracţional, lucru care a avut un puternic efect preventiv 

pentru tinerii spectatori care nu s-au confruntat cu astfel de 

situaţii și care au putut fi  astfel avertizaţi de efectele unor 

decizii greșite.

Dintre cele 15 reprezentaţii de Teatru Forum rezultate 

în urma proiectului EXIT II, șase dintre acestea au fost jucate 

în cadrul liceelor și grupurilor școlare din comunităţile locale, 

afl ate în apropierea centrelor de re-educare și penitenciarelor. 

Patru dintre reprezentaţii au avut loc în case de cultura, centre 

culturale, biblioteci. Alte patru reprezentaţii au avut loc în 

cadrul penitenciarelor în prezenţa colegilor de detenţie, 

personalului și invitaţilor în cadrul zilelor porţilor deschise. 

O reprezentaţie a fost prezentată tinerilor din cadrul unui 

centru medical de recuperare.
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În acest capitol:

 » Metoda Teatrului Forum

 » Piesa de Teatru Forum

 » Spect-actori

 » Intervenție socială

 » Personaje cheie

 » Teatrul Forum ca metodă educațională
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Teatrul Forum și teatrul clasic

Teatru forum, așa cum îl anunţă și numele, este o formă 

de teatru ce dă posibilitatea la interacţiune și dezbatere, însă 

aspectul care ne intersează pe noi și pe care îl vom dezvolta 

pe parcursul acestui ghid este acela că teatrul-forum este un 

instrument de intervenţie socială și poate fi  folosit în dezvoltarea 

comunitară, proiecte cu grupuri dezavantajate sau cu grupuri 

care au diverse probleme, chiar și în domeniul corporate. 

La prima vedere, Teatru Forum ar părea o formă de 

teatru, însă atributul distinct de „forum”  creează o nouă 

modalitate de expresie și de interacţiune cu publicul. Piesa 

de teatru se petrece astfel încât un grup de oameni schimbă 

idei şi opinii, caută împreună soluţii sau modele de acţiune 

potrivite cu situaţia în care sunt implicaţi. 

Cum poate fi  pusă în practică o 
astfel de piesă?

Să facem un traseu imaginar, de pildă, atunci când vrei 

să mergi la teatru o faci pentru că te atrage subiectul, regia, 

punerea în scenă sau actorii. Ştii exact ce ai de făcut: îţi vei 

cumpăra bilet, te vei pregăti pentru marele eveniment, iar 

odată ajuns în sală îţi vei lua liniştit locul pe scaunul confortabil 

şi vei urmări spectacolul pe care ţi l-au pregătit actorii. 

Dar ce-ai zice dacă la un moment dat te-ai ridica de 

pe scaun şi ai merge spre scenă, ai urca acolo şi ai intra şi 

tu în piesă? Mai mult, în loc să joci scenele aşa cum au fost 

scrise, ce-ai zice daca ai schimba ceea ce nu-ţi place, ce este 

nepotrivit? Ai vrea să creezi situaţii noi? Ai sta de vorbă cu 

personajele?  Le-ai face să vadă lucrurile sub o lumină nouă şi 

ai vrea să schimbi fi nalul?

Sună incredibil, nu?! Parcă am fi  părăsit realitatea şi 

am fi  urmat-o pe Alice în Ţara Minunilor! Cu toate acestea, o 

asemenea metodă există şi este pusă în practică prin Teatru 

Forum. Ideea acestui tip de teatru a pornit de la Augusto Boal 

în anii ’70 în Brazilia și s-a dezvoltat treptat și în Europa în 

medii și grupuri dezavantajate, unde fenomenul de opresiune 

este mai ridicat, iar gradul de acţiune al celor opresaţi este 

foarte scăzut sau inexistent. Teatru forum face parte dintr-o 

categorie mai largă de astfel de manifestări, denumită Teatrul 

celor Opresati, în cadrul căreia regăsim și Teatrul Imagine sau 

statuie, Teatrul Ziar, Teatrul Legislativ, Social, Invizibil, Teatrul 

Curcubeu (Rainbow of Desires Theatre) și Teatrul Poliţistul din 

cap (Cops in the head Theatre).

Principiul este simplu: De ce teatrul trebuie să păstreze o 

linie de demarcaţie atât de clară între actori şi spectatori când 

ar putea face mult mai mult? Acolo unde spectatorii devin 

actori şi fantezia scenei se întrepătrunde cu realitatea. Prin 

asemenea forme de manifestare artistică, teatrul vine printre 

oameni, intervine în viaţa lor şi creează un produs fără fi nal 

determinat.

Realitatea concretă, zilnică, neîmpodobită de idealism, 

are în sine intriga sa, dar şi complexitatea şi frumuseţea sa. 

O frântură ruptă din realitate este adusă pe scena pentru a 

fi  privită, încercată, transformată  tocmai de oamenii care o 

trăiesc, adică publicul. 

Teatru Forum se opreşte asupra momentelor cu 

care oamenii se întâlnesc zilnic şi cărora nu le dau atenţie 

din obişnuinţă. Spre deosebire de viaţă însă, teatrul dă 

posibilitatea celor care participă la el să observe fi nalul din 
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afară, să urmărească, la fel ca martorul ascuns după perdea, 

situaţia tragică şi să înţeleagă unde pot duce ignoranţa, 

nepăsarea, etichetarea sau discriminarea. Astfel, la fi nal el 

ar putea spune: „STOP! Nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat aici! 

Dacă s-ar fi  intervenit mai devreme nu s-ar fi  ajuns în situaţia 

asta! Dacă am putea întoarce timpul...” 

Dar timpul se poate întoarce, căci suntem încă în 

lumea teatrului! Piesa se reia de la început, scenă cu scenă, 

lăsând posibilitatea spectatorilor să se transforme în actori 

şi să îndrepte ei, prin atitudini deschise şi comportamente 

adecvate, ceea ce personajele anterioare au greşit sau au 

comunicat inefi cient.

Din dorinţa de a fi  cât mai aproape de oamenii cărora i 

se adresează, Teatru Forum nu trebuie să fi e făcut neapărat 

într-o sală de spectacole. Nici măcar nu trebuie să apeleze 

la actori profesionişti. Un grup de oameni puternic motivaţi 

de ceea ce urmează să reprezinte, o recuzită minimă, o piaţă, 

un parc sau o sala de clasă şi ceva cunoştinţe despre Teatru 

Forum și abilităţi dramatice sunt toate elementele necesare 

pentru a construi o astfel de piesă. Restul se improvizează! 

Ce mod mai potrivit de a vorbi despre realitate decât 

acela de a avea un public care să intervină într-o situaţie de 

viaţă aşa cum au inţeles-o, au simţit-o sau au trăit-o ei? Este 

simplu, clar şi natural.

El oferă ocazia unică de a face şi desface o situaţie 

reală, de a-i schimba fi nalul sau, de ce nu, fi nalurile, de a 

interveni încă de la începutul piesei până la momentul de 

maximă încordare, de a observa ce se întamplă de 

fi ecare dată când ceva se schimbă. Piesa de Teatru 

Forum este laboratorul experimental care vrea să 

reproducă fenomenele vieţii de zi cu zi şi să dirijeze 

experienţa de invăţare spre un fi nal pozitiv.

Tuturor ne plac „Happy end-urile!”, dar majoritatea 

trăim cu senzaţia că soarta sau sistemul sunt de vină pentru 

poveştile noastre fericite sau tragice, aşa că n-avem decât să 

ne urmăm drumul şi să mergem în viaţa după „cum ne-o fi  

norocul”. Adevărul este însă că „norocul şi-l face omul cu mâna 

lui”, că mereu avem opţiuni din care alegem şi că drumul pe 

care îl urmăm este ales de noi şi de cei din jur. A lua frâiele 

în mâini şi a crea propriul „Happy end!” este în totalitate 

responsabilitatea noastră. Dar putem să facem şi mai mult. 

Putem transforma un sfârşit tragic într-un sfârşit fericit pentru 

altcineva. Fiecare dintre noi poate contribui puţin pentru a 

schimba o situaţie fără ieşire pentru cineva, iar acest lucru se 

face „pe viu” în piesele de Teatru Forum.

Teatru Forum este, după cum v-aţi dat seama deja, 

o formă de teatru care dezbate problemele vieţii de zi cu 

zi şi încearcă rezolvări la îndemâna tuturor, nu scheme 

analitice ce ne amintesc de talkshow-urile politice fără sfârșit. 

Conştientizarea problemelor sociale, incluziunea, egalitatea 

între membrii, întrajutorarea semenilor sunt ţintele cele mai 

frecvente ale acestor piese de teatru neconvenţional. 

În 10-15 minute situaţia dramatică este prezentată 

publicului pentru ca apoi ea să fi e discutată. Cele mai bune 

idei vin întotdeauna după ce momentul de criză a trecut. 

Cum nu dispunem de cele mai multe ori de luxul de a lua o 

pauză de la evenimentul care se desfaşoară pentru a face o 

alegere şi a acţiona în cel mai potrivit mod, Teatru Forum se 

dovedeşte a fi  o bună repetiţie pentru realitatea fi ecăruia și 

pentru a crea modele viitoare de acţiune.

Toţi avem roluri și ne antrenăm în diverse relaţii cu 

foarte multă lume: pe stradă, în familie, la serviciu, în grupul 

de prieteni, așteptând la coadă sau la cumpărături. 

Există un dialog permanent și de multe ori în cadrul 

acestuia, există ciocniri create de anumite contexte 

care pot da naștere situaţiilor de opresiune. Hai 

să facem un exerciţiu simplu: gandește-te la o 

situaţie în care ai fost opresat; poate ai stat vreodată la cozi 

și ţi s-a închis ghișeul în faţă fară vreo explicaţie, poate a 

trebuit să dai mită pentru un lucru pe care aveai dreptul să 

îl primești, au fost situaţii când nu ai fost lăsat să iei decizii 

cu privire la viitorul tău, te-ai afl at vreodată în situaţia de a 

Teatrul Forum este, 

mai presus de toate, 

un instrument de 

intervenţie socială. 
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face parte dintr-un grup marginalizat, șeful îţi dă mai mult de 
muncă decât celorlalţi și așa mai departe. Desigur, imaginaţia 
și experienţa personală completează lista cu mii de exemple. 
La fel de bine te poţi gândi la situaţii în care ai fost opresor: 
te-ai folosit de autoritatea ta pentru a-ţi crea o situaţie mai 
bună, ai discriminat și ai acţionat conform prejudecaţilor, sau 
pur și simplu gândește-te în câte situaţii puteai să intervii 
pentru prieteni, rude, cunoștinţe, oameni pe care i-ai văzut 
pentru prima dată....și nu ai făcut-o din varii 
motive: nu ai avut timp, ai crezut că nu e treaba 
ta, era prea mare deranjul, nu ai realizat că i se 
întâmplă ceva persoanei sau că o va afecta așa 
de profund. 

Oare în care dintre roluri te regăsești mai repede și ce faci 
pentru a schimba situaţia? Problema, desigur, nu se reduce 
doar la două personaje, avem sute și mii de interacţiuni cu 
oamenii. Când putem acţiona și cum? Un mod de a afl a acest 
lucru este Teatru Forum și de aceea îl folosim ca metodă de 

intervenţie.

Câteva detalii tehnice în ceea ce priveste 
metoda Teatrului Forum. 

Așa cum am arătat în rândurile de mai sus, opresiunea 
poate fi  la orice nivel și este un termen de referinţă în teatru 
forum. De-a lungul timpului, aceasta a luat multe forme. 
Victimele opresiunii pot fi  indivizi sau grupuri, larg cunoscute 
sau anonime, însă elementele opresiunii rămân mereu 
aceleași.

Teatrul Forum materializează dramaturgic o situaţie de 
opresiune, urmărind în prima fază ca publicul să identifi ce 
situaţia în sine, precum și rolul fi ecărui personaj: opresor, 
opresat, aliat al unuia sau al celuilalt și personaje neutre. 
Scopul fi nal al piesei de teatru-forum este ca publicul să 
găsească soluţii pentru înlăturarea situaţiei de opresiune 
prin schimbarea atitudinilor personajelor, fără însa a acţiona 
direct asupra personajului-opresor. Teatru forum este o formă 
de teatru interactiv, publicul având posibilitatea de a înlocui 
personaje pentru a produce o schimbare realistă. 

Cum începe să prindă viață o piesă de 
Teatru Forum? 

Pregătirea piesei

Un grup de voluntari, de cele mai multe ori non-actori, 

sunt bine instruiţi în metoda teatrului forum printr-un 

training specifi c prin care se dezvoltă abilităţi din 

sfera teatrului cu ajutorul exerciţiilor, jocurilor și 

dezbaterilor specifi ce metodei (joc-exerciţii de 

demecanizare, de voce, de spaţiu, de contact, 

de empatie, statui, de putere și manifestare a opresiunii, 

de improvizaţie dezvoltate în Curriculum). Ei identifi că o 

problemă de opresiune într-o anumită comunitate sau li 

se semnalează de către coordonatori de proiect, facilitatori 

comunitari sau alte persoane care doresc o schimbare.

Echipa de voluntari dezvoltă apoi un proiect în jurul 

acesteia, folosind metoda teatrului forum, un instrument 

de artă participativă pe care experienţa l-a dovedit foarte 

potrivit pentru intervenţiile sociale. Pentru realizarea piesei 

de teatru-forum au loc întâlniri în care se stabilesc prin 

improvizaţie personajele piesei și scenariul, ţinându-se cont 

de cazuri reale specifi ce problemei în dezbatere. 

După mai multe repetiţii se ajunge la o formă agreată 

care redă clar și concis problema aleasă. Piesa se joacă pentru 

un public ţintă, care s-a confruntat sau are potenţial să se 

confrunte cu o astfel de problemă. 

Partea de teatru

Pentru reușita reprezentaţiei este bine să avem un 

număr de spect-actori între 30 și 70 și să promovăm cât mai 

bine evenimentul către grupul ţintă. Desfășurarea efectivă a 

unei piese de teatru-forum are trei etape principale: piesa, 

discuţia și forumul. În prima, situaţia de opresiune este 

prezentată în aproximativ 15 minute cu ajutorul personajelor 

și a interacţiunilor dintre acestea. Personajele pieselor de 

Opresiunea constă în 

folosirea abuzivă a puterii 

sau a autorității față de alte 

persoane sau grupuri. 
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teatru-forum sunt construite incomplet – vom dezvolta acest 

aspect în capitolul construirea piesei - astfel încât publicul să 

se poată identifi ca cu acestea, mai mult, să simtă nevoia de 

a completa cu acţiunile proprii, prin înlocuirea respectivului 

personaj.

Partea de forum

În a doua etapă, moderatorul piesei, numit Joker, 

facilitează discuţia despre situaţia prezentată, despre cauzele 

opresiunii, despre relaţiile dintre personaje și despre poziţia 

ocupată de fi ecare în piesă: opresor, opresat, aliaţi ai acestora, 

personaje neutre. Jokerul are rolul de a motiva și stimula 

publicul să vină cu soluţii realiste sau îmbunătăţiri ale situaţiei 

prezentate pe care să le joace pe scenă. O altă atribuţie a sa 

este de a explica și urmări respectarea regulilor Teatrului-

Forum.

În parte de forum piesa se reia, iar publicul devine activ. 

Are posibilitatea să schimbe toate personajele, mai puţin 

opresorul: teatru forum presupune că în realitatea cotidiană 

opresiunea nu va dispărea pur și simplu, și își propune atunci 

ca aceasta să fi e înlăturată prin schimbarea atitudinilor vizavi 

de opresor și vizavi de problemă. 

Intervenții

Fiecare spect-actor poate să intervină pe parcursul 

piesei printr-o bătaie din palme. Actorii vor “îngheţa în statui”, 

vor rămâne nemișcaţi pe scenă pentru ca persoana din public 

să vină în locul actorului din piesă. Toţi actorii sunt atenţi la 

schimbări și improvizează ţinând cont de caracteristicile 

principale ale personajelor lor. Scopul urmărit este ca publicul 

să acţioneze asupra persoanjelor care nu au luat atitudine și 

care pot schimba cursul acţiunii într-unul pozitiv, care pot 

ajuta opresatul să ia o decizie care să îl susţină și să îl dezvolte 

pozitiv.

Se intervine astfel în fi ecare scenă, rând pe rând, 

înlocuindu-se personaje până când se ajunge la soluţia votată 

de către public ca fi ind cea mai realistă și utilă în situaţia 

prezentată. După alegerea soluţiei au loc discuţii despre cum 

ar putea fi  implementată aceasta în realitatea de zi cu zi - în 

comunitatea care se confruntă cu problema dezbatută.

În cadrul Teatrului celor Opresaţi din care face parte 

și teatrul forum, există și Teatrul Social, foarte asemănător. 

Acesta se diferenţiază de teatrul forum prin faptul că, dacă 

un spect-actor găsește o posibilitate reală de schimbare a 

atitudinii unuia dintre personaje, actorul care interpretează 

rolul acelui personaj preia atitudinea indicată și o menţine 

pe tot parcursul piesei, până la fi nal sau până în momentul în 

care este din nou înlocuit de către alt spect-actor care vine cu 

o noua atitudine realistă.
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De ce alegem să îl numim Teatru Forum ? 

Pentru că, de cele mai multe ori, cele două variante de sus 

se întrepătrund. În funcţie de modul în care a fost construită 

piesa, avem variante de interacţiune cu publicul. De pildă, 

se intervine într-o piesă în fi ecare scenă, fară a modifi ca în 

repetate rânduri atitudinea personajelor înlocuite, ci lăsând 

decizia pentru sfârșitul scenei, pentru a vedea ce atitudine 

păstrăm dintre toate cele expuse, în funcţie și de câte 

intervenţii se efectuează. În alte reprezentaţii de teatru forum 

însă, schimbările personajelor intervin mai rapid, publicul 

este de acord și actorul împrumută în cadrul aceleiași scene 

atitudinea ce i-a fost impusă de intervenţia publicului.

Rolul jokerului este foarte important aici, pentru că el nu 

trebuie să fi e infl uenţat de ideile proprii, trebuie să încurajeze 

implicarea persoanelor din public și mai ales să atragă atenţia 

asupra neutilizării violenţei și să menţină o atmosferă mai 

puţin tensionată, pentru a nu declanșa confl icte deschise 

între diferitele tabere de opinie.

Teatrul Forum - mijloc 
educaţional pentru tineri 
dezavantajaţi

A.R.T. Fusion a adoptat această metodă și a constatat 

că teatrul devine astfel un instrument care transformă 

monologul într-un dialog permanent cu cei care ne înconjoară 

și care permite implicarea activă în viaţa comunităţii. Am 

învăţat oamenii că Teatru Forum are un dublu efect, își ajută 

totodată actorii cât și spect-actorii să-și identifi ce problemele, 

să-și înţeleagă nevoile, dar și să-și experimenteze pe scenă 

soluţiile propriilor probleme. 

Metoda poate fi  folosită cu rezultate vizibile în 

comunitate în probleme de tipul: confl ictul între generaţii, 

problematici legate de boli, probleme la serviciu, probleme 

legate de etnie, antrenarea tinerilor în divese programe de 

voluntariat, informarea grupurilor ţintă despre programe 

și oportunităţi, și multe altele. De asemenea, este un bun 

instrument pentru îmbunătăţirea dinamicii de grup prin 

teambuilding, rezolvarea confl ictelor sau dezvoltarea 

comunicării. 

Ne-am ocupat până acum în acest capitol de a da un 

pic de gust, să vorbim despre ce este Teatru Forum și ne vom 

ocupa acum să răspundem de ce alegem să folosim Teatru 

Forum ca metodă educaţională pentru tinerii dezavantajaţi.

Metoda în sine a fost dezvoltată în medii de opresiune 

și a fost aplicată în penitenciare, grupuri vulnerabile din 

comunităţi cu grad de risc, în comunităţi care sufereau de 

analfabetism, în perioade grele de rebeliune în America 

Latină a anilor ’70-’80.

Mergem cu repeziciune în alt secol, când am început 

să lucrăm noi cu această metoda, în 2005. Am încercat să 

ne apropiem cât mai mult de o potrivire între grupul ţintă – 
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problemă – piesă. Ne-am dorit ca, pe lângă a folosi metoda ca 

pe o metodă interactivă de activare, a tinerilor îndeosebi, să 

folosim Teatru Forum în grupuri și comunităţi pe care le vom 

denumi, așa cum poate unii dintre voi sunt obișnuiţi deja, 

grupuri și comunităţi dezavantajate. 

În perioada 2005-2006 am început să folosim Teatru 

Forum în școli și în cluburi pentru tineri cu o echipă de 

voluntari formaţi în ART Fusion sau cu grupuri de elevi din 

instituţiile partenere. Piesele se refereau la problemele 

tinerilor și implicarea într-un mod constructiv în rezolvarea 

lor. A urmat apoi formarea de echipe de voluntari pentru 

8 cluburi de inţiativă comunitară IMPACT în 2007, în cadrul 

Campaniei “Ești Spectator? Ia ARTitudine!”. 

Cu reprezentaţiile acestor cluburi am realizat un festival 

de teatru forum la Constanţa și an de an am acumulat 

experienţă folosind teatrul forum ca metodă non-formală 

de lucru în proiectele asociaţiei. S-au întâmplat pe rând 

traininguri naţionale și internaţionale organizate de ART 

Fusion, proiecte în comunităţi de romi, campanii de atitudine 

pentru conștientizarea fenomenului de discriminare, a 

responsabilităţii globale şi chiar am folosit teatrul forum și în 

intervenţii corporatiste.  

Am observat că majoritatea ne ghidăm după o serie 

de preconcepţii în ceea ce priveşte situaţia unor categorii 

cum ar fi  etniile, persoanele cu dizabilităţi, femei, persoane 

cu posibilităţi materiale reduse, copiii provenind din familii 

sărace, vârstnici și uneori chiar și preconcepţii care privesc 

persoanele care vor să ia atitudine și să schimbe ceva. Sunt 

acele categorii către care se emit multe prejudecăţi, suntem 

tentaţi să gândim despre ele în lipsa unor date concrete, 

raportându-ne doar la zvonuri, experienţe povestite de alţii 

sau la mediatizarea negativă a subiectului și la presiunea unor 

modele învăţate social.  

Am dezvoltat proiecte plecând de la dorinţa de 

a transforma aceste prejudecăţi și am avut ocazia să 

interacţionăm cu câteva categorii mai sus menţionate. Cea 

a tinerilor deţinuţi este una dintre cele mai provocatoare și 

considerăm că are un parcurs difi cil, deoarece este adeseori 

stigmatizată și evitată de societate.

Pentru a lucra cu categoriile dezavantajate am 
observat că avem la dispoziție 2 direcții mari:

 » să mergem cu echipa de voluntari și să jucăm 
în comunitate o piesă de Teatru Forum având ca 
temă o situație de opresiune reprezentativă pentru 
publicul respectiv;

 » să formăm o echipă de Teatru Forum care să 
exploreze propriile probleme și să le expună pentru 
grupul larg din care face parte sau membrilor 
comunității pentru a înțelege mai bine situația lor 
ca grup defavorizat, motive și consecințe.

Am avut ocazia să lucrăm timp de 8 luni în perioada 2007-
2008 cu două comunităţi de romi. Proiectul a fost precedat de o 
caravană teatru forum cu 5 reprezentaţii în 4 locaţii (Pusta Vale, 
Dumbrăveni, Sălcuţa și Verești). În proiectul pilot, cele două 
comunităţi au fost implicate, la nivel de facilitatori comunitari, 
elevi de școală generală și părinţi. 

Copiii au fost antrenaţi să participe la exerciţii non-formale 
în care am inserat și exerciţii tip teatru forum. Însă de notat 
este că vârsta contează indiferent de tipul de comunitate și că 
recomandăm să se lucreze cu această metodă începând cu 14 
ani. 

Desigur, la o grupă mai mică de vârstă, în acest caz 14-
16 ani, se recomandă un coordonator adult. În acest proiect 
rezultatul a fost conștientizarea problemelor și deschiderea 
manifestată pentru educaţia școlară a copiilor romi din 
comunitate, de către părinţii acestora și persoanele implicate 
în deciziile comunităţii, cât și realizarea de cluburi de lucru cu 
metode non-formale cu școlari.
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Cum începem să lucrăm într-o 
comunitate dezavantajată? 

Analizăm tot ceea ce s-a făcut în acea comunitate în 

termeni de infrastructură, intervenţii din partea autorităţilor 

sau din partea altor organiziţii și contactăm pe cei care au 

lucrat, verifi căm dacă mai există legături cu comunitatea 

pentru a putea dezvolta o relaţie prin cineva cunoscut 

deja de cei de acolo, de obicei acesta 

este numit facilitator comunitar. Rând 

pe rând se discută cu posibilele persoane 

implicate în intervenţia pe care urmează 

să o facem. 

În cazul tinerilor din penitenciare 

am abordat astfel lucrul cu teatru forum: 

am format facilitatori din comunitate și dintre cadrele 

din unităţile de detenţie cu care să lucreze îndeaproape, 

urmărind un curriculum, să experimenteze metoda în toate 

stadiile sale, să formeze un grup, să aibă un scop comun și să 

realizeze o piesă împreună, pe care să o puna în scenă pentru 

colegii sau membrii comunităţii. Tot acest proces a fost 

patronat de parteneriatul nostru cu Administraţia Naţională 

a Penitenciarelor.

S-au confi rmat o parte dintre ipotezele și speranţele 

noastre că acești tineri își recapătă încrederea prin Teatru 

Forum, înţeleg mai bine comunitatea și atitudinile cu privire 

la ei, propriile atitudini asupra lumii, asupra tinerilor privaţi 

de libertate prin dezvoltarea unor abilităţi care să le faciliteze 

adaptarea şi implicarea, dar şi prin oferirea de oportunităţi 

comunităţii de a-i cunoaşte, de a propune soluţii, de a le 

da şansa să fi e recunoscuţi ca resurse de dezvoltare ale 

societăţii în sine. Desigur, o astfel de intervenţie necesită 

timp și considerăm că este doar un început în lucrul nostru 

cu această categorie de benefi ciari. 

Orice potenţial creator poate fi  transformat într-unul 

constructiv şi îi ajută pe cei marginalizaţi să se dezvolte, să 

se exprime, să exploreze într-un cadru fără presiuni, unde 

încercările și repetiţia duc la optimizarea unui comportament 

adaptat situaţiei. Lucrul în echipă le oferă interacţiuni multiple 

și posibilitatea de autodisciplinare. 

Educaţia socială prin artă participativă a tinerilor deţinuţi 

constituie o modalitate de reintegrare a acestora după 

întoarcerea lor în comunitate și credem 

că un proces de acest gen se realizează 

printr-o acţiune și interacţiune dinamică 

între deţinuţi şi membrii societăţii. 

Teatrul Forum este o metodă 

de educaţie non-formală ce oferă posibili-

tatea de a forma atitudini și  deprinderi, de a oferi 

informaţii, modele de acțiune și comportamnete 

care vor permite categoriilor dezavantajate să se 

simtă fi resc intergrate în colectivitate.

Benefi cii pentru cei care 

practică Teatru Forum: dezvol-

tarea creativității și a comunicării, 

acțiune aici și acum, atitudine în 

situații de opresiune, repetiția de 

soluții și atitudini, valorifi carea 

persoanei. 
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Cum se formează 
o echipă de 

Teatru Forum

Capitolul 3



În acest capitol:

 » Echipa

 » Motivația de implicare în comunitate

 » Benefi ciari direcți

 » Experiența de lucru cu grupuri vulnerabile

 » Jocuri și exerciții
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Formarea echipei: alegerea 
viitorilor membri

Acest capitol este dedicat studiului echipelor de proiect 

în Teatru Forum. Vom încerca să vă 

oferim câteva puncte de reper pentru 

a forma o echipă de lucru motivată 

şi orientată spre specifi cul Teatru 

Forum. Prima şi cea mai importantă 

recomandare pe care v-o putem oferi, 

raportat la grup, este de a face tot 

posibilul pentru a avea o echipă unită. 

Acest lucru, dacă există, vă va ajuta să 

depăşiţi cu succes toate momentele de 

neprevăzut implicate în Teatru Forum. 

Înainte de orice, în procesul de alegere a membrilor 

echipei de Teatru Forum, avem nevoie să ne stabilim, la nivel 

personal, care sunt aşteptările noastre vizavi de cei cu care 

vom lucra. Să avem un mesaj clar pentru viitoarea echipă, 

să fi m şi noi dispuşi în a aduce schimbarea acolo unde este 

nevoie.

Bazându-ne pe experienţa noastră de lucru, putem 

spune că avem de-a face cu mai multe posibilităţi în alegerea 

echipei:

 » Când problema este deja identifi cată (şi 
eventual se cunoaşte comunitatea sau grupul de 
oameni care au această problemă)

În acest caz, putem apela la una dintre cele doua 

variante:

 » alegerea viitorilor actori de TF se face din rândul 

comunităţii în care ne dorim să intervenim / acolo unde este 

problema.

 » echipa poate fi  formată din persoane care sunt 

din afara comunităţii şi care nu sunt, neapărat, afectaţi de 

problemă, dar sunt foarte motivaţi să lucreze cu metoda.

 » Când nu avem identifi cată o problemă anume 

În această situaţie recrutarea viitorilor actori de Teatru 

Forum se va adresa publicului larg 

(sau unui public mai restrâns, depinde 

cărui public i se adresează organizaţia, 

grupul, acţiunea, proiectul pentru care 

lucraţi)

Când problema este deja 
identifi cată

Alegerea se face din mijlocul membrilor 
comunităţii (benefi ciarii direcţi) în care se va 
interveni.

Această situaţie este şi cea mai relevantă pentru fi losofi a 

Teatrului celor Opresaţi. Echipa va fi  mult mai motivată să se 

implice, dacă problema prezentată prin intermediul pieselor 

este şi o problemă a lor, care îi afectează pe ei sau pe cei din 

jurul lor. Oamenii care se afl ă chiar în mijlocul situaţiei de 

opresiune pot aduce acel plus de valoare de care este nevoie 

ca să se producă adevăratele schimbări de atitudine, să se 

găsească soluţiile cele mai realiste şi potrivite pentru publicul 

nostru. A.R.T. Fusion a realizat astfel multe piese de teatru 

pe problemele tinerilor: construirea unei identităţii, a unei 

imagini de sine coerente, discriminarea, idealurile tinerilor, 

confl ict între generaţii etc.

În funcţie de specifi cul comunităţii, recrutarea se poate 

desfăşura mai simplu, mai repede şi cu rezultate imediate 

Echipa de proiect în teatru forum 

reprezintă nucleul/miezul proiectului care 

foloseşte metoda, pentru că toţi membri 

echipei sunt implicaţi direct şi aproape 

100% în tot procesul, sunt şi regizori, sunt 

şi scenarişti, şi actori şi cei care ajută la 

schimbarea de atitudini. Echipa Teatru 

Forum este una specială şi odată formată 

şi unită, devine un mediu / un loc foarte 

bun pentru dezvoltarea personală.
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sau, din contră, anevoios, cu puţine satisfacţii. Există riscul ca 

oamenii să nu creadă în schimbarea pe care o poate aduce 

această metodă şi astfel să nu se arate prea interesaţi de 

înscrierea în echipa de Teatru Forum. Contează foarte mult 

specifi cul grupului nostru ţintă, al celor cu care ne propunem 

să lucrăm (dacă vorbim despre o comunitate de oameni 

afectaţi de o problemă anume sau care trăiesc într-un spaţiu 

anume).

Şi într-un caz şi în celălalt, trebuie să ne pregătim riguros 

şi, înainte de toate, să mergem să cunoaştem comunitatea 

respectivă şi pe cât mai mulţi dintre cei cu care ar urma să 

lucrăm, să luam pulsul lucrurilor. Procesul de alegere a echipei 

trebuie să aibă la bază înţelegerea în profunzime a situaţiei 

de opresiune, cunoaşterea locului unde trăiesc oamenii. 

Consultarea a diferite rapoarte, a articolelor din presa locală şi 

naţională despre ceea ce ne intersează, interviurile/discuţiile 

libere cu cei din comunitate ne vor ajuta să aprofundăm 

situaţia. 

Foarte importante sunt şi întâlnirile cu reprezentanţi 

ai autorităţilor din comunitatea unde urmează să lucrăm, 

cu liderii informali, pentru că ei ne pot ajuta în zugrăvirea 

fenomenului în culori cât mai apropiate de realitate. Înainte 

trebuie să câştigăm încrederea oamenilor, astfel încât să fi e 

convinşi de efi cienţa metodei (de utilitatea metodei) şi după 

aceea putem trece la alegerea celor care vor vrea să facă parte 

din echipă. 

Un rol important, în acest caz, îl are modul în care este 

prezentată metoda de lucru, pentru că de multe ori se poate 

ca oamenii să nu creadă în capacitatea lor de a produce 

schimbări, doar prin intermediul teatrului, al jocului (aceasta 

este una dintre primele impresii - că este vorba doar despre 

un spectacol obişnuit)

A.R.T. Fusion are experienţă în folosirea metodei cu 

tineri din zone dezavantajate (Valea Jiului) şi cu tineri din 

penitenciare şi centre de reeducare (tineri care să fi e parte 

dintr-o echipă de Teatru Forum). 

Persoanele sunt din afara comunităţii și care 
nu sunt afectate de problemă, dar sunt foarte 
motivate să lucreze cu metoda şi cu acea 
comunitate.

Recrutarea, în această situaţie, se poate face fi e dintre 

persoane care trăiesc în apropierea comunităţii, fi e care au 

interacţionat mai mult cu comunitatea / au mai lucrat cu 

grupul respectiv, fi e oameni care nu au nicio conexiune cu 

problema, dar care sunt motivaţi şi capabili să ia parte la 

proiect.

Când nu avem identifi cată o problemă 
anume

 În această situaţie recrutarea viitorilor actori de Teatru 

Forum se va adresa publicului larg (sau unui public mai 

restrâns, depinde cărui public i se adresează organizaţia, 

grupul, acţiunea, proiectul pentru care lucraţi) 

Şi în acest caz putem vorbi, cel puţin raportat la 

experienţa A.R.T. Fusion, de mai multe situaţii de formare a 

unei echipe de Teatru Forum.

În implementarea metodei am apelat atât la organizarea 

de campanii de recrutare, cât şi la recrutarea de noi membri 

pe baza recomandărilor făcute de voluntari sau dintre 

participanţii la piesele de teatru, susţinute cu ocazia a diferite 

evenimente.
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Criterii de bază după care ne orientăm în 
alegere: 

 » dorinţa de a fi  agenţi ai schimbării 

 » motivaţia lor de a se implica în comunitate 

 » experienţa de lucru cu diferite grupuri 
vulnerabile

 » lucrul cu metode similare

 » implicarea în proiecte similare

 » disponibilitatea de timp 

Oricine cu vârsta peste 14 ani şi care este sufi cient de 

animat de schimbare şi de lupta împotriva opresiunii, se 

poate înscrie şi poate fi  actor de Teatru Forum. 

Mulţi dintre cei cu care am lucrat au dorit să îşi dezvolte 

abilitatea de a improviza, abilitatea de a crea personaje 

inspirate din realitate, de a testa gustul schimbării prin teatru 

social.

Pentru că într-o echipă de TF se poate implica oricine 

(oricine este motivat să lucreze cu metoda), şi domeniile de 

studiu şi orientările de formare ale membrilor echipei pot fi  

cât mai diverse: de la ştiinţe exacte până la cele umaniste. 

Aspecte cheie 

Documentare riguroasă cu privire la problema pe 

care o vom aborda, la comunitatea / grupul cu care 

vom interacţiona

Recrutarea noilor membri ai echipei:

 » membrii pot fi  din interiorul comunităţii care 
se confruntă cu problema abordată prin Teatru 
Forum - ceea ce este cel mai recomandat în 
Teatrul Opresaţilor

 » membri echipei pot fi  recrutaţi din afara 
comunităţii / grupului (care se confruntă cu o 
anumită situaţie de opresiune) 

Criteriile de alegere a noilor membri: motivaţia 

de implicare în comunitate, dorinţa de a fi  agenţi 

ai schimbării, disponibilitate de timp, să aibă peste 

14 ani.

Normele şi valorile echipei

Odată încheiată etapa de alegere a viitorilor actori de 
Teatru Forum, noi, în calitate de formatori / coordonatori de 
proiect / facilitatori, trebuie să luăm în calcul faptul că fi ecare 
individ are propriile nevoi, credinţe, valori morale şi trebuie să 
fi m pregătiţi pentru introducerea lor în procesul de însuşire 
a metodei. La nivel de grup, nevoile sunt diferite de cele 
individuale şi, pentru că vom discuta despre echipa de Teatru 
Forum, ne vom concentra în continuare pe lucrul cu grupul. 

Dinamica grupului, oricât de mic sau de mare este el, în 
orice formă de proiect ar fi  implicat, presupune câteva stadii 

de dezvoltare.
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Etape de dezvoltare a grupului

Stadiul de formare (forming) 

Aceasta este etapa de cunoştere, în care membri 

grupului se centrează pe stabilirea obiectivelor comune; este 

etapa cunoaşterii reciproce şi a acceptării celorlalţi; membri 

grupului sunt uşor motivaţi, au asteptări mari de la grup, 

manifestă o oarecare anxietate în legătură cu motivul pentru 

care se afl ă acolo, în legătură cu ce vor face ei, ceilalţi, la ce 

sunt ei buni; în acest stadiu rolul formatorului/facilitatorului/

coordonatorului de proiect este mare, mai ales pentru a 

stimula cunoaşterea şi încrederea.

Stadiul de dezvoltare al confl ictelor (storming) 

Aceasta este o etapă în care este posibil să apară confl icte 

în urma distribuirii responsabilităţilor în cadrul grupului, dar 

şi pentru că avem de-a face cu personalităţi diferite; în acest 

stadiu pot să apară nemulţumiri, discrepanţe între aşteptările 

de la început şi situaţia din momentul respectiv; pot să apară 

sentimente de frustrare în legătură cu scopul sau sarcinile 

grupului, sau pot să apară sentimente de confuzie; unii 

membri pot chiar să părăsească grupul.

Stabilirea normelor şi a valorilor grupului (norming) 

Este o etapă centrată pe cooperare, în care se acceptă 

opiniile diferite, se caută soluţii realiste; este etapa de 

creştere a coeziunii grupului, în care sunt stabilite reguli clare 

de relaţionare; sunt mai puţini membri nemultumiţi, scad 

animozităţile, se dezvoltă sentimentul de respect reciproc, 

încredere, creşte stima de sine.

Stadiul de performanţă (performing) 

Aceasta este etapa în care grupul reuşeşte să arate dacă 

este capabil să realizeze o sarcină; membri grupului încep 

să aibă sentimente pozitive faţă de apartenenţa la grup, 

lucrează bine împreună, nu se simt dependenţi de lideri, se 

simt autonomi, se sprijină unul pe celălalt; se concentrează pe 

realizarea sarcinii şi nu se mai concentrează pe nemulţumire; 

rolul vostru este de a stimula şi de a recompensa rezultatele 

obţinute.

Stadiul de transformare sau de desfi inţare 
(transforming or adjourning) 

Orice grup poate să ajungă la această etapă, indiferent 

de perioada de timp pentru care lucrează; dacă grupul este 

satisfăcut de rezultate şi are ocazia să lucreze la alte proiecte, 

va continua să se dezvolte şi va trece la o nouă etapă; dacă 

terminarea proiectului aduce cu sine demoralizarea echipei, 

grupul se poate desfi inţa. 

Odată recrutată echipa de teatru (care poate fi  aceeaşi 

cu echipa de proiect), următorul pas de făcut va consta 

în organizarea training-ului /workshop-ului despre Teatru 

Forum (în funcţie de timpul, spaţiul şi resursele avute la 

dispoziţie). 

Indiferent ce alegeţi, acum se pun bazele echipei, 

acum se formează „gustul” pentru Teatru Forum şi de aceea 

e important ca partea de instruire să fi e foarte bine pusă la 

punct. Este bine ca în această etapă participanţii să treacă 

prin cât mai multe exerciţii, astfel încât să experimenteze cât 

mai multe trăiri, cât mai multe despre ei.

Câteva din noţiunile de bază cu care trebuie să lucraţi, 

în etapa de instruire, sunt: ce este Teatrul Opresaţilor, ce este 

Teatru Forum şi care este scopul său educativ conceptul 

de opresiune, ce rol important vor ocupa ei în cadrul 

echipei de Teatru Forum/proiect, ce schimbare pot aduce 

ei în comunităţile în care trăiesc sau în care vor lucra, prin 

participarea lor într-un asemenea proiect. La fi nalul unei 

sesiuni de Teatru Forum, toţi participanţii trebuie să fi e 
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capabili să identifi ce şi să prezinte o situaţie de opresiune şi 

să o pună sub forma unei piese de Teatru Forum (la un nivel 

de bază, pentru început; experienţa în astfel de situaţii se 

construieşte după mai multe piese de Teatru Forum). Foarte 

importanta, în această etapă, este stabilirea valorilor şi 

regulilor după care va funcţiona grupul, care sunt aşteptările 

noastre de la ei, care sunt aşteptările pe care le au ei de la noi, 

de la proiect, de la echipă în sine, programul de lucru pe care 

o să-l avem şi comportamentul acceptat şi dorit unul faţă de 

celălalt. Toate regulile de grup se stabilesc de comun acord. 

Aspecte-cheie:

În lucrul cu grupul trebuie să se ţină cont de 

stadiile de dezvoltare: stadiul de formare, stadiul 

de dezvoltare a confl ictelor, stadiul de dezvoltare a 

normelor/regulilor, stadiul de performanţă, stadiul 

de transformare sau desfi inţare;

Regulile de grup se stabilesc de comun acord, 

pentru că fi ecare are un rol important;

După etapa de alegere, este important să urmeze 

perioada de instruire a noilor membri, care trebuie 

să fi e foarte bine pusă la punct.

Nevoile grupului (echipei de lucru)

Teatrul Forum, departe de a fi  o formă de terapie, prin 
specifi cul lui (tipurile de exerciţii care se fac în etapa de 
pregătire, prin confruntarea cu opresiunea), poate să capete 
valoare terapeutică (participanţii pot descoperi lucruri noi 
despre ei). Important este să fi m conştienţi de acest lucru, să 
fi m pregătiţi pentru situaţiile când teatrului i se acordă un rol 
diferit faţă de cel pe care îl are şi să ghidăm grupul în procesul 
de însuşire a metodei.

Experienţa ne-a demonstrat că, în crearea echipei, 
un pas important este crearea unei motivaţii puternice a 
grupului şi identifi carea nevoilor pe care fi ecare individ din 
grup consideră că şi-o satisface, făcând acest lucru.

Putem spune, prin prisma experienţei proprii, că fi ecare 
din cei care vin şi vor să facă parte din echipa de Teatru Forum 
sunt animaţi de nevoi de dezvoltare în plan personal, de 
nevoia de a-şi îmbunătăţi abilitatea de comunicare, abilitatea 
de a relaţiona cu ceilalţi, de negociere, etc şi, nu în cele din 
urmă, de dorinţa de a contribui la schimbarea care trebuie 
să apară în comunitatea din care fac parte sau pentru care 
doresc să lupte.

Succesul îl resimt atunci când o comunitate sau grupul 
ţintă pentru care joacă, simte soluţiile, le joacă pe scenă şi 
pleacă motivaţi să facă o schimbare.

Tehnicile folosite pentru a atrage oamenii într-un astfel 
de proiect, de Teatru Forum, sunt extrem de variate. Ceea ce 
trebuie să se reţină este că va apărea şi procesul de selecţie 
naturală. La început vor veni mai mulţi, pentru o sesiune, două, 
mulţi or să pară interesaţi, doar câţiva vor înţelege, dar puţini 
or să poată să se implice în echipă. Este un proces natural 
pentru care facilitatorul nu trebuie să se îngrijoreze, pentru 
că întotdeauna oamenii potriviţi şi cu simţul „schimbării” vor 

rămâne şi vor fi naliza procesul.

Aspecte-cheie:

Să se cunoască, de la început, care sunt 

aşteptările fi ecărui individ în parte şi care sunt 

aşteptările grupului

Să ne cunoaştem şi noi, în calitate de facilitatori/

coordoantori de proiect aşteptările

Mulţi dintre cei care vin doresc să îşi 

îmbunătăţească abilitatea de comunicare, 

relaţionare cu ceilalţi, de negociere, de exprimare 

corectă a propriilor emoţii, de schimare.

Când putem spune că avem o echipă de 
Teatru Forum?

De fi ecare dată când am început să primim întrebări sau, 

şi mai bine spus, idei despre ce se poate face la o piesă sau 
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alta, în cazul unei probleme sau alta, fără să cerem acest lucru, 

ne-am dat seama că aveam o echipă. 

La fi ecare problemă abordată, am stat şi am refl ectat şi 

la sensul pe care oamenii de lângă noi îl dau procesului de 

construire a piesei. 

Se cunoaşte bunul mers al echipei când intevenţia 

facilitatorului devine din ce în ce mai rară şi metoda este 

însuşită foarte bine de membri echipei. Implicarea lor este 

foarte profundă atât la nivel dramatic, cât şi decizional. 

De exemplu, participanţii nu vor mai avea în vedere 

numai aspectul piesei şi al intervenţiilor posibile, ci şi 

locul de desfăşurare, ora, grupul ţintă. Când apar aceste 

comportamente şi idei se observă maturitatea grupului şi 

viziunea holistică asupra proiectului. 

Desfăşurarea întâlnirilor de 
lucru 

Învăţarea prin joc şi exerciţiu și 
responsabilităţile facilitatorului

Întâlnirile de lucru reprezintă continuarea fi rească a 

atelierului de lucru / trainingului, pentru că echipa îşi va 

continua drumul către stăpânirea metodei, către găsirea 

mesajului pe care doreşte să-l transmită, propriilor atitudini 

faţă de teatru forum şi schimbările pe care le produce.

Atunci când avem pregătită echipa de Teatru Forum, 

avem un spaţiu pentru întâlniri, ne cunoaştem nevoile de 

dezvoltare, am identifi cat grupul ţintă, căruia ne adresăm prin 

Teatru Forum şi problema lui, nu ne rămâne decât să lucrăm. 

Întâlnirile cu echipa de proiect pot să aibă loc de mai 

multe ori pe săptămână, în funcţie de disponibilitatea 

grupului nostru. Experienţa ne-a arătat că un număr efi cient 

de întâlniri se situează undeva la 2 întâlniri pe săptămână, 

maxim 3. Am constatat că mai multe întâlniri obosesc şi 

copleşesc echipa. 

Întâlnirea poate fi  condusă de unul sau doi facilitatori 

sau un coordonator al echipei, care să se ocupe de pregătirea 

spaţiului, a programului, identifi carea obiectivelor de lucru şi 

a exerciţiilor ce urmează a fi  făcute. 

Atenţie! La toate aceste întâlniri este necesară prezenţa 

persoanei care va fi  Joker, pentru că el este cel care va 

interacţiona cu publicul, cel care va putea reliefa publicului cele 

mai fi ne nuanţe ale piesei.

O sesiune de lucru reuşită este cea care se desfăşoară 

după o structură bine stabilită, de obicei structura care 

s-a dovedit a fi  cea mai efi cientă pentru echipă. Un pont, 

din experienţa noastră de lucru: stabilirea obiectivelor 

educaţionale întâlnirii de către facilitator, în funcţie de nevoile 

grupului. Avantajele acestor obiective educaţionale stau în 

aprofundarea principiilor teatrului forum, în găsirea celor mai 

bune modalităţi de transmitere a mesajului social.

Tipurile de exerciţii care se fac la întâlniri sunt din cele care 

să-i obişnuiască pe participanţi cu spaţiul, exerciţii centrate 

pe conştientizarea propriului corp, pe propriile simţuri, pe 

mişcare, voce, pe lucrul în perechi, pe lucrul în echipă, pe 

exersarea relaţiei de putere, exerciţii de improvizaţie, lucrul 

cu statui, construirea de personaje. 

Aceste exerciţii sunt completate foarte bine de refl ecţia 

muncii (debriefi ng) care a fost depusă în cadrul sesiunii care 

tocmai a trecut. Toate acestea ajută participanţii să treacă 

peste obstacole şi mai ales peste inhibiţii, îi ajută să se simtă 

confortabil cu ei înşişi, dar şi în faţa celorlalţi. Facilitatorul va 

urmări ca grupul să devină din ce în ce mai omogen şi dinamic. 

Este mult mai uşor de lucrat cu un grup omogen, pentru 

că se identifi că mai bine bine nevoile şi interesele comune 
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şi pot fi  mai uşor explorate comunitatea şi problemele ei. 

Într-un grup mai diversifi cat sau care nu este „lucrat”, există 

posibilitatea apariţiei de difi cultăţi în găsirea unui consens 

pentru explorarea unei anumite teme.

Exerciţiile sau jocurile sunt una din componentele 

esenţiale în 

implementarea unui 

proiect Teatru Forum. 

De ce folosim aceste exerciţii? Ce 
încercăm să câştigăm prin ele? 

Benefi ciile exerciţiilor sunt nenumărate: desfi inţează 

bariere între participanţi; facilitează îmbunătăţirea abilităţii 

de comunicare, cooperare şi încredere; stimulează gândirea 

creativă şi rezolvarea de probleme; creează legături între 

membri grupului; creează o atmosferă de distracţie, 

entuziasm şi provocare; lărgesc zonele de confort ale 

participanţilor; stimulează creativitatea; dau dinamică 

grupului; cresc motivaţia de implicare a grupului.

În realizarea acestor exerciţii, facilitatorul trebuie să 

creeze o atmosferă în care toţi participanţii să se simtă în 

siguranţă, atunci când lucrează şi să simtă că propria lor 

contribuţie este valorizată şi respectată: o atmosferă în care 

oamenii să aibă încredere şi în care grupul să lucreze ca o 

unitate dinamică şi creativă.

După cum spunea Paulo Freire: „Procesul în care o 

persoană este în dialog cu alta, este perceput ca un act de 

împuternicire a comunităţii şi de construire a capitalului 

social”. Inspirat de acest lucru A. Boal i-a provocat prin 

Teatru Forum pe indivizi din comunitate şi i-a pus să lucreze 

împreună, să-şi creeze o pârghie de încredere între ei. 

Încrederea este elementul esenţial care ar trebui să unească 

echipa de Teatru Forum în sesiunile de lucru, dar şi în afara lor.
Jocurile sunt adesea considerate doar nişte scopuri în 

sine, nu şi mijloace. Dacă dorim să extragem toate benefi ciile 
jocurilor pe care le practicăm, trebuie să ne dezvoltăm 

abilitatea de a extrage semnifi caţiile din experienţa de joacă 
a grupului. Refl ecţia asupra a ceea ce a realizat grupul, până 
în acel moment, este mai importantă decât exerciţiul în sine. 
Semnifi caţia nu există în neant, ea nu poate fi  scoasă din 
nimic. Trebuie ca exerciţiul să fi e planifi cat activ şi conştient, 
să observăm grupul în timpul jocului, să combinăm planul 
şi observaţiile în lecţii şi obiective. După joc poţi să extragi 
semnifi caţiile, punând întrebări membrilor echipei într-
un mod care să le faciliteze învăţarea fără ca tu să le spui 
explicit înţelesul. Aceasta 

este activitatea denumită 
procesul de refl ecţie a grupului. Această abilitate de facilitare, 
cunoscută ca analiză (debriefi ng), este cea mai difi cilă 
şi mai importantă abilitate a facilitatorului în exerciţiile 
Teatrului celor Opresaţi. Facilitatorul trebuie să observe 
comportamentul echipei în momente specifi ce. Atunci când 
oboseala începe să intervină sau când un exerciţiu nu este 
clar, se întâmplă participanţii să râdă, să devină agitaţi, să nu 
se mai concentreze asupra exerciţiului, şi atunci facilitatorul 
trebuie să fi e capabil să identifi ce motivele pentru care 
participanţii se comportă astfel. Dacă le cere să facă linişte sau 
să se concentreze, este foarte posibil să obţină efectul invers. 
Aceste discuţii ajută participanţii să se exprime, să refl ecte 
la modul în care s-au simţit, lucru care îi face să evolueze pe 
plan personal şi social.

Aspecte-cheie:

O întâlnire sau o sesiune de lucru poate dura, în medie, până la 3h şi 30’, dar nu este o regulă. 

„De multe ori oamenii cad în capcană atunci când cred că 

jocurile reprezintă doar energizere şi că adevărata muncă 

constă în Teatrul Forum în sine. Jocurile fac parte din 

investigaţie (a se citi proces). Trebuie să vă faceţi timp pen-

tru ele în fi ecare zi. Jocurile sunt ele însele imagini - fi ecare 

persoană le experimentează în mod personal, trecându-le 

prin fi ltrul propriei experienţe de viaţă. Ele creează legături 

în grupul de lucru (…), dar pot, într-un mod surprinzător, să 

deschidă drumul către subiecte/aspecte pe care grupul îşi 

doreşte să le investigheze / să le aprofundeze” 

David Diamond, „Theatre for Living - the art and science of 

community-based dialogue”, 2007
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Desfăşurarea unei întâlniri de lucru, a echipei de 
teatru forum, are următoarele caracteristici:

 » este recomandat ca grupul să nu aibă mai 
mult de 10-15 membri

 » media unei 
întâlniri este de 3 h şi 
30 (fără ca aceasta să 
fi e luată ca si regulă, 
ci mai mult ca un 
reper)

 » întâlnirea este bine să se desfăşoare după 
acea structură care s-a dovedit a fi  efi cientă pentru 
grupul nostru

 » în funcţie de nevoile grupului, facilitatorul 
trebuie să stabilească câteva obiective educaționale 
ale întâlnirii

 » exercițiile care se fac, în timpul unei întâl-
niri, sunt strâns legate de: evoluția grupului, nevoile 
grupului, gradul de însușire/aprofundare a metodei, 

starea grupului, gradul de dezvoltare a piesei de TF

Spaţiul de repetiţii şi întâlniri

Spaţiul în care se desfăşoară întâlnirile echipei de Teatru 

Forum este foarte important, pentru că trebuie să le ofere 

participanţilor acea siguranţă, acel confort care să le permită 

să creeze şi să experimenteze pe deplin. Să nu se înteleagă că 

este neapărat nevoie de un studio de teatru sau de o scenă 

clasică, pentru că teatrul despre care vorbim în acest manual 

este un teatru apropiat de oameni, este un teatru care se joacă 

în mijlocul oamenilor, de multe ori în spaţii neconvenţionale 

şi atunci şi repetiţiile se pot desfăşura în spaţii mai 

puţin convenţionale (sau pur şi simplu 

într-o sală care să permită derularea unor astfel de repetiţii). 

Din experienţa proprie am avut ca spaţiu de repetiţie: sală de 

teatru, scenă de teatru, o cameră de apartament, un cort militar, 

o plajă, o sală de clasă, un parc, un câmp, un club. Fiecare din 

aceste spaţii poate fi  folosit efi cient dacă echipa este pregătită 

şi există coeziune între membri echipei. Este chiar recomandat 

să încercaţi să faceţi repetiţiile măcar în două spaţii diferite (din 

când în când), pentru ca actorii să fi e pregătiţi cu orice tip de 

spaţiu. De alegerea spaţiului depind exerciţiile pe care le va 

alege facilitatorul echipei.

Este de recomandat, dacă există posibilitatea, să existe un 

loc constant de repetiţii, pentru că astfel vom avea o dinamică 

de grup mai puternică, o coeziune mai mare, participanţii 

având sentimental de apartenenţă la grup şi la misiunea 

acestuia. 

Facilitatorii vor propune 

participanţilor să se implice în 

exerciţii/jocuri în folosul lor; nu 

trebuie să fi e forţaţi să joace doar 

de dragul facilitatorului. 

“Gândeşte-te la analiză ca la mersul la pescuit. Eşti în 

barca ta pe un lac. Lacul reprezintă experienţele grupului. 

Ca facilitator, misiunea ta este să găseşti câteva prob-

leme în lac şi să le prinzi astfel încât grupul să înveţe din 

ele. Începe cu o undiţă mare – arunc-o şi vezi dacă apar 

undeva la suprafaţa apei. Dacă observi o vibraţie a apei, 

aruncă plasa în acea direcţie. Aruncă din nou momeala în 

aceeaşi zonă, şi probabil momeala va fi  muşcată din nou. 

Secretul unei bune analize este să fi i capabil să interpret-

ezi vibraţiile.” 

Earl Davis
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Aspecte cheie:

 » Spaţiul trebuie să îi facă pe participanţi să 

se simtă confortabil, în siguranţă

 » Se recomandă ca repetiţiile să se 

desfăşoare şi în spaţii neconvenţionale 

 » Este bine să existe un spaţiu constant de 

repetiţii pentru că ajută la crearea sentimentului de 

apartenenţă la grup.

4. Recomandări

Departe de noi a relua cele spuse mai sus, ne propunem 
să oferim o scurtă listă de sugestii

Atragerea/selectarea participanţilor, pentru a lucra într-o 
echipă Teatru Forum, poate fi  uneori un proces uşor, alteori 
un proces extrem de difi cil. Totul depinde de modalitatea în 
care facilitatorul sau echipa de proiect le descoperă nevoile, îi 
motivează şi creează o coeziune de grup pentru ca procesul 
să aibă succes atât pentru echipă, cât şi pentru benefi ciarii 
fi nali ai pieselor create de ei.

Din momentul formării echipei, facilitatorul (care poate 
fi  acelaşi cu Jokerul/coordonatorul de proiect), va trebui să 
lucreze pentru crearea coeziunii grupului, pentru asigurarea 
unui sistem efi cient de comunicare sau de îmbunătăţire a 
acesteia (depinde de caz). Acest lucru se va realiza, chiar dacă 
echipa nu este încă bine formată. 

Elemente importante de luat în calcul în 
construirea echipei de Teatru Forum:

 » Trebuie să existe un număr indeajuns de mare 
de actori, astfel încât să se acopere „pierderile” care 
pot apărea pe parcurs;

 » Trebuie să existe un număr echilibrat de actori 
de sex feminin / masculin  - în primul rând pentru 
a ne asigura de existenţa unui echilibru în cadrul 
echipei; în al doilea acest lucru ne va ajuta în 
crearea piesei şi a personajelor

 » Trebuie să fi m atenţi dacă cei care sunt liderii 
informali în grup motivează sau frustrează grupul 
(în ultima situaţie se poate ajunge la probleme);

 » Trebuie să cerem feedback permanent din 
partea grupului, despre fi ecare activitate făcută 
- astfel ne asigurăm că există comunicare în 
echipă, că vor apărea cât mai puţine probleme/
neînţelegeri;

 » Activitatea de facilitare a unei sesiuni de 
lucru o putem lăsa participanţilor - în acest fel îi 
responsabilizăm, îi facem să simtă că sunt parte 
din proces, vor experimenta şi ei cum este să fi  în 
poziţia de facilitator şi nu doar de participant (este 
important pentru dinamica grupului);

 » Arebuie să dăm libertate de decizie grupului.

Chiar dacă lucrăm într-un grup format de mai multă 
vreme, putem şi chiar ar trebui, să reluăm toate tipurile de 
exerciţiile din Teatru Forum, pentru că situaţia cu care ne 
confruntăm este alta, nivelul la care ne afl ăm este altul. În 
acelaşi timp, acest lucru ajută la revigorarea grupului de lucru 
(la realizarea aceluiaşi exerciţiu, peste o anumită perioadă 
de timp, cineva poate să descopere alte semnifi caţii ale 
exerciţiului respectiv), la perfecţionarea metodei.
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Cum identificăm o 
problemă socială a 

unui grup-țintă

Capitolul 4
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În acest capitol:

 » Despre intervenție

 » Grupuri defavorizate

 » Grupuri supuse opresiunii
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Contextul folosirii Teatrului 
Forum

Deși numele Teatru Forum ar putea duce cu gândul la 
un spectacol artistic, acesta este un instrument de intervenţie 
socială înainte de orice altceva. Părintele său, Augusto Boal 
a construit Teatru Forum în opoziţie cu teatrul clasic, în care 
spectatorii interiorizau ideile autorului prin intermediul 
protagonistului. Teatru Forum, prin contrast, oferă 
spectatorilor un cadru pentru a își descoperi problemele 
și pentru a încerca soluţii pentru acestea. Din acest motiv, 
spectatorii sunt de cele mai multe ori grupuri de oameni 
supuși opresiunii.

Pentru ca acest tip de teatru să aibă efect, trebuie folosit 
pentru un grup supus opresiunii, iar piesa trebuie să trateze 
o problemă concretă cu care acesta se confruntă. Abordarea 
în cadrul unui proiect se poate face deci fi e pornind de la 
grupul defavorizat (detinuţi, minorităţi religioase sau etnice, 
etc.) și identifi când problema cu care acesta se confruntă, 
fi e identifi când grupuri defavorizate care se confruntă cu o 
problemă anume (discriminare, violenţa domestică, etc.). 

În ambele cazuri, este necesară cunoașterea amănunţită 
atât a grupului, cât și a problemei, pentru 
ca piesa să poată oferi un cadru apropiat 
de realitate. De asemenea, pentru că se 
discută despre găsirea unor soluţii concrete, 
problemele trebuie să fi e la rândul lor concrete, 
fi ind ideala abordarea lor la nivel de comunitate 
locală. 

De reținut:

 » Teatru Forum se adresează de obicei gru-

purilor supuse opresiunii

 » În abordare, se poate căuta o comunitate 

care se confruntă cu o anumită problemă sau se 

poate alege o problemă cu care se confruntă o 

anumită comunitate. 

 » Teatru Forum trebuie să trateze o 

problemă concretă ce există într-o comunitate.

Cum identifi căm mai exact 
problema locală

O piesă de Teatru Forum se naște din nevoia de schimbare, 
ușor de identifi cat din atitudinea celor implicaţi, celor cărora 
li se adresează. Totuși, problemele invocate nu sunt neapărat 
probleme reale sau probleme de opresiune, care să poată 
fi  tratate prin Teatru Forum. Din acest motiv trebuie făcută 
cercetarea, spre a identifi ca detaliat și concret problema cu 
care respectiva comunitate se confruntă.

Unul dintre riscurile care 
„pândesc” cercetarea (pe teren sau 
documentarea știinţifi că) este tendinţa 
de a generaliza problema pentru o 
întreagă zonă geografi că, de exemplu, 
pornind de la doar câteva mărturii sau 
cazuri. 

O altă modalitate de a găsi o 
problemă locală este de a organiza o 

discuţie într-un grup de oameni care au avut ocazia să observe 
comunitatea, putând astfel obţine realism prin multiplele 

O problemă poate fi  abordată prin 

teatru-forum dacă:

Este importantă și de actualitate

Implică o situație de opresiune

Face parte din viața cotidiană

Poate fi  schimbată prin implicarea 

membrilor comunității
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unghiuri din care este privită problema. Această analiză 
nu exclude cercetarea; concluziile discuţiei pot fi  verifi cate 
prin discuţii cu autorităţile locale, prin citirea documentaţiei 
existente legată de respectiva problemă (istoricul acesteia, ce 
soluţii au fost încercate și cum, etc.), prin discuţii cu oamenii 
afectaţi.

În ceea ce privește discuţiile cu persoane afectate, 
folosirea unui chestionar (un set de întrebări relevante, asupra 
cărora s-a convenit de către echipă) organizează răspunsurile 
într-o formă din care se pot extrage statistici. Nu trebuie 
neglijată discuţia cu autorităţile; acestea au avut de cele mai 
multe ori contact cu situaţiile, și sunt în măsură să ofere un 
istoric.

În orice situaţie ne-am afl a, orice problemă am dori 
să abordăm, mai întâi să ne uităm la cum ne raportăm noi 
la problema respectivă, ce știm noi despre ea, care sunt 
credinţele noastre și unde am merge să ne documentăm 
despre ea. E nevoie de o confruntare a imaginii pe care noi o 
avem despre situaţie, cu imaginea celor care se confruntă cu ea 
și a celor din afara (aici ne referim la presă, alte organizaţii, etc.). 
Un asemenea proces necesită timp, dar aduce cu sine și multe 
satisfacţii: vom avea o abordare cât mai realistă, vom cunoaște 
problema cât mai în profunzime și vom fi  capabili să sprijinim 
cât mai mult publicul nostru în găsirea de soluţii.

Exerciţiul constant de identifi care a unei probleme sociale 
ajută la întărirea capacităţii noastre de a analiza mediul din 
jurul nostru, relaţiile dintre oameni, de a vedea care sunt cazuri 
exagerate (povești bazate doar pe câteva cazuri care sunt 
excepţii). 

Și în cazul identifi cării problemei sociale putem avea: 
 » cazul în care echipa actorilor nu se confruntă cu 

problema respectivă, dar manifestă un interes faţă de ea 
 » cazul în care actorii sunt oameni afectaţi de 

problemă 
În primul caz va fi  nevoie de o documentare mai 

riguroasă, întâlniri cu benefi ciarii și tot așa. În cel de-al doilea 
caz va fi  nevoie să vedem, mai întâi, dacă ceea ce ne prezintă 
benefi ciarii este o situaţie general valabilă sau dacă este vorba 
despre cazuri particulare (fi ind mult prea afectaţi de ceea ce li 
se întâmplă, tind să nu vadă problema în ansamblul ei).

În Teatru Forum opresiunea este ceva concret, opresorul 
trebuie să fi e o persoană și nu un concept și acesta reprezintă 
un motiv în plus să ne cercetăm cât mai riguros, să identifi căm 
fi guri care să reprezinte problema respectivă. Este ușor de spus 
că sistemul este de vină, dar ne va fi  imposibil să găsim soluţii 

de schimbare a lui doar printr-o piesă de Teatru Forum.

Aspecte cheie

 » Observațiile unei singure persoane sunt 
un bun punct de plecare, dar nu oferă o privire de 
ansamblu asupra problemei. Observațiile mai mul-
tor oameni oferă o imagine mai completă.

 » Pentru a cunoaște și înțelege problema 
este necesar să ne documentăm atât despre 
problemă în general, cât și despre istoricul aces-
teia în comunitatea respectivă

 » Aplicarea unui chestionar posibililor ben-
efi ciari dă structură răspunsurilor primite

 » Autoritățile locale sunt de obicei o bună 
sursă de informație

 » Mass-media poate să reprezinte o sursă 
bună de informație (uneori e bine să consultăm 
presa locală)

 » Depinde dacă echipa de lucru este di-
rect afectată de problemă sau este interesată de 
problemă (documentarea, abordarea problemei se 
face diferit)

 » Rapoartele, alte studii, alte proiecte cu și 
despre benefi ciarii cu care vrem să lucrăm și noi, 
cu și despre problema pe care o identifi căm, sunt 

de folos în această etapă.

Este nevoie să recunoaștem că nu le putem ști pe toate 
și că zvonurile sau percepţia noastră construită în baza unor 
informaţii singulare nu sunt deloc indeajuns să spunem 
că am facut o analiză a problemei. De aceea este bine să 
încercăm întotdeauna să ne consultăm și cu alte persoane, să 
luăm pulsul situaţiei chiar de la benefi ciari, mai ales dacă ne 
confruntăm cu o problemă nouă.



Cum se realizează 
un modul - atelier 
de Teatru Forum

Capitolul 5



40

Ghid de Teatru Forum

În acest capitol:

 » Sesiunea de lucru

 » Joc-exerciții

 » Obiectivele atelierului

 » Metode nonformale

 » Dezvoltarea competențelor

 » Procesul de învățare



41

Cum se realizează un modul - atelier de Teatru Forum

Pregătirea unei sesiuni

Recomandăm ca întâlnirile de lucru să se desfășoare 

după o structură bine pusă la punct. În designul unei sesiuni 

de lucru se va ţine cont de nevoile grupului, de vârsta 

participanţilor, de mediul din care provin participanţii, de 

obiectivele de învăţare pe care le-am stabilit, de competenţele 

pe care ne dorim ca participanţii noștri să le dezvolte.

Cu cât o sesiune de lucru este mai bine planifi cată, cu cât 

suntem mai conștienţi de stadiul în care suntem, ca și grup, în 

procesul de învăţare a metodei, cu atât vom avea parte de cât 

mai multe satisfacţii. Este posibil să sune a perfecţionism, dar 

lucrul cu echipe diverse ne-a învăţat că pregătirea riguroasă a 

întâlnirilor este cea care ne asigură succesul.

Modulul de Teatru Forum - ce 
este, cum se creează, exemple

Înainte de a trece la descrierea structurii unui modul 
de teatru forum (și cum se construiește el), trebuie să vă 
împărtășim care sunt principalele momente cheie în procesul 
de însușire a metodei. Menţionăm că în cadrul Curriculumului 
Teatru Forum procesul de învăţare a metodei este împărţit în 
16 ateliere.

1. Eu si proiectul 

2. Echipa mea

3. Ce este Teatru Forum - prima parte

4. Ce este Teatru Forum - a doua parte

5. Experimentează “joc / exerciții” pentru actori 
și non-actori (încredere, spațiu, ritm, respirație, 
integrare, dinamizare) - prima parte

6. Experimentează “joc / xerciții” pentru actori 
și non-actori (încredere, spațiu, ritm, respirație, 
integrare, dinamizare) - a doua parte

7. Improvizație jocuri și exerciții specifi ce - 
prima parte

8. Improvizație jocuri și exerciții specifi ce - a 
doua parte

9. Putere și opresiune (teatru cu imagini/teatru 
cu statui) - prima parte

10. Putere și opresiune (teatru cu imagini/teatru 
cu statui) - a doua parte

11. Construcție scenariu de Teatru Forum - 
prima parte

12. Construcție scenariu de Teatru Forum - a 
doua parte

13. Construcție scenariu de Teatru Forum - a 
treia parte

14. Repetiții piesă Teatru Forum

15. Simulare de Teatru Forum

16. Evaluarea competențelor

Un modul/atelier de Teatru Forum înseamnă o sesiune de 
lucru pe care o avem cu membrii echipei
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Revenind la structura unui modul de Teatru Forum, în 

crearea lui ne ghidăm după următoarele puncte cheie:

 » Numele atelierului 

Acesta ne va aduce aminte care este stadiul în care 
se afl ă grupul (de ex. la etapa de construcţie a scenariului - 

partea a doua).

 » Durata atelierului 

Se va specifi ca durata aproximativă pe care o va avea 
atelierul. Într-un capitol anterior recomandăm ca o întâlnire 
să fi e, în medie, de 3 h - 3h și 30’; nu este o regulă, pentru 
că unele activităţi pot necesita mai puţin sau mai mult timp 
(de ex: dacă suntem în apropierea evenimentului și mai avem 
nevoie de repetiţii, întâlnirea noastră se poate prelungi pe 
mult mai multe ore / se pot ţine mai multe sesiuni de lucru 

special pentru repetiţii).

 » Obiectivele specifice de învățare (VAC) 

Valori/atitudini, abilităţi și cunoștinţe se referă la ce ar 

trebui să știe, să facă sau să cunoască participanţii după 

parcurgerea atelierului.

 » Conceptele cheie

 Acestea sunt aspectele care trebuie reţinute la fi nalul 

unui atelier (de exemplu, conceptul de opresiune în Teatru 

Forum)

 » Metodele non-formale folosite 

Această secţiune din modul se referă strict la exerciţiile, 
metodele pe care le vom folosi într-o anumită sesiune, pentru a ne 
atinge obiectivele propuse. În alegerea lor ne putem ghida după 
materiale de specialitate, după experienţa de lucru proprie, după 
tipul de grup cu care lucrăm, după timpul pe care îl avem la 

dispoziţie. Ceea ce trebuie să reţinem este faptul că dacă alegem 
greșit metodele și exerciţiile, întâlnirea noastră poate fi  sortiă 

eșecului. La fi ecare întâlnire trebuie să avem și o „listă de rezervă” - 
exerciţii pe care să le folosim în eventualitatea în care cele propuse 
nu sunt de interes pentru grup, grupul le face foarte repede, nu se 
potrivesc cu starea în care se afl ă participanţii, cu propria noastră 
stare sau situaţie (de ex: presupunând că sesiunea este ţinută de 
doi facilitatori și unul dintre ei nu mai poate să participe, atunci lista 
de rezervă ne poate ajuta). Morala este că trebuie să fi m fl exibili, să 
fi m pregătiţi și pentru neprevăzut și să nu ne angoasăm la fi ecare 
obstacol pe care îl întâlnim.

Tot în cadrul acestei secţiuni trebuie să luăm în considerare 
și spaţiul în care ne vom derula întâlnirea, resursele de care avem 
nevoie (dacă exerciţiile noastre presupun și folosirea de diferite 
materiale). Spaţiul joacă un rol foarte important și de multe ori ne 
poate fi  de un enorm ajutor (despre importanţa spaţiului de lucru 

puteţi citi în capitolul despre Crearea echipei).

 » Descrierea activităților

 În această secţiune se vor descrie exerciţiile, metodele 
folosite; în acest fel ne asigurăm că vom ști ce vom avea de 
făcut la întâlnire, că sesiunea se va desfășura cu o anumită 
logică. În cadrul activităţii sunt cuprinse și întrebările de 

procesare/debriefi ng.

 » Alte recomandări / Idei despre 
următorul atelier 

În cazul în care avem astfel de idei, trebuie să ni le notăm 
imediat, pentru că altfel își pierd din semnifi caţie sau este 

posibil să uităm ce anume ne-a adus la ideea respectivă.

 » Bibliografi e sau alte resurse pentru 
documentare

Oricâtă experienţă am avea, nu suntem atotștiutori 
și, prin urmare, trebuie ca tot timpul să avem la îndemână 
cât mai multe resurse: cărţi, articole din ziare, studii despre 
metoda noastră și despre tipul de comunitate căruia  ne 
adresăm.
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Exemplu de modul - preluare 
din Curriculum Teatru Forum

A nu se considera acest modul ca fi ind „bătut în cuie”. 

Pot să apară modifi cări în dinamica grupului, în componenţa 

grupului și atunci noi, în calitate de facilitatori, trebuie să fi m 

pregătiţi să facem faţă tuturor întâmplărilor neprevăzute. 

Cum putem preîntâmpina aceste întâmplări 

neprevăzute? Fiind atenţi la cele se întâmplă cu grupul nostru 

de lucru, la stadiul de dezvoltare în care se afl ă (vezi Cap. 

despre crearea echipei - normele și regulile grupului), fi ind cât 

mai deschiși și mai dispuși la comunicare, responsabilizând 

membrii grupului (să organizeze 

o mică sesiune din cadrul întâlnirii 

de lucru, să aducă materiale pentru 

întâlnire, etc.), prin recompensarea, 

dar și prin sancţionarea celor care se 

abat de la normele grupului (norme 

stabilite de comun acord sau care sunt 

stabilite prin natura proiectului).

Ce se întâmplă dacă nu reușim 

să le prevedem? Improvizăm și ne 

adaptăm din mers. Până la urmă în 

Teatru Forum este vorba și despre 

capacitatea de a evalua o situaţie și de 

a găsi cât mai repede o soluţie realistă.
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Dezvoltarea competențelor 
prin Teatru Forum

În continuare o să ne oprim asupra dezvoltării de 

competenţe prin Teatru Forum. Este un subiect important, 

care nu trebuie neglijat.

Din punctul nostru de vedere, este aproape imposibil 

ca Teatru Forum să nu producă modifi cări importante în felul 

de a fi , de a vedea oamenii din jur, relaţiile din societate. În 

primul rând învăţăm să analizăm mai bine o situaţie socială, 

să fi m mult mai încrezători în forţele proprii, să ne exprimăm 

mai clar sentimentele, să fi m mai hotărâţi. 

Atenţie: nu considerăm Teatru Forum ca fi ind o soluţie 

universală pentru dezvoltarea de competenţe. 

În construcţia atelierelor/modulelor de Teatru Forum, 

luăm în considerare și ce tipuri de competenţe se pot 

dezvolta, mai mult, prin exerciţiile și metodele abordate. 

A.R.T. Fusion a făcut un inventar al competenţelor (și 

a ariilor de competenţe), care se pot dezvolta lucrând cu 

metoda de Teatru Forum, putând vorbi despre: 

 » competențe din sfera comunicarii

 » competențe din sfera relaționării

 » competențe din sfera creativității 

 » competențe din sfera luării deciziilor

 » competențe din sfera autoevaluării 

 » competențe din sfera lucrului în echipă

Important de reţinut este faptul că participanţilor li 

se vor comunica, la fi ecare atelier, competenţele pe care le 

pot dobândi, urmând ca la fi nalul procesului (de învăţare 

a metodei) să identifi ce dacă aceste competenţe au fost 

obţinute și în ce măsură.

Procesul de învățare în Teatru Forum. 
Despre tipurile de întrebări

Procesul de învăţare în Teatru Forum

Teatrul Forum este în sine un proces de învăţate prin 

experienţă. În timpul sesiunii de lucru putem să extragem 

semnifi caţiile exerciţiilor de teatru, punând întrebări 

spectatorilor într-un mod in care să le faciliteze învăţarea si 

experimentarea. Aceasta este activitatea denumită procesul 

de refl ecţie al grupului de lucru. Această abilitate de facilitare, 

cunoscută ca analiză (debriefi ng), este cea mai difi cilă şi mai 

importantă abilitate a unui facilitator (care poate fi  același cu 

Jokerul).

Probabil cel mai simplu mod de a reda învăţarea prin 

experienţă în cadrul unui proces de Teatru Forum este de a o 

exprima schematic. Actorii de Teatru Forum trăiesc experienţa 

participând la stabilirea subiectului piesei, alegerea 

personajelor, crearea scenariului; ei refl ectă asupra a ceea ce 

învaţă prin întrebările pe care facilitatorul le pune, cu privire 

la ceea ce s-a întâmplat; interpretează semnifi caţia acţiunii 

la care au participat şi tind să facă transferul experienţei la 

realitatea de zi cu zi a vieţiilor lor. 

Toate acestea pot fi  reprezentate simplu prin schema 

alăturată.
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Prin Teatru Forum reușim să comunicăm mai bine, să 

ascultăm activ, să dăm feedback. 

Debriefi ngul de la fi nalul unui modul de lucru are scopul 

de a clarifi ca reacţiile, gândurile și răspunsurile, ca urmare a 

experienţei trăite.

Un debrief efi cient se bazează pe o serie de etape și 

întrebări, care ne ajută pe noi, ca facilitatori, să evidenţiem 

principalele momente de învăţare din timpul activităţii. Îi 

ajută, în aceeași măsură, și pe participanţi să realizeze ce 

anume a însemnat pentru ei experienţa avută, ce anume a 

trezit în ei și cum se pot folosi de cele învăţate.

Etapele debriefi ng-ului și câteva întrebări care pot 
fi  folosite 

 » Descrierea: Ce s-a întâmplat? (în această etapă 
ne ferim să facem judecăţi de valoare sau să încercăm să 
tragem concluzii). 

 » Sentimente: Care au fost reacţiile și sentimentele 
voastre? (nu analizăm cele spuse de participanţi) Care e 

momentul cel mai puternic trăit în acest exerciţiu? În ce 
moment simţeaţi nevoia de mai multă stimulare?

 » Evaluare: Ce a fost rău și ce a fost bun în această 
experienţă? 

 » Analizare: Ce puteţi învăţa din această situaţie? 
Ce s-a întâmplat de fapt? Au fost experienţe similare sau 
diferite de viaţa reală?

 » Concluzii: La ce concluzie putem ajunge? Ce aţi 
învăţat, fi ecare, din această experienţă despre voi înșivă; 
dar despre ceilalţi? 

 » Acţiunea personală: Ce veţi pune în practică și 
cum veţi pune în practică cele învăţate?

Capacitatea de face debriefi ng se dobândește 

în timp, prin exercițiu, printr-o permanentă co-

municare cu participanții (colegii de echipă) și are 

marele benefi ciu de a ne oferi o imagine cât mai 

realistă despre stadiul în care se afl ă grupul nostru, 

despre modul în care evoluează.

Fexibilitatea în designul unui 
curs de Teatru Forum

Prin actualul ghid noi dorim să oferim un cadru în care 

să poată fi  dezvoltat un curs de Teatru Forum. Detalierea 

atelierelor de Teatru Forum poate fi  găsită în Curriculum 

Teatru Forum, ediţia 2010, realizat de A.R.T. Fusion în cadrul 

aceluiași proiect – E.X.I.T. II.

Modalitatea în care ne structurăm un modul de lucru 

ţine foarte mult de experienţa pe care am avut-o de-a lungul 

proiectelor, al lucrului cu oameni. Acestea sunt principalele 

noastre învăţăminte: designul unui modul este infl uenţat de 
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mai mulţi factori: tipul de grup (vârstă, provenienţă, educaţie, 

situaţie economică, distribuţia sexelor în echipă), nivelul la 

care am ajuns cu învăţarea metodei, starea de moment a 

grupului, spaţiul de desfășurare a întâlnirii, starea în care ne 

afl ăm noi etc. 
Modul de lucru și experienţa vor învăţa pe oricine își 

dorește să preia metoda care este cea mai bună modalitate 
de a organiza o sesiune de Teatru Forum, acesta fi ind doar un 

cadru de referinţă.



Construirea și 
desfășurarea piesei 

de Teatru Forum

Capitolul 6
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În acest capitol:

 » Scenariul

 » Echipa de non-actori

 » Personajele specifi ce Teatrului Forum

 » Publicul-țintă

 » Desfășurarea reprezentației de Teatru Forum

 » Forumul

 » Modele de acțiune
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Construirea piesei de Teatru 
Forum

Experienţa ne-a arătat că cel mai bine este ca membrii 

echipei să construiască împreună idei, personaje, replici 

pentru a înţelege mai bine atât tema, cât și contribuţia lor, 

stilul care li se potrivește cel mai bine. Desigur acest lucru se 

întâmplă în funcţie de natura și complexitatea subiectului, 

de timpul pe care echipa îl are la dispoziţie, de experienţa 

echipei de a juca depinde și modul de implicare. În cele mai 

multe dintre cazuri piesa are un lider, poate fi  coordonatorul 

de proiect, jokerul sau trainerul, în cazul sesiunilor de acest 

gen.

Dezvoltarea subiectului

Acest prim pas începe o dată cu analiza problemei din 

comunitatea în care vrem să jucăm sau să o reprezentăm. 

Încercăm să afl ăm cât mai multe date reale, să observăm 

cât mai mult comportamente, decizii, relaţii între tipuri de 

oameni și să le alegem pe acelea cele mai reprezentative 

pentru mesajul nostru, pentru grupul ţintă, care se potrivesc 

cu ceea ce ne propunem să transmitem.

Construirea scenariului

O dată dezvoltat subiectul, se merge mai departe în 

găsirea acelui tip de confl ict care să stârnească interesul și 

modul de prezentare într-un mod cât mai atractiv și incitant 

pentru public. În această etapă echipa experimentează 

diverse jocuri și exerciţii, pornesc de la grupuri statuare, 

imagini care să redea esenţa problemei, în jurul carora vor 

dezvolta câteva scene și ajung la structuri cu dialog, forme 

concrete ale personajelor, cine sunt, unde se afl ă, în ce 

relaţii sunt cu celelalte presonaje. Sunt capitole dedicate in 

curriculum pentru această etapă.

Dramaturgia

1. Stilul piesei poate fi  oricare – realist, simbolic, 

expresionist etc. – cu excepţ ia celui suprarealist sau iraţ ional. 

Oricare ar fi  stilul, scopul este să  se discute pe marginea unor 

situaţ ii concrete.

2. Textul trebuie să  caraterizeze foarte bine fi ecare 

personaj, trebuie să -l identifi ce cu precizie pentru ca 

spectatorii să  recunoască  uş or rolul fi ecă ruia. Dialogul este 

construit prin improvizaţie. 

3. Soluţ iile propuse de protagonist trebuie să  conţ ină  

cel puţ in o eroare de natură  personală , socială  sau politică  

spre a fi  analizată  în partea de „forum”. Pentru ca aceste erori 

să  fi e clare în mintea spectatorilor, trebuie exprimate direct ş i 

chiar  in mod repetat.

Regia

1. Jocul actorilor trebuie să  surprindă  clar scopul 

personajelor, activitatea, rolul în societate, profesia etc. Pentru 

aceasta este important ca personajele să  evolueze pe scenă  

după  regulile teatrului, să  realizeze acţ iuni, să  interpreteze 

scenic diverse situaţ ii. Teatru Forum prin însă ş i denumirea sa, 

se construieş te la îmbinarea dintre latura artistică , teatrală  ş i 

cea discursivă , a forumului. Fă ră  jocul scenic spectatorul ar fi  

adus în situaţ ia de a participa la „forum” vorbind de pe scaun.

2. Fiecare scenă  reprezentativă  trebuie să -ş i gă sească  

propria expresie. De preferinţ ă , individualitatea lor trebuie 

gă sită  în comun acord cu publicul, în cursul reprezentaţ iei, 

sau ca urmare a unui studiu preliminar al echipei.



50

Ghid de Teatru Forum

3. Fiecare personaj trebuie să  fi e reprezentat vizual de 

o aş a manieră  încât să  fi e recunoscut imediat, independent 

de ceea ce spune; costumele trebuie să  poată  fi  uş or de 

îmbră cat de că tre spect-actori. Recuzita este totuși simplă.

Odată  stabilite fi rul epic, personajele ş i scenele, urmează  

stabilirea regulilor de desfă ş urare a spectacolului, mai ales 

ale celei de-a doua reprezentaţ ii scenice a piesei, unde 

spectatorii intervin ghidaţ i de Joker ş i înlocuiesc personajele 

pentru a gă si soluţ ii.

 Una dintre regulile de bază  ale pă rţ ii de forum este 

că  opresorul nu poate fi  înlocuit. Pe de o parte, acest fapt 

asigură  pă strarea intrigii, pe de altă  parte, spect-actorii sunt 

stimulaţ i să  se gandească  la soluţ ii noi. Există  ş i un motiv 

mai profund pentru care opresorul nu poate fi  înlocuit. 

Teatru Forum îş i propune să  redea pe scenă  situaţ ii reale ş i 

să  încurajeze publicul să  descopere cum poate îndrepta ră ul 

pe care îl observă  în jur. De aceea una dintre principalele 

devize Teatru Forum este că  orice schimbare porneş te mai 

întâi din noi. A înlocui opresorul înseamnă  a-i permite spect-

actorului să  gă sească  soluţ ii de eliminare directă  a ră ului (prin 

externalizare), nu de adaptare a sa la situaţ ia dată .

 De remarcat faptul că ne gândim încă de la 

momentul conceperii personajelor la cum acestea vor 

evolua în partea de forum și ne pregătim echipa spre fi nalul 

repetiţiilor pentu reacţii fi rești conforme cu personalitatea 

conturată a personajelor, vârsta, conjunctura în care se afl ă.  

Punerea în scenă 

Despre TF putem afi rma că  permite una dintre cele mai 

fl exibile puneri în scenă . Datorită  felului în care este construită , 

piesa TF poate fi  adaptată  la caracteristicile publicului atunci 

când situaţ ia o cere. Cu toate acestea, există anumite puncte 

de reper pe care orice coordonator / facilitator trebuie să  le 

urmeze pentru a crea împreună cu echipa sa o piesă de Teatru 

Forum.

Decorul și sunetul

 Decorul este de cele mai multe ori unul minimal: 

cateva scaune, o masă. Jokerul poate anunţa publicul despre 

locaţia unde se petrece acţiunea la începutul fi ecărei scene: în 

parc, la opresat acasă, etc.

 Sunetul lipsește constant din astfel de piese pentru 

că presupune aparatură și o persoană care să se ocupe de 

partea tehnica. Dar poate că cel mai interesant aspect este 

faptul că mai ales în comunităţile dezavantajate ar fi  restrictiv 

pentru stimularea oamenilor să vină pe scenă la partea de 

forum, în mod normal ei nu aud muzică în viaţa lor cand sunt 

în situaţiile prezentate și riscă să asocieze spectacolul cu unul 

artistic în care nu își găsesc locul și ei. 

 Au existat situaţii când, jucând cu echipa de 

voluntari ai asociaţiei și având sprijinul unui studio audio, 

am introdus și elemente sonore în spaţii cum ar fi  cluburile. 

Publicul era alcătuit din tineri obișnuiţi să asculte muzică în 

acel loc și au intergrat în mod fi resc spectacolul. În partea de 

forum nu folosim sunet, ci doar la prima reprezentaţie pentru 

accentuarea anumitor aspecte.  

Piesa de Teatru Forum este realizată într-un așa mod 

încât să provoace spectatorii și să le crească nivelul de 

indignare și nevoia de schimbare, de a găsi o cale mai bună 

de acţiune. Astfel când pornim în contruirea unei piese ne 

punem în primul rând în locul spectatorilor și ne gândim, 

dacă am fi  la o piesă despre problema X, ce ar trebui să văd 

ca să înţeleg despre ce este vorba. Modelul propus trebuie 

să aibă un mesaj simplu, clar care este pus indirect în scenă, 

adică nu ne oprim și spunem: acum este vorba despre 

violenţă domestică. Mesajul și tema sunt desprinse din 
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acţiunea fi rească a actorilor pe scenă,  prezentarea lucrurilor 

fi ind de factură realistă. 

Chiar dacă mesajul este clar și simplu, el este tratat în 

complexitatea sa.  În acest mod, oamenii 

decid pentru ei ce gândesc și ce pot face în 

situaţii reale din viaţa lor fi e similare sau care 

au aceeași structură cu cea prezentată în 

piesă. Practic forţa mesajului piesei constă 

în reluarea mesajului în diferite imagini și 

situaţii dramatice de-a lungul reprezentaţiei de Teatru Forum. 

Fișa pentru construirea scenariului

În construcţia scenariului viitoarei piese de Teatru Forum 

recomandăm să ţineţi cont de următoarele:

 » întâmplarea prezentată prin piesă trebuie să fi e 
realistă

 » trebuie folosite toate tipologiile de personaje 
specifi ce Teatrului Forum (opresor, opresat, aliaţi, 
personaje neutre, spect-actori)

 » piesa nu poate avea mai mult de 3-4 scene şi 
nu trebuie să dureze mai mult de 15-17 minute

 » scenele pot prezenta momente din perioade 
de timp diferite 

 » fi nalul piesei trebuie construit astfel încât 
protagonistul(a) fi e ia o decizie greşită, decizie care 
îl/o va afecta negativ în viitor, fi e este împiedicat(ă) 
să ia o decizie benefi că

 » opresiunea se realizează prin intermediul 
unor personaje, nu prin elemente ce nu pot fi  
identifi cate fi zic:  “sistemul”, vremea rea, etc. 

 » piesa trebuie să placă publicului: grupul-ţintă 
trebuie să se identifi ce cu subiectul şi personajele 
prezentate

 » pentru captarea atenției, este recomandat ca 
spectacolul să conțină elemente ușor amuzante, 
antrenante, uşor de înțeles

 » trebuie evitat ca povestea să capete 
culoare telenovelistică

 » scenariul trebuie să dea şansa 
interveniţiilor din public prin 
posibilitatea înlocuirii cât mai multor 
personaje

 » este recomandat ca scenele să  permită 
mişcare scenică - adică să nu fi e foarte statice, 
scenele trebuie să fi e antrenante, să menţină un 
ritm 

 » este important să  delimităm povestea fi ecarui 
personaj (să compunem istoria personajului) 

 » personajele pot fi  puțin dramatizate pentru a 
sublinia situaţia de opresiune 

 » piesa in sine trebuie sa nu ofere solutii; 
se prezintă doar problema, iar soluțiile sau 
îmbunătățirile vor fi  aduse doar de public

 » să NU se folosească violența pe scenă, aceasta 
poate fi  sugerată doar prin replici în care un 
personaj povestește cum a fost violentat sau 
agresat

Reguli pentru echipa de non-actori

 » actorii nu intervin în discuțiile cu publicul în 
timpul reprezentațiilor

 » este recomandat ca după fi nalizarea piesei 
de teatru forum actorii să se realizeze exerciții de 
relaxare și să nu considere comentariile despre 
propriul personaj ca fi ind la nivelul lor personal, 
să creada că le-a fost „atacată verbal” propria 
persoana

Teatru forum nu oferă răspunsuri și sfaturi în sine, ci mai degrabă incită audiența pentru găsirea de răspunsuri și căi de acțiune.
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 » actorii sunt pregătiți în avans cu informații reale 
despre situație pentru a putea improviza conform 
cu realitatea – se recomandă ca la repetiții să 
se acorde timp și pentru punerea în scenă a 
unor posibile intervenții pentru ajuta echipa 
să improvizeze mai bine și să poată fi  atentă la 
evoluția personajelor în timpul schimbării lor, să fi e 
pregatită pentru unele schimbări

 » se specifi că foarte clar actorilor faptul ca nu 
pot folosi violența pe scena (mai ales în cazul unor 
categorii cu grad de violență ridicat)

 » actorii vor ține cont de indicațiile Jokerului în 
timpul reprezentației

Această  metodă  are regulile sale. Ele pot fi  modifi cate 

pentru a se adapta grupului de lucru, dar odată  stabilite de 

comun acord trebuie respectate. Este foarte util ca aceste 

reguli să  fi e comunicate grupului ş i apoi adaptate cerinţ elor 

lui, asigurându-ne de existenţ a aceleiaş i reprezentă ri asupra 

activită ţ ii din urmă toarea perioadă . Abia apoi poate să  aibă  

loc dezbaterea asupra problemei abordate ş i a posibilelor 

soluţ ii viabile. Din punct de vedere artistic, trebuie avut grijă  

la aspectele de dramaturgie ş i regie a pieselor de Teatru 

Forum, chiar dacă nu lucrăm cu actori profesioniști, piesa 

trebuie să fi e expresivă, să convingă și să trezească emoţii și 

nevoia de schimbare.

Forumul

 Partea II a piesei (partea de forum) se bazează  pe 

un alt set de reguli și are o dinamică mult mai complexă 

datorită implicării elementului: spect-actorii. Aceasta are loc 

la momentul reprezentaţiei, reprezintă evenimentul, și este 

confi rmarea eforturilor, fi nalizarea procesului. 

Spectacolul – joc în două  pă rţ i

Spectacolul este un joc artistic ş i intelectual între 

artiş ti ş i spectatori. Pentru a-l realiza la adevă rata sa 

valoare, trebuie ţ inut cont de anumite criterii:

1. În prima parte se prezintă  spectacolul ca ş i cum ar fi  

o piesă  convenţ ională , o imagine bine defi nită  a lumii.

2. Spectatorii sunt întrebaţ i de către Joker dacă  sunt 

de acord cu soluţ iile propuse de Protagonist. Ră spunsul va 

fi  negativ, din moment ce situaţia prezentată  pe scenă  are 

un fi nal nefericit. Publicul este informat apoi că  spectacolul 

va fi  reluat. Actorii vor juca încă  o dată  exact în acelaş i fel ca 

prima oară . De data aceasta însă  depinde de ei, spectatorii, 

să  intervină  ş i să  încerce să  schimbe deznodă mântul, intrând 

în pielea personajelor. Bă tă lia-joc constă  în faptul că  actorii 

încearca să  termine piesa în acelaş i fel iar spectatorii încearcă  

să  o modifi ce. Mesajul dincolo de acţ iune este că  actorii 

reprezintă  o anumită  viziune asupra lumii - ş i în consecinţ ă  

încearcă  să  pă streze lumea, aş a cum este –iar spect-actorii pot 

reprezenta o viziune mai bună . Pentru ca schimbarea pozitivă  

să  se poată  produce trebuie însă  creată  o anumită  agitaţ ie. 

În realitate, dacă  cineva nu ia atitudine încercând să  modifi ce 

lumea ea va ră mâne exact aş a cum este; în piesă  dacă  nimeni 

nu schimbă  acţ iunea, ea va avea acelaş i deznodă mânt. 

Publicul este cel care stabileş te mă sura schimbă rii. Jokerul nu 

infl uenţ ează  această  decizie, dar o dezbate după  terminarea 

piesei.

3. Spectatorii vor fi  informaţ i încă  de la început că  

pot schimba Protagonistul - sau unele dintre personajele 

cu o personalitate mai slabă  - care este pe cale să  comită  o 

eroare. E sufi cient să  se apropie de spaţ iul de joc ş i să  spună  

“STOP!” sau să  bată  odată  din palme. Imediat, actorii trebuie 

se opresc în stop cadru, iar cel care vrea să  intervină  spune 

de unde vrea să  fi e reluată  piesa (de la care replică , moment 

sau miş care) ; actorii vor rejuca scena cerută , cu spectatorul 

în rolul Protagonistului (sau a altui personaj). Este posibil ca 
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dincolo de soluţ iile de a schimba atitudini, unui spectator 

să -i vină  ideea de a introduce o scenă  complet nouă . Actorii 

trebuie să  fi e pregă tiţ i ş i pentru această  situaţ ie.

4. În acest timp, actorul care a fost înlocuit nu se 

retrage din scenă . El ră mâne acolo pentru a-l încuraja pe 

spectator ş i a-l corecta în caz că  se înş eală . 

5. Slujba actorilor ră maş i în scenă  nu este de a-l ajuta 

pe spect-actor să  schimbe situaţ ia, capitulând imediat în 

faţ a argumentelor sale. Dimpotrivă , ei trebuie să  arunce noi 

provocă ri ş i obstacole în calea acţ iunilor spect-actorului, 

pă strând mereu nota de realism. Ca ş i în viaţ a de zi cu zi, 

schimbarea de la ră u spre mai bine nu se produce cu uş urinţ ă . 

Meciul este între spect-actor - care încearcă  să  gă sească  o 

soluţ ie nouă  si să  schimbe lumea – ş i actori - care se lasă  greu 

convinş i, care încearcă  să -l oblige pe el să  accepte lumea aş a 

cum este.

6. Dacă  spect-actorul renunţ ă , el nu are altă  

posibilitate decât de a ieş i din joc, moment în care piesa se 

va îndrepta rapid spre fi nalul deja cunoscut. Un alt spect-

actor poate atunci să  se apropie de scenă , să  strige “STOP!”, 

să  spună  de unde vrea să  fi e reluată  piesa ş i să  încerce o altă  

abordare. O soluţ ie nouă  va fi  experimentată  iar dinamica ş i 

optica personajelor va fi  schimbată  mai mult sau mai puţ in.

 

Din acest moment, există  două  variante de a continua 

forumul. Noi, cei din A.R.T. Fusion, am apleat mereu la 

urmă torii paş i: 

7. După  fi ecare intervenţ ie pe scenă  a spect-actorilor 

Jokerul va cere validarea publicului. Cei care asistă  la 

spectacol sunt cei care decid dacă  intervenţ ia propusă  este 

realistă  ş i dacă  ea ajută  într-adevă r protagonistul să  ajungă  la 

un deznodă mânt mai fericit, dacă  este o strategie de termen 

lung sau scurt etc.

8. Dacă  decizia este favorabilă , o parte sau întreaga 

atitudine propusă  de spect-actor este pă strată  de actorul al 

că rui personaj a fost înlocuit, iar piesa se reia, ţ inând cont de 

aceste modifi că ri. În consecinţ ă , toţ i ceilalţ i actori trebuie să  

se adapteze la noua atitudine a personajului schimbat.

9. Dacă  publicul consideră  intervenţ ia dezavantajoasă  

sau nerealistă , Jokerul va invita alte persoane să  îş i pună  în 

practică  ideile pentru a-l ajuta pe Protagonist. Situaţ ia se 

repetă  până  se ajunge la o schimbare satisfă că toare, sau până  

când publicul decide că  nu sunt soluţ ii pentru acel moment ş i 

că  se va trece mai departe.

10. După  această  fază , piesa continuă  până  la o nouă  

intervenţ ie a spect-actorilor.

11. În cazuļ  în care aceste intervenţ ii nu apar, Jokerul 

poate decide să  oprească  el piesa, într-un moment cheie, ş i să  

roage publicul să  schimbe situaţ ia.

12. Odată  ajuns la fi nal, spectacolul poate avea un nou 

deznodă mânt (caz în care ultima scenă  a sfârş itului tragic nu 

mai trebuie jucată ), sau nu. Pe baza rezultatului la care s-a 

ajuns, Jokerul va purta o discuţ ie cu publicul despre ce s-a 

întâmplat ş i cum s-a ajuns la acea situaţ ie.

Cealaltă  variantă  de desfă ş urare a forumului, după  

momentul primei intervenţ ii, s-ar continua în felul urmă tor: 

7. La un moment dat, un spectator va reuş i fi nalmente 

să  rupă  opresiunea impusă  de actori. Actorii trebuie – fi ecare 

în parte sau împreună  – să  abdice. Pornind din acest moment, 

spectatorii sunt invitaţ i să  înlocuiască  oricare actor, pentru 

a ară ta noi forme de opresiune care nu au fost prevă zute 

în piesă . Meciul este de această  dată  între spectatorul - 

protagonist ş i spectatorii - opresori. Opresiunea este pusă  în 

evidenţ ă  de spectatorii care discută  formele de a o combate. 

Fiecare actor, ieş it din rol, continuă  să  fi e atent la intervenţii ş i 

să revină pe scenă conform schimbării agreate.

8. Una dintre persoanele implicate în reprezentaţie 

trebuie să  preia ş i funcţ ia de JOKER, de conducă tor de joc. Lui 

îi revine datoria să  explice regulile jocului, să  corecteze erorile, 
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să -i încurajeze pe unii ş i pe alţ ii ca scena să  nu se oprească  ş i 

să  ajute spectatorii să  facă  ceva pentru a produce schimbarea.

9. Odată  forumul terminat, se propune construirea 

unui “Model de Acţ iune Viitoare”. În funcţ ie de caz, acesta 

poate fi  jucat sau nu de spectatori.

 Partea de forum poate dura de la 45 de minute 

pînă la 2-3 ore. Puteţ i alege să  anunţ aţ i încă  de la început 

un interval de timp în care vă  veţ i încadra, sau puteţ i să  

lă saţ i acţ iunea să  se desfă ş oare în ritmul propriu, impus de 

spectatori. 

 Pentru o mai bună  înţ elegere și reprezentare a 

structurii pieselor de Teatru Forum prezentă m schema 

scenariului acestui tip de teatru.



Management 
și promovare 

într-un proiect de 
Teatru Forum

Capitolul 7
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În acest capitol:

 » Management de proiect și Teatru Forum

 » Planifi care

 » Implementare

 » Resurse

 » Promovarea piesei

 » Mesaj
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Evenimentul Teatru Forum

Probabil vă gândiţi că Teatrul Forum nu mai are 

nevoie de nicio prezentare, că metoda în sine, prezentarea 

ei va face totul. Sau, cel mult, va fi  nevoie de popularizarea 

evenimentului de Teatru Forum printre cei pe care ne dorim 

să-i avem la piesă.

Dacă până aici sunteţi de acord cu noi, vă spunem: 

Da! Teatru Forum nu mai are nevoie de nicio prezentare cu 

condiţia ca ...

Ce urmează după „ ...” rămâne să expunem în capitolul 

de faţă.

Legătura dintre Teatru Forum și conceptul de promovare 

este aceeași, de exemplu, ca cea dintre aluatul de cozonac și 

stafi de. Ca să savurăm un cozonac foarte bun, vom adăuga 

și stafi de (variantele de reţete nu fac subiectul acestui ghid). 

Ca să ne bucurăm de o răspândire și înţelegere a ceea ce 

este Teatru Forum, e necesar să ne planifi căm bine tot ceea 

ce facem, să avem o strategie pentru acţiunile noastre. Teatru 

Forum făcut doar pentru a-l experimenta, pentru a testa 

metoda, pentru a-i proba capacităţile, va rămâne la stadiul 

de experiment fără fi nalitate. Teatru Forum e făcut pentru 

ceilalţi, mai mult poate ca multe alte forme de manifestare 

socială prin artă. Important este să ne gândim că pornim 

într-o călătorie, o vacanţă în care ne dorim să ne relaxăm, dar 

totul să iasă foarte bine, să nu fi e incidente, să fi m mulţumiţi 

la fi nal. Sună a vacanţa perfectă și știm că n-o vom avea, dar 

ne putem apropia de ea.

Și pentru că tocmai ce-am vorbit despre obiective, este 

timpul să vorbim despre strategie.

Strategia = planul nostru de bătaie

Deoarece în prezentul ghid ne construim recomandările, 

în mare parte, pe experienţa avută de-a lungul proiectelor în 

care am lucrat cu Teatru Forum, ne vom adresa în continuare 

celor care dezvoltă sau vor să dezvolte proiecte în care vor să 

folosească și această metodă.

Managementul de proiect și 
Teatrul Forum

Etapele proiectului 

Conceperea proiectului

Aceasta este etapa în care ne-am gândit ce vom face cu 

ideea noastră, cum vrem să o dezvoltăm, sub ce formă, ne 

stabilim obiectivele și activităţile, ne listăm toate resursele de 

care avem nevoie - fi rul logic al acţiunilor pe care le vom face.

Echipa de proiect poate fi  aleasă în această etapă sau în 

etapa următoare.

Documentarea despre situaţia/problema pe care ne 

vom concentra munca trebuie făcută tot în această etapă, 

pentru că pe datele obţinute acum ne putem concepe 

proiectul. 

Planifi carea presupune să avem clar stabilite: scopul, 

obiectivele, activităţile, benefi ciarii, rezultatele așteptate, 

resursele de care dispunem. Trebuie să ştim cu exactitate 

datele evenimentelor, numărul de oameni implicaţi în 

proiect, atât din grupul ţintă cât şi din rândul autorităţilor. 

Coordonatorul de proiect (și el poate fi  și facilitator al 

întâlnirilor de Teatru Forum și/sau Joker) trebuie să se asigure 



58

Ghid de Teatru Forum

că activităţile sunt planifi cate în mod realist, confruntând 

situaţia reală din comunitate cu ceea ce s-a propus în proiect. 

Se întâmplă ca unele informaţii să nu fi e în concordanţă cu 

realitatea grupului ţintă. Spre exemplu, dacă pornim de la 

informaţii teoretice sau provenite din cercetări şi rapoarte mai 

vechi, realitatea concretă poate oferi mari surprize. Verifi carea 

acestor date aduce un plus de siguranţă reuşitei echipei de 

lucru.

Implementarea

În etapa de implementare trecem de la concepţie la 

acţiune. 

În cadrul acestei etape putem identifi ca câţiva pași logici 

în cadrul procesului, care ne vor ajuta să avem un proiect de 

succes: monitorizarea proiectului, managementul riscurilor 

din proiect, fi nalizarea proiectului.

Întotdeauna vor apărea probleme în implementare 

(riscurile), doar că riscurile fac parte din ciclul unui proiect 

și este fi resc să avem parte și de acestea. Ce ne rămâne de 

făcut este să ne gândim la posibilele obstacole care ar putea 

să apară. În cazul de faţă ar putea să fi e: piesa de TF nu este 

înţeleasă de benefi ciari, demotivarea echipei înainte de piesă, 

alte probleme de ordin administrativ (o sală improprie pentru 

repetiţii, pentru reprezentaţie, etc).  Cum le-am depășit? Ne-

am adaptat proiectul din mers, ne-am intensifi cat activitatea 

de monitorizare, am promovat metoda și, respectiv, proiectul, 

în medii cât mai adecvate și apropiate de tema noastră de 

interes, atunci când am mers în comunitate ne-am asigurat, 

pe cât posibil, că oamenii cu care am discutat au înţeles 

despre ce este vorba.

Alegerea datei reprezentaţiei

Alegerea datei reprezentaţiei este un pas foarte 

important, fi e că proiectul se va desfăşura într-o localitate 

asaltată tot timpul de manifestări artistice sau sociale, fi e că 

va avea loc într-o comună sau un oraș unde nu prea mai au 

loc evenimente de niciun fel. 

Recomandăm să fi e făcută o cercetare prealabilă a 

posibilelor evenimente care ar putea avea loc în aceeași 

perioadă, cu evenimentul nostru, şi a disponibilităţii grupului 

ţintă (spre exemplu, în perioada verii foarte mulţi studenţi 

sunt plecaţi din oraşele mari şi nu am avea impact cu o piesa 

adresată lor). 

Disponibilitatea publicului în comunităţi rurale are de 

asemenea particularităţile ei. La strângerea recoltei sau pe 

timpul iernii pot să apară mari difi cultăţi în a găsi un public 

pentru piesele noastre. În foarte multe zone rurale căminele 

culturale lipsesc sau, și mai rău, sunt în paragină, iar oamenii 

nu sunt obişnuiţi să participe la evenimente cu care nu sunt 

obişnuiţi. Când se alege perioada anului, trebuie luată în 

calcul şi perioada lunii şi a săptămânii în care se va merge 

în sat. Fiecare comunitate îşi are obiceiurile şi ritualurile ei. 

Neţinând cont de aceste aspecte putem risca să nu îi găsim 

acasă sau să nu fi e disponibili din alte motive.

Locul în care se va ține reprezentația

Alegerea spaţiului reprezentaţiei este la fel de important 

ca alegerea spaţiului de repetiţii pentru echipa de Teatru 

Forum. Trebuie să ţinem cont de câteva criterii vitale în 

alegerea spaţiului: să fi e un spaţiu adecvat problemei 

prezentate, să asigure o reprezentativitate cât mai mare din 

partea publicului ţintă, să îi facă pe spectatori noștri să se 

simtă în siguranţă, să ofere actorilor siguranţă și încredere în 

ei (în cazul de faţă actorii noștri sunt/ar trebui să fi e obișnuiţi 

cu repetiţiile în spaţii neconvenţionale, doar că au nevoie 

să se simtă în siguranţă), acustica şi vizibilitatea care sunt 

impuse de loc. 

Experienţa A.R.T. Fusion, în ceea ce privește locul 

reprezentaţiei, este destul de diversifi cată și interesantă 

(uneori): club/bar, pe câmp (în cadrul Caravanei de Teatru 

Forum din 2007), la Căminul Cultural, școală, în cort (la 
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Festivalul Fân Fest de la Roșia Montană), plaja (în cadrul 

proiectului Verde Stop! din 2008).

Este bine, pe cât posibil, să nu apelăm la artifi cii sau 

elemente specifi ce teatrului clasic (de ex: scena înaltă) pentru 

a nu da senzaţia de artifi cial şi a nu crea bariere. Dacă o parte 

din public nu vede sau nu aude în mod corespunzător, nu se 

va implica în piesă şi poate mai mult decât atât, unii oameni 

vor rămâne cu gustul amar al unei experienţe la care nu vor 

mai dori sa participe cu siguranţă. Dacă alegem să jucăm în 

aer liber, ar fi  bine să ne asigurăm că prognoza meteo este 

de partea noastră pe cât posibil si că există condiţii de lucru 

favorabile echipei şi publicului.

Încheierea proiectului

Această etapă începe chiar din perioada de 

implementare a proiectului. Practic acum tragem linia și 

vedem ce am reușit să facem din ce ne-am propus, ce succes 

a avut proiectul nostru și care ar fi  pașii următori. Echipa are 

un rol foarte important în toate aceste etape.

Resurse

Am decis să acordăm o atenţie specială resurselor de 

care avem nevoie într-un proiect de Teatru Forum. Am putea 

începe cu un exerciţiu de imaginaţie: când plecăm de acasă, 

dimineaţa, spre serviciu, școală, știm de ce am ieșit pe ușă și 

ce avem cu noi.

Înainte de a face acest pas, ne gândim însă: de ce 

avem nevoie ca să ajungem la serviciu / știm deja cu ce ne 

vom deplasa către serviciu / școală / alte activităţi; de ce 

avem nevoie acolo (instrumente de scris, caiete, cărţi - dacă 

mergem la școală) și tot așa.

La fel și în cazul unui proiect. Principalele categorii de 

resurse la care trebuie să ne gândim: resursele umane - cine 

face parte din echipă, pe ce perioadă, experienţa oamenilor 

cu care lucrăm, etc; resursele de timp - în cât timp trebuie să 

realizăm ceea ce ne-am propus, când va avea loc evenimentul 

(sau evenimentele, dacă sunt mai multe) de Teatru Forum, 

stabilirea clară a calendarului de activităţi; resursele materiale 

ca recuzită de care au nevoie actorii (în cazul nostru, fi ecare 

actor e responsabil de propria recuzită), consumabile, etc; 

resursele tehnologice. În cazul recuzitei, a decorului, nu 

vom apela la ceva complicat, sofi sticat, pompos, pentru că 

Teatru Forum vorbește despre situaţii reale, oameni obișnuiţi, 

despre lucruri cu care publicul se poate identifi ca ușor. Dacă 

știm cât mai bine pe ce resurse ne putem baza, vom ști și care 

va fi  mersul proiectului.

Promovarea în Teatru Forum

Planul de promovare

Unul din marile păcate în care se poate cădea este acela 

de a nu da o importanţă mare popularizării a ceea ce facem. 

Promovarea propriu-zisă a proiectului și, implicit, a 

evenimentului poate fi  făcută în multe feluri, unele dintre 

ele foarte cunoscute publicului larg: afi şe, fl uturaşe, pliante, 

broşuri, prezentări, comunicate de presă şi conferinţe de 

presă (dacă evenimentul permite), mersul din poartă în 

poartă (în comunităţi rurale). Dincolo de acestea, mai există 

și tehnologiile new media pe care le avem acum la dispoziţie: 

folosirea Facebook, YouTube, Twitter, etc. sunt „arme” de 

promovare de care ne putem folosi ușor și cu succes. La baza 

tuturor acestora stă un plan de promovare bine pus la punct, 

care să aibă în centru interesul faţă de prezentarea cât mai 

coerentă a metodei, a rezultatelor, a proiectului în general. 
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Poate părea banal și să ziceţi  „Da, da, știm asta!”. Suntem 

convinși că cine are experienţă va ști cu siguranţă.

Este bine să ne asigurăm că materialele pe care le 

pregătim oferă informaţii cât mai clare cu privire la metodă, 

proiect, locul reprezentaţiei şi dată şi că sunt adecvate 

nivelului de educaţie a grupului căruia ne adresăm. 

Structura unui plan de promovare poate presupune 

următoarele elemente: obiectul promovării; metodele pe 

care le alegem să ne promovăm; mediile unde ne promovăm; 

relaţiile cu presa (dacă avem deja contacte, dacă nu, cui ne 

adresăm); resursele umane implicate; metode de măsurare 

a impactului avut de eveniment, de proiect, de acţiunea de 

promovare; experienţa din alte proiecte (dacă este cazul - e 

foarte bine să învăţăm din experienţele anterioare).

Mediile de promovare

Mediul în care urmează să avem reprezentaţia este 

foarte important, pentru că în funcţie de asta ne vom construi 

și noi materialele de promovare, modalitatea de promovare 

a metodei.

Dacă mergem într-un sat, atunci vom merge la primărie, 

la școală, vom vorbi cu oamenii, vom face o prezentare într-un 

loc public, vom apela la liderii informali, care să răspândească 

vestea. 

Și în această situaţie putem să apelăm la metode ca: 

trimiterea de informări către parteneri, presă, trimiterea 

de comunicate de presă, postarea de anunţuri pe pagina 

de Facebook, pe site, pentru că informaţia va ajunge și 

la alte grupuri în afara celor interesate de metodă și a 

benefi ciarilor proiectului. Avantajul constă în deschiderea de 

noi oportunităţi de colaborare cu persoane, organizaţii sau 

corporaţii interesate de ceea ce au afl at. 

Dacă lucrăm într-un oraș, în cazul nostru în București, 

atunci planul nostru se schimbă și ar trebui să apelăm la o 

promovare mare pe site-uri de evenimente, grupuri de 

discuţii, paginile de socializare. Nu vom renunţa nici la 

materialele clasice, de acum, de promovare: tricouri, fl uturașe, 

afi șe, brăţări și tot felul de alte obiecte care pot fi  personalizate 

și folosite pentru a ne duce mesajul în cât mai multe locuri. 

Mediul online permite răspândirea foarte rapidă de 

informaţie de la om la om prin email, mass-uri trimise pe chat, 

mesaje trimise pe reţelele de socializare (Facebook, Ning, etc). 

Gândiţi-vă numai câte informaţii primiţi „forwardate” (date 

mai departe) de la prieteni sau de pe site-uri de informare 

publică? 

În cazul în care proiectul ne permite şi avem un fi lm 

scurt de prezentare a evenimentului, organizaţiei, campaniei, 

proiectului, îl putem folosi cu încredere.

Tot în cadrul promovării intră şi contactarea liderilor 

comunităţii sau a instituţiilor implicate în desfăşurarea 

proiectului. Aceştia nu numai că trebuie informaţi din timp, 

dar este nevoie să fi e parte din proces. 

Se poate întâmpla ca autorităţile, dacă nu au fost 

înștiinţate, să nu aprobe derularea evenimentului / 

proiectului, acolo unde ne-am planifi cat. 

Pe de altă parte, din experienţa noastră, în special din 

lucrul cu comunităţile rome am observat că participarea 

liderilor de acolo (în special liderii informali) dă un plus de 

siguranţă şi confort membrilor comunităţii. Aşa cum Jokerul 

face legătura între actori şi spectatori, tot la fel şi liderul 

comunităţii va crea o conexiune între grupul ţintă şi echipa 

de Teatru Forum. Publicul devine, prin simpla prezenţă a 

liderului comunitar, mult mai receptiv la eveniment, fi ind cu 

atât mai implicat cu cât simte mai mult aprobarea acestuia.  

Relația cu mass-media

Când apelăm la mass-media? Există anumite proiecte 

care au nevoie de promovare intensă şi de vizibilitate. Este 

cazul campaniilor, a proiectelor mai ample care vor să implice 

în număr foarte mare şi / sau pe termen lung societatea. În 

aceste situaţii este de preferat să se încheie parteneriate cu 

publicaţii puternice de pe piaţă care să se alăture cauzei. Dacă 
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din prezentarea campaniei reiese clar utilitatea ei, forţele 

antrenate şi numărul de benefi ciari implicaţi în proces vor 

crește şansele de reuşită. Comunicarea cu mass-media trebuie 

să fi e permanentă, iar verifi carea informaţiilor cu privire la 

ceea ce se scrie despre proiect în presă sau ce ajunge într-un 

reportaj la TV ori radio, să fi e foarte riguroasă. În funcţie de 

necesităţile fi ecărui reporter de a avea un articol / interviu 

cât mai cu priză la public, pot apărea devieri ale înţelesului 

mesajului pe care dorim să-l transmitem. Nu generalizăm 

acest fapt, însă au fost cazuri în care am constatat că metoda 

Teatru Forum a fost greşit interpretată de reprezentanţii 

media, efect pe care dorim să-l minimalizăm ca frecvenţă. 

Implicarea echipei în transmiterea 
mesajului

Ceea ce se desprinde a fi  necesar 

din rândurile de mai sus este prezenţa 

unui coordonator PR care poate asigura 

mult mai uşor crearea şi distribuţia 

instrumentelor de promovare. Acesta 

este atent la toate etapele promovării. 

Recomandarea noastră este să 

evităm folosirea clasicului „om bun la toate”, mai ales 

în acest domeniu. Specializarea unei persoane din organizaţie 

în acest domeniu va uşura munca întregii echipe şi va creşte 

mult şansele de reuşită ale proiectului. Implicarea echipei în 

transmiterea mesajului conferă veridicitate acţiunilor. De la 

împărţirea de fl uturaşe si lipirea de afi şe, pâna la realizarea 

de interviuri şi chestionare pe teren (în cazul în care ne 

dorim să existe o cercetare în proiect), membrii echipei pot 

contribui. Acest lucru îi va face pe ei să se simtă parte din 

proces în fi ecare etapă şi oferă ocazia viitorilor spectatori de a 

lua contact direct cu cei pe care îi vor vedea pe scenă. Teatru 

Forum implică dizolvarea barierelor dintre actori şi public iar 

acest gen de acţiuni contribuie la apropierea dorită. 

Bineînţeles că echipa de promovare nu trebuie să fi e 

doar echipa de actori, ci pot fi  și alţi voluntari, angajaţi ai 

organizaţiei. 

Evaluarea impactului avut de piesa noastră poate fi  

măsurat prin aplicarea de chestionare imediat după piesă, 

de monitorizarea benefi ciarilor o perioadă de timp (pentru 

a observa dacă se păstrează atitudinea pe care au avut-o la 

piesă) și aplicarea unui chestionar la o anumită distanţă de 

timp (ultimele două variante sunt mai greu de realizat, mai 

ales dacă avem reprezentaţii într-un oraș mare și publicul 

nostru e format din oameni veniţi de peste tot). Cel mai 

la îndemână este aplicarea de chestionare după fi ecare 

reprezentaţie, „luând pulsul publicului la cald”. Astfel avem 

acces la impresiile cele mai puternice, la emoţiile încă 

neestompate ale spect-actorilor, la punctele de vedere ale 

celor care au fost prea timizi pentru a urca pe scenă. Membrii 

echipei au posibilitatea de a fi  conectaţi 

la publicul-ţintă, de a-l observa şi la 

nivel de individ nu numai ca grup şi de 

a afl a în ce măsură au reuşit să-şi atingă 

scopul.

Vă adresăm recomandarea 

de a acorda atenţie tuturor aspectelor legate de 

expunerea clară a metodei Teatru Forum, indifer-

ent dacă asta înseamnă o bună promovare a 

evenimentului sau o desfăşurarea propriu-zisă, 

bine structurată. Apelând la Teatru Forum este de 

datoria noastră să ne asigurăm că echipa lucrează 

ca un tot unitar, că grupul ţintă întelege ceea ce i 

se prezintă şi se implică activ. 

În rest, cele mai bune metode de promovare şi 

asigurare a succesului evenimentului depind de 

particularităţile comunităţii pe care o avem ca 

benefi ciar direct.

A te face cunoscut, a-ţi face mesajul auzit, văzut, simţit este absolut necesar pentru a avea un impact real asupra societăţii. Altfel rezultele nu vor putea servi drept model pentru alte organizaţii care lucrează cu aceeaşi metodă sau care vor să ştie cum pot începe să o folosească.
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Jokerul

Capitolul 8
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În acest capitol:

 » Joker – facilitator

 » Reguli

 » Anticiparea intervențiilor

 » Motivarea echipei

 » Structura de debriefi ng a forumului

 » Sfaturi pentru Joker
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Cine este Jokerul?

Poate că cel mai bine este să ne imaginăm jokerul ca 

pe o gazdă care își așteaptă oaspeţii pregătita, știe cum să îi 

întâmpine, știe cum să îi întreţină și să fi e atent la toţi, fară să 

exagereze în nici o situaţie. El prezintă regulile teatrului forum 

și energizează grupul, îl activează cu jocuri de demecanizare 

sau de cunoaștere, specifi ce teatrului forum. Paşii parcurşi 

de echipa de lucru împreună cu Jokerul, facilitatorul şi 

coordonatorul de proiect, fac parte toţi din „munca din 

spatele cortinei” și merg în aceeași direcţie, aceea de a implica 

spectatorii în găsirea de soluţii la probleme sau crearea de căi 

spre o situaţie îmbunătăţită.

Jokerul se prezintă pe sine și explică nu numai regulile, 

ci și rolul lui acolo. E ca un moderator între actori și public. 

Poate interveni în partea de forum când replicile importante 

au fost deja zise, are un mic discurs la început referitor la 

metodă, pentru ca lumea să nu creadă că asistă la o piesă 

de teatru clasic și să plece după prima reprezentaţie. Tot el 

dezvăluie publicului faptul că cei de pe scenă nu sunt actori 

profesioniști, acest lucru fi ind valabil în majoritatea pieselor 

de teatru forum.

El știe înainte de toate să pună întrebări care să aibă 

ecou în public, să îi provoace pe cei din audienţă să răspundă 

și să răstoarne situaţia pe toate părţile pentru ca forumul să 

fi e cât mai autentic. 

Jokerul este parte din piesă încă de la conceperea ei, 

asistă și poate da indicaţii ca un regizor, face legătura cu 

realitatea în permanenţă, susţine echipa, este o persoană 

care poate, și este nevoie, sa rămână obiectivă.  Putem afi rma 

că de abilităţile lui de prezentare, comunicare, empatizare 

depinde bunul mers al forumului, o simplă neatenţie poate 

dezechilibra sau poate pune accentul pe lucruri fi e irelevante, 

fi e nepotrivite cu acţiunea și subiectul prezentate, actorii 

de pe scenă devin în acest caz dezorientaţi și nu știu în ce 

direcţie să improvizeze, iar spect-actorii se îndepartează de 

subiect sau nu mai sunt motivaţi să participe vazând că nu le 

sunt luate în considerare intervenţiile.

În proiectele dezvoltate de-a lungul timpului am încercat 

pe cât posibil ca acesta să fi e prezent în partea de realizare și 

repetiţii ale piesei de teatru forum, dar au fost și situaţii când 

presiunea timpului nu ne-a permis. Acest lucru se poate 

întâmpla când echipa se cunoaște deja și are experienţă , dar 

și în acest caz ne asigurăm ca este familiarizat cu tema și că a 

citit scenariul sau poate a asistat la o repetiţie fi nală.

În comunităţile de romi am mers cu piesa deja construită 

și pusă în scenă de voluntarii asociaţiei. Jokerul a trebuit să 

fi e introdus de către o parte dintre liderii comunităţii care 

au asistat la piesă și care au mobilizat într-o mai mică sau 

mai mare măsură publicul să vină și să se implice. Întreaga 

experienţă a constituit un început de dialog mai strâns cu 

comunitatea, jokerul fi ind văzut ca un fel de lider al grupului 

de Teatru Forum, alături de coordonatorul de proiect. A 

fost nevoie să se pregatească și să cunoască foarte bine 

particularităţile comunităţilor pentru a nu genera confl icte, 

mai ales în comunităţile care sufereau de fenomenul de 

segregare.

În proiectul E.X.I.T II am ales ca facilitatorii din comunitate 

să fi e și jokeri la piesele pregatite de tineri pentru că, în primul 

rând, echipa să se simtă confortabil și audienţa să fi e deschisă 

la implicare. Facilitatorii au fost pregătiţi în prealabil într-un 

training de Teatru Forum unde au experimentat facilitarea și 

jokerajul. 
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Jokerul în reprezentația de 
teatru forum

Ziua în care are loc reprezentaţia propriu zisă este ziua 

cea mai încărcată de tensiune dar şi de energie, atât pentru 

actori cât şi pentru Joker. De cele mai multe ori în ziua 

reprezentaţiei echipa trece prin cele mai ciudate stări posibile: 

de la teamă, la curaj maxim, de la confl ict la relaxare totală.

Recomandăm în consecinţă ca în ziua reprezentaţiei 

facilitatorul sau Jokerul să participe împreună cu echipa la 

următoarele activităţi:

 » repetarea obiectivelor piesei cu echipa: reamintirea 

motivaţiei pentru care fac piesa

 » reamintirea potenţialelor intervenţii şi a reacţiilor 

posibile ale Jokerului sau ale echipei

 » exerciţii de energizare şi demecanizare (un cântec, 

un joc cu strigăte, îmbrăţişări, etc);

 » încurajarea Jokerului de către echipă

 » pregătirea de către Joker a structurii de debriefi ng 

a forumului (pregătire scrisă şi mentală a întrebărilor și 

provocărilor pe care Jokerul le va lansa)

 » Jokerul va informa actorii despre ceea ce vrea să 

facă, indiferent dacă a mai făcut iniţial, sau dacă este ceva nou

 » pregătirea spaţiului de desfăşurare a reprezentaţiei 

de către cei ce îl vol folosi (actorii + joker)

 » exersarea intrărilor şi ieşirilor din scenă

Echipa ART Fusion a trecut prin situaţii în care era foarte 

prezent sentimentul că nu va veni nimeni la reprezentaţie sau 

că nu ne vom descurca. În majoritatea cazurilor, faptul că au 

venit mulţi oameni şi că aceștia au fost foarte implicaţi a făcut 

ca echipa să se motiveze brusc şi foarte tare, cu doar câteva 

momente înainte de începerea evenimentului. Spre exemplu, 

în cadrul Festivalului FânFest Roșia Montană din 2007, într-o 

zi ploioasă când oamenii deja plecau de la festival, noi am 

încercat să-i mobilizăm să stea la piesa noastră. Exact la 

ora reprezentaţiei erau maxim 15 oameni într-un cort de 

aproximativ 200 de persoane. În acest moment echipa s-a 

mobilizat brusc, a mers afară din cort, a împărţit fl uturaşi şi 

a adus oamenii la spectacol.Am început cu 20 de minute mai 

târziu, dar cortul a fost aproape plin şi am avut un forum de o 

oră şi 30 de minute.

Spectatorii erau motivaţi să stea, o parte fi ind aduşi de 

curioziate, o parte deoarece  participaseră cu o zi înainte la 

o altă piesă de-a noastră. “Cât dai pentru 307?” le-a plăcut 

foarte mult aşa că veniseră deja cu aşteptări şi erau dispuşi 

să intervină.

Starea Jokerului este foarte importantă în aceste 

momente. Încurajările din partea lui impulsionează echipa, 

însă motivarea şi dinamizarea echipei depinde de fi ecare 

membru, nu este doar responsabilitatea Jokerului. 

Tot în cadrul aceluiași festival la prima reprezentaţie, cu o 

zi înainte, Jokerul a întrebat sala dacă a auzit de Teatru Forum. 

Din 180 de oameni prezenţi, 2 persoane au ridicat mâna fi rav. 

A doua zi, la a doua reprezentaţie la aceeaşi întrebare au 

ridicat mâna cu mai mult curaj vreo 20 de persoane. Era un 

semn că metoda le captase atenţia.

Momentul adevărului vine atunci când publicul se uită 

ţintit spre echipa de actori şi aşteaptă să înceapă „spectacolul”. 

Actorii sunt deja pe scenă, vizibili, murmurul este mare; în acel 

moment Jokerul trebuie să intre pe scenă cu energie. Fiecare 

Joker, deşi urmăreşte cam aceiaşi paşi, are deja stilul său 

propriu de lucru cu publicul. Vom prezenta în cele ce urmează 

câţiva pași identifi caţi de-a lungul experienţelor noastre de 

Teatru Forum. Maria Neagu, unul dintre jokerii asociaţiei, ne-a 

împărtăşit din experienţa ei:
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Etapele jokerajului

Prima etapă: Introducerea publicului în 
metoda Teatru Forum

Succesiunea paşilor este mai mult sau mai puţin de 

fi ecare dată aceeaşi:

 » urările de bun venit către public

 » prezentarea jokerului şi a rolului său în reprezentaţia 

care va urma

 » prezentare scurtă a Teatrului Forum, a ceea ce 

presupune el şi ce se aşteaptă de la public în consecinţă: să fi e 

activ, să fi e atent, să se aştepte la un exerciţiu de creaţie mai 

mult decât la un exerciţiu artistic

 » apoi se explică publicului ce fel de personaje există 

în Teatru Forum (opresor, opresat, aliat al opresorului, aliat 

al opresatului, neutru) invitându-i să urmărească cu atenţie 

piesa pentru a le identifi ca şi a participa ulterior cât mai activ 

la partea de forum

 » trebuie să ştie dacă publicul a mai participat la o 

astfel de reprezentaţie vreodată; dacă există în sală spectatori 

care au mai participat, jokerul va încerca să îi împuternicească 

să devină spectatori activi care să intervină la partea de forum

 » înainte de a viziona piesa, face un exerciţiu de 

energizare cu publicul: aplauze multe şi furtunoase

 » foarte important este să explice publicului că după 

cele 15 - 20 minute de reprezentaţie, va urma forumul efectiv; 

la acel moment ei vor urca pe scenă şi împreună cu noi, ca o 

echipă, vor ajuta protagonistul şi personajele prezentate să ia 

o altă decizie

 » înainte de a începe prima reprezentaţie a piesei 

va verifi ca dacă publicul are întrebări şi dacă sunt pregătiţi 

să vizioneze piesa: întrebările trebuie puse cu energie şi 

răspunsurile lor trebuie aşteptate măcar 3 secunde (eventual 

puteţi stabili cu publicul să ridice mâna dacă sunt de acord cu 

afi rmaţiile pe care le faceţi sau întrebările pe care le puneţi în 

anumite momente cheie)

De remarcat faptul că se practică și jokerajul în 2 

persoane. Atunci când există persoane care doresc să înveţe, 

atunci când unul dintre jokeri face parte din comunitatea 

dezavantajată pentru a crea un spaţiu mai prietenos, 

încredere și pentru mai multă autenticitate. Pot fi  atenţi 

uneori la un număr mare de participanţi. Este însă de reţinut 

că trebuie să exerseze, să se pună de acord asupra discursului 

și a direcţiei de acţiune, să fi e clar și pentru echipa de pe scenă 

de a le cui indicaţii vor ţine cont, și cum se raportează la cei 

doi. În cazul nostru, o echipa E.X.I.T. II, de la penitenciarul 

pentru tineri și minori din Craiova, a adoptat această metodă, 

însă specifi căm faptul că jokerul cu experienţă mai făcuse 

acest lucru în trecut cu același tip de benefi ciari și lucrurile au 

decurs normal.

Etapa a doua: Reprezentaţia Piesei 

În etapa a doua are loc piesa propriu zisă în care publicul 

vizionează cele aproximativ 15 minute de spectacol. Se poate, 

pentru a face demarcaţia mai clară, ca Jokerul să facă trecerea 

dintr-o scenă în alta strigând: „Scena II, Scena III„ ... sau „după 

ceva vreme...”, „Scena III”, etc. - dar acest lucru doar dacă simţiţi 

nevoia pentru a face demarcaţia între scene mai clară.

Jokerul va trebui să se poziţioneze undeva strategic 

pentru a reuşi să observe spectatorii în timpul reprezentaţiei: 

acest lucru îl va ajuta foarte mult să vadă cum reacţionează, 

ce momente cheie îi încântă sau le stârnesc o reacţie, cine din 

public pare mai implicat, cine vorbeşte cu cine, etc. Aceste 

detalii sunt foarte importante pentru Joker deoarece îi oferă 

indicii pentru a alege oamenii potriviţi pe care să-i stimuleze 

să urce pe scenă. Au fost situaţii în care unii spectatori vorbeau 

între ei sau reacţionau spontan în timpul piesei. Probabilitatea 

ca ei să fi e unii dintre acei spectatori care vor interveni este 
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mare, pentru că de cele mai multe ori sunt genul de persoane 

active care îşi formează păreri şi au atitudini faţă de ceea ce 

văd. În cazul în care îi rugaţi să urce pe scenă și ei refuză, 

putem totuşi să le cerem părerea apelând la o formulare de 

tipul: “am văzut ca dvs. aveaţi ceva păreri în timpul piesei. 

Foarte bine! Ce credeţi despre....?”  etc.

Dacă Jokerul observă că între scene publicul a fost 

încântat sau că i-a plăcut, dar nu a avut curaj să aplaude 

pentru că era confuz, el poate să încurajeze spectatorii 

să aplaude. Este important ca aprecierile publicului să fi e 

sincere şi naturale. Uneori spectatorii nu se simt confortabil 

cu aplauzele între scene. În aceste cazuri este de preferat 

să nu insistaţi, scopul primar al Jokerului fi ind să întreţină o 

relaţie plăcută cu publicul, să asigure un climat confortabil 

şi încurajator pentru acesta. Atenţia spectatorilor este 

îndreptată către Joker între scene şi atunci aplauzele sunt 

un moment bun pentru a da şansa actorilor să se aranjeze 

pentru scena următoare.

Etapa a treia: Partea de Forum 

Paşii care urmează după fi nalizarea forumului sunt 

foarte importanţi. Aici revine rolul Jokerului care trebuie să 

încurajeze publicul să devină activ. Cum poate face Jokerul 

acest lucru? 

la fi nalizarea piesei, dacă simte că le-a plăcut, cere foarte 

multe aplauze, timp în care se deplasează spre centrul scenei 

(pentru a fi  văzut de către toată lumea) 

 » Poftește actorii pe scenă, rând pe rând: opresorul, 

opresatul, aliaţii şi personajele neutre;

 » Pentru fi ecare personaj în parte întreabă publicul:

Cum se numeşte personajul?

Ce fel de personaj cred ei că este din categoria celor 5 pe 

care i-am descris înainte de piesă? 

De ce au ales să-l încadreze în această categorie, 

îndrumându-i să spună câteva cuvinte despre personaj 

pentru a mă asigura că povestea a fost bine înţeleasă. 

 » Dacă au existat confuzii despre personaje, acum este 

momentul pentru clarifi care. Alte întrebări care vin în acest 

moment al piesei sunt: 

• Ce aţi observat în piesă? 
• Despre ce este vorba în piesă? 
• Care este problema subliniată în piesă? 
• Care sunt cauzele problemei prezentate? 
• Cine este cel mai afectat? 
• Este inevitabil acest sfârşit? 
• Puteţi voi să faceţi ceva, aveţi alte soluţii?

 » O altă abordare cu efect la public este: 

• Îl recunoaşteţi pe acest personaj din viaţa 
v o a s t r ă 

particulară? 
• Îl regăsiţi în cineva - o rudă, un prieten, un 
coleg, un şef, oricine?

 » În acest moment spectatorii refl ectă la întrebarea 

care le-a fost pusă. După încă 3-4 secunde se poate adresa 

următoarea rugăminte: “Cine recunoaşte personajul, să ridice 

o mână!”. 

De fi ecare dată când este vorba despre opresor toată 

lumea îl recunoaşte. La fel şi pe protagonist. Acesta este 

momentul în care porneşte forumul, întrucât spectatorii 

identifi că şi se identifi că cu personajele de pe scenă, pas 

foarte important pentru a intra în joc.

 » Jokerul provoacă spect-actorii să se implice: 
Cine crede că putem găsi alte soluţii mâna sus!... foarte 

Întrebări importante despre protagonist: 
Ce decizie a luat protagonistul nostru la sfârşitul piesei?
Cum l-a afectat această decizie?Voi sunteţi de acord cu decizia?Simţiţi că am putea găsi alte soluţii la problema lui?   
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bine..... alte soluţii vom găsi împreună în momentele care 
urmează prin Teatru Forum!

 » În cele din urmă sunt îndemnaţi să formuleze 
împreună scopul forumului: ”De ce vrem să-l facem pe 
protagonist să găsească alte soluţii?” şi publicul va formula 
scopul. Odată ce toată lumea a înţeles scopul exerciţiului, 
forumul are potenţial mare de succes.

 » După ce spectatorii au înţeles ce tip de personaj 
este fi ecare dintre cele prezentate, urmează prezentarea 
regulilor de forum.

Iată cum ar putea suna o formulare a acestora pentru 

public:

Vom juca fi ecare scenă pe rând;
În momentul în care dumneavoastră simţiţi că puteţi să înlocuiţi 

orice personaj (mai puţin opresorul principal) din scenă vă rugăm să 
bateţi din palme; 

• Eu voi spune „STOP!”, 
• Vom îngheţa piesa iar dvs. 
veniţi în faţă; 
• Vă prezentaţi, să ştim cu cine 
lucrăm şi 
• Mergeţi să vă faceţi 
intervenţia. 
• Nu avem voie să folosim 
violenţa fi zică şi verbală pe scenă! 
Nu puteți înlocui Opresorul! 
Puteți înlocui personaje de sex 
opus dvs.! Nu sunt admise două intervenții în același timp 
pe scenă!
• În momentul în care simţiţi că aţi fi nalizat intervenţia, 
vă rugăm să bateţi din nou din palme. 

Rugăm publicul să fi e atent la intervenţiile făcute, pentru că 
vom discuta împreună despre ele. 

Va trebui să luaţi în considerare că intervenţiile sunt făcute 
pentru a ne atinge scopul propus împreună. 

Trebuie să aveţi câte o singură intervenţie, pe rând. 
Intervenţiile trebuie să fi e realiste conform caracteristicilor 

personajelor şi raportat la timpul real al piesei. 

Toată lumea a înţeles regulile?: aplauze – Stop! – nume – 
intervenţie - discuţie cu publicul

Dacă toată lumea a înţeles haideţi să ne încălzim puțin! 

Aici puteţi face unul două exerciţii de încălzire a publicul. 

Maria Neagu,Joker A.R.T. 
Fusion

Întrebari posibile după intervenții din public

Ce s-a întâmplat de această dată?; 

Ce am observat în atitudinea noului personaj?; 

Cum s-a îmbunătăţit situaţia?; 

Ce a făcut spectatorul diferit?; 

A avut un impact atitudinea sa?; 

Se poate întâmpla aşa ceva în realitate?; Este realist?

Vreți să pastrăm atitudinea cea nouă a personajului? 

Mai sunt și alte intervenții pentru acest personaj, în 

acest moment?

De preferat ca la sfârşit Jokerul:

să provoace publicul să concluzioneze 

să îndrume publicul să se gândească la 

modalităţi pentru aplicarea soluţiilor în 

viaţa reală

să cheme actorii pe scenă pentru a 

aplauda publicul
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Apoi se fac încurajările fi nale şi se pornește partea 

de forum. Jokerul asigură spect-actorii că este un proces 

participativ care se bazează pe intervenţia lor acolo și se 

asigură încă o dată că totul a fost înţeles de către toţi cei 

prezenţi. 

Metoda de mai sus este cea pe care am dezvoltat-o 

în cadrul ART Fusion, variind de la joker la joker fi ecare îşi 

adaptează şi îşi simte publicul.

În situaţia în care un spectator a urcat pe scenă, a jucat 

un personaj şi a propus o soluţie, Jokerul trebuie să discute cu 

publicul dacă noua soluţie este realistă, dacă se poate aplica 

în acel context; dacă publicul decide negativ, trebuie lămurit 

din ce cauză, iar ulterior, mulţumindu-i spectatorului care a 

urcat pe scenă, altcineva trebuie provoacat să încerce o nouă 

soluţie. Dacă soluţia a fost acceptată într-o masură mai mare 

sau mai mică, actorul care se va întoarce pe scenă va continua 

rolul păstrând atitudinea (sau o parte din ea) spectatorului cu 

care publicul a fost de acord.

Partea a patra: Finalizarea şi 
concluzionarea

După fi nalizarea forumului, când s-au propus soluţii de 

către spectatori, s-au discutat şi acceptat soluţii şi s-a schimbat 

fi rul dramatic al piesei, urmează fi nalizarea şi concluzionarea 

piesei. Jokerul va provoca publicul să extragă învăţămintele 

piesei de Teatru Forum la care au asistat.

Există situaţii în care audienţa este foarte antrenată 

de piesă şi spectatorii vor să intervină cu noi şi noi idei. În 

aceste contexte apare pericolul de a nu termina piesa în 

timpul propus. Dacă intervalul alocat piesei de Teatru Forum 

s-a scurs şi condiţiile nu permit prelungirea lui, atunci este 

recomandabil ca Jokerul să propună publicului o discuţie 

despre potenţialele soluţii încă neîncercate pe scenă. Pentru a 

sedimenta experienţa şi a binedispune spectatorii, este foarte 

bine dacă Jokerul fi nalizează cu un joc sau dacă propune 

audienţei să verbalizeze câţiva paşi pe care îi poate aplica în 

viaţa sa reală, vizavi de tema piesei.

Încheierea piesei nu reprezintă însă şi terminarea 

procesului de Teatru Forum. Dacă pentru spectatori activitatea 

s-a sfârşit, pentru echipa de lucru rămân de discutat impresiile 

şi de extras concluziile. Ţine de rolul coordonatorului de 

proiect, al facilitatorului şi / sau al Jokerului să se asigure de 

buna desfăşurare a acestei etape. El trebuie să aibă discuţia 

de evaluare şi feedback cu echipa de proiect, să dezbată 

ce s-a întâmplat, cum s-a descurcat echipa, cum s-a simţit 

fi ecare, ce au învăţat nou, cum i-a afectat această experienţă, 

cum i-a ajutat la nivel personal şi ce este de făcut mai departe. 

Acesta este unul dintre cei mai importanţi paşi în 

consolidarea şi evoluţia echipei. Succesul sau eşecul pieselor 

de Teatru Forum reprezintă produsul fi nal al muncii depuse 

pe o perioadă de săptămâni sau luni de zile de membrii 

echipei. Întregul efort investit în procesul Teatrului Forum ia 

forma fi nală a piesei jucată şi adaptată spontan la intervenţiile 

publicului. De aceea comunicarea foarte bună şi relaţiile 

strânse şi sincere între actori, Joker, facilitator şi coordonatorul 

de proiect sunt vitale pentru fl exibilitatea schimbărilor de 

atitudine în cadrul piesei.

Angajarea la forum implică pentru echipă confruntarea 

permanentă cu neprevăzutul. Mereu vor apărea situaţii la 

care aceasta va putea sau nu să facă faţă. A înţelege de ce 

lucrurile au mers într-un anume fel, a înţelege ce s-a întâmplat 

pe scenă şi care sunt cauzele succesiunii evenimentelor, duce 

la dezvoltarea unor strategii mult mai solide de acţiune pe 

viitor.

Deoarece considerăm că Jokerul ocupă una dintre cele 

mai importante poziţii în TF, el fi ind cel care face legătura între 

actori şi public, insistăm în a delimita o serie de caracteristici de 

care acesta ar trebui să dispună şi o serie de comportamente 

pe care acesta ar trebui să le evite.

După ce se joacă piesa cap-coadă o dată, are loc discuţia 

cu publicul. Publicul trebuie să aibă șansa de a vedea piesa 



71

Jokerul

fără să i se fi  explicat despre ce e vorba sau să i se prezinte 

personajele înainte, cu amănunte.

În cazul în care nu înţelege piesa din simpla vizionare 

este posibil să avem o problemă la partea de construcţie și

să fi e nevoie ca in timpul discutiei de după piesă să dăm 

mai multe detalii și la partea de forum să ne asigurăm ca au 

înţeles

să fi e nevoie ca la o nouă reprezentaţie să schimbam 

un pic scenariul, să lucrăm mai mult acolo unde am observat 

unele nepotriviri, să îl facem mai ușor de înţeles, să reluam, 

practic, pași din construcţia scenariului și poate chiar din 

analiza problemei. 

Sfaturi pentru joker

 » Să cunoască foarte bine personajele din piesa de 
Teatru Forum

 » Să cunoască și să realizeaze jocuri de energizare a 
publicului înainte de piesă

 » Să încurajeze actorii voluntari să improvizeze în 
acord cu soluţiile realiste venite de la public

 » Să fi e comunicativ, rapid în reacţii
 » Să aprecieze publicul pentru fi ecare soluţie și să 

încerce să le integreze
 » Să conducă publicul spre cele mai bune alegeri
 » Să folosescă timpul raţional și efi cient 
 » Să prezinte publicului fi ecare spect-actor care 

intervine înainte și după folosindu-se de aplauze
 » Să cunoască și să poată explica bine regulile 

Teatrului Forum 
 » Să conducă publicul spre o concluzie, nu 

lasă sfârșitul piesei asa cum a fost prezentat ulterior, 

să construiască soluţii sau situaţii îmbunătăţite din 
propunerile publicului și împreună cu publicul

 » Să vorbească tare și clar, rar și la subiect
 » Să încearce să stimuleze publicul spre 

implementarea soluţiilor în realitate
 » Să fi e un personaj carismatic care înţelege bine 

situaţia grupului ţintă
 » Să găsească modalităţi să provoace constructiv 

publicul la discuţii
 » Să fi e plăcut și acceptat de membrii grupului cu 

care lucrează (non-actori/ voluntarii/ actorii)
 » Să ajute publicul să se simtă aproape de el atât 

prin imagine cât şi prin limbaj;
 » Să zâmbească des şi când este cazul;
 » Să se concentreze pe o singură problemă la un 

moment dat;
 » Să cuprindă publicul cu privirea de fi ecare dată 

când explică ceva;
 » Să pună întrebări deschise;
 » Să pună întrebări logice şi pe rând, nu toate odată;
 » Să asculte şi să atragă părerile celorlalţi prin 

intermediul întrebărilor;
 » Să nu ocolească răspunsuri şi să răspundă sincer 

la întrebările publicului;
 » Să îi pese de ce se întâmplă pe scenă şi să fi e 

empatic;
 » Să poată să comunice cu actorii chiar în timpul 

piesei din priviri; 
 » Să observe limbajul corpului la actori şi spectatori
 » Să ştie să facă debrifi ng cu publicul pe baza a ceea 

ce s-a întâmplat pe scenă; 
 » Să ofere cuvinte de laudă şi de încurajare tuturor 

spectatorilor;
 » Să ştie să oprească cu tact intervenţiile 

problematice ale spectatorilor;
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 » Să furnizeze informaţii folositoare despre 
experienţele sale atunci când este cazul;

 » Să creeze un climat de încredere şi siguranţă în 
public;

 » Să încerce să-i includă şi să îi încurajeze pe cei 
timizi, astfel încât şi ei să poată contribui la proces;

 » Să poată extrage învăţăturile din fi ecare 
intervenţie

 » Să ceară publicului să facă un rezumat la ceea ce 
au înţeles.

Este posibil să spuneţi că e mult prea greu sa le bifezi 

pe toate de mai sus și poate sunt lucruri încă nemenţionate, 

important este să fi i conștient de ele și să le revezi de fi ecare 

dată când îţi pregătești un discurs sau o intervenţie în calitate 

de joker.

Ce ar trebui să nu facă Jokerul:

 » să nu atace valorile personale ale spectatorilor, să 
nu jignească niciodată publicul;

 » să nu compare spectatorii între ei;
 » să nu folosească presiunea exagerată ca unealtă 

de convingere, dar să folosească provocarea prin alegere;
 » să nu-şi piardă răbdarea;
 » să nu „împingă” oamenii prea departe, deschizând 

discuţii fără fi nal cu publicul;
 » să nu permită discuţiilor să degenereze într-o 

atmosferă competitivă sau prea distractivă şi neimplicată.

Concluzii

Jokerul este poate cel mai frumos și mai greu rol, puţini 

membri din echipă se “înghesuie” să îl preia. Vă recomandăm 

să încercaţi, faceţi repetiţii la fel ca actorii, repetaţi discursul, 

faceţi o repetiţie cu public cunoscut să vă exersaţi abilităţile, 

anunţaţi publicul de emoţiile pe care le aveţi. Le puteţi aminti 

spect-actorilor că vă pot încuraja și pe voi în calitate de jokeri. 

În timp vă veţi simţi mult mai stăpâni pe situaţie, mai relaxaţi 

și veţi vedea cum vă conturaţi propria abordare a discursului 

și a moderării unei piese de Teatru Forum. 



Experiența 
echipelor 

din proiect și 
impactul asupra 

grupului de lucru

Capitolul 9
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În acest capitol:

 » Efectele metodei asupra benefi ciarilor și grupului de lucru

 » Provocări și pași în formarea echipei

 » Impactul asupra tinerilor implicați

 » Recomandări
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Grupul de lucru

Înainte de a trece la orice altă discuţie despre efectele 

pe care le are un proiect de Teatru Forum, vrem să facem 

câteva delimitări cu privire la grupul de lucru, echipa de lucru, 

benefi ciari. Nu vom vorbi neapărat despre distincţia dintre 

benefi ciari direcţi / benefi ciari indirecţi, ci de tipul de echipă 

cu care am lucrat noi în proiectele noastre de Tetru Forum.

Grupul de lucru din Teatru Forum pentru noi a însemnat, 

în primul rând, grupul format din voluntarii asociaţiei, special 

aleși pentru a forma o echipă de Teatru Forum.

În al doilea rând, grupul de lucru din Teatru Forum, pentru 

noi a însemnat, grupul format chiar de cei din comunităţile cu 

care am interacţionat - de ex: tinerii din penitenciare pentru 

minori și tineri și centre de reeducare. 

Vom folosi și expresia grup de lucru pentru că toţi cei 

care iau parte la atelierele de Teatru Forum, creează o piesă, 

merg pe scenă în faţa celorlalţi, lucrează cu metoda, o 

deprind, lucrează cu ei și produc schimbare.

Grupul de lucru nu înseamnă că nu poate fi , în același 

timp, o echipă foarte bine sudată.

În capitolul despre Cum se formează echipa de proiect 

se pot citi mai multe despre tipurile de benefi ciari ai unui 

proiect de Teatru Forum, despre tipurile de grupuri de lucru, 

echipe de Teatru Forum.

Impactul metodei asupra 
grupului de lucru 

Efectele pieselor de Teatru Forum, asupra grupului 

de lucru, sunt întotdeauna pozitive pentru că dau ocazia 

participanţilor să se implice activ într-un proiect menit să 

aducă schimbarea. Participanţii pot să îşi dezvolte astfel 

spontaneitatea, creativitatea dar şi talentul actoricesc. În 

plus, pentru pregătirea unei piese, este necesară o parte de 

gândire intensă, una de cercetare și una de improvizaţie şi 

exerciţiu fi zic; actorii trebuie să intre în pielea personajelor pe 

care le interpretează, să ştie cine sunt, de unde vin, încotro se 

îndreaptă şi ce relaţii întreţin cu celălalte personaje. 

De la alegerea problemei care va fi  expusă în piesă şi 

până la fi nalizarea proiectului grupul de lucru este pregătit 

să devină o echipă. Piesa ia naştere şi se conturează prin 

contribuţia tuturor membrilor, iar dialogul dintre personaje 

apare prin improvizaţie, căci naturaleţea jocului scenic nu 

poate apărea la nişte actori neprofesionişti decât dacă se 

înţeleg şi comunică foarte bine.

Totodată, echipa capătă experienţă atât ca întreg cât 

şi individual. Experienţa în Teatru Forum este deopotrivă 

utilă pentru reprezentaţiile ulterioare cât şi pentru viaţă. 

Improvizaţia caracteristică unor momente din procesul Teatru 

Forum, interpretarea personajelor precum şi interacţiunea cu 

oamenii, ghidată spre scopul schimbării, duc la învăţarea prin 

experienţă a metodelor de comunicare şi raportare fl exibilă la 

oameni şi situaţii sociale.

Cu alte cuvinte, Teatru Forum oferă grupului de lucru 

ocazia de a experimenta, de a fi  spontan şi creativ, de a învăţa 

să lucreze ca o echipă, de a fi  fl exibil şi de a-şi dezvolta abilităţile 

de comunicare, de a se deschide spre oameni şi situaţii noi, de 

a vedea aceeaşi problemă din mai multe unghiuri (în funcţie 
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de rolurile asumate şi de intervenţiile publicului), de a se 

distra şi de a produce o schimbare în societate.

Schimbarea mentalităţii în legătură cu situaţia de 

opresiune sau discriminare apare cel mai pregnant în cadrul 

echipei, ei fi ind cei mai implicaţi participanţi în proces. 

Documentarea despre temă, pregătirea intensă pentru a 

înţelege şi simţi situaţia din interior, susţinerea reprezentaţiei 

în faţa publicului, interacţiunea cu oamenii pe scenă şi 

abordarea unor atitudini diferite de cele iniţiale, pentru a 

ameliora situaţia, sunt etape care trec echipa de lucru prin 

toate stadiile aprofundării problemei prezentate. Odată cu 

experienţa unei piese de Teatru Forum apare, pentru actori şi 

joker, sentimentul de responsabilitate către cei în faţa cărora 

pledează pentru o schimbare de atitudine. Toate aceste 

elemente duc fi ecare membru al echipei la un nivel înalt de 

conştientizare a problemei şi al felului în care ea afectează 

societatea în ansamblu.

Experiența grupului de lucru 
din proiectul E.X.I.T. II

În cele ce urmează vom aborda impactul asupra grupului 

de lucru din perspectiva celei mai recente experienţe avute 

de A.R.T. Fusion, în cadrul proiectului EXIT II. Pentru noi este o 

experienţă de referinţă în ceea ce înseamnă lucrul cu categorii 

vulnerabile.

Provocări și pași în formarea echipelor de 
lucru în cadrul proiectului

Primul pas pe care proiectul EXIT II şi l-a propus, în 

lucrul cu tinerii afl aţi în detenţie, a implicat informarea 

acestora referitor la activităţile ce vor urma. Tinerii eligibili 

pentru participarea la atelierele de teatru forum au putut 

să îşi exprime înclinaţia de a participa la aceste activităţi. 

Aşteptările tinerilor au fost diverse, majoritatea axându-se 

pe componenta de „teatru”, fi ind de asemenea informaţi că 

proiectul se va fi naliza cu una sau mai multe reprezentaţii. În 

penitenciarele și centrele de minori şi tineri, în care informarea 

s-a referit strict la ulterioara desfăşurare de activităţi non-

formale, s-a observat că tinerii interesaţi nu s-au auto-selectat 

în funcţie de predilecţia pentru arta teatrală. 

Alături de interesul pe care tinerii şi l-au manifestat 

pentru implicarea în proiect, un element important al selecţiei 

lor a fost analiza dosarelor personale făcută de facilitatorii 

proiectului proveniţi din structurile ANP (Administraţia 

Natională a Penitenciarelor). Elementele ce au fost luate în 

considerare au fost: timpul rămas până la ispăşirea sentinţei 

(pentru ca fi ecare tânăr să poată fi  asigurat de participarea la 

toate activităţile proiectului), situaţia educaţională a tânărului, 

nivelul de implicare în alte activităţi socio-educaţionale 

în cadrul penitenciarului sau centrului de re-educare. În 

plus, tinerii implicaţi în activitatea de Teatru Forum puteau 

benefi cia de activităţile din acest proiect dacă şi situaţia lor 

disciplinară le permitea acest lucru.

În urma procesului de selecţie, câte un grup de 20 de 

tineri deţinuţi cu vârste cuprinse între 16 si 22 de ani a fost 

selectat în fi ecare penitenciar/centru de reeducare pentru 

implicarea în activităţile de educaţie non-formală specifi ce 

metodei teatru forum. 

Urmând indicaţiile curriculumului de Teatru Forum, 

pus la dispoziţia tuturor echipelor de facilitatori, atelierele 

au debutat cu activităţi menite să îi ajute pe tineri să se 

familiarizeze cu obiectivele și metodele proiectelui şi să 

îi ajute să se formeze ca echipă de lucru. Mulţi dintre tineri 

nu fuseseră puşi până atunci în situaţia de a colabora şi de 

a se ajuta reciproc, iar acest proces a trebuit să depăşească 

numeroase provocări referitoare la animozităţiile existente 
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deja între tineri, lipsa de cunoaştere reciprocă, neîncrederea 

unora în ceilalţi şi obişnuinţa lucrului individual. 

Provocările etapei de creare a grupului au fost şi vizavi 

de gradul de atenţie a tinerilor neobişnuiţi să se implice în 

activităţi educaţionale prelungite, a capacităţii lor de a se 

concentra pe termen mai lung. 

Unul dintre facilitatorii A.R.T. Fusion a mărturisit după 

primele ateliere: „M-au surprins aprecierile educatorilor care 

ne-au asistat când ne-au spus că până acum deţinuţii nu au 

participat niciodată, oricât s-ar fi  străduit ei, atât de atenţi și 

interesaţi de activităţi”. Activităţile diverse, care i-au implicat 

atât fi zic, cât şi creativ şi emoţional, au făcut timpul petrecut 

la atelierele de Teatru Forum nu numai să treacă foarte uşor, 

dar să fi e chiar cerute întâlniri suplimentare. 

Impactul proiectului s-a resimţit și asupra celorlalţi 

angajaţi ai ANP, educatori și lucrători sociali, care au putut 

fi  prezenţi la sesiunile de Teatru Forum, în unele cazuri 

implicându-se chiar în funcţii de suport sau administrative 

pentru buna desfășurare a sesiunilor. 

Impactul asupra tinerilor implicați în 
proiect

Unul dintre primele lucruri pe care tinerii le-au învăţat a 

fost că nu există răspunsuri „corecte”, ci că accentul este pus 

pe experienţa personală, pe exemplifi care, pe improvizaţie, 

pe regulile asumate de întreaga echipa şi pe discuţiile 

şi întrebările care urmau exerciţiilor. Participanţii au fost 

încurajaţi să folosească metode noi ca: introspecţia, lucrul în 

grupuri mici, brainstormingul, etc.

Moment important în formarea identităţii echipelor a 

fost stabilirea de comun acord a regulilor de echipă. Tinerii au 

fost încurajaţi să listeze reguli, atât pozitive (ex: să vorbească 

pe rând), cât şi negative (ex: să nu râdă unii de alţii) pe care să 

şi le asume ca şi grup şi la care să adere, atât verbal, cât şi în 

scris. Acestea au fost adunate într-un Contract de grup, care 

a fost pus în sala în care se desfăşurau de obicei activităţile 

de Teatru Forum şi a rămas acolo până la sfârşitul proiectului.

Respectarea contractului de grup a adus cu sine şi 

instalarea unei atmosfere de acceptare și respect reciproc. 

Participanţii au înţeles că este un cadru sigur în care îşi 

pot exprima ideile și creativitatea fără a le fi  teamă că vor 

fi  ridiculizaţi de colegii lor. Iniţiativa şi implicarea au fost 

recompensate de fi ecare dată de facilitatori, acest lucru 

contribuind la creştera încrederii în forţele lor proprii. 

Unul dintre tinerii participanţi a sintetizat atmosfera 

care s-a creat în timpul sesiunilor de educaţie non-formală 

spunând că: „ îsi găseşte liniştea şi învaţă lucruri noi„.

Impactul proiectului s-a resimţit şi asupra colegilor 

de detenţie a grupului de benefi ciari. Grupul de lucru al 

proiectului de Teatru Forum s-a evidenţiat prin dedicarea 

și entuziasmul pentru activităţile în care au fost implicaţi, 

lucru care i-a atras și pe alţi tineri neimplicaţi în proiect. 

În plus, tinerii au avut tendinţa de a continua respectarea 

contractului de valori şi în afara atelierelor de Teatru Forum, 

atragând atenţia colegilor lor că au încălcat o regulă (despre 

care colegii lor nu știau, pentru că nu erau dintre cei care 

participau în proiect). Cei care nu s-au implicat în proiect și-au 

promis să nu rateze următoarea oportunitate de a face parte 

dintr-o iniţiativă similară. 

Pentru a-și putea adapta mai bine modalitatea de 

prezentare și lucru în atelierele viitoare, facilitatorii au aplicat 

un chestionar, de fi ecare dată, tinerilor din grupul de lucru. 

La întrebarea: „Ce ai învăţat din sesiunea de astăzi?”, cei din 

echipa de lucru au răspuns:

 » Să ne respectăm unii pe alţii
 » Să ne jucăm
 » Dacă sunt atent și iau în serios o activitate, o voi 

putea realiza
 » Să fi m mai calmi
 » Să fi m o echipă
 » Să fi m mai spontani
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 » Să pun întrebări
 » Să fi m atenţi
 » Să avem încredere unii in alţii
 » Să nu îmi fi e frică atunci când lucrez în echipă
 » Să fi m sincronizaţi
 » Să improvizăm
 » Să fi u atent, să mă concentrez
 » Să am grijă de ceilalţi
 » Să am mai multă încredere în 

mine
 » Să îmi folosesc faţa și gesturile ca 

să exprim mai multe
 » Să am încredere în alţii
 » Să nu mă dau bătut

Valorizarea părerilor participanţilor în cadrul debriefului 

după fi ecare exerciţiu a fost atât o practică cu care tinerii 

nu erau obișnuiţi, cât și un prilej de a se simţi implicaţi și 

importanţi, pentru ceea ce reprezentau și spuneau în cadrul 

sesiunuilor.

Feedback-ul despre modifi cările dorite în structura 

și conţinutul sesiunilor au făcut referire cel mai adesea la 

alocarea unui timp mai lung pentru activităţi. Acest răspuns al 

lor a relevat dorinţa evidentă a unor tineri privaţi de libertate 

care apreciază ocazia de a participa activ în activităţi care le 

solicită atât implicarea fi zică, cât si creativă. 

Alte menţiuni legate de modifi cările dorite se referă la 

comportamemtul negativ al unor participanţi care au făcut 

atingere cu valorile personale ale benefi ciarilor. Expresiile: 

„să ne respectăm mai mult”, „să nu mai râdem unul de altul”, 

s-au regăsit printre răspunsurile din perioada de formare a 

echipei. După încheierea contractului de valori, răspunsurile 

lor au făcut referire și la momentele în care fuseseră încălcate 

valorile grupului. Factorii perturbatori diverși (condiţiile salii, 

schimbarile de program) au mai fost amintiţi în feedback-ul 

tinerilor. 

Ne-a atras atenţia unul din răspunsurile unui tânăr la 

întrebarea „Ce ai schimba din sesiunea încheiată?”. El ne-a 

spus sincer că propriul lui comportament negativ a fost unul 

din factorii perturbatori. 

Conceperea pieselor de teatru forum și 
impactul asupra echipei de lucru

După ce s-au pus bazele echipei, în 

cadrul primelor întâlniri/module, și după 

ce benefi ciarii au fost informaţi despre 

specifi cul proiectului şi semnifi caţia 

unei piese de Teatru Forum, treptat au 

fost introduse, alături de exerciţiile de 

cunoaştere şi energizare, exerciţii de 

improvizaţie, atenţie, comunicare non-

verbală; toate acestea au darul de a elibera forţele creative 

latente şi de a conferi cunoştinţele și curajul necesar 

improvizării. 

Exerciţiile de ritm, de respiraţie, de sincronizare 

reprezintă punctul de plecare pentru viitorii actori amatori în 

piesa de Teatru Forum. Sunt introduse elemente importante 

în comunicarea artistică: claritatea și infl exiunea vocii, poziţia 

pe scenă, interacţiunea cu ceilalţi actori, interacţiunea cu 

spectatorii etc. 

Toate aceste elemente fondează noţiunile pe care tinerii 

şi le formează despre ce înseamnă o reprezentaţie de Teatru 

Forum, dar în acelaşi timp se începe sondarea experienţei 

grupului pentru identifi carea subiectului piesei de Teatru 

Forum. Răspunsurile pe care tinerii le-au dat, la întrebările 

din timpul activităţilor, au ajutat construcţia pieselor. În acest 

caz facilitatorii au trebuit să le reţină şi să le noteze pentru a le 

re-aminti tinerilor în etapa de construcţie a piesei. 

În EXIT II, în timpul discuţiilor de grup, tinerii au ales 

să împărtăşească aspecte din viaţa personală şi din situaţia 

lor actuală. Alături de necesitatea păstrării confi denţialităţii 

asupra acestor aspecte, cât şi a necesităţii păstrării unui 

Debriefi ngul reprezintă discuția 
de după un exercițiu, prin care 
facilitatorul îi ajută pe participanți 
să realizeze ce au învățat în urma 
exercițiului; despre debrief se pot 
citi mai multe în capitolul despre 
modulul de Teatru Forum.
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mediu de acceptare și siguranţă în jurul acestor tineri, este 

important ca facilitatorii să puncteze că pot folosi aceste 

exemple din experienţa personală pentru construcţia piesei 

de Teatru Forum, numai dacă rememorarea lor nu reprezintă 

un risc emoţional. În cadrul sesiunilor de brainstorming sau 

prin discuţii deschise facilitatorii au identifi cat tema sau 

temele care au stat la baza pieselor de Teatru Forum şi cele mai 

importante momente din parcursul piesei. În acestă etapă, 

facilitatorii au avut un rol foarte important în încurajarea 

tinerilor pentru defi nitivarea pieselor. Cu respectarea 

intervenţiilor tuturor participanţilor, au trebuit selectate acele 

idei și problematizări care să confere coerenţă, importanţă şi 

actualitate scenariului de Teatru Forum. Fiind o etapă mai 

statică, în care s-a lucrat mult pe schema de scenariu, aceaste 

activităţi au trebuit să fi e alternate cu exerciţii de energizare şi 

atenţie pentru a păstra tonusul echipei.

Odată fi nalizată prima propunere de scenariu, s-a trecut 

la exemplifi carea prin joc, a pieselor. Diferitele încercări şi 

variante precum şi ocaziile date tuturor participanţilor de 

a-şi găsi locul în piesă, au produs în fi nal o variantă general 

acceptată de piesă, cât şi o listă de distribuţie agreată. Au 

urmat sesiuni în care au fost identifi cate şi introduse schimbări 

de atitudine a personajelor şi s-au urmărit modalităţile de 

improvizaţie pe baza modifi cărilor identifi cate.

Reprezentațiile în comunitate

Pregătirea acestei etape a implicat, în prima fază, 

identifi carea spaţiilor și instituţiilor unde aceste reprezentaţii 

puteau avea cel mai bun impact. A trebuit să se ţină cont de 

distanţa între spaţiul identifi cat şi penitenciarele în care s-au 

desfăşurat activităţile şi orele între care programul tinerilor 

le-a permis să facă aceste vizite. 

S-au reactivat sau iniţiat parteneriate cu școli și licee 

din comunitate, pentru ca piesele create de tinerii din 

penitenciare să se desfăşoare cu participarea elevilor, în 

calitate de public. În unele cazuri piesele au fost prezentate 

chiar în faţa foştilor deţinuţi, impactul, în aceste cazuri, fi ind 

mult mai mare datorită exemplului unei persoane pe care 

publicul deja o cunoştea.

Jokerul, element de legătură între actori și spect-actori, 

a avut un rol foarte important și în prezentarea specifi cului 

grupului în situaţie de risc, prezent pe scenă. Sarcina lui a 

fost una grea, pentru că, deși prejudecăţile faţă de diferitele 

grupuri vulnerabile sunt adresate prin intermediul acestei 

metode, în același timp ele nu trebuie să fi e discutate direct 

între public și tinerii implicaţi, pentru a evita ofensarea 

benefi carilor și a publicului sau deturnarea de la obiectivele 

acestei metode. Interemedierea Jokerului a fost vitală pentru 

bunul mers al reprezentaţiilor de Teatru Forum, iar intervenţiile 

publicului au trebuit să se concentreze pe implicarea activă în 

schimbarea atitudinii personajelor.

Pentru grupul de lucru al benefi ciarilor, ieșirea în 

comunitate și prezentarea unei piese de Teatru Forum 

concepută de ei, a reprezentat încununarea eforturilor 

depuse în cadrul proiectului. Acest succes le-a confi rmat 

tinerilor că sunt o echipă, că schimbarea de atitudini stă și în 

mâinile lor.

Concluzii și recomandări

Impactul unui asemenea proiect asupra celor care sunt 

direct implicaţi, cu trup și sufl et de la început și până la sfârșit, 

este mare, cu multe satisfacţii, grupul devine mai unit şi mai 

binedispus. Dacă piesa iese bine şi echipa îşi atinge ţinta 

provocând o schimbare, încrederea în forţele proprii şi în 

disponibilitatea celorlalţi de a înţelege şi a se mobiliza creşte 

mult. 
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Măsurarea rezultatelor pe care le-a avut un asemenea 

proiect asupra celor implicaţi direct, poate fi  constatat atât în 

timpul atelierelor de lucru, cât și după reprezentarea piesei 

pe scenă. Nu este ceva ce poţi ignora, pentru că atunci când a 

existat succes sau eșec, toată echipa se manifestă pentru a-și 

exprima mulţumirea sau tristeţea. 

Putem apela și la aplicarea de chestionare, la observaţia 

directă, discuţii faţă în faţă cu fi ecare membru din echipă, 

pentru a obţine informaţii cât mai detaliate despre efectul 

avut de participarea la proiect.

În tot acest proces Jokerul, după cum spuneam anterior, 

este un personaj particular (despre care discutăm separat, 

într-un alt capitol) pentru că el este cel care face legătura 

dintre spectatori şi actori. El trebuie să deţină în permanenţă 

cele două viziuni şi să le găsească un numitor comun. Prin 

atitudinea lui jovială şi relaxată trebuie să stârnească oamenii 

să se ridice de pe scaun şi să urce pe scenă. El este singurul 

care comunică direct cu publicul şi de aceea trebuie să aibă 

mare grijă la mesajul pe care îl transmite şi la forma în care îl 

transmite. Dacă foloseşte întrebări închise, dacă este agresiv 

sau se arată supărat, dacă pare obosit sau plicitist, dacă nu 

ştie să aprecieze intervenţia celui urcat pe scenă sau să-i 

oprească la timp pe cei care devin prea insistenţi sau deviază 

de la subiect, publicul se va inhiba. De aceea experienţa 

de învăţare a jokerului este foarte variată. El îşi dezvoltă 

carisma, abilităţile de comunicare, intuiţia, atenţia, empatia, 

spontaneitatea; învaţă cum să facă faţă stresului cu zâmbetul 

pe buze, cum să-şi focalizeze atenţia asupra mai multor 

lucruri în acelaşi timp şi să rămână ancorat în prezent; învaţă 

să anticipeze reacţiile publicului şi să le stimuleze; devine un 

mediator din ce în ce mai bun. 

Efectele nu pot fi  tot timpul pozitive. Există şi situaţii în 

care procesul sau rezultatele demoralizează echipa, o dezbină 

sau o împiedică să evolueze. Cauzele sunt multe și noi am 

experimentat și situaţii mai puţin constructive pentru echipă, 

mai puţin relaxante, satisfăcătoare. De exemplu, dacă grupul 

nu are un lider bun (de regulă jokerul sau un coordonator 

experimentat în TF) care să-l călăuzească prin tot procesul 

crearii şi reprezentării piesei, grupul se poate dezbina. Apar 

neînţelegeri ale metodei, participanţii nu reușesc să treacă de 

etapa de storming și se dezvoltă confl icte între participanţi, 

nu mai există motivaţie.

Alte situaţii în care în care pot să apară efecte mai 

puţin plăcute, sunt și atunci când actorii nu sunt atenţi unii 

la alţii, având un dialog dezlânat. În acest caz publicul va 

simţi întotdeauna lipsa de coordonare de pe scenă și nu va fi  

interesat să participe. Efectul este că vor apărea nemulţumiri 

și insatisfacţii și la actori.

Oboseala este iarăși un factor perturbator, care poate 

duce la insucces, la frustrări, la pierderea motivaţiei. Dacă se 

munceşte prea susţinut şi nu sunt destule pauze de refl ecţie 

asupra personajelor şi reprezentaţiilor, echipa va obosi. În 

aceste situaţii este bine să existe o persoană care să fi e atentă 

la toate aceste simptome și să se asigure de re-echilibrarea 

situaţiei. În cazul grupurilor cu o experienţă de lucru mai mare, 

apar mai rar astfel de situaţii, pentru că toţi sunt obișnuiţi cu 

stilul de lucru, cu ritmul, cu riscurile care pot să apară. 

Dacă piesa nu a ieşit bine, dacă actorii nu au jucat 

natural sau nu s-au sincronizat, dacă jokerul nu a reuşit să 

construiască o legătură bună între actori şi public, dacă sunt 

prea puţine intervenţii din partea spectatorilor sau publicul 

este prea gălăgios, echipa devine neliniştită și se poate 

demoraliza.

Situaţiile care să ducă la un impact mai puţin plăcut al 

proiectului sunt destule și credem noi că apar cel puţin odată 

în viaţa unei echipe de Teatru Forum. Nu toate, dar o parte 

dintre ele sigur. 

La capitolul despre Management și promovare vorbim 

despre managementul riscurilor: sunt inerente, fac parte din 

normal și de aceea este bine să ne pregătim și pentru așa 

ceva.
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Teatru Forum presupune un proces în care toate 

elementele trebuie să fi e bine îmbinate pentru a putea 

funcţiona la potenţial maxim. Fiecare individ trebuie să-şi 

dorească să fi e parte din echipă astfel încât să acţioneze ca 

un tot unitar. 
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Spectatorii în 
reprezentațiile de 

Teatru Forum 

Capitolul 10
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În acest capitol:

 » Relația cu spectatorii

 » Impactul piesei

 » Chestionar pentru măsurarea impactului
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Relația cu spectatorii

Pentru a construi o piesă de Teatru Forum este nevoie să 

fi m aproape de oameni, să încercăm să înţelegem care sunt 

problemele, provocările şi dorinţele celor pentru care jucăm, 

dar şi a celor alături de care jucăm...

Așa cum suntem preocupaţi de echipa noastră de actori, 

de identifi carea de probleme, de piesă în sine, așa suntem 

preocupaţi, interesaţi de benefi ciarii pieselor noastre de 

Teatru Forum, de publicul nostru.

În mod practic, impactul pe care îl are reprezentaţia de 

Teatru Forum asupra spectatorilor este măsura succesului 

sau insuccesului nostru (într-o mare proporţie). Dacă avem 

spectatori nelămuriţi, frustraţi de reprezentaţia noastră, 

cărora nu le este clară metoda, modul de intervenţie pe scenă 

sau pur și simplu cărora nu le-a plăcut piesa, atunci trebuie să 

ne evaluăm serios și să identifi căm punctele slabe. Succesul 

sau insuccesul piesei noastre poate să aibă la bază și cauze 

mai puţin dependente de noi, dar asta nu face subiectul 

acestui capitol.

Spectatorii sau spect-actorii, cum îi numim în Teatru 

Forum, sunt cei alături de care vrem să mergem și să găsim 

soluţii la situaţia de opresiune prezentată pe scenă. De fi ecare 

dată când ne-am afl at în faţa unui public nou, am sperat ca și 

de acea dată să ajungem la ei, să creăm calea de comunicare 

între noi, să-i provocăm sufi cient încât să vină alături de noi 

pe scenă, să le dăm ocazia de a vedea situaţia și dintr-o altă 

perspectivă. 

Una din frumuseţile acestui tip de interacţiune cu 

oamenii este că și noi învăţăm enorm de la toţi cei care 

intervin pe scenă, din toate soluţiile pe care le dau. Ne ajută, în 

aceeași măsură, să avem o altă perspectivă asupra problemei 

și să avem puncte de pornire în cadrul următoarelor piese.

Impactul piesei

Prima evaluare a impactului asupra spectatorilor o facem 

chiar în timpul piesei, în funcţie de cât de interesaţi sunt, de 

cât de repede se implică în piesă, de numărul intervenţiilor și 

al soluţiilor. 

O evaluare mult mai riguroasă se (poate) face prin 

aplicarea de chestionare spectatorilor după terminarea 

piesei, luarea de interviuri prin chestionare (atât celor care au 

intervenit pe scenă, cât și celor care au fost tăcuţi), aplicarea 

de chestionare după o anumită perioadă de la terminarea 

piesei. În opinia noastră, tocmai impresiile lor sunt adevăratul 

mod de evaluare a schimbării pe care încercăm să o punem 

în practică.

Păstrarea legăturii cu spectatorii poate fi  o bună măsură 

de consolidare a relaţiilor cu oamenii dintr-o anumită 

comunitate, de promovare a proiectelor viitoare (depinde 

de publicul ţintă). Astfel li se poate cere o adresă de e-mail 

și / sau un număr de telefon, pentru a-i anunţa de rezultatele 

proiectului, de alte proiecte, pentru a aplica o nouă serie de 

chestionare.

De-a lungul timpului am avut parte de situaţii în care o 

parte dintre cei care au fost în public la piesele noastre au fost 

atât de impresionaţi de posibilităţile oferite de Teatru Forum, 

încât au devenit voluntari în proiectele noastre: mai întâi ca 

actori de Teatru Forum, ulteriori și ca facilitatori. 

Infl uenţa pe care o are piesa asupra publicului se va 

răsfrânge imediat asupra stării echipei de Teatru Forum, 
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pentru că în funcţie de cât de efervescent, tăcut, sfi os, revoltat 

sau în expectativă este publicul nostru va fi  și echipa noastră. 

Astfel de trăiri, stări se transmit către actori și este nevoie de 

multă muncă, de multe repetiţii pentru a ajunge la o stare în 

care actorii să își păstreze un tonus pozitiv, energic.

Este extraordinar când spectatorii văd că ei chiar pot 

să urce pe scenă și să devină actori, că se transformă din 

spectatori în spect-actori. 

Tot experienţa ne-a arătat că publicul poate, într-o 

oarecare măsură, să se simtă distrat, ca la un spectacol clasic 

de teatru. Piesa noastră poate avea și acest tip de impact, 

în cazul în care situaţia de opresiune nu-i privește în mod 

direct, au venit cu scopul de a se distra, există diferenţe de 

limbă (situaţia aceasta am întâlnit-o în timpul trainingurilor, 

atelierelor cu participanţi din mai multe ţări, în cazul celor 

care nu stăpâneau foarte bine limba ofi cială de comunicare), 

diferenţele de cultură, de viziune asupra a ceea ce înseamnă 

opresiunea. Asta va apărea în răspunsurile pe care le vom 

primi de la ei. 

Impactul asupra publicului este strâns legat și de spaţiul 

în care are loc reprezentaţia. Este nevoie să fi m atenţi la 

chestiuni legate de luminozitate, sunet, acustică, vreme, în 

cazul în care jucăm în aer liber și altele pe care le-am abordat 

în capitolul cu promovarea. 

Am mai abordat, în ghid, situaţia spaţiului unde are loc 

reprezentaţia, dar de data aceasta va fi  și din punct de vedere 

al impactului asupra publicului. Toate acestea reprezintă 

riscuri pe care ar trebui să ni le asumăm înainte de a merge 

într-un loc neconvenţional și sunt clar factori care infl uenţează 

modul în care publicul nostru va reacţiona și disponibilitatea 

de a urmări piesa. 

În Teatru Forum trăim pentru a interacţiona cu ceilalţi, 

pentru a provoca oamenii, pentru a aduce schimbarea, 

pentru a da posibilitatea formării de abilităţi, pentru a lupta 

împotriva opresiunii. Dacă publicul este mulţumit, atunci și 

noi vom fi  mulţumiţi și conștienţi de faptul că ne-am atins 

scopul.

Chestionar pentru măsurarea 
impactului

Mai jos veţi putea analiza un model de chestionar, aplicat 

spectatorilor din cadrul proiectului E.X.I.T. II și a câtorva dintre 

răspunsurile primite de la publicul participant la piesele 

realizate în cadrul proiectului.

Chestionar evaluare dupa piesă

Dintre cei peste 500 de spectatori prezenţi la piesele 

de Teatru Forum din comunităţile implicate în proiectul EXIT 

II au răspuns chestionarului de feedback 240 de spectatori. 

Aceștia au fost invitaţi să își exprime acordul sau dezacordul 

în legătură cu afi rmaţiile de mai jos, evaluând acest lucru pe o 

scala de la 1 la 5, 1 exprimând dezacordul total, iar 5 acordul 

total cu afi rmaţiile prezentate. 
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Nr. Enunţuri

Nu sunt 

deloc de 

acord

Mai 

degraba 

nu sunt de 

acord

Sunt 

oarecum 

de acord

Mai 

degraba 

sunt de 

acord

Sunt total 

de acord

Răspunsurile spectatorilor sunt exprimate în procente (%) și refl ectă procentul de 
spectatori care au ales unul dintre cele 5 răspunsuri de mai sus.

1 Personajele au fost credibile, realiste. 0 4 5 26 65

2 Actorii au redat cât mai realist situaţia de opresiune. 0 2 10 34 54

3. Publicul s-a implicat activ în găsirea soluţiilor. 2 1 29 39 29

4. Am fost pozitiv impresionat de felul în care a fost prezentat 
subiectul piesei.

2 0 7 40 51

5. Intervenţiile din public au fost realiste. 3 3 32 41 21

6. Când o să aud iar de Teatru Forum o să vin cu siguranţă. 3 3 4 29 61

7. Actorii au fost fl exibili (s-au adaptat bine) la schimbările 
propuse de public.

3 1 20 28 48

8 Spectatorii au fost atenţi la piesă pe tot parcursul ei. 2 7 26 33 32

9 Jokerul i-a încurajat pe cei din sală să spună ce gândesc, să 
se exprime liber.

0 3 19 29 49

10. Soluţiile găsite de publicul spect-actor pot fi  aplicate în 
realitate.

4 6 22 42 26

11. Am înţeles clar care sunt diferitele stadii de evoluţie ale 
confl ictului.

0 0 12 31 57

12. Data viitoare când o să fi u implicat într-o situaţie de 
opresiune o să iau atitudine.

1 2 22 19 56

13. Văd situaţii de acest gen în jurul meu în fi ecare zi. 9 16 17 29 29

14. M-am regăsit în situaţia opresatului. 26 23 25 15 11

15. Jokerul a extras concluziile logice și realiste în urma 
intervenţiilor.

1 7 25 32 35

16. Cineva apropiat mie a trecut / trece printr-o siţuatie 
similară de opresiune.

26 10 21 26 17

17. Piesa mi-a oferit o nouă perspectivă asupra problemei. 2 8 24 32 34

18. Jokerul a explicat clar regulile pieselor de Teatru Forum. 5 0 13 32 50

19. Jokerul a fost capabil să anime publicul, să-l ţină în priză. 2 4 19 37 38

20. Simt că s-a produs o  schimbare în mine în urma acestei 
piese.

1 2 23 32 42
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“Ați intervenit pe scena ca sa inlocuiti un 
personaj? De ce?”

Alături de enunţurile de mai sus, spectatorii au detaliat 

in chestionarele de evaluare și motivele pentru care au ales 

să se implice sau să nu se implice in piesă. Prezentam mai jos, 

extrase din răspunsurile acestora.

 » Da

 » Consider că implicându-ma le-am arătat tinerilor că 

imi pasa, intr-adevar

 » Fiindcă în viaţa reală am vrut ca „aliaţii opresorului” 

să intervină, dar ei nu au facut-o. M-am gandit ca o pot face 

eu de data asta.

 » Simţeam ca vreau şi pot să schimb ceva

 » Mi s-a părut interesant

 » Credeam că am găsit soluţia

 » Deoarece au existat situaţii nedrepte şi nu pot 

rămâne impasibil

 » Am vrut sa nu fi u doar un spectator ci un spect-actor

 » Pentru că mi-a plăcut şi asta a fost viziunea mea în 

situaţia dată

 » Pentru că simţeam nevoia să schimb situaţia

 » Ca sa îl salvez pe opresat

 » Pentru că am vrut să îmi exprim opinia

 » Pentru ca piesa să se termine cu bine

 » Pentru a schimba în bine atitudinea personajelor

 » Ca să ajut copilul care nu avea posibilităţi materiale

 » Pentru ca o situaţie poate fi  schimbată daca vrei

 » Pentru că nu mi-a placut ce făcea opresorul

 » Aşa am simţit şi aşa trebuia 

 » Nu

 » M-am emoţionat prea tare şi nu am mai avut curajul 

să intervin

 » Sunt prea timidă, am preferat sa observ. De teamă sa 

nu mă blochez

 » Am vrut mai degrabă să văd parerile celorlalţi

 » Pentru că sunt timidă

 » Nu ştiu să joc teatru şi n-am avut curaj

 » Nu am reuşit să mă decid ce personaj să înlocuiesc

“Simțiți că s-a produs o schimbare în dvs 
în urma acestei piese?”

Întrebarea fi nala a chestionarului a urmărit obiectivul 

asumat al pieselor de teatru și anume schimbarea atitudinii 

spectatorilor în urma implicării în desfășurarea piesei de 

teatru forum. Răspunsurile pe care aceștia le-au oferit au 

demonstrat că spectatorii și-au schimbat atât părerea despre 

valoarea unei intervenţii din partea lor, dar s-au confruntat și 

cu prejudecăţile lor faţă de lumea penitenciarului și au reușit 

să le depășească.

 » Am reuşit să simt pentru o oră, ceea ce ei simt zi de zi

 » Am înţeles mai bine toate tipurile de personaje

 » În funcţie de situaţie, s-ar putea să intervin într-

un confl ict. În plus, îi privesc altfel pe deţinuţi, în urma 

contactului cu ei.

 » Întotdeauna contează o schimbare de atitudine in 

sensul pozitiv

 » Mi-am dat seama că trebuie să privesc dincolo de 

aparenţe. Orice persoană merită din partea noastră apreciere 

şi respect, indiferent de statutul ei.

 » Atitudinea şi implicarea sunt vitale în orice situaţie

 » Am conştientizat o mică parte din ceea ce trăiesc 

deţinuţii

 » Nu mai am prejudecăţi cu privire la deţinuţi. Le-aş 

da o mână de ajutor pentru integrarea în societate

 » Am să acţionez într-un caz de opresiune

 » Sunt mult mai realistă după ce am văzut această piesă

 » Voi fi  mai atentă cu persoanele din jur

 » Dacă am grijă ce fac azi nu voi ajunge să regret asta 

mâine

 » Este bine să gândeşti bine înainte de a lua o decizie
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 » Mi-am dat seama că tinerii din piesă regretă ce au 

facut şi oarecum, mi-am dat seama cât suferă

 » Nu vreau să mai fi e oameni opresaţi de alţi oameni

 » Sunt mai sigură pe mine

 » Un elev cu probleme trebuie ajutat şi nu discriminat

 » Mi-am dat seama că tinerii de la penitenciar sunt 

actori extraordinari

 » Am o alta perspectiva asupra problemelor celor din 

jur. Dupa pararea mea, toti avem aceleasi drepturi

 » Un copil sărac trebuie să fi e tratat la fel ca ceilalţi.

 » Am afl at modalităţi noi de a rezolva un confl ict

 » Ca situaţii de genul celei prezentate se întâmplă şi 

în viaţa reală

 » Voi şti cum să reacţionez într-o situaţie similară

 » Aş fi  putut să fi u eu în locul opresatului

 » Să fi u mai înţelegător şi mai bun cu cei mai slabi 

decât mine

 » Voi fi  mai atent la situaţiile asemanătoare celei 

prezentate pe scena

 » Am învăţat cum pot să evit confl ictele

 » Îmi înţeleg mai bine colegii
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Provocări în 
Teatrul Forum

Capitolul 11



92

Ghid de Teatru Forum

În acest capitol:

 » Provocări

 » Grupuri cu factor de risc

 » Situații problematice



93

Provocări în Teatru Forum

Tipuri de provocări

Cât de des auzim „trebuie să îmbunătăţim măsurile 
de integrare a grupurilor dezavantajate”, „trebuie să fi m 
toleranţi”? De multe ori, iar în ultima vreme de foarte multe 
ori. De ce aducem în discuţie aceste subiecte? Pentru că ele 
fac parte din marile provocări ale societăţii prezente, pentru 
că ne privesc pe noi și credem noi prin Teatru Forum putem 
să găsim căi de a ajunge la aceste deziderate. Și atunci când 
lucrăm cu Teatru Forum ne putem confrunta cu provocări 
ca lipsa de informare, toleranţă scăzută, neacceptarea sau 
neînţelegerea diversităţii. 

Provocările din Teatru Forum apar atât la nivel de echipă, 
la nivel de management, cât și la nivel de intervenţie într-o 
comunitate, interacţiunea cu alţii și promovarea metodei.

Când vorbim de provocări la nivel de echipă, 
management, ne referim la riscurile cu care ne putem 
confrunta, la elementele de neprevăzut, la problemele care 
pot să apară între membri echipei, la nivel de resurse, etc.

Însă când spunem de provocări la nivel de intervenţie 
într-o comunitate, interacţiune cu alţii, prezentarea metodei, 
facem referire la cum este primită ideea de intervenţie și 
schimbare prin Teatru Forum.

Trecând în revistă toate experienţele avute de noi, în tot 
acest timp de practică a Teatru Forum, putem spune că ne-
am confruntat cu o serie de provocări ca:

 » La nivel de echipă: specifi cul grupului (mai ales 
dacă este un grup confl ictual); fl uctuaţia numărului de 
participanţi; destrămarea grupului; oboseala și lipsa de 
motivaţie; 

 » La nivel de interacţiune cu cei din afara proiectului: 
neînţelegerea metodei; discriminarea / neîncrederea în 
actori (situaţii care pot să apară (dar nu este neapărat) 

atunci când se lucrează cu grupuri dezavantajate); lipsa 
de interes faţă de eveniment și, prin urmare, neimplicarea 
din partea grupului nostru ţintă; teama de urmări, în 
cazul celor care intervin pe scenă (mai ales în cazuri 
în care se tratează subiecte care privesc confl icte cu 
autorităţi, cu lideri locali importanţi, etc) și, prin urmare, 
teama de a urca pe scenă; neprimirea de aprobări pentru 
desfășurarea evenimentului de Teatru Forum (din motive 
de neîncredere în ceea ce se poate întâmpla); număr mic 
de participanţi (sau public format mai mult din copii - cum 
ni s-a întâmplat în anumite situaţii - caz în care a trebuit 
să adaptăm partea de forum la nivelul de înţelegere a 
acestora); participanţi agresivi sau dornici să perturbe 
evenimentul; intervenţii neașteptate (din multe puncte de 
vedere) care pun în difi cultate actorii, etc.

Ceea ce dorim să oferim sunt doar direcţii spre care 
să vă îndreptaţi atenţia atunci când lucraţi cu Teatru Forum 
sau, de ce nu, cu metode asemănătoare. Tipurile de situaţii 
problematice, expuse mai sus, pot să apară în varii ocazii, 

contexte. 

Provocări și soluții

Provocări = probleme; situaţii neplăcute; situaţii plăcute 
dar neașteptate; riscuri asumate

Nu este o defi niţie preluată din DEX, ci o înșiruire a ceea 
ce înseamnă pentru noi aceste provocări. 

Perspective generale 

Poate că nu ar fi  atât de important de câte provocări 
am avut parte, ci de felul lor. Una dintre întâmplările noastre 
preferate este legată chiar de unul dintre actorii noștri, pe 
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vremea când era doar un timid student la Politehnică și dorea 
să ia parte la o a doua piesă de Teatru Forum (aceeași).

În timpul unei reprezentaţii a piesei „Omul cu visu’„ la 
Club A, (piesa s-a jucat în mai multe variante, de-a lungul 
timpului și abordează situaţia tinerilor care sunt opriţi din a-și 
îndeplini visurile din cauza presiunii venite din partea familiei 
de a face ceea ce ar trebui, ceea ce ceilalţi vor). La un moment 
dat, viitorul nostru coleg și-a luat inima în dinţi și a intervenit. 
Pentru că încerca să își aibă cât mai mult curaj și pentru a nu 
se bâlbâi, a început să vorbească atât de repede și devenise 
agitat, încât actorului de pe scenă i-a fost destul de greu să-l 
facă să se liniștească și aibă o intervenţie mai calmă până la 
sfârșit. L-a ajutat foarte mult acea intervenţie. 

A fost o provocare plăcută pentru actorul care era pe 
scenă.

În general paleta acestora este foarte largă și vom 
încerca să o restrângem, cât de cât, făcând referire la acele 
situaţii care apar frecvent sau care sunt specifi ce lucrului cu 
anumite grupuri.

Se impune împărţirea acestora în două categorii mari:

 » Provocări în interiorul proiectului

 » Provocări din exteriorul proiectului

Provocări în interiorul proiectului

Cauzele problemelor care apar într-un proiect au naturi 

diverse, pentru că fi e proiectul nu este planifi cat bine, fi e 

echipa trece prin momente difi cile, fi e resursele nu sunt 

sufi ciente desfășurării proiectului.

De la primele noastre proiecte de TF și până în momentul 

în care scriem prezentul ghid, am cunoscut o evoluţie în 

ceea ce privește provocările, situaţiile difi cile. Am învăţat 

din experienţele trecute, ne-am îmbunătăţit și am evoluat. 

În același timp am realizat că întotdeauna ne vom confrunta 

cu noi și noi provocări, pentru că însăși natura acestei arte 

ne provoacă. Dincolo de aceasta, situaţii cum ar fi  confl icte 

între membri echipei, spaţii de repetiţii mai puţin potrivite 

pentru atelierele de lucru, lucrul în sine cu diferiţi benefi ciari, 

resursele insufi ciente, pot să apară oricând.

Provocări din afara proiectului

Factorii exteriori care pot să ne infl uenţeze proiectul 

sunt de asemenea de natură diferită: de la specifi cul pe care 

îl are publicul cu care interacţionăm, la specifi cul locului 

reprezentaţiei (loc mult prea puţin aerisit, loc cu o sonorizare 

foarte foarte slabă, etc), colaborarea cu autorităţile (în 

rândurile de mai jos vom vorbi despre un caz de colaborare 

fructuoasă cu o autoritate), modul în care este înţeleasă 

metoda (în capitolul despre Management și promovare 

puteţi citi mai multe despre acest subiect).

Studiu de caz: lucrul cu benefi ciarii în 
cadrul EXIT II

Privind prin prisma ultimei noastre experienţe avute 

în lucrul cu tineri din penitenciare și centre de reeducare, 

ne vom opri asupra situaţiilor problematice cu care ne-am 

confruntat și care pot afecta întelegerea și punerea în practică 

a metodei dacă nu sunt coordonate corespunzător:

Fluctuaţia numărului de participanţi

În cadrul lucrurului cu tinerii privaţi de libertate una dintre 

provocările cu care echipele de proiect (facilitatorii din partea 

A.R.T. Fusion și ANP) s-au confruntat a fost fl uctuaţia numărului 

de participanţi. Acest factor afectează, într-o anumită măsură, 

dinamica grupului. Pot fi  identifi cate și soluţii, bineînţeles, dar 

nu poate fi  împiedicată. Fluctuaţia se poate datora atât unor 

factori exogeni activităţilor: transferurile pentru rezolvarea 

anumitor situaţii judiciare ale benefi ciarilor, boli sau epidemii 

care pot izbucni în peniteniciare, confl ictul cu alte actvităţi în 

care sunt implicaţi tinerii. Factorii endogeni pot fi : confl ictele 

între membri echipei, interzicerea participării la activităţi a 

tinerilor care încalcă regulamentul interior, etc.
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Indiferent de cauze, fl uctuaţia numărului benefi ciarilor 

este de aşteptat să se întâmple şi trebuie adresată prin 

măsuri specifi ce pentru fi ecare situaţie. Pentru că echipa de 

facilitatori a fost mixtă (în sensul că au fost implicat și personal 

din ANP) ne-a fost mai ușor să prevenim.

Defi citul de atenţie

O parte din tinerii privaţi de libertate (şi tinerii din 

categorii dezavantajate în general) manifestă de multă ori 

un defi cit de atenţie, rigoarea educaţională ne-fi ind un 

element care să îşi fi  pus amprenta asupra evoluţiei lor. 

Tinerii au dat semne de nerăbdare în timpul sesiunilor prea 

lungi de explicaţii teoretice, fi ind mai co-interesaţi în timpul 

activităţilor ce îi implicau, îi provocau. Alternarea activităţilor, 

discuţiilor şi explicaţiilor facilitatorilor poate impune un ritm 

echilibrat sesiunilor de Teatru Forum, care să suscite atenţia 

şi interesul participanţilor. Mai mult, întrebările de verifi care 

a atenţiei participanţilor pot oferi un diagnostic al stării 

grupului. 

Grupuri cu factor de risc

Adaptarea activităţilor la specifi cul grupului este 

indicată când avem de a face cu categorii afl ate în situaţii 

de risc. Activităţile care implică cu precădere contact fi zic, 

trebuie implementate cu grijă mai ales în grupurile mixte de 

adolescenţi. 

Pentru un grup cu potenţial competitiv ridicat şi 

comportament impulsiv, trebuie alese acele activităţi care să 

nu incite spiritul competitiv, ci mai degrabă colaborarea.

Factori disturbatori

Pentru asigurarea unei bune desfăşurări a activităţilor 

folosind metoda de Teatru Forum trebuie să ne asigurăm că 

totul se desfășoară în condiţii favorabile (mai multe detalii 

despre spaţiul de lucru în capitolul despre Cum se crează 

o echipă). Aici sunt incluse măsuri pentru asigurarea  unui 

spaţiu de lucru adecvat atât ca spaţiu pentru activităţi, cât şi 

ca spaţiu care să asigure siguranţa si binele tinerilor.

Alţi factori disturbatori pot fi  identifi caţi chiar în grupul 

de lucru. Participanţi care nu se supun regulilor de grup, 

violenţi sau ofensatori pot reprezenta o constantă distragere 

de la obiectivele sesiunilor. Facilitatorii trebuie să se asigure 

că acești participanţi nu vor deturna întregul grup de la bunul 

mers al sesiunilor.

Analfabetism

Analfabetismul nu reprezintă o barieră în lucrul cu 

metoda Teatru Forum. În acelaşi timp nici nu putem vorbi 

despre o legatură directă între analfabetism şi evoluţia şi 

performanţa benefi ciarelor în cadrul acestui tip de proiecte. 

Deși nu este o barieră, este o provocare. Tinerii care nu 

știu să scrie au nevoie de sprijin în completarea chestionarelor 

de feedback sau pentru exerciţiile care implică lucrul 

individual, în scris. De asemenea, o atenţie sporită trebuie 

acordată la prezentarea unor materiale scrise grupului de 

benefi ciari. Facilitatorii trebuie să se asigure că informaţiile 

sunt citite către toti membri grupului. Sunt cazuri în care 

discreţia trebuie să intervină în asistarea tinerilor analfabeţi, 

pentru a evita o situaţie de discriminare a celorlalţi membrii 

ai grupului capabili să scrie şi să citească.

Confi denţialitate

O regulă de bază este asigurarea confi denţialităţii 

informaţiilor pe care aceştia aleg să le facă cunoscute în 

cadrul sesiunilor de lucru (mai ales dacă este vorba despre 

tineri ca cei implicaţi în proiectul EXIT II). Fie că este vorba 

de informaţii privind motivele privării de libertate, detalii 

despre situaţia familială sau informaţii despre situaţia lor 

actuală, aceste informaţii trebuie protejate pentru a asigura 

securitatea fi zică și emoţională a lor. Contractul de valori 
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încheiat la începutul sesiunilor de lucru e bine să cuprindă și 

acest principiu, pentru ca întregul grup să respecte principiul 

confi denţialităţii și în afara sesiunilor de lucru, în special în 

cazul în care tinerii sunt implicaţi şi în alte activităţi împreună.

Interacţiunea cu persoanele din afara proiectului

Este important ca securitatea şi siguranţa tinerilor 

benefi ciari să fi e respectată în orice situaţie, şi cu precădere 

în contextul în care în proiect sunt implicate persoane noi, 

vizitatori ocazionali, tineri participanţi din afara grupului de 

lucru sau spectatori. Orice ieşire a tinerilor în afara spaţiului 

de lucru stabilit trebuie pregătită cu minuţiozitate, toate 

persoanele ce vor fi  implicate trebuie informate de specifi cul 

grupului de lucru ce urmează a le fi  prezentat. Astfel pot fi  

prevenite discriminarea şi manifestări ale prejudecăţilor ce 

pot aduce prejudicii benefi ciarilor noștri. 

Securitatea şi legalitatea organizătii oricărui fel de 

eveniment de ieşire în cadrul societăţii pentru tinerii 

benefi ciari sunt aspecte care trebuie considerate în perioada 

planifi cării proiectului. 

În cazul proiectului EXIT II, a trebuit să ţinem cont şi de 

regulile interne ale instituţiei partenere (ANP), la care ne-am 

aliniat și activităţile proiectului. Un exemplu în acest sens: la 

orice iesire din mediul de detenţie trebuie folosit transportul 

securizat şi în funcţie de numărul grupului, trebuie să fi e 

însoţiţi de ofi ţeri de pază.

Provocări întâlnite în alte proiecte

Echipa de facilitatori

Este de dorit să se înţeleagă între ei și să se pună de 

acord înainte de începerea unei activităţi de grup, să aibă 

roluri alternante, să nu fi e nici în acest caz, așa cum am 

punctat mai sus, problema unei competiţii, să își dorească să 

faciliteze și să lucreze cu diverse tipuri de grupuri. Cum am 

procedam noi în astfel de cazuri? Am întrebat în permanenţă 

care este stadiul echipei, cum și-au împărţit sarcinile, îi rugăm 

să completeze chestionare individuale despre activitate și le 

oferim des șansa la feedback și la consultanţă.

Joker

Se întâmplă ca cineva din echipă să își dorească să 

experimenteze acest rol, deși nu are încă abilităţi. Să îl 

susţinem să facă acest lucru este destul de difi cil deoarece de 

prestaţia lui depinde bunul mers al reprezentaţiei și degeaba 

avem o echipă dedicată dacă afi rmaţiile din timpul forumului 

dezarmează echipa de pe scenă. O altă situaţie așa cum am 

discutat și la capitolul Jokerul, este aceea când jokerul nu 

cunoaște piesa, nu a asistat la nicio repetiţie, poate fi  extrem 

de dezastruos pentru ca o va interpreta și el la o primă vedere 

fără să aibă un discurs pregătit. Putem evita aceste doua 

aspecte pregatindu-ne din timp și fără compromisuri. 

Actor problematic 

Se poate ca unul dintre actori să fi e extrem de 

imprevizibil la partea de improvizaţie și să nu ţină cont de 

indicaţiile jokerului, în acest caz îi oferim un rol care nu va 

presupune multă improvizaţie în timpul forumului în caz că 

nu avem mai mult timp la dispoziţie sau lucrăm mai multe 

exerciţii de improvizaţie unde îl antrenăm și discutăm cu el să 

lămurim situaţia.

Spațiu 

Dacă ne afl ăm într-un loc cu acustică slabă, echipa 

trebuie să fi e pregătită să vorbească tare pentru că publicul, 

dacă nu aude ce se întâmplă pe scenă, va renunţa la implicare 

și poate cu totul la piesă. Tot din același registru sunt și 

gradul de luminozitate și zgomotul. De pildă în cluburi erau 

anumite zone cu muzică sau meseni galagioși. De fi ecare 
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dată încercăm sa ne asigurăm că este un spaţiu cât mai bine 

delimitat. 

Intervenții problematice

S-a întâmplat de-a lungul pieselor noastre să întâlnim 

persoane care au intervenit și aveau probleme de înţelegere 

a piesei sau vroiau doar să facă show, au făcut intervenţii 

extrem de lungi,  au intervenit chiar și persoane cu probleme 

mintale care nu erau pregătite în acest gen de teatru (de 

precizat faptul că sunt organizaţii care au ca benefi ciari 

persoane cu probleme mintale și pun în scenă piese de Teatru 

Forum lucrând constant cu ei și pregătindu-i în avans). Este 

sarcina jokerului să intervină oportun pentru a aduce piesa 

pe cursul fi resc. Uneori poate fi  nevoie chiar și de pază.

Public refl exiv 

Acest gen de provocare nu se referă la faptul că nu ne 

dorim ca publicul să fi e unul care să analizeze și să gândească 

pașii de intevenţie, problema este atunci când despică fi rul 

în patru foarte mult insistând pe detalii nesemnifi cative, fără 

chiar să vină pe scenă. Preferă să comenteze de pe scaun. Este 

nevoie să spargem gheaţa: fi e reușim să aducem un spectator 

pe scenă, fi e jucăm piesa mai mult cu STOP, adică oprim și le 

cerem să spună ce gândește personajul, cum ar vrea ei vrea 

să gândească respectivul personaj  pe viitor, cum ar pune în 

practică.

Rolul provocărilor

Frumuseţea Teatrului Forum constă tocmai în multiplele 

faţete pe care le creează, în schimbările și transformările pe 

care le aduce.

În timpul unei reprezentaţii pe care am avut-o în 

Caravana de Teatru Forum, scena noastră era pe câmp, iar 

în faţă se afl a un dâmb (pe care stătea publicul nostru) și 

în același timp soarele care era la apus. Contactul vizual 

al actorilor și al Jokerului cu publicul este unul dintre cele 

mai importante, pentru a stabili o relaţie de încredere cu 

spectatorii. Cu toate acestea ne-a fost foarte greu să vedem 

ceva, din cauza soarelui puternic și astfel interacţiunea cu 

publicul a fost destul de anevoioasă. 

Credem cu tărie că o organizare bună, o atenție 

sporită la obstacolele cu care ne-am confruntat 

anterior, fac parte din asigurarea succesului și a 

satisfacției în munca noastră. 
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În acest capitol:

 » “Anturaj“

 » “Goana după vise“

 » “Copilărie pierdută“

 » “Omul cu visu’“

 » “Cât dai pentru 307?“

 » “Împreună?“

 » “Fă o diferență“

 » “Drumul vieții“
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Despre studiile de caz

Vă vom prezenta 3 scenarii de Teatru Forum generate în 

urma proiectului EXIT II, în cadrul penitenciarelor și centrelor 

de reeducare din România. Scenariile refl ectă modul 

de lucru, experienţa echipelor de proiect şi participarea 

benefi ciarilor în procesul de construcţie a pieselor de Teatru 

Forum. Modalitatea de prezentare și gradul de detaliere 

ale pieselor au fost diferite la fi ecare echipă și vom puncta 

câteva aspecte la fi ecare dintre acestea. Scenariile lasă mai 

mult loc improvizaţiei în privinţa replicilor în anumite cazuri 

sau urmăresc în primă fază, un schimb de replici stabilit. De 

precizat că sunt inspirate din povești reale ale celor care au 

jucat piesa și că le recomandăm a fi  folosite în situaţii de 

prevenire. Dezvoltarea acestor piese de teatru a constituit 

un proces continuu care se bazează și pe experienţa 

reprezentaţiilor și a soluţiilor propuse de spectatori.

Vom trece apoi la un alt registru și alte tipuri de 

întâmplări: piese realizate de către echipa de voluntari A.R.T 

Fusion pentru tineri din diverse comunităţi și un exemplu 

de piesă realizată de tinerii liceeni din cadrul Cluburilor de 

initiativa comunitara IMPACT în 2007.

„Anturaj”
Studiu de caz nr. 1 (2010, EXIT II) 

Tema: problema infl uenței anturajului

Personaje: 

 » Opresat – Adiță (15 ani)

 » Opresor – Șuviță (18 ani)

 » Aliat al opresatului – Mama, Angela (43 ani)

 » Aliat al opresorului – Piticu (17 ani)

 » Aliat al opresorului – Isabela (16 ani)

 » Personaj neutru – Vecina

Scena I 

 » Adiță, mama - Angela, Șuviță și Piticu

Mama și Adiţă cară lucruri de la camion în noul bloc 

unde s-au mutat. Mama este un pic bolnavă și scapa lucrurile 

din mână. Apare Șuviţă care întreabă ce s-a întâmplat, dacă se 

simte bine și se oferă să-i ajute. Îl cheamă și pe Piticu cu niște 

apă pentru Angela și apoi merg toţi să care lucrurile sus.

Scena II 

 » Mama, Adiță

Acasa la Adiţă. Mama, în timp ce face curat, îl intreabă 

cum mai merge cu școala. Adiţă îi spune ce note a mai luat. 

În timpul acesta sună la ușă Șuviţă și Piticu care o roagă pe 

Angela să-l lase pe Adiţă cu ei la fotbal și o asigură că n-o să fi e 

nicio problemă, că au ei grijă de el pentru că e nou in cartier.
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Scena III

 » Adiță, Șuviță, Piticu, Isabela

La terasă. De fapt, ei s-au dus să vadă meciul de fotbal 
la terasă, nu să joace. Adiţă pare puţin stigherit pentru că n-o 
mai minţise pe maică-sa până atunci, dar baieţii îl asigură că-i 
mare de acum și nu trebuie să mai stea sub fusta maică-sii. 
Apare și Isabela care pare încântată de noul venit și-i face ochi 
dulci. Șuviţă se duce să ia ceva de băut. Adiţă îi spune că n-are 
bani, dar Șuviţă spune că-i face el cinste. Când se întoarce 
Șuviţă, Isabelei îi sună telefonul și se ridică de la masă. 

Șuviţă observă că și Adiţă o place pe Isabela și-i dă 
sfaturi cum s-o cucerească, dar îi spune că este o fată scumpă 
de întreţinut. Cum Adiţă n-are bani, Șuviţă se oferă să-i dea 
cu împrumut pentru 2 săptămâni niște bani ca să-l ajute cu 
Isabela. 

Isabela revine și începe să discute cu Adiţă despre el. În 
timpul acesta, lui Șuviţă îi sună telefonul și pleacă împreună 
cu Piticu la o combinaţie.

Isabela îi zice lui Adiţă să meargă în alt loc mai fain pe 

care-l cunoaște ea.

Scena IV

 » Angela și vecina, Adiță

Cele doua discută la o cafea, o ţigară, un fursec despre 
greutăţile de zi cu zi, scumpiri și lipsa banilor. Apare Adiţă, 
care-i cere mamei bani aparent pentru școală, rechizite, 
fondul școlii. Mama îi spune că nu are de unde să-i dea. 
Lui Adiţă îi sună telefonul – e Șuviţă care îl așteaptă în faţa 
blocului să-i dea banii.

Scena V

 » Șuviță, Piticu, Adiță

Șuviţă și Piticu discută despre o combinaţie pe care o vor 

avea în noaptea aia. Se gândesc să-l ademenească cumva și 

pe Adiţă să-i ajute. 

Ajunge Adiţă, care spune că nu are de unde să-i dea 

datoria Șuviţă se ia tare de el și-i spune că va trebui să-i dea 

într-un fel sau altul banii până a doua zi dimineaţa, căci altfel 

va fi  rău. Și atunci se oferă chiar să-i propună cum să facă rost 

de bani și-i spune de combinaţia din seara respectivă. Adiţă 

ezită pentru că nu mai făcuse niciodată așa ceva și nu voia să 

o supere pe maică-sa. 

Șuviţă pleacă ameninţându-l că vrea banii până a doua 

zi.

Adiţă râmâne singur, gândindu-se la posibilităţi și în cele 

din urmă se decide să îl sune pe Șuviţă, spunându-i că îl va 

ajuta în seara aia.

Intervenții

 » Mama 

Intervenţia asupra mamei a vizat o schimbare a mamei-

prietenă în mama-responsabilă. Personajul a discutat mai 

mult cu opresatul atenţionandu-l asupra riscurilor vieţii din 

oraș. Încearcă să îl responsabilizeze în legatură cu alegerile pe 

care le face, își exprimă susţinerea (fi nanciară), dar în acelasi 

timp îi atrage atenţia asupra reponsabilitaţii lui de a-și face 

partea: de a se ţine de școală.

 » Isabela, aliat al opresorului

Publicul a intervenit schimbând radical acest personaj. 

Aliata opresorului intervine direct in relatia cu opresatul 

atentionandu-l in legatura cu riscul alaturarii gastii din cartier. 

Regretand faptul ca ea a facut deja acest pas, da exemplu 

propria ei evolutie negativa.
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„Goana după vise”
Studiu de caz nr. 2 (2010, EXIT II) 

Tema: trafi cul de droguri

Ionuţ, licean, 17 ani este în grija bunicului, deoarece 

ambii părinţi sunt la muncă în Spania. Într-o zi acesta vede o 

cameră video într-un magazin şi doreşte să o aibă.

Scena I

Ionuţ merge la bunicul care joacă şah cu un vecin 

de-al său şi solicită banii necesari achiziţionării camerei 

video. Bunicul, preocupat de joc,” îl trimite la plimbare” 

argumentându-i că banii trimişi de părinţi au fost cheltuiţi cu 

plata facturilor curente.

Scena II 

Ionuţ se întâlneşte cu trei prieteni şi le solicită ajutor 

fi nanciar pentru a-şi îndeplini visul. Prietenii nu-l pot ajuta, 

dar îi recomandă, la insistenţele acestuia, să ia legătura cu 

interlopul-cămătar George, afl at într-un club.

Scena III

Ionuţ merge la clubul indicat unde se întâlneşte cu ”un 

vechi amic” care îi facilitează intrarea în grupul de afacerişti. 

După o negociere şi un schimb de replici, Ionuţ acceptă să 

intermedieze un trafi c de „pastile” (droguri) în urma căruia va 

obţine banii mult doriţi.

Scena IV

Ionuţ se reîntâlneşte cu cei trei prieteni care sunt 

informaţi despre „realizarea” lui. În dezacord cu mijloacele 

folosite pentru obţinerea bunului dorit, cei trei se dezic de 

Ionuţ şi-l abandonează.

Scena V

Un monolog, gândurile lui Ionuţ vis-a-vis de prietenii săi 

şi de acţiunea sa, convingerea că a făcut ce trebuia.

Intervenții

Aliaţii opresatului, cei trei prieteni sunt schimbaţi pe 

rând pentru a-l susţine pe opresat în a-si urma visul, dar fără 

riscuri. Schimbarea a vizat atât propuneri de soluţionare a 

dilemei acestuia: cumpărăturile în rate, o slujbă part-time, să 

se împrumute la parinţii lor cât și o atitudine fermă în a nu a 

mai avea de a face cu el dacă se implică în activităţi ilegale.

Opresatul a fost înlocuit pentru a fi  mai deschis către 

soluţiile care i se ofereau și mai circumspect în privinţa 

ofertei opresorului. Atitudinea care i s-a imprimat a fost de: 

teamă-evitare a situaţiei riscante, insistenţa în a găsi soluţia 

împreună cu bunicul său, curaj în a expune activităţile ilegale 

în care putea fi  implicat.
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„Copilărie pierdută”
Studiu de caz nr. 3

Tema: Violenţa domestică

Personaje

 » Ştefan (opresat)

 » Avram – tatăl vitreg al lui Ştefan (opresor)

 » Ramona – mama lui Ştefan 

 » Cosmin – fi ul lui Avram şi al Ramonei 

 » colegi de clasă cu Ştefan care nu prea vin pe la 
şcoală şi au preocupări dubioase.  

Această echipă a preferat să scrie scenariul pe larg, cu 

replici cât mai exacte, însă noi vom păstra aceeași schemă 

de prezentare. Scenariul concret poate ajuta o echipă care 

nu reţine ideile principale și riscă să schimbe mereu sensul 

scenelor, poate uneori chiar și teme în sine. 

Scena I

 » În sufragerie - Ştefan (opresatul), Cosmin – aliat 
al opresorului, Avram (opresorul)

Avram stă la masă fumând şi cu o bere în faţă. Alături 

de el la masă stă Cosmin, fi ul acestuia. Apare Ştefan, care 

vine de la şcoală și cere tatălui bani pentru fondul de clasă. 

Acesta îl bruschează obligându-l să îi scrie tema fratelui său 

și jignindu-l la fi ecare pas, atît pe el cât și pe mama acestuia.  

Tatăl consumă mai multe beri și își laudă fi ul, pe Cosmin.

Scena II

 » În dormitor - Ştefan, Ramona (mama lui Ştefan)

Ramona calcă. Intră în cameră Ştefan, supărat 

povestindu-i comportamentul tatălui vitreg și nevoie lui de a 

duce bani la școală. Mama îi amintește ca datorită tatălui au 

un loc unde să locuiască și că de aceea îi ia toti banii de fi ecare 

dată, așa e soarta lor. În schimb îi dă niște bani din cei pe care 

îi păstrase pentru piaţă.

Scena III

 » În curtea blocului - Ştefan și Moromete, Dănuţ, 
Moţoc, Gix – colegi de clasă ai lui Ştefan

Toţi băieţii se salută. Moromete remarcă faptul că Ștefan 

arată destul de rău și cu imbrăcămintea, dar și cam palid și 

îi propune să muncească alături de gașcă pe timpul verii și 

nu numai. Protagonistul întreabă ce muncă ar putea face el, 

aceștia răspund vag că poate munci chiar și 2-3 ore pe zi, el 

spune că se va gândi serios și le mulţumește. Când Ștefan 

pleacă, Moromete zâmbește către gașcă spunând că pentru 

toate treburile murdare, ilegale, îl vor băga la înaintare pe 

acesta.

Scena IV

 » Din nou acasă - Ştefan, Ramona, Avram, 
Cosmin.

Ramona este într-un colţ al camerei, pe jos, plângând. 

Avram stă la masă cu „partenerul lui permanent” berea. 

Ştefan vine de la şcoală. O vede pe mama lui pe jos şi se 

îndreaptă spre ea. Aceasta plânge spunând că din nou a fost 

bătută, iar băiatul încearcă să îi ia apărarea, tatăl îi jignește. 

Apare Cosmin care a luat nota 10 pe tema făcută de Ștefan și 

este lăudat de tată, ca un exemplu, și spune ironic că trebuie 

să știi să te descurci. Cei doi, tatăl și fi ul, părăsesc scena. 

Ştefan se îndreaptă către mama lui și îi mărturisește că nu 
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mai suportă comportamentul tatălui, vrea să plece de acasă. 

Mama îl întrebă ce va face cu școala, iar el răspunde că are 

niște prieteni care îl vor ajuta, adică gașca cu afaceri ilegale 

de care el nu știe încă. Ştefan spune către sine că îi pare rău.

“ Omul cu visu’ ”
Studiu de caz nr. 4 (A.R.T. Fusion, 2006)

Omul cu visu’ a fost prima dată jucată la festivalul 

FânFest 2006 în varianta cu titlul Comentez, deci exist!. 

Schema scenică a fost realizată de grupul care a performat 

în cadrul festivalului. Vom prezenta în următoarele rânduri 

varianta care a fost jucată în proiectul pilot “Re-Creeaza 

ARTitudinea”, din octombrie-decembrie 2006.

Tema: lupta pentru împlinirea visurilor 
personale. 

 » Acţiunea are loc în Bucureşti.

Personaje

 » Opresat: Ana, studentă ultimul an; 

 » Opresor: Mătuşa Marinescu, 50 ani, directoare 
fi rma imobiliare;

 » Aliaţi ai protagonistei: mama ei şi o fostă 
profesoară;

 » Aliat al opresorului: Gabi, fratele Anei;

 » Personaje neutre: Olga, colega Anei şi Rareş, un 
amic foarte interesat de propria sa muncă de artist:

Scena I

 » Ana, Rareş şi Olga

Ana cu Rareş intră veseli la metrou Unirii aşteptând-o pe 

Olga să apară. Aceasta vine, se salută ironic cu Rareş şi începe 

să îi povestească Anei cum s-a decis să plece în străinătate 

şi că şi-ar dori tare mult să o ia şi pe ea. Ana ii povesteşte la 

rândul ei de visele pe care le are în legatură cu realizarea unui 

festival de artă underground. Olga nu o întelege şi o roagă 

totuşi să se mai gândească. Rareş este entuziasmat de idee 

şi începe să deruleze în minte împreună cu Ana pregătirile 

pentru festival. 

Scena II

 » Gabi, mama si mătuşa Marinescu 

Cântând, Gabi îşi amenajează magazinul său, pe care 

urmează să îl deschidă în curând. Apare mama într-un colţ şi 

îl priveşte cu mândrie, apoi intră să îl ajute. În timp ce mama 

se plânge de faptul ca nu e şi Ana să îi ajute (pentru că tot 

timpul e plecată cu treburi pentru festival), intră autoritară 

mătuşa Marinescu. Îi întreabă unde e Ana şi comentează 

aspru comportamentul ei, zicându-i surorii ei că trebuie să fi e 

drastică cu fata, că dacă ea nu se descurcă oricum o va lua ca 

secretară, “să se lase de prostii”. 

Scena III

 » Mama, profesoara, mătuşa si Ana la familia 
Munteanu acasa.

Mama discută cu fosta profesoară a Anei. Apare mătuşa 

Marinescu şi îi aduce la cunoştiinţă mamei că a rezolvat cu 

serviciul Anei. Mama nu ştie ce să zică, e un pic confuză. 

Matuşa este ironică cu profesoara. Ana apare acasă. Matuşa 

găseşte prilej să discute cu Ana şi să o jignească referitor la 
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preocuparile ei legate de festival, mamei i se face rău din cauza 

discuţiei celor două (uşor exagerat), iar Ana este acuzată pe 

nedrept că este numai vina ei că mama se simte rău.

Scena IV

 » Gabriel, Rareş şi Ana la magazinul de 
componente IT a lui Gabi (după 2 luni) 

Rareş la magazinul lui Gabi pentru a lua o memorie 

digitală. Discutia dintre Gabi si Rares atinge şi subiectul 

ANA; Gabi atrage atenţia acestuia să discute cu Ana să îşi ia 

un serviciu, mama lor e bolnavă şi că el şi-a făcut o afacere 

care în curând va merge singură. Apare şi Ana care pune 

accent pe faptul că e mai bine să stea lânga mama ei, să se 

facă secretară sau să plece în străinatate, pentru că nimic nu 

îi reuseste oricum; crede că şi-a propus mai mult decât putea 

duce şi visele nu se vor îndeplini niciodată. Ana arată clar că 

nu mai vrea să facă festivalul, iar Rareş nu o încurajează să 

continue, pierdut în detaliile lui tehnice.

Observaţii

La prima reprezentaţie din club B52 au fost prezenţi 

aproximativ 230 spectatori care au interacţionat foarte bine 

la piesă înţelegând mesajul. Cele mai multe intervenţii de 

înlocuire sunt asupra Olgăi si a mamei, apoi Gabi, Rareş şi mai 

puţin profesoara. 

Intervenţia la personajul Olga s-a concentrat asupra 

faptului că în perioada pâna va pleca în străinătate să fi e 

dispusă să o ajute la festival; mama a fost înlocuită şi nu s-a 

mai lăsat infl uenţată de sora sa, fi ind şi mai atentă la dorinţele 

copiilor; Gabi a devenit mai puţin egoist şi s-a gândit şi la visele 

surorii lui. A fost un caz când o fată din public nu a înţeles 

corespunzător mesajul, şi s-a urcat pe scenă în locul mamei, 

încercând să îl susţină şi mai mult pe Gabi (considerăm ca face 

parte din cazurile în care spectatorii doresc să facă <SHOW> 

sau au nevoie de mai multe detalii).

La reprezentaţia din Club A, publicul a dezbătut mult 

mai mult problema, fi ind ceva mai reticent în a urca pe scenă, 

dându-i astfel mai mult de muncă Jokerului. Cu siguranţă ne 

vom aminti de replica unei fete care l-a înlocuit pe Rareş şi 

a impulsionat personajul Ana spunându-i simplu: “închide 

ochii si visează sau deschide ochii şi visează”.

A treia reprezentaţie care a avut loc in Club B52 s-a 

dovedit a avea mari defi cienţe, piesa fi ind deja jucată acolo, 

publicul a fost în numar foarte mic. Experienţa a demoralizat 

pentru o vreme echipa, însă lucrurile au fost analizate şi am 

remediat situaţia, punctând aspectele pe care nu trebuia să 

le repetăm.

“Cât dai pentru 307?”
Studiu de caz nr. 5 (A.R.T. Fusion, 2006)

Piesa a fost creată şi reprezentată în cadrul proiectului 

pilot “Re-Creeaza ARTitudinea” din 2006. Am avut ocazia să 

jucăm de două ori în cluburi din Bucureşti şi am reluat-o în 

2007 în cadrul festivalului FanFest 2007. Grupul ţintă pentru 

această piesă este format mai ales din studenţi având în vedere 

că se adresează celor care locuiesc în cămine studenţeşti. Ne 

bucurăm să spunem ca a avut un mare succes şi credem că 

acest lucru se datorează în parte  compoziţiei scenariului care 

respectă îndeaproape structura Teatrului Forum. 

Tema piesei 

Obţinerea unui loc în cămin în schimbul plătirii de şpagă 

şi compromisurile derivate din această situaţie. Acţiunea are 

loc într-un cămin din Bucureşti.
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Personaje

 » Opresat: Mihai, student anul I, din provincie;

 » Opresor: şmecheru’ Luci Feratu, care ar fi  
trebuit să termine de mult facultatea, şi nu mai are 
drept să stea în cămin ; 

 » Aliaţi ai opresorului: Cerasela, prietena lui Luci 
Feratu şi administratora, tanti Aglaie, care lucrează 
de 20 ani în cămin;

 » Personaje neutre: femeia de serviciu - tanti 
Tanţa, o persoana din cămin şi Radu, colegul de 
cameră al lui Mihai;

 » Aliaţi ai opresorului: Monica - studentă la 
aceeaşi facultate cu Mihai, o bună prietenă a lui şi 
matuşa lui Mihai, bucureşteancă;

Scena I

Femeia de serviciu mătură şi are o discuţie cu Luci care o 

caută pe administratoră. Acesta o linguşeşte şi afl ă ce camere 

mai sunt libere, stabilind totodată cu ea cu ce preţ să le vândă 

celor care nu au fost repartizaţi în cămin. Se duce la el în 

cameră unde apare Cerasela care îl anuntă de un potenţial 

cumpărător, un alt “fraier”. Aşa ajunge Mihai la el, şi este 

păcălit să cumpere camera, Luci spunându-i că poate conta 

pe el pentru orice.

Scena II

Radu se joaca in continuu la calculator, iar Monica îl 

roagă pe Mihai să îşi facă petrecerea zilei de naştere la el în 

cămin. Apare şi Luci care le aminteşte că nimic nu se face făra 

el în cămin aşa că le planifi că el tot fără a-i lăsa pe aceştia să 

îşi spună părerea. Mihai se simte jenat faţă de Monica, dar îi e 

frică de Luci să nu îl lase pe drumuri.

Scena III

Petrecerea Monicăi este condusă de Luci după bunul 

plac, îşi cheama amici din anturajul său, iar petrecerea este 

un eşec total. O voce se aude nemulţumita din cămin din 

cauza zgomotului petrecerii, Monica este foarte supărată pe 

Mihai de dimineaţă, când apare şi Luci nervos ca i-a dispărut 

telefonul şi dă vina pe Mihai că l-a furat că doar e camera 

lui. Insistenţele lui şi ale Monicăi nu au nici un efect asupra 

opresorului care îi cere lui Mihai să plătească 20 milioane 

(2000 ron) în termen de două săptămâni.

Scena IV

Luci, Cerasela (într-un cadru în stânga), Mihai (în faţă), 

Monica şi mătuşa (cadru în spate pe scaune). Cerasela discută 

cu Luci aştepandu-l pe Mihai să plătească. Mihai o sună pe 

mătuşa lui cu gândul să meargă la ea să îi fure economiile, 

vorbeşte apoi şi cu Monica, aceasta încearcă să îl aducă pe 

calea cea bună, dar renunţă şi nu mai vrea să audă de el.

Observaţii

De fi ecare dată când a fost jucată, piesa a fost înteleasă 

foarte uşor de către public, confl ictul fi ind foarte clar 

conturat. Soluţiile cele mai evidente sunt acelea în care 

publicul intervine în locul persoanelor apropiate lui Mihai, şi 

nu renunţă uşor aducând tot felul de probe cum că acesta nu 

a furat, eliminând confl ictul.

De remarcat că nu au fost intervenţii la personajul 

administratorei deoarece există această rezistenţă că cei care 

lucrează de mult într-un post cu anumită infl uenţă nu pot fi  

înlăturaţi.

Piesa a fost un succes şi în cadrul festivalului FânFest 

2007, când intervenţiile au fost foarte prompte si realiste, 

publicul regăsindu-se uşor în situaţia creată.
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“Împreună?”
Studiu de caz nr. 6 (Club IMPACT Centru)

Ideea principală a piesei se bazează pe fapte reale. 

Experienţele copiilor de la club ne-au inspirat şi ne-au ajutat 

să ‘’încolţim’’ problema şi să îi dăm cât mai multe rezolvări.

Personaje

 » Opresor: Roşca junior;

 » Aliat al opresorului: Gogu;

 » Opresat: Alex 

 » Aliat al opresatului: mama lui Alex

 » Personaje neutre: Ţuca, Dr. Roşca.

Scena I

Piesa începe cu cei 4 colegi şi prieteni Alex, Roşca, Gogu, 

Ţuca în pauza de la ora 13.00, la şcoală. Roşca sugerează să 

chiulească, Gogu şi Ţuca îl aprobă însa Alex spune ca nu poate 

deoarce trebuie să-şi facă analizele şi are meditaţii la istorie 

(materie care îi trebuie la Academia de Poliţie). Până la urma 

Roşca îi promite lui Alex să vorbească cu tatăl lui (care era 

medic) să-i facă analizele pe gratis. Scena se încheie cu Roşca, 

Ţuca şi Gogu plecând.

Scena II

Tatăl lui Roşca o sună pe mama lui Alex, ca să vină la 

cabinet să discute despre analizele fi ului ei. Mama lui Alex 

ajunge la doctor iar Roşca, în urma ei, stă şi ascultă la uşa 

cabinetului. Doctorul îi dă vestea regretabilă mamei - că Alex 

este seropozitiv. Aceasta se sperie şi pleacă acasă. Roşca intră 

în cabinetul tatălui său şi presându-l îl face să mărturisească 

faptul că Alex este seropozitiv, încălcând astfel dreptul lui 

Alex la confi denţialitate.

Scena III

Scena a treia se petrece la Alex acasă, acolo unde băiatul 

afl ă rezultatul analizelor şi îşi exprimă dorinţa de a renunţa la 

Academia de Poliţie.

Scena IV

Scena a patra are loc la bar. Roşca împrăştie vestea ca 

Alex este ‘’sidos’’ şi le oferă prietenilor informaţii eronate 

asupra modului de transmitere a bolii. Alex apare şi observă 

comportamentul detaşat al prietenilor.

Scena V

În scena a cincea, Ţuca, nepăsătoare, îi spune lui Alex de 

ce toată lumea îl evită şi că vestea a pornit de la Roşca. Alex 

pleacă acasă foarte dezamăgit.

Scena VI

Ultima scenă se petrece la Alex acasă, unde discută 

împreună cu mama lui de spre situaţie. Totul se termină cu 

decizia gresita luata de Alex, anume renunţarea la visul lui, la 

școală si la prieteni.

Reprezentaţii

Numărul de participanţi a fost în medie de 40-50 de 

persoane. Piesa a avut o reprezentaţie la Constanţa plus încă 

trei la Timişoara. Grupurile au fost foarte diferite. Un grup a 

fost format din membri ai altui Club I.M.P.A.C.T., celelalte au 
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fost formate din diverși tineri liceeni. Toate grupurile au fost 

foarte active.

Cum a reacţionat publicul?

Spre uimirea unora, publicul format din adolescenţi 

mai ‘’rebeli’’ a fost cât se poate de deschis, dând răspunsuri 

foarte originale şi potrivite. De asemenea, intervenţiile lor au 

fost într-un număr mai mare decât ne aşteptam. La fi ecare 

reprezentaţie am rămas uimiţi de colaborarea publicului.

Ce-a fost greu, ce-a fost uşor

Punctele slabe pentru actori sau jokeri care pot fi  
menţionate se datorau ‘’fricii de scenă’’ şi emoţiilor. Ele se pot 
diminua prin practică, ceea ce s-a şi întâmplat.  

Însă în ceea ce priveşte punctele tari,  avem multe de 
menţionat: actorii au fost spontani, s-au adaptat exemplar 
în noile situaţii induse de public; au fost deschişi şi au 
încurajat publicul extrem de mult. Jokerul de asemenea şi-a 
îmbunătăţit toate abilităţile cu care a intrat în proiect şi a 

dezvoltat noi idei de interactiune cu publicul.

Ceva ce merită povestit:

Foarte mult ne-a placut când un tânăr a adăugat o nouă 

scenă piesei, scenă care a dus la soluţionarea problemei. 

De precizat că se poate admite o astfel de intervenţie dacă 

suntem pe fi nalul forumului. Nu recomandăm ca acest lucru 

să se întâmple fără să fi  parcurs scenele pregătite deja.

Sfaturi

 » în primul rînd să nu aveţi frică de scenă, şi ştim că 
este greu de controlat acest sentiment, aşa că dacă simţiţi 
această frică nu o negaţi, acceptaţi-o, pe scenă va dispărea 
singură, prin practică

 » să fi ţi foarte deschişi cu publicul şi să-i încurajaţi 
cât mai mult... 

 » să fi ţi voi înşivă foarte deschişi către orice 
sentiment pe care publicul prin intervenţiile lui vi l-ar 
putea crea pentru a putea înţelege şi apoi controla 
propriile reacţii – niciodată nu veţi putea anticipa orice 
posibilă intervenţie a publicului.

 » piesa este cu atât mai bună cu cât are priză 
mai mare la public... Ea trebuie creată pentru public. 
Acest aspect implică un efort consistent în cunoaşterea 
publicului căruia vă adresaţi ca o masură absolut necesară 
pentru toţi membrii echipei.

“Fă o diferență!”
Studiu de caz nr. 7 
(Club IMPACT New Generation, 2007)

Tema: discriminarea religioasă

Pentru a alege tema am făcut împreună un lung 

brainstorming şi am analizat fi ecare posibilitate de 

discriminare (rasială, de vârstă, HIV/SIDA, etc.) şi am considerat 

că o piesă de Teatru Forum ce are ca temă discriminarea 

religioasă ar fi  cea mai potrivită având în vedere că tinerii s-au 

mai întâlnit cu astfel de situaţii.

Personaje

 » Opresor: colega de clasă a opresatului.

 » Aliat al opresoarei (opresor secundar – uneori 
publicul se exprimă așa însă este un personaj ce 
poate fi  înlocuit): altă colegă de clasă cu opresatul

 » Opresat: este o adolescentă ce se mută cu 
mama într-un oraş “de la capătul lumii”. Din cauza 
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problemelor fi nanciare trebuie să se mute la o 
şcoală nouă; ea este şi de religie diferită faţă de 
colegii ei. Toate acestea reprezintă motive pentru a 
fi  discriminată de colegi.

 » Aliat al opresatei: coleg de clasă cu opresorul şi 
este singurul care îi ia apărarea fetei 

 » Mama: personaj conceput iniţial ca neutru, 
tinde să fi e un fel de opresor secundar.

 » Personaje neutre: profesorul de sport si un alt 
coleg de clasă

Despre piesă

Piesa abordează discriminarea religioasă. Personajul 

principal (opresatul) este o adolescentă, elevă al cărei tată 

a decedat, iar mama a decis să se mute intr-un oraş mai 

mic datorită problemelor fi nanciare. În oraşul cel nou fata 

merge la o nouă şcoală unde nu este acceptată din cauza 

faptului că este de o altă religie decât cea a majorităţii, iar 

asta o evidenţiază şi prin felul în care se îmbracă. Nici relaţia 

cu mama nu este una foarte bună, întrucâ aceasta este 

presată de faptul că trebuie să-şi găsească un loc de muncă 

pentru a putea supravieţui si nu mai are timp să se ocupe de 

problemele fetei.

Reprezentaţii

Piesa s-a jucat de patru ori. La prima reprezentaţie am 

avut în jur de 30-35 de participanţi care s-au implicat activ 

în rezolvarea piesei. La cea de-a doua au venit în jur de 50 de 

copii şi 4 profesori dar până la fi nalul piesei am rămas în sala 

20 de copii şi 1 profesor. A treia şi a patra reprezentaţie au 

decurs normal.

Publicul a reacţionat...participând şi implicându-se activ 

în găsirea de soluţii. Majoritatea spectatorilor au spus că au 

întâlnit o astfel de situaţie, însă au fost şi cazuri pentru care 

subiectul piesei era nou.

Puncte de refl ecție

Pentru actori credem că cea mai mare provocare a fost să 

fi e fl exibili şi să înveţe să se adapteze la schimbările propuse 

de public. Cel mai greu rol a fost fără îndoială cel al opresorului 

căruia uneori îi era foarte greu să accepte schimbarea. Pentru 

joker cel mai difi cil lucru a fost să înveţe cum să ţină în frâu 

publicul, subiectul fi ind unul foarte delicat.
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“Drumul vieții” 
Studiu de caz nr. 8 
(Caravana Teatru Forum, Pusta Vale, 2007)

Tema: abandonul școlar în comunități 
rome tradiționale

Personaje

 » Tatăl Patru (opresorul)

 » Fiul Rupi (opresat)

 » Mama lui Rupi (aliat al opresatului)

 » Prietenul lui Rupi, Gelu (aliat al opresatului)

 » Funcționarul public (neutru)

 » Soția functionarului - invatatoare (aliat al 
opresorului)

 » Vecina (neutră) 

Scena I

 » tatăl, mama, Rupi, Gelu

Rupi vorbește despre școală, taică-său despre faptul 

că trebuie să muncescă la cărămizi, Rupi îi zice mai departe 

că îi place când le citește învăţătoarea la școală...Taică-său îl 

repede și maică-sa încearcă să îl susţină că doar nu o fi  foc 

dacă o învaţa și el. Taică-său îi atrage atenţia iritat că nu îl 

crește profesorul. Se pune masa, tatăl accentueaza faptul 

că băiatul lui nu are nevoie de carte, trebuie doar să știe să 

muncească. Gelu e un exmplu care totuși poate.

Scena II

 » tatăl, mama, funcționarul public, Rupi

Funcţionarul public vine și îi propune lui Pătru să facă o 

lucrare bănoasă, vorbește cu copilul și afl ă ca îi place școala, 

e încântat, și o sună pe nevastă-sa care era învaţătoare în 

satul vecin, ea nu îi dă mare importanţă și precizează ceva 

mai problematic’ nu ar vrea să primească și copii romi, că e 

responsabilitate. Taică-său zice că fi i-său nu are timp, ca e 

departe școala și ar pierde timp până se duce și se întoarce...

așa că nu îi dă voie.

Scena III

 » tatăl, Rupi, Gelu, functionarul public

Funcţionarul public îl laudă pe Gelu că a intrat la liceu, 

că îi va merge bine și că este pe locurile pentru romi dacă a 

acceptat ajutorul lui. Rupi e foarte supărat, taică-său îl laudă 

pe Gelu și zice că fi ecare e la locul lui amintindu-i lui Rupi că el 

trebuie să muncească.

Scena IV

 » vecina, Rupi

După 5-7 ani, afacerea cu cărămizi nu mai merge, Rupi 

caută disperat loc de muncă, cere la vecina un ziar și încearcă 

împreună cu ea să citească, dar își dă seama ca nu are nici o 

șansă, își pune mâinile în cap și nu știe încotro să se ducă. 

Despre piesă

Piesa a fost construită în urma rapoartelor realizate de 

facilitatorii comunitari care au observat că problema principală 

este abandonul școlar și ca prim efect: imposibilitatea 

angajării pe viitor. Publicul s-a implicat ca la un spectacol, 

persoanele din public au înţeles piesa și nevoia de educaţie. 

Însă intervenţia echipei noastre în acest proiect a constat doar 
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în realizarea și livrarea piesei fără un follow-up. După această 

experienţă nu am abandonat acest scenariu, și împreună cu o 

nouă echipă de voluntari ART Fusion am adus mici schimbări 

conforme cu realitatea comunităţii în care urma să lucrăm cu 

Teatru Forum: Pătrăuţi, Suceava. Am lucrat timp de 6 luni în 

perioada 2007-2008 și ca rezultat principal am avut formarea 

unui club de iniţiativă comunitară al elevilor care realizau 

periodic acţiuni ecologice sau manifestări artistice. Practic 

comunitatea și-a dat seama că poate lucra împreună, părinţii 

prezenţi la piesă au realizat necesitatea educaţiei moderne 

pentru copiii lor, unii dintre ei spunând ca îi vor lasa la școală 

mai des.

Alte probleme abordate prin 
Teatru Forum

Alte piese dezvoltate de echipe de voluntari ART Fusion 

în cadrul unor campanii au fost: “Un’ te duci tu, Ano?” (2008, 

2009) - promovarea conceptului de voluntariat; “Verde STOP!” 

(2008) - problema curăţeniei pe plaje și în parcuri; “Think 

Outside the Box” (2007) - problema massmediei corupte; 

problema actelor de identitate și proprietate la romi (2007); 

“Fumuri” (2009, 2010) - problema dependenţei de tutun; 

“Pentru placă orice” (2010) - problema spaţiilor pentru 

sporturi urbane.

Pregatiţi-vă deci să fi ţi surpinşi și Teatru Forum 

vi se va părea fi resc!!! Cum? Prin multă practică, 

cercetare și analiză uneori, și iar practică.



Evoluția și 
principiile 

Teatrului Forum

Capitolul 13
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În acest capitol:

 » Relația cu teatrul clasic

 » Empatia și catharsisul în teatrul clasic

 » Constângerea prin tragedie

 » Teatrul Opresaților și sistemul Aristotelic

 » Direcții generale pentru Teatrul Forum
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Relația cu teatrul clasic

Teatru Forum a fost creat de Augusto Boal, făcând 

parte din creaţia sa mai amplă, Teatrul Opresaţilor. O parte 

importantă din a înţelege Teatru Forum, inclusiv cum trebuie 

să funcţioneze acesta și motivele pentru care îl faceţi, provine 

din relaţia sa cu celelalte forme de teatru.

Dacă mergeţi la o piesă de teatru, vă veţi așeza în public. 

Chiar dacă este vorba de o piesă modernă, cu publicul situat 

în mijlocul acţiunii, veţi sta în continuare în public, pentru că 

știţi sigur că sunteţi membri ai publicului. La televizor, așezat 

pe canapea sau pe fotoliu, sunteţi spectatori. Aceasta este 

o diferenţă-cheie între spectacole și spectacolele de teatru-

forum.

O mare parte din ceea ce înţelegem despre teatru se 

datorează lui Aristotel, fi lozoful grec, și documentului său, 

“Poetica”, în care sunt relatate descoperirile sale despre 

tragedia greacă, o formă foarte apreciată de teatru în Grecia 

antică. De fapt, Poetica lui Aristotel stă la baza a ceea ce știm 

despre structura clasică a piesei de teatru. Tot lui îi datorăm, în 

mare măsură, înţelegerea catharsisului, răspunsul emoţional 

și intelectual pe care îl avem ca spectatori la sfârșitul unei 

piesede teatru, al unui fi lm, etc. Catharsis este un alt concept 

important în ceea ce privește teatrul-forum.

Când spectatorii urmăresc o piesă 

de teatru, ating catharsis prin empatie, 

identifi cându-se cu personajele, în special 

cu protagonistul. Această relaţie, stabilită 

între fi ecare spectator și protagonist, 

îl face pe spectator să se simtă ca și când ar trăi el însuși 

experienţele respective, fără a fi  nevoie să le trăiască.

De reținut:

 » Augusto Boal a creat Teatru Forum ca ramură 

a Teatrului Opresaților, pornind de la lucrarea lui 

Paolo Freire, “Pedagogia Opresaților”

 » Teatru Forum are la bază teatrul clasic, 

dar scopul și modul de folosire pornesc de la 

diferențele față de acesta.

 » Formele de expresie în general, printre care 

și teatrul clasic, se bazează pe legătura empatică 

dintre spectator și protagonist.

Empatia și catharsisul în 
teatrul clasic

Când spectatorul își creează legătura cu protagonistul, 

renunţă la puterea sa de decizie, toate alegerile fi ind făcute 

de către protagonist. Spectatorul trăiește experienţele 

protagonistului, însă nu poate lua decizii în ceea ce le 

privește. Protagonistul ia deciziile, iar spectatorul simte ce 

simte și acesta, deci, în cele din urmă, protagonistul ajunge 

să ia deciziile în locul spectatorului.

În Grecia antică, spectatorii mergeau la piesele de teatru 

special pentru a trăi catharsisul. Acesta 

juca rol de purifi care emoţională, după 

aceasta putând să își trăiască vieţile mai 

obiectiv, fără obstacolele puse de emoţii. 

Purifi carea emoţională prin catharsis 

avea loc prin intermediul milei sau fricii, pentru 

că acestea nu erau emoţii nobile, iar cea mai bună cale de a 

Unica decizie pe care o poate lua 

spectatorul este cea de a rămâne sau 

nu în sală, însa în continuare nu este 

o decizie care infl uențează ceea ce se 

întâmplă în piesă.
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le trăi (și deci a le consuma) era în mediul sigur al tragediilor 

grecești.

În tragedia greacă, protagoniștii erau consideraţi oameni 

drepţi, cu excepţia unui defect tragic. Acest defect ajungea să 

fi e ceea ce îl distrugea pe protagonist până la sfârșitul piesei. 

În Oedipus Rex, Oedip este un domnitor corect, iubit de 

popor, un tată și un soţ iubitor, însă este foarte orgolios. 

Orgoliul său este defectul tragic, cel care îi provoacă 

declinul, și care îl oprește din a își da seama că molima care 

face ravagii în rândurile cetăţenilor este de fapt din vina sa. 

Refuză să creadă că și-a ucis tatăl și s-a căsătorit cu mama sa, 

în ciuda eforturilor de a preveni așa ceva. 

Pe măsură ce spectatorul se implică în acţiune prin 

empatie cu protagonistul, începe să simtă milă sau teamă, 

începând procesul de curăţare emoţională. Spectatorul simte 

milă faţă de Oedip, care este drept, pe care poporul îl place, 

care este un bun conducător, un bun tată, un bun soţ. Cu 

toate acestea, i se întâmplă lucruri rele.

De-a lungul piesei însă, Oedip începe să descopere că 

s-a înșelat tot acest timp, și că orgoliul său l-a oprit din a vedea 

adevărata problemă. Spectatorul, prin legătura empatică 

pe care o are cu Oedip, începe să observe ceea ce observă 

și Oedip, și totodată că prin legătura cu acesta ar putea să îi 

împărtăţească și defectul fatal, că ar putea la rândul său să fi e 

orgolios. Astfel, spectatorul începe să se teamă.

Pe măsură ce Oedip înţelege că ceea ce se întâmplă 

rău se întâmplă din cauza mândriei sale, spectatorul începe 

să își dea seama că propriul orgoliu ar putea fi  cauza unor 

întâmplări nefericite din viaţa sa. Spectatorul va dori deci să 

renunţe la orgoliu. Dacă există și alte emoţii ca mândria, care 

ar putea atrage întâmplări neplăcute, spectatorul va vrea să 

renunţe și la aceasta.

De reținut:

 » În teatrul clasic spectatorul simte ce simte 

și protagonistul, fără a putea decide  însă cum să 

acționeze acesta.

 » Ca rezultat, revelațiile și concluziile protago-

nistului sunt transferate în viața reală a spectato-

rului.

Constrângerea prin tragedie

Augusto Boal, iniţiatorul Teatrului Forum, numește 

acest sistem, bazat pe catharsis și relaţia de empatie, sistemul 

aristotelic de constrângere prin tragedie. Principalul motiv 

pentru care este considerat un sistem de constrângere 

este faptul că folosește manipularea pentru a funcţiona. 

Sistemul de constrângere îl convinge pe spectator că ceea ce 

se întâmplă protagonistului se întâmplă și lui. În același fel, 

toate deciziile pe care le ia protagonistul sunt luate în locul 

spectatorului, care nu poate infl uenţa ceea ce i se întâmplă 

prin protagonist.

În Grecia antică, precum și în alte teatre din istorie, 

personajele de pe scenă nu sunt oameni obișnuiţi. Oedip era 

rege, Hamlet era prinţ, și în general personajele de pe scenă 

erau într-un fel sau altul superioare omului de rând. Deci, pe 

lângă faptul că protagonistul lua decizii în locul spectatorului, 

le lua din poziţia unui aristocrat în locul unui om de rând. Boal 

consideră că astfel se promovează subversiv ideea generală a 

luării deciziilor de către aristocraţie în locul populaţiei.

Motivul pentru care emoţiile erau considerate 

periculoase, spune Boal, este că prezenţa lor în exces ar fi  

putut ameninţa stabilitatea statului. Toată lumea își dorește 

să fi e fericită, însă fericirea profundă este rareori atinsă. O 

combinaţie de tristeţe și furie, de exemplu, putea atrage 

situaţii difi cile pentru cei de la putere, poate că acești oameni 

triști și furioși ar fi  putut începe o revoluţie. Aristocraţia 

încuraja deci purifi carea emoţională prin catharsis pentru 
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a menţine stabilitatea socială. Mai mult, consideră Boal, îi 

bombardau pe oamenii de rând cu propriile valori și decizii, 

neadaptate vieţii ca om de rând.

De reținut:

 » Prin catharsis, spectatorii reacționează prin 

intermediul protagonistului la propriile sentimente 

negative, eliminând nevoia de a reacționa în viața 

reală.

 » Augusto Boal consideră că teartul clasic poate 

fi  folosit ca mijloc de manipulare și, mai mult, că în 

trecut chiar a fost folosit pentru a menține echili-

brul politic.

Teatrul Opresaților ca reacție 
la sistemul aristotelic

În teatrul clasic catharsisul, care are ca scop purifi carea 

emoţională, se întâmplă printr-o relaţie empatică între 

spectator și protagonist. Ca rezultat, spectatorul are iluzia că 

ceea ce se întâmplă protagonistului i se întâmplă și lui, fară să 

poată acţiona, însă. De-a lungul istoriei, 

acest sistem a fost folosit pentru a 

păstra controlul asupra situaţiilor sociale 

prin secarea de emoţii a unei populaţii 

care altfel ar fi  avut potenţialul de a acţiona. Acest 

sistem, originar în tragedia greacă este numit de Augusto 

Boal sistemul aristotelic de constrângere prin tragedie.

Ca reacţie la acest “sistem de constrângere”, Boal a 

creat Teatrul Opresaţilor. Acesta dă spectatorilor, consideraţi 

opresaţi, abilitatea de a își crea propria artă, descoperindu-se 

astfel pe sine. Studii mai recente arată că, într-adevăr, a oferi 

oamenilor posibilitatea de a crea propria artă încurajează 

exersarea unor părţi din mintea acestora, care altfel ar fi  putut 

rămâne nefolosite. Creând artă, oamenii învaţă să observe 

lumea din jur din mai multe puncte de vedere, precum și să 

exprime în diferite feluri ceea ce văd. În contextul Teatrului 

Forum, abilitatea de a observa și de a se  exprima ajută la 

găsirea soluţiilor pentru situaţiile de opresiune.

Boal a preluat de la Paulo Freire principiile din „Pedagogia 

celor Opresaţi”. Această publicaţie a apărut în Brazilia anilor 

’60 și a fost foarte controversată, la acel moment fi ind centrată 

pe relaţia colonist-colonizator. A stat la baza alfabetizării 

maselor și avea 3 principii pe care se fundamenta: 1) faptul 

că nu ne lăsăm sa fi m liberi; 2) cei care învaţă nu sunt tabula 

rasa, niște sertare care așteaptă să fi e umplute cu informaţie, 

ci trebuie sa fi e conștienti de părţile incomplete și să lupte 

pentru a fi  umani; 3) dialogul este propus ca salvare.

Boal a creat astfel un teatru eliberator în care nu se mai 

deleagă puterea unui personaj, publicul își asumă în mod real 

rolul. El ne îndeamnă să ne cunoaștem corpul și să îl facem 

mai expresiv. A lucrat cu acest tip de teatru în sistemul de 

detenţie și a dezvoltat programe de teatru forum în închisori 

din Londra și în America Latină. Într-una dintre povestirile 

sale îţi amintește de apropierea care s-a creat între gardieni și 

persoanele lipsite de libertate. Deţinuţii jucau o piesă despre 

dreptutrile omului și erau însoţiţi la 

locurile de desfășurare de către gardieni. 

Aceștia din urmă au recunoscut la 

sfârșitul reprezentaţiilor că nu au inteles 

nimic din drepturile omului, dar că 

au înţeles că suntem toţi oameni, de fapt au înţeles acel 

sentiment al respectului profund.

În timpul procesului de construcţie a piesei, Boal 

și actorii săi găseau un grup oprimat cu care să lucreze. 

Împreună jucau jocuri specifi ce teatrului, jocuri care îi ajutau 

“Acțiunea de a transforma are efect și 

asupra celui care transformă.”

Augusto Boal, din “Estetica opresaților”



118

Ghid de Teatru-Forum

pe opresaţi să își cunoască mai bine corpurile, deci să le 

folosească în feluri noi. Aceste jocuri îi ajutau și pe actori să 

stabilească o relaţie de egalitate cu opresaţii; fi ecare este 

un artist. Fiecare are posibilitatea de a exprima ceea ce au 

observat. Conceptul de bază al teatrului este abilitatea de a 

îi observa pe ceilalţi și pe noi înșine în acţiune.

Lucrând cu opresaţii, actorii trebuie să afl e care sunt 

situaţiile de opresiune cele mai comune. Pe baza acestora 

creau apoi piesa de Teatru Forum, arătând situaţia de 

opresiune și jucând-o în faţa celor oprimaţi. La fi nal, Jokerul, 

persoana care facilitează procesul de Teatru Forum, întreabă 

publicul (compus din persoane opresate în realitate) dacă 

sunt de acord cu fi nalul. De cele mai multe ori, publicul 

răspunde că nu.

Boal era de părere că trebuie mers mai departe de 

acest răspuns din partea publicului. Trebuia găsită o cale de 

a contrazice sistemul aristotelic prezentat la început, trebuia 

ca opresaţii reali să aibă un cuvânt de spus și vizavi de ce 

se întâmplă pe scenă. De aici, reluarea piesei, de această 

dată publicul putând să oprească acţiunea de pe scenă și 

să schimbe ceea ce se întâmplă. Catharsisul este în acest fel 

eliminat.

În Teatrul 

Forum, spectatorii 

nu mai formează 

o relaţie de 

empatie cu 

protagonistul . 

Aceștia au acum 

ocazia de a fi  ei înșiși protagonistul, schimbând cursul 

piesei după propria dorinţă, cea de a învinge opresiunea. 

Catharsisul nu poate avea loc dacă spectatorul nu este 

dispus să rămână pasiv, lăsând lucrurile să i se întâmple prin 

intermediul protagonistului. Teatru Forum nu se bazează pe 

catharsis sau pe constrângere, ci pe a îl lăsa pe spectator să ia 

propriile decizii.

De reținut:

 » Teatrul-forum se bazează pe luarea deciziilor 

de către spectatori.

 » Prin recâștigarea puterii de decizie se elimină 

catharsisul

Direcții generale pentru Teatru 
Forum

Pentru ca Teatrul Forum să funcţioneze trebuie 

respectate câteva direcţii. În primul rând, partea de forum 

este tot teatru, deci atunci când spectatorii vor încerca să ofere 

soluţii, trebuie să o facă pe scenă. Forumul nu este destinat să 

fi e o discuţie sau o dezbatere, ci o reproducere a posibilelor 

soluţii. Jucându-le, spectatorii se pregătesc pentru a face faţă 

opresiunii, aplicându-le în 

viaţa reală. Respectiv, toate 

discuţiile au loc pe scenă.

Teatrul Forum nu poate 

fi  folosit pentru a promova o 

idee anume. A face asta l-ar 

transforma în propagandă, 

care este o formă de 

opresiune. Prin Teatru Forum nu trebuie promovată agenda 

unei persoane sau a unui grup, ci trebuie creată o agendă 

comună a spectatorilor. Se creează astfel un dialog de idei, 

în care fi ecare își poate spune punctul de vedere. Aici își are 

originea și faptul că soluţiile propuse trebuie aprobate de 

public.

Scurtă biografi e Augusto Boal:
1971 – regimul militar în Brazilia, A. Boal a fost răpit și exilat în Argen-tina 
1973 – a început să lucreze la dezvoltarea Teatrului celor Opresați anii ’80 – deschide centre de Teatrul celor Opresați în Franța1981 – Festivalul Internațional al Teatrului celor Opresați1986 – întors în Brazilia înfi ințează noi centre și folosește teatrul legis-lativ (din 40 legi dezbătute, 13 sunt aprobate)
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Nu în ultimul rând, Teatru Forum este în continuare o 

formă de teatru. Soluţiile prezentate nu se transferă automat 

în viaţa cotidiană, și nu există o garanţie asupra faptului că ele 

vor funcţiona. Teatru Forum nu este deci un remediu rapid 

pentru probleme. Ceea ce oferă Teatru Forum este ocazia de 

a crea. 

Grupurile de oameni oprimaţi pot crea soluţii, face 

observaţii și încerca soluţii într-un mediu sigur și care oferă 

susţinere. Creând, observând și încercând, persoanele 

opresate exercită drepturile pe care le au ca artiști și, mai 

important, ca indivizi.

De reținut:

 » Spectatorii pot propune soluții doar arătându-

le pe scenă.

 » Teatru Forum nu este un instrument de 

promovare al unei idei, ci un mediu de discuție și 

practică pentru spectatori.

 » Teatru Forum nu oferă soluții în sine, ci opor-

tunitatea de a le găsi și încerca

“Teatrul-forum este o repetiție 

pentru viață.”

Augusto Boal
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Capitolul 14
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Despre lucrul cu grupuri 
dezavantajate

Când lucrezi cu grupuri dezavantajate poţi avea impresia 

că s-au născut două lumi separate şi convienţuiesc în paralel 

cu reguli diferite şi fără şanse de întregire. Ai nevoie de timp 

să cunoști comunitatea îndeajuns încât să comunici și să te 

asiguri că mesajul și efortul tău nu au fost recepţionate ca 

fi ind agresive. 

Am învăţat că o comunitate dezavantajată nu trebuie 

să fi e recunoscută ofi cial de vreo instituţie, trebuie doar să 

analizezi, sa fi i atent și să înveţi să cunoști o problemă de natură 

socială atunci când există. Pe de altă parte unele grupuri 

dezavantajate sunt la polul opus, chiar instituţionalizate, 

cu o birocraţie puternică și aparent mai greu de lucrat cu 

ele. În E.X.I.T. II ne-am îndreptat atenţia către o categorie 

marginalizată și pe lângă eforturile lăudabile ale educaţiei 

formale, noi am propus un model de acţiune ce poate facilita 

şansa de reintegrare a tinerilor deţinuţi în societate. Mai mult, 

considerăm că aceste persoane, prin exerciţiu constant cu 

Teatru Forum, vor reuși își dezvolte acele abilităţi pentru a lua 

decizii mai bune pentru viaţa lor și a celor din jur. 

Dezvoltarea unui proiect de Teatru Forum pentru tinerii 

privaţi de libertate nu este lipsit de provocări, dar poate genera 

rezultate satisfăcătoare cu benefi cii atât imediate, cât şi pe 

termen lung. Trebuie lucrat atât cu persoana dezavantajată 

cât și cu societatea pentru a înţelege motive, modul de viaţă, 

eforturile de cooperare în ambele părţi. Treptat dispare 

sentimentul de lumi diferite. Ca în orice proces social, punem 

comunicarea la bază, iar în contextul unei piese de Teatru 

Forum vine în mod natural şi necesar pentru rezolvarea 

confl ictului central al piesei. Publicul şi deţinuţii, în cazul de 

faţă, au avut ocazia să intre într-o interacţiune pozitivă cu 

un scop comun: susţinerea opresatului pentru infl uenţarea 

unei decizii benefi ce pentru viitorul lui. Au repetat nu numai 

modele de acţiune, ci au repetat și cum pot ei comunica sau 

colabora împreună.

Cu toţii realizăm că numai când luăm atitudine 

putem infl uenţa deciziile altora şi mai ales, că tocmai forţa 

de a acţiona conform acestor principii vizează adevarata 

schimbare. Dinamica creată de aceste schimbări individuale 

prin conștientizarea propriilor acţiuni reprezintă forţa din 

spatele metodei de Teatru Forum. 

Vă propunem să încheiem ca la o piesă de teatru forum, 

cerând concluzii din public. Acestea aparţin celor care au 

lucrat sau încă lucrează cu această metodă: facilitatori, jokeri, 

opresori, opresaţi, coordonatori de proiecte. Experienţa 

noastră în Teatru Forum continuă, e doar la început de drum.

Lelia Ruse – Facilitator Găiești Proiect 
“EXIT II”

“A fost ceva inedit să lucrez în penitenciar. Nu cred că 

acești tineri erau lipsiţi de abilităţi, ci de controlul asupra lor. 

Am descoperit în acest centru copii foarte talentaţi, dar care 

nu erau atenţi în jurul lor, nu îşi dădeau seama că jignesc 

uneori prin uşurinţa cu care ei înţeleg lucrurile.” 

Liana Chiroiu – Facilitator Buziaș Proiect 
“EXIT II”

“Am avut parte de o experienţă completă: am avut 

ocazia să interacţionez cu oameni interesanţi, dar cel mai 

important aspect, cel care face ca toată această experienţă să 

își conserve farmecul, este sentimentul pe care îl acumulezi 

în urma interacţiunii cu tinerii, cei care și-au împărtășit 

experienţele de viaţă cu noi și care au păstrat ceva după ce 

proiectul a luat sfârșit.”
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Iulia Sara - Facilitator Tg Mureș Proiect 
“EXIT II”

Am invăţat multe în acest proiect. Mi s-a confi rmat încă 

o data că echipa (de facilitatori) contează foarte mult, că 

obiectivele pot fi  implementate doar dacă ele există şi sunt 

agreate de toţi membrii echipei. Cred cu adevarat că punctele 

de intervenţie (facilitatori, asistenţi sociali) fac diferenţa 

pentru ca aceşti tineri să fi e reabilitaţi. Potenţialul lor este 

existent şi foarte real, trebuie creat contextul în care acesta 

să fi e gestionat! Nu cred că avem nici o scuză, ca societate, 

instituţie (penitenciar / centru), comunitate să ne scuzam că 

aceşti tineri nu se reintegrează social.

 Proiectul este fascinant pentru mine! Tinerii benefi ciari 

au făcut paşi mari, datorită metodei teatru foum – 

dimensiunile de implicare, participare activă, responsabilizare, 

împuternicire pe care teatru foum le-o adduce, au făcut ca 

aceştia să ajungă să comunice, să aibă o atitudine deschisă 

faţă de programele de reeducare în care sunt implicaţi, să işi 

dorească să se implice în continuare în astfel de programe, să 

devină responsabili când vine momentul propriei implicări, 

să işi dorească să devină mai buni.

Pe de cealaltă parte, a sensibilizării şi luării de atitudine 

din partea spectactorilor participanţi în proiect, feedback-

ul a fost unul de tip “WOW”! Majoritatea tinerilor care au 

intervenit în piesele de teatru forum prezentate şi care au 

asistat la aceste reprezentaţii au devenit mai conştienţi de 

propriile roluri în diversele contexte sociale unde activează, 

au conştientizat faptul că a lua atitudine este ceva normal şi 

necesar pentru a infl uenţa situaţii sociale sensibile.

Alina Iordache – Facilitator Găieşti 
proiect EXIT II

O experienţă ciudată, şocantă, unică. Adolescenţi puerili, 

adolescenţi părinţi, adolescenţi care au ştiut ce vor sau li s-a 

spus, care au dus o viaţă dură, neşcoliţi, needucaţi, păcăliţi de 

adulţi şi înşelaţi de cei dragi. Să lucrezi cu ei a devenit treptat 

mai uşor şi mai frumos, să le afl i poveştile multora din centru a 

fost şocant, dar am înţeles cât de importantă a fost experienţa 

pentru noi şi pentru ei când ne-am văzut feţele mulţumite la 

sfârşitul reprezentaţiilor.

În centru erau o mulţime, noi am format un grup şi 

i-am ajutat pentru a-şi însuşi caracteristicile unui grup, 

învăţând treptat să se ajute, să se asculte, să aibă încredere 

unii în ceilalţi, să aibă opinii personale fără să le fi e frică să 

le mărturisească, că dacă vor, pot. Prin procesul de creare al 

scenariului am analizat poveştile lor cu rele (mai mult) şi bune 

(dacă au existat). Reprezentaţia la liceu le-a arătat o altă faţa 

a lumii de afară, cum oamenii percep situaţia respectivă şi că 

există întotdeauna soluţii alternative, iar calea cea mai uşoară 

nu e neapărat şi cea mai bună.

Carmen Dumitrașcu – Facilitator proiect 
EXIT II, Tg. Ocna

Proiectul a fost o şansă dosebită pentru a descoperi o 

nouă latură a elevilor. Datorită teatrului forum, facilitatorii şi 

elevii şi-au imbunătăţit comunicarea. De aseamenea, prin 

acest proiect, am îmbunătăţit munca în echipă şi i-am facut 

pe elevi să aibă încredere în ei înşişi, dar totodată să realizeze 

cât de importantă e încrederea în partener.

În primul rând, acest proiect a atins o latură a vieţii 

majorităţii tinerilor participanţi. Aceştia au avut şansa să-şi 

revadă greşeala, să descopere mijloacele cu care ar fi  putut 

evita-o şi de asemenea alte căi de urmat pentru a nu o repeta 

sau, după caz, a nu ajunge să o săvârşească. Totodata, tinerii 

implicaţi şi-au dezvolatat inventivitatea. Fiind angrenaţi în 

acest proiect, ei au realizat cât de important este să încerci să 

găseşti soluţii corecte în a-ţi rezolva propriile probleme, dar 

mai presus de orice, cât este de important să nu fi i indiferent 

la problemele celor din jur.
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Cosmin Saic – voluntar Tg Ocna proiect 
EXIT II 

Exit II a fost o oportunitate deosebita de a simţi că fac 

ceva important. Ţinând cont de timpul petrecut de mine în 

detenţie, rolul de facilitator a fost mult mai uşor, ştiind deja 

cum să interacţionez cu minorii, dar şi o bucurie sufl etească 

imensă. Am văzut cu ochii mei că sunt tot timpul copii care 

merita atenţie şi în acel mediu.

Punerea minorilor în situaţia de a lucra în echipă, a făcut 

clar o diferenţă între participanţi. Am revenit după ceva timp 

în Centrul Tg. Ocna, cu prilejul unor alte activităţi şi i-am văzut 

pe foştii actori mai prietenoşi între ei, unii chiar se apelau 

cu prenumele, nu cu numele sau porecle nepotrivite. De 

asemenea, i-am văzut ca fi ind mult mai receptivi şi bucuroşi 

de activităţi non-formale: toţi din echipa întrebau dacă şi 

când mai facem Teatru Forum.

Adrian Olteanu, voluntar ART Fusion, 
despre rolul Jokerului

Teatru Forum are multe secrete pentru cei care n-au 
încercat încă rolul de Joker. Ca Joker, am înţeles cu adevărat 
cât de important e să dai încredere oamenilor din public, cât 
și actorilor. Acest rol m-a provocat să descopăr publicul mai 
mult, să văd reacţiile oamenilor și să-i provoc la rândul meu 
să urce pe scenă.

Ana-Maria Grădinariu, voluntar ART 
Fusion, despre rolul Jokerului

Teatru Forum fără joker nu e Teatru Forum. Să fi u joker 
a fost una dintre cele mai interesante experienţe de când joc 
în piese de Teatru Forum pentru că eu eram “conducătorul 
jocului” și îi ajutam pe cei din public să ajungă să recunoască 
o problemă prezentă de cele mai multe ori și în viaţa lor. Ca 
joker ai șansa să fi i câte puţin din fi ecare personaj din piesă, 
dar în același timp te și provoacă să nu fi i părtinitor faţă de 

vreunul din ele. Ca joker simţi profund cum vibrează publicul, 
interacţionezi cu el direct. Este extraordinar atunci când vezi 
că un public reticent și sceptic, sau poate și timid, ajunge 
să își exprime ideile și să își joace propunerile ca rezultat al 
încurajărilor și întrebărilor puse de tine. Jokerul are un rol 
foarte puternic și complex și tocmai de aceea îmi place 

să-l joc.

Tudor Marciu, voluntar ART Fusion, 
despre rolul Jokerului

A juca rolul unui personaj permite purtarea “măștii” 
acestuia, ascunzând astfel părerile, trăirile sau chiar 
eventualele vulnerabilităţi ale actorului. Jokerul, prin contrast, 
poate fi  doar sincer, și este imperativ să fi e el însuși, autentic și 
descoperit. Dintre toate rolurile pe care le-am încercat într-o 
piesă de Teatru Forum, cel al Jokerului este în continuare cel 
care îmi dă cele mai mari emoţii. 

Paleta de difi cultăţi este una extrem de variată, 
conţinând toate categoriile imaginabile de provocări: morale, 
intelectuale, practice, emoţionale, etc. De la sarcina complexă 
de a conduce discuţia fără a o infl uenţa și până la prozaicul 

efort de a citi fără ochelari reacţiile publicului, rolul de Joker 

a reușit mereu să gasească ceva nou cu care să mă surprindă.

Cristina Comerzan, voluntar ART Fusion, 
despre rolul opresatului

Experienţa traită ca personaj principal, în speţă, 

opresată, e destul de diferită ca atunci când am jucat ca 

aliat sau personaj neutru. Însă, pe măsură ce piesa capătă 

alt contur acţional și emoţional prin intervenţia publicului, 

personajul meu e mai plin de viaţă, are alte atitudini, mai 

adaptative. În bătălia mea cu opresorul m-am simţit cum 

mă apropii de natura umană a noastră, comună. Cea care 

e dincolo de ce părem a fi . Opresatul, la sfârșitul piesei 

modifi cate de public...e capabil să se facă ascultat...să-și vadă 
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și să-și folosească resursele interioare, dar și pe cele oferite de 

cei din jur. 

Oportunităţile de a juca în piesele de Teatru Forum mi-

au adus darul cunoașterii și acceptării mele cât mai complete. 

Și mai e un benefi ciu enorm. O echipă care să vadă, să asiste 

și să încurajeze acest proces atât la mine, cât și la membrii ei. 

Eugen But, voluntar ART Fusion, despre 
rolul opresorului

“Rolul de opresor nu este unul ușor, trebuie să menţii 

o atitudine cu care de multe ori tu ca om nu ești de acord 

și nu vei fi  niciodată, iar atitudinea ta de opresor trebuie să 

fi e credibilă pentru a face publicul să înţeleagă situaţia de 

pe scenă. Încă de la prima piesă de Teatru Forum jucată mi 

s-a atribuit acest rol, și mi-a plăcut cumva; cine nu vrea un rol 

negativ măcar o dată în viaţă. După un timp, am înţeles de ce 

s-a stabilit ca eu să fi u opresor, aveam tendinţa să fi u opresor 

în viaţa cotidiană, dar nu pentru că doream asta, ci pentru că 

nu îmi dădeam seama, iar când am realizat asta am înţeles de 

fapt cum stă treaba cu opresiunea; de atunci sunt mai atent la 

ce spun, ce fac, cât de mult atrag atenţia asupra mea.”

Vali Dițulescu, voluntar ART Fusion, 
despre rolul opresatului

În echilibrul care se creează între personajele unei piese 
de Teatru Forum, scenariu, public, spaţiu de joc, dinamica 
dintre opresor și opresat își pune o amprenă puternică. 
Aproape indiferent de echipa cu care am creat piese de Teatru 
Forum, întotdeauna au existat crăpături în linia textului, a 
mișcării scenice, a dezvoltării personajelor. Din acest motiv 
devine foarte ușor să dau un colorit opresatului compatibil cu 
nevoile publicului, în ideea de a ţine publicul viu, fără riscul 
de “juca publicul” intr-un mod disruptiv scopului Teatrului 
Forum.

George Luca, voluntar ART Fusion, 
despre rolul opresorului

“Cred ca opresiunea “pur sânge” nu poate fi  ilustrată într-o 
piesă de teatru forum dacă te hotărăști să fi i “omul rău”. Este 
mai mult un rezultat al convingerii că tu, în calitate de opresor, 
știi mai bine ce trebuie făcut, mai ales în situaţiile în care alţii 
trebuie să facă ceva, iar cuvântul tău are greutate. 

Să fi i opresor pe scenă cere convingere și naturaleţe, 
dar și dorinţa de putere. Să opresezi pe cineva într-o piesă, cu 
roluri determinate, nu e greu. Să o faci dintr-o convingere auto-
impusă, cu fermitate, ironie și stăpânire de sine, e o provocare. 

Daca reușești să te ridici la nivelul provocării, afl i de-
abia la fi nalul piesei, când publicul îţi dă de înţeles că s-a mai 
întâlnit cu alţii ca tine peste tot, că ești comun în opresiunea 
ta, și nu extraordinar, că ai exprimat idei fi xe, dar și că ai slăbit 
opresiunea când calitatea argumentelor și presiunea celor din 
jur ţi-au arătat că poate te înșeli, sau că ai fost enervant prin 
argumente și tonul vocii, dar verosimil și fi resc. Dacă smulgi și 
niste zâmbete, poţi apoi să te întorci mulţumit la o existenţă 
echilibrată, în care știi că liberul arbitru dă lecţii mai importante 
decât un drum riguros îndrumat pentru altul, oricât de bune 
ţi-ar fi  intenţiile.” 
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 » Aliat al opresatului - personaj pozitiv, care încearcă să 

lupte împotriva situaţiei de opresiune, dar nu reuşeşte să-şi 

afi rme punctul de vedere; de obicei este construit incomplet 

pentru a putea fi  înlocuit de spectatori

 » Aliat al opresorului – personaj care întreţine situaţia 

de opresiune, dar care nu are o atitudine atât de fermă ca a 

opresorului; de obicei este un personaj incomplet şi poate fi  

înlocuit de spect-actori

 » Ascultare activă – ascultarea atentă a informaţiilor 

urmată de analiză şi refl ecţie

 » Asociaţia A.R.T. Fusion (A.R.T.F.) - este o asociaţie tânără 

fondată în anul 2005 care transmite un mesaj puternic 

pozitiv comunităţii în care activează şi crede că toţi oamenii 

pot contribui în comunitate folosind instrumente ale artei 

participative. Reprezintă de asemenea un grup de tineri care 

consideră că metodele non-formale sunt instrumente reale 

de schimbare socială, susţinând că un individ este totodată o 

forţă a schimbării în comunitate prin îmbunătaţirea propriei 

atitudini faţă de problemele sociale care îl înconjoară; Pagina 

web: www.artfusion.ro

 » Augusto Boal – director de teatru, scriitor şi politician 

recunoscut atât în Brazilia, ţara lui de naştere, cât şi la nivel 

internaţional. Fiind un reformator, Boal a militat pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale compatrioţilor săi. În 

1971 publică “Teatrul Opresaţilor” care avea să dea ulterior 

naştere Teatrului Forum

 » Debriefi ng – activitate de grup refl exivă prin intermediul 

căreia un facilitator/lider discută cu un grup sensul unei 

experienţe şi trag împreună concluziile despre ce au învaţat 

şi pot aplica în experienţele viitoare

 » Echipa de proiect – acele persoane care construiesc şi 

pun în scenă o piesă Teatru Forum

 » Fundaţia Noi Orizonturi (F.N.O.) – organizaţie non-

guvernamentala Pagina web: www.noi-orizonturi.ro

 » I.M.P.A.C.T. - este un program naţional al Fundaţiei Noi 

Orizonturi. Programul I.M.P.A.C.T. constă în cluburi de iniţiativă 

comunitară pentru tineri. Pagina web: www.noi-orizonturi.ro

 » Opresat – protagonistul pieselor TF, cel care trece 

printr-o situaţie de opresiunea socială, i se incalcă anumite 

drepturi, norme sau valori

 » Opresor-antagonist – personajul negativ al pieselor TF; 

el este cel care declanşează şi întreţine permanent situaţia 

de opresiune; singurul personaj care nu poate fi  înlocuit de 

spect-actori şi cel mai puternic luptător împotriva schimbării

 » Paolo Freire – pedagog şi reformator în domeniul 

educaţiei, s-a născut în Brazilia în 1921. A scris cartea 

“Pedagogia opresaţilor”, publicată în spaniolă şi engleză 

în 1970, carte care avea să devină o reală infl uenţă asupra 

viziunii lui Augusto Boal

 » Personaj incomplet – personaj care nu dă dovadă de o 

complexitate caracterială şi care nu îşi afi rmă categoric poziţia 

asupra unui fapt; construit astfel încât să instige publicul la a-l 

modela, a-l schimba

 » Personaj neutru – personaj nici pozitiv nici negativ, care 

nu îşi afi rmă poziţia sau nu adoptă o poziţie în faţa situaţiei 

de opresiune. Este personajul care de obicei în teatru forum 

urmează a fi  inlocuit de spectatori;

 » Reţeaua Teatru Forum – reţea de organizaţii şi grupuri 

de iniţiativă cu experienţă în Teatru Forum, lansată la iniţiativa 

A.R.T. Fusion şi găzduită de www.teatruforum.ro din 2007

 » Scenariul de Teatru Forum – scenariu specifi c pieselor 

de Teatru Forum, care conţine scene ce se succed după 

regula: scena introductivă, scene de formare şi evoluţie a 

situaţiei de opresiune, scena de manifestare a confl ictului şi 

sfârşitul dramatic
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 » Situaţie de opresiune-opresiunea – situaţie sau 

circumstanţe de viaţă în care un individ acţionează într-o 

manieră opresivă asupra altui individ. Aşa cum o defi neşte 

Augusto Boal „Opresiunea este o relaţie în care există numai  

monolog, nu dialog” . Opresiunea o găsim în foarte multe 

forme posibile de la: indiferenţă, ură, invidie, duşmănie, 

discriminare până la lipsa de comunicare, birocraţie, corupţie, 

prejudecată, stereotip, etc

 » Spect-actor - concept special, folosit doar in Teatrul 

Forum, care defi neşte spectatorul activ, deopotrivă actor şi 

spectator

 » Teatru Forum (TF) – formă a Teatrului celor Opresaţi în 

care spectatorii se implică direct în acţiune şi în actul dramatic

 » Teatru Imagine – formă a Teatrului celor Opresaţi în 

care în vederea transmiterii unor mesaje se folosesc corpurile 

umane în poziţie statuară exprimând anumite stări şi 

senimente. Exerciţiile cu statui, cum se mai numesc, presupun 

realizarea unui “debriefi ng” cu cei implicaţi în construirea 

imaginilor, în vederea analizarii, refl exiei şi transferării în viaţa 

reala a obiectivelor educaţionale atinse

 » Teatru Invizibil – formă a Teatrului celor Opresaţi în care 

actorii joacă o scenetă neanunţată, fără ca spectatorii să ştie 

că ceea ce experimentează nu este real, cu scopul de a trezi 

reacţii în rândul publicului

 » Teatru Legislativ – formă a Teatrului celor Opresaţi 

care aduce pe scenă pentru a dezbate, probleme de ordin 

legislativ

 » Teatrul celor Opresaţi - a aparut ca o formă de răspuns 

etic şi politic la represiunea din America Latină, unde zilnic 

zeci de bărbaţi şi femei erau asasinaţi pe străzi, izgoniţi 

sau exilaţi. Există opresiune peste tot, doar că formele de 

opresiune sunt diferite. Opresiunea este subiectul în jurul 

căruia s-a născut teatrul celor oprimaţi. TO nu este o reţetă 

standard, nu este un catalog de soluţii deja găsite, TO este 

o cercetare permanetă si mijlocele pe care le foloseşte sunt 

mai sofi sticate sau mai subtile în funcţie de regiune sau ţara 

în care se foloseşte pentru ca formele de opresiune pe care le 

abordează sunt diferite. TO a apărut ca un proces constant de 

transformare şi adaptare, iar formele sunt complexe şi trebuie 

abordate diferit;

 » Tema piesei de TF – subiectul care urmează a fi  dezvoltat 

în scenariul TF, care trebuie să fi e: stringent, de actualitate, 

realist, care exprimă o situaţie de opresiune şi poate fi  

adaptată la un scenariu TF.
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