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Ten materiał edukacyjny został opracowany przez Andreę Loredanę 
Tudorache na podstawie doświadczeń członków i partnerów 
konsorcjum „Using Theater to Make Politics”: A.R.T. Fusion 
(Rumunia), Inter Alia (Grecja), Hang-Kép Kulturális Egyesület 
(Węgry), Creative Connections (Norwegia), Stowarzyszenia na rzecz 
Dzieci i Młodzieży (Polska) i Teatro Metaphora (Portugalia).

Korekta i edycja: Aleksa Savic
Projekt graficzny i układ: Iulia Ignat (www.iuliaignatillustrator.com)
Tłumaczenie: Agnieszka Zawiślak

* Drukowana wersja tej publikacji jest wykonana z papieru makulaturowego

2021 A.R.T. Fusion Association

Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszej publikacji należy kierować na adres:

A.R.T. Fusion Association 
Adres: ulica Marin Serghiescu, nr. 14, lok. 6, sektor 2, Bukareszt, Rumunia

E-mail: office@artfusion.ro Strona internetowa: www.artfusion.ro

Prawa autorskie do tej publikacji należą do A.R.T. Fusion Association. Częściowe powielanie 
tego materiału w celach niezarobkowych jest dozwolone z podaniem źródła. W przypadku celów 
zarobkowych pisemna zgoda A.R.T. Fusion jest obowiązkowa.

Materiał ten powstał jako publikacja upowszechniająca w 
ramach projektu „Wykorzystanie teatru do uprawiania polityki” 
(finansowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej 
Erasmus +, w ramach Akcji 3 -European Youth Together). 

Opinie wyrażone w tym materiale należą do jego autorów i nie 
odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej. 
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„Obywatele to nie ci, którzy żyją w społeczeństwie,
to Ci, którzy je przekształcają ”

Augusto Boal
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Wprowadzenie
Czego dotyczy ten podręcznik?

Jednym z najbardziej zagadkowych paradoksów naszej pracy 
z metodami Teatru Uciśnionych na przestrzeni lat jest obserwacja 
strategii ludzi, którzy nie biorą odpowiedzialności za własne czyny.

Zbyt często spotykamy osoby, które zawsze potrafiły wskazać kogoś lub 
coś innego, co właściwie powinno się zmienić zamiast nich. Od wielu lat 
staramy się stymulować aktywne uczestnictwo i upodmiotowienie poprzez 
Teatr Forum (którego głównym celem jest zmiana osobista) gdzie zawsze 
znalazła się ta jedna osoba (lub więcej), która wskazywała, że ich zmiana 
jest daremna, w momencie kiedy problem będzie trwał nadal - jedyną 
możliwością jest zmiana systemu itp. (możesz wstawić tutaj wszystkie 
czynniki zewnętrzne, które należy obwiniać). A potem przyszedł czas, kiedy 
byliśmy gotowi zmierzyć się z okropnym systemem teatralnej zmiany 
systemowej, Teatrem Legislacyjnym. Pomyśleliśmy - w końcu wszyscy ci 
sceptyczni ludzie mogą być przekonani i zaangażowani w proces zmiany - 
mogą przyjść i zmienić system. Ku naszemu zdziwieniu tym razem pojawiła 
się osoba (lub więcej), która stwierdziła, że zmiana systemu jest zbyt trudna 
i ambitna i możemy zmienić tylko siebie, jako jednostki.

  
Ten podręcznik dotyczy Teatru Legislacyjnego, jednej z metod 

Teatru Uciśnionych, której można użyć w celu rozwiązania problemu 
opresji na poziomie systemowym. Wyszczególniliśmy nasze podejście 
i przyjęliśmy tę metodę, a także nasze refleksje i przemyślenia na temat 
niektórych z jej (możliwych) zasad i dylematów.

Czasami w naszych wyjaśnieniach porównaliśmy Teatr Legislacyjny 
z Teatrem Forum. Czasami rzeczy stają się jaśniejsze, kiedy wprost 
mówisz, czym i jakie  są lub gdy porównujesz je z rzeczami, którymi nie 
są. Jeśli czytelnik nie jest zaznajomiony z Teatrem Forum, zamieściliśmy 
w różnych sekcjach minimum informacji, aby zwiększyć zrozumienie. 
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Ponadto opublikowaliśmy 
podręcznik dotyczący 

Teatru Forum, z 
którym można się 
zapoznać: http://
t o o l b ox . s a l t o -
youth.net/1503

Oprócz 
szczegółowych 

wyjaśnień 
i wskazówek, 

zamieściliśmy obszerną 
sekcję ćwiczeń, z 
których praktycy 
mogą skorzystać 
podczas pracy tą 

metodąStworzyliśmy 
również przykładowe warsztaty 

lub programy szkoleniowe dla tych, 
którzy potrzebują dodatkowego 

wsparcia przy tworzeniu modułu 
przygotowawczego.

Podręcznik przeznaczony 
jest dla praktyków 

Teatru Uciśnionycg 
(początkujących 

lub bardziej 
zaawansowanych)
zainteresowanych 

pracą metodą Teatru 
Legislacyjnego.
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Podręcznik ma na celu:
 ■ Zapewnienie podstawy teoretycznej i praktycznej 
 ■ Zwiększenie wpływu na swoje społeczeństwo (stosując tę metodę)
 ■ Zwiększenie motywacji i przekonania, że zmiana systemowa jest 

potrzebna i możliwa.

Teatr Legislacyjny to nie tylko teatr. W rzeczywistości teatralna 
część całego procesu stanowi prawdopodobnie mniej niż 50% 
włożonego wysiłku i pracy.

Czasami jest śmiesznie, ale przeważnie nie; wystawia na próbę naszą 
cierpliwość, entuzjazm i nadzieje; nawet jeśli działanie jest wytrwale i 
odpowiednio przygotowane, nadal może nie przynieść pożądanej zmiany 
systemu. Niemniej jednak żadna zmiana nie nastąpi bez podejmowania 
próby.

Tak, teatr legislacyjny nie jest metodą przynoszącą największe 
korzyści, ponieważ wiele wprowadzanych przez nas zmian nie jest od 
razu widocznych - nie zapominajmy, że chcemy zmienić system - to nigdy 
nie było łatwe!

Szczególną satysfakcję daje uczestnictwo w takim procesie - jest jak 
wędrówka po trudnej górskiej ścieżce. Nie robi tego wielu, nie jest to coś, 
co dzieje się szybko, ale kiedy już tam dotrzesz, nawet jeśli jest deszcz, 
chmury lub mgła, nadal czujesz, że wykonałeś wielką misję.

Nie jest to metoda dla każdego, wymaga i zależy od siły, determinacji 
i rozsądnej ilości mądrości życiowej.

  

Miłego czytania,
Andreea-Loredana Tudorache 
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“Using Theatre 
to Make Politics”

Przegląd projektu

Projekt ten stanowił odpowiedź na wysoki poziom obywatelskiej 
i politycznej apatii wśród młodych ludzi i przewidywał innowacyjny 
sposób zbliżenia młodych ludzi i autorytetów.

A.R.T. Fusion Association (Rumunia) opracowało i wdrożyło go 
wraz z partnerami pochodzącymi z Grecji, Węgier, Norwegii, Polski i 
Portugalii.

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu partycypacji 
obywatelskiej i zaangażowania młodych ludzi w różne procesy 
demokratyczne i polityczne. Projekt był realizowany w latach 2018-2021.

Projekt osiągnął następujące cele:
 ■ Wprowadzenie innowacyjnych metodologii, a mianowicie Teatru  

Legislacyjnego i Teatru Prasy w dziedzinie pracy z młodzieżą w całej 
Europie.

 ■ Zwiększenie zdolności organizacji partnerskich do działania 
w dziedzinie rzecznictwa i kształtowania polityki na szczeblu 
europejskim.

 ■ Stymulowanie wymiany najlepszych praktyk w zakresie współpracy 
z władzami w celu rozwiązywania problemów, z jakimi borykają się 
młodzi ludzie.

 ■ Stymulowanie rozwoju sieci praktyków Teatru Uciśnionych 
(skupionych na Teatrze Legislacyjnym i Teatrze Prasy) w całej Europie.

 ■ Poprawa zarządzania projektami, komunikacją i umiejętnościami 
przywódczymi osób pracujących z młodzieżą.

 ■ Rozwijanie proaktywnych postaw i poczucia inicjatywy wśród 
naszych członków i ogółu społeczeństwa.
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Główni beneficjenci projektu wzięli 
udział w długoterminowym kursie 
szkoleniowym poświęconym rozwijaniu 
praktycznych kompetencji zawodowych 
w metodyce Teatru Uciśnionych.

Podejście szkoleniowe zostało 
zaprojektowane w następujący sposób:
1. Wstępny kurs szkoleniowy w 

zakresie rozwijania kompetencji w 
Teatrze Legislacyjnym dla przyszłych 
multiplikatorów (który odbył się na 
Maderze w Portugalii w maju 2019 r.);

2. Faza ćwiczeń w każdym z krajów 
partnerskich, podczas której 
multiplikatorzy przygotowali 
i zrealizowali spektakle Teatru 
Legislacyjnego dla co najmniej 
1500 młodych ludzi (250 w każdym 
kraju) i zainicjowali procesy 
rzecznictwa w takich tematach, 
jak przemoc w rodzinie, kwestie 
środowiskowe, programy szkolne, 
zastraszanie, włączenie osób 
niepełnosprawnych i infrastruktury 
transportu publicznego.

3. Po fazie lokalnej odbyło się 
drugie szkolenie (które odbyło 
się w Busteni w Rumunii w 
grudniu 2019 r.) W celu oceny 
wyników pierwszej fazy ćwiczeń, 
rozwijania kompetencji w 
dziedzinie rzecznictwa i metody 
Newspaper Theatre (Teatru 
Prasy).
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4. Druga faza praktyki odbyła się w krajach partnerskich, gdzie 
multiplikatorzy kontynuowali swoje wysiłki rzecznicze i przenieśli 
swoje kompetencje w Newspaper Theatre w nowej rundzie 
przedstawień dla ponad 250 osób w każdym kraju. Tematy poruszane 
tą metodą to przemoc domowa, krytyczna konsumpcja treści 
medialnych, migracja i cyberprzemoc.

5. Festiwal Teatru Uciśnionych zgromadził grupy teatralne ze 
wszystkich krajów partnerskich. Odbył się na Węgrzech w 2021 roku i 
miał na celu zapewnienie przestrzeni do wymiany najlepszych praktyk, 
podniesienia kompetencji i zaprezentowania szerszej publiczności 
korzyści z metod Teatru Uciśnionych.

6. Spotkanie ewaluacyjne zostało zorganizowane w Balestrand w 
Norwegii, aby ocenić wpływ całego projektu oraz zaplanować, w jaki 
sposób sieć będzie odtąd kontynuować skoordynowaną pracę.

7. Każdy z partnerów rozpowszechnił rezultaty projektu (w 
tym niniejszy podręcznik) w swoich społecznościach, wśród 
zainteresowanych osób i innych organizacji, aby zwiększyć 
zainteresowanie społeczeństwa obywatelskiego wykorzystaniem 
metod Teatru Uciskanych i ich wpływu na społeczeństwo.
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Główne rezultaty projektu to:
 ■ Sieć silnych organizacji kompetentnych w metodach Teatru 

Uciśnionych (Teatr Legislacyjny i Teatr Prasy).
 ■ 150 wolontariuszy, którzy zaangażowali się w lokalne przedstawienia 

jako aktorzy i członkowie wspierający.
 ■ 3000 członków bezpośredniej publiczności, głównie młodych ludzi, 

którzy wzięli udział w procesie interaktywnym, zwiększyło swoją 
motywację, kompetencje obywatelskie, krytyczne myślenie i uzyskało 
uprawnienia do korzystania ze swoich demokratycznych praw.

 ■  60 dodatkowych partnerów lokalnych, takich jak szkoły, instytucje 
pomocy społecznej, ośrodki młodzieżowe, inni członkowie 
społeczeństwa obywatelskiego, media i władze lokalne.

 ■ Ten podręcznik (który obecnie czytasz), aby wesprzeć osoby pracujące 
z młodzieżą, zainteresowane pracą z Teatrem Legislacyjnym.

 ■  Podręcznik dotyczący pracy metodą Teatru Prasy w celu wsparcia 
zainteresowanych praktyków. (Można znaleźć na stronie internetowej 
www.artfusion.ro)

 ■ Film przedstawiający proces realizacji projektu, mający na celu 
zainspirowanie innych profesjonalistów w tej dziedzinie. (Można 
znaleźć na stronie internetowej www.artfusion.ro)
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Metodologia Teatru Uciśnionych
- Krótki przegląd -

Teatr Uciśnionych to metody teatralne opracowane przez Augusto 
Boala (1931-2009) w latach 60., inspirowane pedagogiką krytyczną i 
pedagogiką uciśnionych koncepcji Paula Freire’a (1921-1997). Obaj 
mieszkali wówczas w Brazylii, a kontekst społeczno-polityczny tamtych 
czasów (epoka postkolonialna i autorytarny reżim junty wojskowej) 
znacząco wpłynął na rozwój tych koncepcji, podejść i metodologii.

W latach sześćdziesiątych Augusto Boal eksperymentował z 
teatrem, aby dać głos uciśnionym, aby umożliwić im walkę z uciskiem w 
ich życiu. Początkowo działał w Brazylii, ale później został zmuszony do 
opuszczenia kraju, więc kontynuował pracę w innych krajach Ameryki 
Południowej, a później głównie w Europie. 
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W ciągu swojego życia nawiązał kontakt z wieloma praktykami 
teatralnymi, a także innymi osobami zainteresowanymi pracą z teatrem 
na rzecz zmian społecznych - szkolił się i współpracował z nimi w różnych 
krajach świata. Pierwotnie opracowane metody uległy transformacji, 
pojawiły się również nowe. Osoby, z którymi się kontaktował, 
kontynuowały jego pracę w swoich społecznościach, dostosowując 
metody do własnych kontekstów.

Szacuje się, że od lat 60. do współczesności metody objęte parasolem 
Teatru Uciśnionych dotarły prawdopodobnie do ponad 100 krajów. 

It is estimated that from the ‘60s to present times, the methods included 
under the umbrella of Theatre of the Oppressed have probably reached 
more than 100 countries, although, in fact, it is difficult to monitor this 
aspect because there is no coordinated monitoring system that can track 
down all the practitioners around the world.

Ze względu na różne czynniki, metody ulegały transformacji, 
unowocześnianiu, dostosowywaniu, zmienianiu itp., A obecnie nie 
istnieje zestaw konkretnych i szczegółowych kryteriów, które mogłyby 
próbować zdefiniować lub ujednolicić tę metodologię. Bogatszy 
arsenał podejść i pełna swoboda w pracy pozwoliły początkującym i 
doświadczonym praktykom pracować w różnych środowiskach, typach 
społeczności i różnymi beneficjentami, co prowadziło do oddziaływania. 
na różnych poziomach. Wadą tej „wolności” są również praktyki, które 
można sklasyfikować jako potencjalnie niebezpieczne dla społeczeństwa 
i czynienie więcej szkody niż pożytku.

Bardzo często praktycy w tej dziedzinie posługują się tą samą terminologią 
(która jest często przyjmowana za pewnik), ale odnoszą się do różnych rzeczy i 
nie ma żadnego konkretnego punktu odniesienia, którego można by użyć.

Chociaż metodologia została początkowo opracowana jako 
podejście oparte na społeczności, w celu interwencji i wzmocnienia jej 
pozycji, obecnie można spotkać różne typy Teatru Uciśnionych, które 
są wykorzystywane w warsztatach lub kursach szkoleniowych (jako 
narzędzie do wprowadzania lub debatowania nad określonymi tematami), 
lub jako metoda budowania zespołu w sektorze korporacyjnym.

Tłumaczymy te niuanse, aby być ich świadomymi, kiedy odnosimy się 
do Teatru Uciśnionych i kiedy będziemy go eksplorować w tym materiale 
edukacyjnym, a także przy okazji innych kontekstów.
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Główne cechy Metodologii Teatru Uciśnionych (których nie należy 
mylić z kryteriami definiowania Teatru Uciśnionych, które nie istnieją):

 ■ Jest to teatr interaktywny - publiczność aktywnie się angażuje, może 
uczestniczyć w procesie, a w niektórych metodach staje się „aktorami”;

 ■ Dotyczy rzeczywistego ucisku w różnych jego formach (dyskusja na ten 
temat jest rozległa, ponieważ bardzo często opresję można interpretować 
na nieskończenie wiele sposobów i można ją zastosować do prawie 
wszystkich dziedzin życia);

 ■ Ma na celu zmianę w związku z konkretnym uciskiem, z którym się mierzy 
- głównie poprzez wzmocnienie pozycji uciśnionych i ludzi wokół nich.  

Główne rodzaje metod, wchodzące w skład Teatru Uciśnionych 
(przedstawiony tutaj opis jest uproszczony i na pewno nie dostarczy wystarczającego 
zrozumienia metod, ale da podstawowe pojęcie):

Teatr Forum
 ■ To jedna z najpopularniejszych metod Teatru Uciśnionych. W 

spektaklu Teatru Forum często mamy do czynienia z przedstawionym 
przypadkiem „z życia wziętym” (odzwierciedlającym konkretną 
sytuację opresji), w którym publiczność jest zapraszana do czynnego 
udziału, wchodząc na scenę i proponując rozwiązania prezentowanych 
przykładów opresji. Na podstawie propozycji, pomysłów, interwencji 
publiczności odbywa się dyskusja (na forum) z publicznością;

 ■ W dłuższej perspektywie ma na celu zastosowanie przez widza 
proponowanych rozwiązań w życiu codziennym (jeśli przedstawiony 
temat jest dla nich istotny, a tak powinno być);

 ■ Proces jest wspomagany, moderowany przez Jokera, który tworzy 
połączenie między sceną (aktorami) a publicznością;

 ■ Ponieważ jest tak popularny, jest również jedną z metod, które są 
stosowane na niezwykle wiele sposobów. Na podstawie naszych 
doświadczeń opracowaliśmy bardzo szczegółową instrukcję pracy 
tą metodą. Oprócz szczegółowych informacji na temat struktury 
i aspektów technicznych metody, podręcznik zawiera obszerny 
program nauczania dotyczący zakładania grupy Teatru Forum. 
Podręcznik można znaleźć tutaj: http://toolbox.salto-youth.net/1503
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Teatr obrazu
 ■ Główną cechą tej metody jest to, że działa z nieruchomymi pozycjami 

ciała (obrazami), aby przedstawić aspekty związane z uciskiem w 
określonych formach. Technika ta może być wykorzystana jako 
ćwiczenie wspomagające w procesie rozwoju innych metod (Forum, 
Legislacyjny, Teatr Prasy itp.) lub jako odrębna metoda w interakcji z 
publicznością.

 ■ Praca z obrazami prowadzi również do różnorodnych podejść, 
ponieważ jest bardzo łatwa i pozostawia dużo miejsca na kreatywność 
i wyobraźnię.

 ■ We wspomnianym wcześniej podręczniku do Teatru Forum 
zawarliśmy również rozdział dotyczący Teatru Obrazu i jedno 
podejście do pracy ze szczegółowo opisaną metodą.
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Teatr Prasy 
 ■ Podobnie jak Image Theatre, może być stosowany jako technika 

(ćwiczenie) w procesie rozwoju innych metod lub jako samodzielna 
metoda.

 ■ Główną cechą jest to, że podstawowymi źródłami informacji (które są 
później wykorzystywane w procesie) są gazety lub materiały medialne 
(artykuły, reklamy itp.). Mogą one służyć jako inspiracja lub stanowić 
główny materiał do osiągnięcia artystycznego wyniku.

 ■ Wśród jego celów jest pobudzenie krytycznego myślenia i krytycznej 
konsumpcji treści medialnych, aby pobudzić zaangażowanie i 
zainteresowanie kwestiami poruszanymi w spektaklu (związanymi z 
opresją).

 ■ Teatr Prasy ma dość luźny kształt i jest realizowany w oparciu o 
sposób, w jaki prasa, artykuły inspirują zespół roboczy. Może też 
wykorzystać czarny humor i ironię, aby wywołać głębszą refleksję i 
debatę na różne tematy.

 ■ Opracowaliśmy bardzo szczegółową instrukcję pracy z tą metodą w 
oparciu o nasze doświadczenia, którą można znaleźć pod tym linkiem 
www.artfusion.ro
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Teatr Legislacyjny
 ■ Odnosi się do przykładów opresji, które są wspierane lub dokonywane 

przez instytucje państwowe i dla których zmiany postaw nie wystarczą 
do przezwyciężenia opresji, ale system musi się zmienić (prawa, 
procedury, regulacje itp.)

 ■ Często ma taką samą strukturę jak Teatr Forum, ale ma na celu 
wydobycie pomysłów z publiczności w celu przygotowania projektów 
propozycji ustawy lub zmian w prawie (na poziomie lokalnym, 
regionalnym lub krajowym).

 ■ Zaleca się zorganizowanie tego procesu we współpracy z instytucjami 
odpowiedzialnymi za dalsze opracowywanie projektów (gminy, 
lokalne rady, szkoły, parlamenty itp.). Zespoły organizacyjne 
kontynuują działania rzecznicze i upewniają się, że propozycje dotrą 
do odpowiedzialnych instytucji i zostaną wzięte pod uwagę.

 ■ W następnych rozdziałach tego podręcznika przedstawimy 
szczegółowe informacje na temat tej konkretnej metody oraz 
wskazówki, jak z nią pracować.

Niewidzialny teatr
 ■ Realizowany jest w miejscach publicznych (ulice, kawiarnie, restauracje, 

sklepy itp.) I opiera się na wstępnie zaplanowanym scenariuszu, 
który jest następnie zmieniany przez ludzi w przestrzeni publicznej. 
Scenariusz początkowy obejmuje i przewiduje zaangażowanie 
publiczności - publiczności obecnej w miejscu przedstawienia.

 ■ Akcja wygląda naturalnie i przechodnie nie powinni zdawać sobie 
sprawy, że tak naprawdę coś było wcześniej zaplanowane. Powinni 
wierzyć, że to prawdziwa sytuacja.

 ■ Potrafi poradzić sobie z przykładami opresji, które dzieją się w miejscach 
publicznych, ale zwykle nikt nie interweniuje, czy opresji na szerszą skalę, 
obecną w społeczeństwie (w celu rozpoczęcia debaty na ten temat)

 ■ Jest to jedna z metod obarczonych większym ryzykiem i do jej wdrożenia 
potrzebne są dodatkowe środki ostrożności. Jest to również jedna z 
najbardziej nadużywanych i niezrozumianych metod z całego arsenału.

 ■ Opracowaliśmy bardzo szczegółową instrukcję pracy z tą metodą 
w oparciu o nasze doświadczenia, które można znaleźć tutaj: http://
toolbox.salto-youth.net/2636
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Rainbow of Desire
 ■ Ta metoda dotyczy głównie wewnętrznego ucisku, który istnieje w 

nas z powodu różnych przeszłych wydarzeń i relacji.
 ■ Ma podejście terapeutyczne i nie wymaga ekspozycji przed odbiorcą. 

Jest przeznaczona głównie do osobistego procesu wewnętrznego, w 
grupie godnej zaufania, która zachęca jej członków do wzmocnienia 
siebie (poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie wewnętrznego 
ucisku) poprzez różne ćwiczenia (głównie oparte na technikach 
Teatru Obrazu).

 ■ Mając na uwadze niezwykle osobiste podejście do tej techniki, powinna 
być stosowana z niezwykłą ostrożnością i przez profesjonalistów, 
którzy potrafią poradzić sobie z silnymi procesami emocjonalnymi 
w grupie.

Na całym świecie istnieją różne formalne i nieformalne programy 
edukacyjne (o różnej długości trwania, prowadzone przez różne 
instytucje, organizacje, grupy teatralne itp.), których celem jest szkolenie 
profesjonalistów w zakresie metod Teatru Uciśnionych (wprowadzenie 
tych metod lub zbudowanie ich zdolności do stosowania ich w swoich 
społecznościach).

Ta metodologia nie jest ustandaryzowana w żadnym 
skoordynowanym systemie, co oznacza, że żadna z dostępnych opcji 
kształcenia w tej dziedzinie nie ma większego autorytetu niż inne.
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Teatr Legislacyjny
- Przegląd - 

Podobnie jak historia innych metod Teatru Uciśnionych, Teatr 
Legislacyjny narodził się z połączenia szczęśliwych zbiegów 
okoliczności. Gdyby takie okoliczności nie istniały, nie rozmawialibyśmy 
o tej metodzie tak, jak robimy to teraz.

W 1992 r. Augusto Boal wspierał, także metodami Teatru Uciśnionych, 
kampanię polityczną opozycji w wyborach samorządowych w Rio de 
Janeiro. Ponieważ był zaangażowany w ten proces, jego nazwisko zostało 
dodane do listy kandydatów (na członków rady miejskiej). Nigdy nie 
wierzył, że przekroczy próg wyborczy, więc kontynuował swoją pracę 
teatralną zgodnie z planem. Zaskoczenie nadeszło, gdy dostał się do 
rady miejskiej - był teraz częścią systemu! Zaczął zastanawiać się, jak 
wykorzystać swoje metody teatralne do większej zmiany na poziomie 
ustawodawczym i tak zrodził się Teatr Legislacyjny.

Głównym zamysłem metody było wykorzystanie teatru 
interaktywnego do pracy nad kwestiami obywatelskimi, które władze 
miały prawo rozwiązać.

 Sztuka przedstawiała jeden z takich problemów. Następnie 
obywatele (publiczność) mieli okazję go przedyskutować, wraz z 
konsekwencjami dla ich życia i dobrego samopoczucia, a łącząc 
problemy, mogli zbadać podejścia i  ustalić kierunek koniecznych 
zmiany (wchodząc na scenę i wypróbowując pomysły). Obywatele 
zostali następnie zaproszeni, do zaproponowania konkretnych zmian 
legislacyjnych. Propozycje te zostały rozpatrzone przez grupę ekspertów 
(znających przepisy, terminologię prawniczą i kroki), a następnie 
poddane do głosowania publiczności. Mieli zdecydować, które z nich 
należy wysłać do rady miasta a które nie. Augusto Boal i jego zespół z 
rady byli odpowiedzialni za  promowanie zmian proponowanych przez 
ludzi. Za jego kadencji uchwalono 13 z 40 ustaw zebranych w wyniku 
tych procesów. W swojej książce „Teatr Legislacyjny” wymienił swoje 
spostrzeżenia, podejście i wrażenia z tamtego okresu.
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Wcześniejsze doświadczenia w Teatrze Uciśnionych, nowa 
perspektywa i władza stworzyły podatny grunt dla Augusto Boala do 
zaprojektowania takiego procesu i przedstawienia propozycji ludzi 
decydentom.

To szczególne podejście do walki z opresją zainspirowało i wywołało 
rozmowy między praktykami i zainteresowanymi stronami na temat 
tego, jak wykonywać podobną pracę, nawet jeśli organizacje nie mają 
bezpośredniego wsparcia władz.

Od 1992 roku wiele grup pracowało z Teatrem Legislacyjnym, więc 
pojawiły się różne podejścia oparte na różnych realiach, kontekstach, 
relacjach z władzami itp.

Natrafiliśmy na projekty:
 ■ z partnerstwami lub bez partnerstw z określonymi organami;
 ■ skierowane do władz lokalnych, centralnych lub regionalnych;
 ■ symulujące udział obywateli (jako ćwiczenie demokratyczne), ale nie 

w celu bezpośredniego rzecznictwa;
 ■ edukujące lub informujące określoną grupę o systemie prawnym i 

strukturalnym, dotyczącym konkretnego problemu, z którym się borykają;

Teatr Legislacyjny dąży do zmiany systemu (jego praw, struktur, 
reguł, metod itp.), ale w praktyce zakres, w jakim ta zmiana nastąpi, 
zależy od wielu czynników.

W każdym kraju występuje inna kombinacja czynników, które 
mogą wpływać na stopień realizacji tak ambitnego celu. Praktykujący 
zrozumieli, jakie są ich ograniczenia, dopiero gdy wcielili metodę w 
życie. Niektórzy poddali się, niektórzy zmienili i zaadaptowali formę, 
niektórzy dodali nowe metody lub środki do swoich wysiłków itp. Stąd 
różnorodne doświadczenia. W rozdziale Wytyczne przyjrzymy się 
dokładniej tym czynnikom i sposobom ich wykorzystania, aby proces 
był bardziej skuteczny.
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Ogólna struktura procesu  Teatru Legislacyjnego z publicznością 
wygląda następująco:
 ■ Pokazany jest spektakl teatralny, który eksponuje realia osoby (lub 

grupy) uciśnionej w bezpośrednim lub pośrednim związku z władzą. 
Spektakl musi przedstawiać sytuację opresji lub kontekst, który jest 
bezpośrednio tworzony, umożliwiany lub wspierany przez władze/
system.

 ■ Publiczność omawia i analizuje sytuację oraz szerszy obraz tego 
konkretnego problemu. Następnie wchodzą na scenę i próbują różnych 
strategii pokonywania przeszkód stworzonych lub wzmocnionych 
przez „system”.

 ■ Widzowie dokonują burzy mózgów i proponują zmiany 
legislacyjne, które mogą w pozytywny sposób uwzględniać potrzeby 
ludzi uciśnionych w tej konkretnej kwestii.

 ■ Propozycje są omawiane ze wszystkimi widzami, a następnie odbywa 
się głosowanie. Wniosek musi zdobyć większość głosów, aby mógł 
zostać skierowany do ustawodawców i decydentów.
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Ten proces jest częścią większej struktury wysiłków przed i po 
bezpośredniej interakcji z członkami publiczności. W rozdziale 
Wytyczne zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące każdej z tych 
faz i kroków, w oparciu o nasze własne doświadczenie.

Zalety Teatru Legislacyjnego (mocne strony)
 ■ mobilizuje grupy uciśnionych, które borykają się z podobnymi 

problemami
 ■ sprawia, że polityka staje się dostępna dla ludzi
 ■ bada złożone struktury, które podtrzymują problem (instytucje, 

prawo, reguły państwowe i społeczne)
 ■ jest narzędziem mobilizacji obywateli do zmiany systemowej
 ■ tworzy przestrzeń dla bezpośredniej interakcji między obywatelami, 

decydentami i zainteresowanymi stronami
 ■ wpływa na publiczne relacje i wizerunek władzy
 ■ zachęca obywateli do informowania i angażowania się w procesy 

demokratyczne
 ■ w równym stopniu wspiera rzecznictwo i aktywizm

Wady Teatru Legislacyjnego (słabe strony)
 ■ jest to proces czasochłonny, bez gwarantowanych rezultatów
 ■ jego ostateczny wpływ w dużej mierze zależy od ludzi u władzy
 ■ wymaga znacznych wysiłków na etapie poszukiwania, mapowania, 

tworzenia sieci i rzeczników
 ■ wymaga złożonych kompetencji do poruszania się po często 

niełatwym systemie relacji między władzą, obywatelami i innymi 
zainteresowanymi stronami (interesariuszami)

 ■  to  wspólny wysiłek wielu podmiotów (nie tylko grupy teatralnej)
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Teatr Legislacyjny
-Przykłady-

Przykład 1
Temat: Prawa ekologiczne (wycinka drzew w miejscach miejskich) 

Przedstawienie zostało opracowane i przeprowadzone z europejską 
grupą praktyków podczas wieloetapowego programu szkoleniowego 
metodami Teatru Uciśnionych. Pełne nagranie wideo ze spektaklu i 
procesu z publicznością jest dostępne tutaj: https://vimeo.com/356478157  
(w języku angielskim).

Spektakl został zainspirowany wydarzeniami, które miały miejsce 
w Debreczynie na Węgrzech, ale podobne sytuacje dzieją się w wielu 
miejscach w krajach, reprezentowanych przez uczestników szkolenia.

Scena 1 - Scena zaczyna się, kiedy widzimy pracownika gminy ścinającego 
drzewa na ulicy w mieście. Pyta o to zaniepokojona obywatelka (główna 
bohaterka). Pracownik informuje ją, że otrzymał rozkaz wycięcia wszystkich 
drzew z tej ulicy i niewiele więcej wie o całej akcji. W tym czasie obok przechodzi 
kolejna osoba i wraz z bohaterką debatuje nad sytuacją. Okazuje się, że to samo 
stało się w innych częściach miasta; deklarowanym powodem jest to, że drzewa 
są stare - co nie wydaje się mieć miejsca. Bohaterka jest zaniepokojona, więc 
zastanawia się czy istnieje jakaś organizacja, która sprzeciwia się tej decyzji.

Scena 2 - Po kilku dniach na tej samej ulicy bohaterka przechadza się  i 
spotyka starszą panią, narzekającą, że nie ma już cienia i jest bardzo gorąco. 
Kolejny sąsiad przechodzi obok, ale nie wydaje się zbytnio zaniepokojony 
sytuacją. Przychodzi matka z dzieckiem i okazuje zaniepokojenie wyciętymi 
drzewami i ptakami, które zniknęły. Wymieniają poglądy na ten temat - 
bohaterka dowiaduje się, że drzewa są ścięte, bo ich korzenie niszczą chodnik 
i jacyś ludzie narzekają na to. Nasi bohaterowie mówią, że sami nie narzekali, 
że nie znają nikogo, kto by narzekał, a także ubolewają, że nie zapytano ich 
przed podjęciem takiej decyzji. Bohaterka wyjaśnia, że sprawdzała prawo i 
podobno nielegalnym jest wycinanie drzew, na których jest ptasie gniazdo - 
chce iść do burmistrza i omówić tę sprawę. 



26 

Podchodzi kierowca i parkuje samochód w pobliżu. Pytają go, co o 
tym myśli, a on wyraża radość z powodu ściętych drzew, ponieważ może 
teraz łatwiej i szybciej parkować, a ptaki już nie zanieczyszczają jego auta. 
Nie przejmuje się aspektami środowiskowymi. Bohaterka i matka dziecka 
decydują, że muszą coś zrobić.

Scena 3 - Po tygodniu bohaterka udaje się na spotkanie z burmistrzem. 
Burmistrz zakłada, że przyszła podziękować mu za ścinanie drzew; 
protagonistka wyjaśnia, że tak nie jest, że w rzeczywistości chce złożyć 
skargę, że drzewa zostały wycięte nielegalnie. Burmistrz wyjaśnia, że ścinają 
stare drzewa, gdyż ich gałęzie spadają na samochody, ranią ludzi i tak 
naprawdę miasto przebudowuje infrastrukturę miasta dla bezpieczeństwa 
i dobra mieszkańców; a poza tym sadzą nowe drzewa na miejsce każdego 
ściętego. Bohater wspomina, że nowe drzewa nie są porównywalne ze 
starszymi, które dawały cień i poprawiały jakość powietrza w mieście. 
Burmistrz zwraca również uwagę, że proces konsultacji społecznych odbył 
się i nasza bohaterka powinna była przyjść na spotkanie w tym czasie, a nie 
narzekać teraz. Bohaterka twierdzi, że o tym nie wiedziała, ale burmistrza 
to nie obchodzi i wychodzi ze spotkania.
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Scena 4 - Bohaterka zgłasza się do organizacji ekologicznej, która 
urządza protest na ulicach. Przychodzą media i przyjmują oświadczenia 
od protestujących, którzy wyjaśniają powody zgromadzenia oraz 
przedstawiają jakie żądania stawiają burmistrzowi; wspominają również, 
że chcą wnieść tę sprawę do sądu. Reporter udaje się do burmistrza, aby 
uzyskać jego stanowisko. Burmistrz zwraca uwagę, że w tym proteście 
bierze udział tylko niewielka grupa ludzi, nie są reprezentatywni, brakuje 
im szerszego kontekstu i wizji swojego miasta. Powtarza szczegóły nowego 
planu dla miasta i tego, jaki jest dobry dla ludzi.

Przykład 2
Temat: Dyskryminacja Romów

This performance was developed and conducted with a European 
group of practitioners during a long-term training program in Theatre of 
the Oppressed methods. The full video recording of the play and process 
with the audience is available here:  https://vimeo.com/356587021 (in English).

Spektakl został zainspirowany wydarzeniami, które miały miejsce w 
Debreczynie na Węgrzech, ale sytuacje dyskryminacji Romów (lub innych 
mniejszości etnicznych) mają miejsce w wielu krajach reprezentowanych 
przez uczestników.

 
Scena 1 - Scena rozpoczyna się oficjalnym otwarciem placu zabaw 

dla dzieci, zbudowanym w sąsiedztwie zamieszkiwanym głównie przez 
Romów. Obecne są media, a także przemawiający burmistrz. Wystąpienie 
koncentruje się na haśle promującym jedność w różnorodności. Jest też 
kilka rodzin romskich (głównie matek z dziećmi), które są podekscytowane 
nowym placem zabaw. Burmistrz robi zdjęcia z obecnymi osobami i 
opuszcza miejsce zdarzenia. Rodziny romskie chcą korzystać z placu 
zabaw, ale jest ochroniarz (z gminy) proszący ich o kaucję pieniężną za 
ewentualne zniszczenia nieruchomości. Kłócą się, ponieważ nie mają 
tych pieniędzy i ostatecznie wychodzą bez korzystania z placu zabaw.
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Scena 2 - Po kilku dniach przed placem zabaw zorganizowany 
jest protest prowadzony przez organizację praw człowieka i lokalną 
społeczność. Media są ponownie obecne i proszą protestujących o 
oświadczenia. Przedstawiciel organizacji wyjaśnia, w jaki sposób 
społeczność romska jest dyskryminowana i nie może bezpłatnie korzystać 
z udogodnień stworzonych przez gminę.

Scena 3 - Później w gminie burmistrz i 2 asystentów oglądają 
wiadomości, które przedstawiają protest z placu zabaw. Komentują, jak 
źle to wygląda, zwłaszcza w roku wyborczym. Decydują się poprosić 
o dowód tożsamości zamiast wpłaty pieniędzy. Uważają, że to zbyt 
ryzykowne, aby Romowie korzystali z niego bez żadnej kontroli - to 
nowy plac zabaw i mogą go bardzo szybko zniszczyć. Niedługo potem 
przedstawicielka organizacji praw człowieka i jedna Romka przychodzą 
do biura burmistrza z zapytaniem o decyzję w tej sprawie. Burmistrz 
informuje ich, że wszystko będzie dobrze i od jutra mogą korzystać z placu 
zabaw bez płacenia pieniędzy. Przypomina im też, żeby nie zapominali o 
tym miesiąc później, podczas wyborów.

Scena 4 - Następnego dnia rodziny chcą skorzystać z placu zabaw. 
Ochroniarz prosi o ich dowody tożsamości - jeśli ich nie pokażą, nie 
mają pozwolenia na wejście; muszą udowodnić, że są tam rezydentami. 
Rodziny kłócą się z ochroniarzem, a w końcu poddają i odchodzą z 
miejsca. Burmistrz przechodzi obok i pyta ochroniarza, dlaczego nie 
bawią się tam dzieci. Ochroniarz wyjaśnia sytuację, a burmistrz mówi: 
„Oni nigdy nie są zadowoleni” i decyduje o zamknięciu placu zabaw.
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Przykład 3
Temat: Przemoc w rodzinie

“Kolejny!” był legislatywnym przedsta-
wieniem teatralnym na temat przemocy w 
rodzinie, w szczególności reakcji władz na 
przemoc w rodzinie oraz relacji między ofiarami 
a instytucjami (w Rumunii). Spektakl składał 
się z czterech różnych historii (zebranych z 
artykułów medialnych i udokumentowanych 
historii), z których każda składała się z 2 do 3 
krótkich scen.

Historia Any - 
Postacie: Ana, policjant, prokurator

Tekst Jokera: Ana jest żoną Mihai od 30 lat, 
ale przemoc zaczęła się, gdy pojawiły się dzieci. Po 
kolejnej agresji ze strony męża Ana dzwoni pod numer 
112, a policjant prosi ją o udanie się na komisariat.

W pierwszej scenie policjant zadaje Anie 
pytania z kwestionariusza mającego na celu 
ustalenie, czy ma ona otrzymać nakaz ochrony. 
Otrzymuje prowizoryczny nakaz (który może 
zostać przedłużony w sądzie), ale powiedziano 
jej, że jej mąż również otrzymał taki, ponieważ 
twierdził, że był przez nią napastowany, i radzi jej 
aby poszła do domu i spróbowała samodzielnie 
naprawić konflikt.

Dzień później zostaje wezwana przez policję, 
która prosi ją o udanie się do prokuratury, która 
chce się upewnić, że nadal chce przedłużyć nakaz 
ochrony. W drugiej scenie jesteśmy w prokuraturze, 
która przekonuje Anę, by nie prosiła o przedłużenie 
i poszła do domu pogodzić się z mężem.
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Historia Marii 
- Postacie: Maria, prokurator
Tekst Jokera: Maria jest mężatką i 

ma dwoje dzieci. Pewnej nocy jej mąż 
fizycznie ją atakuje, wyrzuca z domu i 
grozi jej śmiercią.

W pierwszej scenie Maria roz-
mawia ze swoim prawnikiem, który 
mówi jej, że w jej aktach nie ma 
wystarczających dowodów przemocy, 
dlatego musi udać się do prokuratury.

W drugiej scenie Maria opowiada 
prokuratorowi, co się stało.

W ostatniej scenie Maria otrzy-
muje pismo z prokuratury, w którym 
stwierdza, że jej sprawa została 
umorzona z powodu braku dowodów 
(mimo że miała zaświadczenie 
lekarskie za 3 dni pobytu w szpitalu), 
rozbieżności kosztów, które wiązały 
się z jej hospitalizacją oraz z faktem, 
że agresja męża nastąpiła z powodu 
silnych emocji wywołanych rzekomą 
niewiernością Marii.

Historia Nicolety - Postacie: 
Nicoleta, Marius (jej mąż)

Tekst Jokera: Po uderzeniu przez męża 
kijem baseballowym w głowę, Nicoleta 
otrzymuje nakaz ochrony.

W pierwszej scenie mąż dzwoni, 
żeby się z nią zobaczyć, ale ona wyjaśnia, 
że będzie musiała wezwać policję.
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W drugiej scenie mąż przychodzi do jej miejsca pracy z nożem i grozi, 
że ją zabije, a potem sam się zabije, jeśli nie wróci z nim do domu. Walczą, 
opuszcza scenę dzwoniąc na policję. Marius wychodzi po niej z nożem.

Historia Laury - Postacie: Laura, ginekolog, policjantka
Tekst Jokera: Laura jest kobietą z wioski w Teleorman, ma pięcioro dzieci i nie 

ma pracy, jest terroryzowana przez męża przez ostatnie 13 lat. Pewnej nocy, gdy 
ponownie ją zgwałcił, uciekła z domu w poszukiwaniu pomocy. Karetka zabiera 
ją do szpitala.

W pierwszej scenie ginekolog mówi jej, że gwałt małżeński nie 
istnieje i prosi, aby poszła do domu i rozwiązała problemy z mężem, 
nie dając jej żadnych dokumentów potwierdzających jej obrażenia.

W drugiej scenie Laura szuka ośrodka dla ofiar przemocy 
domowej. Wszystkie ośrodki są zamknięte w weekendy, więc 
policjantka stara się pomóc, kontaktując się z organizacją pozarządową.

Przykład 4
Temat: Infrastruktura na obszarach wiejskich (Norwegia)

Scena 1 - Dotarcie do szkoły
Scena zaczyna się w kuchni w domu Ådne. Ådne pyta matkę, dlaczego 

nie może rano jeździć autobusem szkolnym zamiast jeździć na rowerze, 
jak to robi ich sąsiadka. Matka Ådne wyjaśnia, że nie stać jej na kartę 
autobusową, a oni nie ma ją prawa do darmowej (aby ją otrzymać, trzeba 
mieszkać dalej niż 6 km od szkoły). Dlatego musi jechać do szkoły na 
rowerze. Matka przypomina mu, aby zachował ostrożność podczas jazdy 
i trzymał się z dala od niebezpiecznej części drogi. Ostatnia część sceny 
odbywa się w klasie Ådne. Chłopak wbiega do klasy, ale jest już spóźniony. 
Tłumaczy, że był duży ruch i dlatego trudno było założyć, ile czasu zajmie 
jazda rowerem. Zostaje wyśmiany przez niektórych uczniów, a nauczyciel 
jest wściekły.
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Scena 2 - Dotarcie na 
organizowane w czasie wolnym 
zajęcia

Ådne i Melissa czekają, aż 
trener otworzy im drzwi; przybyli 
bardzo wcześnie z powodu 
rozkładu jazdy autobusów. Musieli 
przyjechać wcześniej, ponieważ 
nie ma innej możliwości podróży 
z ich wioski na kurs karate. Ich 
miejscowość znajduje się 40 
minut od miejsca kursu. Podczas 
gdy czekają, Melissa mówi, że 
chce rzucić zajęcia, ponieważ 
podróżowanie i czekanie na 
zewnątrz zabiera jej zbyt dużo 
czasu. Zamiast tego mogłaby 
wykorzystać ten czas na odrabianie 
lekcji. Ådne odpowiada, że nie 
chce, żeby odeszła, ponieważ 
naprawdę uwielbia te zajęcia i nie 
chce podróżować sam.

Przyjeżdża trener i mogą 
rozpocząć się zajęcia. Wszyscy 
mają się dobrze i dobrze się 
bawią. Trener mówi, że czas 
zacząć ćwiczyć uderzenia. Ådne 
nie może się doczekać i jest 
podekscytowany, ale Melissa mówi 
mu, że czas już iść, muszą dotrzeć 
do autobusu, w przeciwnym razie 
następny jest za 4 godziny. Ådne 
jest z tego powodu smutny, ale nie 
dziwi go to.
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Scena 3 - Dotarcie na imprezy towarzyskie

W domu Ådne je kolację z matką i czeka na przybycie Melissy. 
Otrzymuje wiadomość od Arona z pytaniem, kiedy Ådne i Melissa 
przybędą na wieczór filmowy. Melissa puka do drzwi i wchodzi. Mówi 
Ådne, że jej ojciec musi pracować do późna i nie może ich zawieźć do 
Arona. Muszą znaleźć inne rozwiązanie, aby udać się na wieczór filmowy, 
który odbywa się w sąsiedniej wiosce. Matka Ådne nie ma samochodu 
i sugeruje, by skontaktowali się z sąsiadem. Jednak jest piątek wieczór i 
nie dostają odpowiedzi od sąsiada. W międzyczasie Aron i reszta grupy 
zastanawiają się, kiedy i czy dołączą do nich Ådne i Melissa.

Ådne i Melissa stresują się, próbując znaleźć inne alternatywy 
podróży i sprawdzając rozkłady jazdy autobusów, ale nic nie działa. Piszą 
do przyjaciół i proszą o przełożenie wieczoru filmowego. Przyjaciele są 
z tego powodu smutni i zgadzają się obejrzeć film kolejnej nocy. Ådne i 
Melisa grają w karty, ale są bardzo rozczarowani.
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Teatr Legislacyjny
-Wytyczne dotyczące metody-

W tym rozdziale zawarliśmy informacje, które uważamy za ważne 
i istotne dla każdej osoby zainteresowanej konkretną pracą z Teatrem 
Legislacyjnym:
 ■ Szczegółowe informacje na temat głównych pojęć związanych z tą 

metodą (władza, ucisk, system, władze, zasady / prawa itp.)
 ■ Konkretne kroki, które należy wykonać w procesie i czynniki na 

wpływające na niego
 ■ Zasady projektowania Legislacyjnego Spektaklu Teatralnego i 

prowadzenia interakcji z publicznością

Podane tutaj informacje są oparte na naszym doświadczeniu i 
spostrzeżeniach z pracy z Teatrem Legislacyjnym. Skonsultowaliśmy 
się z doświadczeniami innych praktyków, aby zbadać różne podejścia i 
je porównać, ale opracowaliśmy własny model, który był sensowny dla 
naszego kontekstu i zgodny z naszym własnym rozumieniem teatru 
uciśnionych i rzecznictwa.

 
Chcieliśmy również wyjaśnić to w oparciu o dostateczne szczegóły 

dla każdego potencjalnego praktyka, aby nasz proces był powtarzalny i 
możliwy do zrealizowania w różnych społecznościach. Dlatego czasami 
powtarzamy lub wyolbrzymiamy  ilość szczegółów, w myśl zasady, że im 
więcej, tym lepiej.
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Główne koncepcje teatru legislacyjnego

Władza
Aby zrozumieć ucisk, musimy zrozumieć władzę. Są to pojęcia 

powiązane; ucisk potrzebuje pojęcia „władzy”, aby mieć znaczenie.
Dekonstruowanie pojęcia władzy często odbywa się na drodze 

filozoficznej, która może powodować zamieszanie. Niemniej jednak 
ćwiczenie to jest niezbędne dla grupy praktyków, aby wymienić poglądy, 
zgłębić je i ostatecznie operować tymi koncepcjami z większą pewnością 
(przykłady znajdują się w Ćwiczeniach przygotowawczych).

Władza istnieje w fizycznym ciele/działaniach, umyśle, języku 
(głośność, ton, słowa itp.), Symbolach i znaczeniach (pieniądze, status, 
role, media itp.), duchowości, polityce, decyzjach, relacjach, postawach, 
przedmiotach (broń, dobytek itp.), naturze, grupach, przywilejach itp. 
sama w sobie nie ma wartości  

Władza sama w sobie nie ma wartości dodatniej ani ujemnej, ale 
raczej sposób jej wykorzystania (lub niewykorzystania) może mieć 
negatywne lub pozytywne konsekwencje.

Na jaką władzę patrzymy w Teatrze Legislacyjnym?
 ■ Z jednej strony badamy władzę ludzi i instytucji projektujących/ 

zarządzających prawami rządzącymi społeczeństwem, w którym 
żyjemy.

 ■ Z drugiej strony wykorzystujemy władzę obywateli, aby wpływać na 
decydentów, aby w inny sposób korzystali z własnej władzy.
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Ucisk
 Ogólnie prosta definicja 

ucisku mogłaby brzmieć 
jako „nadużycie władzy”. 

Tak zdefiniowany ucisk 
może odnosić się do różnych 

wymiarów życia i społeczeństwa 
i może być bardziej konkretny 

lub bardziej abstrakcyjny: 
ciemiężcami może być: system, 
partia polityczna, rząd, władza, 

religia, ludzie. 

Na przykład w Teatrze 
Forum skupiamy się na 

bardzo konkretnych formach 
opresji, w których oprawca jest 
przedstawiany przez konkretną 

osobę, która ma bezpośredni 
związek/relację z osobą 

opresjonowaną. Celem procesu 
jest wzmocnienie pozycji 

uciskanych, ich sojuszników i 
osób neutralnych - wywołanie 

zmiany postaw osób 
zaangażowanych w sytuację 

opresji (w wyniku zastraszania, 
molestowania seksualnego, 
przemocy na tle płciowym, 

przemocy domowej, homofobii, 
rasizmu, ksenofobii).
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Oppression in Legislative Theatre
Unlike Forum Theatre, where we zoom in on a 

very concrete situation (usually found either in the family, 
at school, at work, in transport or public places, etc.), in 
Legislative Theatre we zoom out and we look at the 
bigger picture and the way the “system” is designed 
or its functioning is restricting the liberties, rights or 
needs of groups of people. The power abuse in these 
cases is reflected through obstacles/difficulties felt by 
people belonging to a certain group (similar obstacles 
are experienced by a large number of people belonging to that 
group), difficulties which are created and sustained by the 
authorities in charge. 

Niektóre z przykładów, które wymieniliśmy dla 
Teatru Forum, można również omówić w pracy z Teatrem 
Legislacyjnym. W tym przypadku nacisk kładziony 
jest na ujawnienie konkretnych przykładów ucisku z 
punktu widzenia tego, w jaki sposób władze wspierają/
umożliwiają mu wystąpienie między osobami (np. 
nękanie z perspektywy braku procedur, przepisów, programów 
nauczania, które mają mu zapobiegać lub go powstrzymać; 
przemoc w rodzinie z perspektywy braku systemu wsparcia 
dla kobiet, które opuszczają swoich partnerów/brak przepisów 
chroniących prześladowanych przed prześladowcą itp.).

Mamy też ucisk, który jest dokonywany 
bezpośrednio przez władze, zwłaszcza w sytuacjach, gdy 
prawa nie są jednakowo egzekwowane przez wszystkich 
członków społeczeństwa (np. małżeństwa par tej samej płci, 
prawo do zdrowego środowiska, brak dostępu do bezpłatnej 
edukacji, różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, 
nieodpowiednia infrastruktura dla osób niepełnosprawnych 
ruchowo, niedostępna komunikacja miejska itp.)

 Później, w ramach konstrukcji spektaklu, 
przedstawimy więcej wskazówek, jak wybrać sytuację 
opresji i jak jasno przedstawić związek z systemem w 
legislacyjnym spektaklu teatralnym.
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System
Co rozumiemy przez system? Jest to bardzo szerokie, abstrakcyjne i 

do pewnego stopnia niejasne pojęcie, które jest różnie rozumiane przez 
różnych ludzi. Podajemy kilka przykładów tego, do czego się odnosimy:

 ■ System prawny odnosi się do procedur lub procesów dotyczących 
wykładni i egzekwowania prawa. Na różne sposoby omawia 
prawa i obowiązki. Zasadniczo opiera się na jednym z czterech 
podstawowych systemów: prawie cywilnym, prawie zwyczajowym, 
prawie stanowionym, prawie religijnym lub ich połączeniu. 
Każdy kraj ma swój własny system, choć wiele z nich jest do siebie 
podobny. W większości przypadków istnieje również zbiór praw 
międzynarodowych, których należy przestrzegać również na szczeblu 
krajowym. System ten obejmuje wszystkie przepisy prawne, których 
muszą przestrzegać obywatele, osoby prawne i władze. Zasady te nie 
są statyczne, zmieniają się w oparciu o nową dynamikę społeczną, 
kulturową i polityczną - niektóre są zniesione, inne powstają na nowo, 
inne są modyfikowane, by odpowiadać na nowe realia.

 ■ System polityczny przygląda się procesowi podejmowania decyzji 
rządowych. Przybiera różne formy w różnych krajach; obejmuje 
kilka instytucji, kroki i procedury, których należy przestrzegać (w 
każdym przypadku), co prowadzi do różnych poziomów złożoności; 
może być scentralizowany lub zdecentralizowany; przezroczysty 
lub nie; itd. Chociaż demokracja (w której obywatele tworzą prawa 
i głosują bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem swoich 
przedstawicieli) jest szeroko rozpowszechniona na całym świecie, 
sposób jej praktycznego stosowania różni się w zależności od kraju.
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 ■ Regulacje i procedury można traktować jako podkategorie 
wspomnianych wcześniej systemów, ale również jako niezależny 
system. Uwzględniamy tu wszystkie zasady funkcjonowania różnych 
instytucji, konkretne procedury dla określonych praw, zalecenia, które 
należy zastosować w praktyce itp. Na przykład prawo może być bardzo 
„dobre” w sposobie, w jaki zostało zaprojektowane i jest przeznaczone, 
ale może być udostępnione do realizacji nieodpowiednim władzom; 
lub może obejmować wrażliwe i sprzeczne aspekty procedury 
składania wniosków; a nawet pomijać ważne aspekty proceduralne, 
aby odbiorcy tego prawa mogli faktycznie wykonywać swoje prawa 
(w odniesieniu do tego prawa). Możemy spotkać się z podobnymi 
procedurami dla różnych rodzajów praw i możemy zidentyfikować, 
że procedura jest wadliwa, a nie samo prawo.

 ■ System społeczno-kulturowy reprezentuje nieformalne (niepisane) 
zasady funkcjonowania społeczeństwa. Dokładniej mówiąc, odnosimy 
się do leżących u podstaw norm, które zachęcają do pewnych 
zachowań lub sankcjonują „niedopuszczalne”. Niektóre z tych reguł są 
zawarte w systemie prawnym, ale wiele z nich podświadomie wpływa 
na myśli i czyny ludzi. Jednocześnie kształtują postawy, zachowania 
i światopogląd grup, a pośrednio wspierają określony typ działań 
politycznych (i aktywnych praw). W Teatrze Legislacyjnym możesz 
nie zmierzyć się bezpośrednio z tym systemem (który jest często 
niewidoczny), ale jako praktycy musimy być świadomi, czym są te 
zasady i jak wpływają na system formalny.
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Władze
Reprezentują konkretny korpus systemu; kiedy chcemy zmienić 

system, musimy określić, które organy obsługują ten konkretny obszar 
systemu, który chcemy zmienić. Wyróżniamy:

 ■ Władze centralne - generalnie kierują całokształtem zarządzania 
społeczeństwem; na przykład głowy państw, rząd, parlament/władza 
ustawodawcza, armia, sądy, w niektórych przypadkach organy 
religijne itp. W różnych krajach istnieją różne uprawnienia, role i 
hierarchia między tymi władzami. W każdej z tych instytucji istnieją 
różne wydziały, komisje, agencje, grupy itp. Zajmujące się wyłącznie 
określonymi zagadnieniami.

 ■ Władze lokalne/regionalne - odpowiedzialne za lokalne wdrażanie 
prawa krajowego i międzynarodowego, ale także za projektowanie 
i wdrażanie procedur i zasad, które mają zastosowanie tylko 
na poziomie lokalnym: gminy, rady miejskie, policja, jednostki 
edukacyjne, trybunały, siła robocza , służby socjalne, więzienia, 
centra imigracyjne, szpitale, lokalne urzędy ochrony środowiska, 
domy kultury, ośrodki młodzieżowe, władze transportowe itp.

 ■ Władze międzynarodowe - które regulują międzynarodowe 
prawa i umowy między krajami - takie jak Organizacja Narodów 
Zjednoczonych (i wszystkie jej wydziały), Komisja Europejska, Rada 
Europy, Światowa Organizacja Zdrowia itp., które w zależności od 
przypadku mają przedstawicieli/biura w w różnych częściach świata.

Co to jest zmiana systemowa?
Podsumowując: wyobraź sobie społeczeństwo jako osobę, na którą 

próbujemy wpłynąć. Mamy system jako ich umysł i mamy autorytety jako 
ich ciało. 

Kiedy mówimy o zmianie systemowej, mamy na myśli modyfikację 
umysłu lub ciała.
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W zależności od poziomu ambicji/
motywacji do określonej zmiany proces 
ten wymaga różnego zaangażowania, 
czasu i wysiłku.  Stworzenie nowego prawa 
krajowego od podstaw wymaga znacznie 
dłuższego, złożonego i wytrwałego 
wysiłku w porównaniu z modyfikacją już 
istniejącego, co jednak może zająć więcej 
czasu niż praca nad prawem lokalnym 
(nowym lub modyfikacją istniejącego).

Ufamy, że dzięki odpowiednim 
ćwiczeniom myślowym możesz 
dowiedzieć się, jak i które przedsięwzięcia 
są łatwiejsze niż inne. Dłuższy i trudniejszy 
proces nie powinien oznaczać poddanie 
się, ale musimy głębiej zastanowić się 
i zrozumieć, jak trudna może być to 
podróż, i podjąć odpowiedzialne decyzje. 
Mądrze wybieraj swoje bitwy i zmiany 
jakich chcesz dokonać!

 Metodą tą pracowaliśmy nad 
strukturami państwowymi, stąd „duży 
system”. Jeśli okaże się to stosowne i 
konieczne, można ją również wykorzystać 
do rozwiązania problemu nierówności 
lub nieuczciwych procedur na poziomie 
pojedynczego podmiotu prywatnego 
(mniejszy system). Jeśli problem 
sygnalizowany w tym prywatnym 
podmiocie jest rzeczywiście obecny w 
większości innych podmiotów prywatnych, 
prawdopodobnie należy zająć  się nim z 
perspektywy państwa.
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Konkretne kroki

Te kroki są istotne dla grupy zaczynającej się od zera. Minimalnym 
wymogiem jest chęć korzystania z Teatru Legislacyjnego. Grupa może przejść 
przez wszystkie etapy, przeskoczyć niektóre lub skompresować je w oparciu o 
wcześniejsze doświadczenie, pracę, wiedzę specjalistyczną, budżet, dostępność 
czasu, wymagania podmiotu zamawiającego, cele projektu/organizacji, do której 
należy, itp.

Kroki te są rozdzielone na podstawie różnych kategorii wysiłków, które są 
potrzebne do pomyślnego przeprowadzenia procesu Teatru Legislacyjnego. 
Na różnych etapach wymagane są różne rodzaje kompetencji i różna ilość 
czasu; stąd często różne osoby  są zaangażowane we różne kroki.

Zespół musi maksymalnie wykorzystać możliwości swoich członków, 
niemniej jednak wszystkie potrzebne kompetencje można rozwinąć. 
Zainteresowany, zmotywowany i dobrze funkcjonujący zespół może 
zaangażować się we wszystkie etapy procesu i taka jest również nasza 
rekomendacja.

Kroki:
1. Badanie społeczne/wywiad i dokumentacja
2. Powiązania z odpowiednimi podmiotami
3. Wybór tematu opresji
4. Konkretne przygotowanie
5. Tworzenie i próby przedstawienia teatru legislacyjnego
6. Spektakl w gronie odpowiednich odbiorców
7. Dalsze prace - rzecznictwo

Krok 1 - Badanie społeczne i dokumentacja
Ten krok jest potrzebny i okazuje się bardzo interesującym ćwiczeniem. 

Właściwie wykonany, ukazuje całościowy obraz widocznych i niewidocznych 
problemów, interesów i priorytetów różnych grup ludzi, podmiotów 
państwowych i niepaństwowych itp. w społeczeństwie. W tej fazie zespół 
bada tematy, programy, potrzeby, priorytety, strategie itp. różnych grup 
społecznych i dowiaduje się, w jaki sposób łączą się one między różnymi 
stronami/punktami widzenia, a także co wyłania się jako punkt działania.
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Wnioski z tego kroku przyczyniają się do 
rozwoju naszego działania w oparciu o aktualne 
spojrzenie na społeczeństwo, w którym żyjemy, 
a nie na wcześniejszych, niesprawdzonych  
założeniach i uprzedzeniach.

Poniższą tabelę można wykorzystać 
jako narzędzie do gromadzenia informacji 
na temat określonych kategorii, które 
należy następnie przeanalizować i zbadać.

Potrzebnych jest kilka rodzajów 
informacji. Niektóre z tych informacji są 
raczej obiektywne, oparte na faktach, a 
inne są bardziej subiektywne. W procesie 
należy konsultować się z różnymi źródłami 
informacji: sprawozdaniami, spisami 
powszechnymi, statystykami krajowymi, 
wynikami badań, artykułami itp. Oraz 
ograniczyć do minimum dane oparte 
wyłącznie na opiniach i wrażeniach.

Ta tabela pomaga sporządzić zarys 
profilu twojego kraju/społeczności z 
różnych punktów widzenia. W przypadku 
niektórych z tych wskaźników możesz być 
bardzo stronniczy, co oznacza, że możesz 
mieć swój własny, bardzo subiektywny punkt 
widzenia, który niekoniecznie oznacza, że 
jest to prawdziwe odzwierciedlenie sytuacji 
w Twoim kraju - pamiętaj o tym i spróbuj 
odpowiedzieć na pytania, korzystając z 
wielu różnych źródeł.
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Kategoria informacji Szczegóły Źródło
Kwestie interesu 
publicznego
- ważne lub konieczne dla 
dobrobytu, bezpieczeństwa 
lub sukcesu społeczności i 
jej mieszkańców

Wymień 5 najważniejszych kwestii, które 
uważa się za interesujące dla społeczeństwa
• Na poziomie krajowym?
• Na poziomie regionalnym (Twój 

region)?
• W Twoim mieście (jeśli innym niż 

regionalny)?

Odpowiednie 
podmioty

Wymień najbardziej wpływowe podmioty 
(państwowe i niepaństwowe), które mogą 
zmieniać/wpływać na kwestie, będące 
przedmiotem zainteresowania publicznego. 
Kto może zmieniać/regulować prawo/
wpływać na stan rzeczy w wymienionych 
kwestiach:
• Na poziomie krajowym?
• Na poziomie regionalnym (Twój region)?
• W Twoim mieście (jeśli innym niż 

regionalny)?

Kwestie porządku 
publicznego
-kwestie, na które 
„zwrócono uwagę opinii 
publicznej”
- zbiór spraw, o których 
ludzie myślą w danym 
momencie

Wymień 5 najbardziej aktualnych/
dominujących kwestii w porządku publicznym:
    • Na poziomie krajowym?
    • Na poziomie regionalnym (Twój region)? 
   • W Twoim mieście (jeśli innym niż 
regionalny)?

Jeżeli kwestie będące przedmiotem 
zainteresowania publicznego nie 
odpowiadają kwestiom obecnym w 
porządku publicznym, proszę podać 
odpowiedź, jakie mogą być przyczyny?
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Agenda grup 
obywatelskich
-kwestie priorytetowe dla 
różnych grup obywateli 
(zjednoczone wspólnymi 
ważnymi cechami)

Kto jest uważany za obywatela? Jakie prawa mają 
obywatele, a jakie osoby niebędące obywatelami?
Które grupy są uważane za większościowe w 
kraju?
Kim są mniejszości?
Jaki jest ich konkretny program i czym różni się od 
innych grup?
Które kwestie nie są częścią kwestii 
obywatelskich ani porządku publicznego? 
Jakie są tego konsekwencje?

Wymień 5 najbardziej aktualnych/
dominujących kwestii w programach 
różnych grup obywatelskich:

• Na poziomie krajowym?
• Na poziomie regionalnym (Twój region)?
• W Twoim mieście (jeśli innym niż 

regionalny)?

Jeśli kwestie interesu publicznego lub 
porządku publicznego nie odpowiadają 
problemom obecnym w programach 
niektórych grup obywatelskich, prosimy o 
wyjaśnienie, jakie mogą być tego przyczyny.

Program polityczny Wymień 5 najbardziej aktualnych/dominujących 
kwestii w programie politycznym (wspomnij o 
różnicach między głównymi partiami u władzy a 
partiami opozycyjnymi):
• Na poziomie krajowym?
• Na poziomie regionalnym (Twój region)?
• W Twoim mieście (jeśli innym niż 

regionalny)?

Zastanów się, jak bliski jest program 
polityczny społeczeństwu lub programom 
różnych grup obywateli..
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Program medialny Wymień 5 najbardziej aktualnych/dominujących 
kwestii w programach medialnych (wspomnij 
o różnicach między mediami głównego nurtu i 
alternatywnymi):
• Na poziomie krajowym?
• Na poziomie regionalnym (Twój region)?
• W Twoim mieście (jeśli innym niż 

regionalny)?

Zastanów się, które kwestie grup obywateli 
są obecne lub nieobecne w mediach.
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Program 
instytucjonalny

Wymień 3 najbardziej aktualne/dominujące 
kwestie w programach instytucji w Twoim regionie:
(dodaj/usuń instytucje odpowiednio do swojego 
kontekstu - usuń dowolne z wymienionych tylko 
jeśli nie istnieją w Twojej społeczności)

• Miasto
• Rada lokalna/regionalna/miejska
• Więzienia
• Policja
• Instytucje transportu publicznego
• Agencja Środowiska
• Agencja Ochrony Konsumentów
• Prokurator okręgowy
• Rzecznik Praw Obywatelskich
• Centrum Młodzieżowe
• Szkoły (prywatne/państwowe)
• Centra kultury
• Centra praw kobiet
• Biura/Centrum imigracyjne
• Centrum dla uchodźców
• Biuro ds. Antydyskryminacji
• Grupy diaspory
• Instytucje religijne (religie dominujące, 

ale także inne obecne we wspólnocie)
• Szpitale
• …

Program twojej 
organizacji/grupy

Wymień 5 najbardziej aktualnych/dominujących 
kwestii w twoim własnym programie (jako 
organizacja/grupa) - które grupy są najbardziej 
zaangażowane w te kwestie:
• At the national level?
• At the regional level (your region)?
• In your city (if different from the 

regional level)?
Please reflect on which citizens group issues 
are present or not present in the media.
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Zaleca się zebranie jak największej ilości informacji dla wszystkich 
wymienionych wskaźników przed ich analizą i porównaniem, aby 
uniknąć wyciągania wniosków na zbyt wczesnym etapie badań.

Pod koniec kroku 1 zespół powinien zdecydować o krótkiej liście 
zagadnień, odpowiednich organów i podmiotów, którym należy 
dokładniej przyjrzeć się w kroku 2. 

W idealnym przypadku ta krótka lista wyłania się w wyniku zazębiania się 
różnych programów i kwestii interesu publicznego/obywatelskiego. Niestety 
często nie ma wielu punktów wspólnych między tymi programami. W takim 
przypadku zespół musi zidentyfikować najbardziej powiązane i skorzystać z 
kroku 2, aby zidentyfikować te najbardziej realistyczne do dalszej pracy.

Krok 2 - Powiązania z odpowiednimi podmiotami
 
Krok 1 jest wykonywany z relatywnej odległości od zainteresowanych 

grup/podmiotów. Wymaga konsultacji z różnymi źródłami.
 W Kroku 2 istnieje potrzeba nawiązania bezpośredniego 

kontaktu z właściwymi podmiotami w sprawach krótko wymienionych 
w kroku poprzednim. Jako odpowiednie podmioty zaliczamy władze, ale 
także grupy społeczeństwa obywatelskiego, naukowców, sektor prywatny, 
grupy medialne, osoby publiczne itp.

 Dowiadujemy się, kto rządzi, zadajemy bezpośrednie pytania, 
sprawdzamy, co jest planowane, jakie wsparcie jest planowane dla danego 
tematu/inicjatywy, sprawdzamy, czy jest zainteresowanie współpracą w 
potencjalnym działaniu itp.

 Wymaga to  „pukania do wielu drzwi” różnych instytucji 
(dosłownie lub wirtualnie) i radzenia sobie z różnymi reakcjami i 
postawami wobec waszych zapytań (od bardzo otwartego po całkowicie 
ignorujące lub agresywne).

To dość istotny krok dla powodzenia całego procesu Teatru 
Legislacyjnego. Bez wsparcia, wpływ będzie (znacznie) mniejszy, a 
wymagane wysiłki bardzo duże. Skontaktuj się z jak największą liczbą 
potencjalnych partnerów i podmiotów, aby zwiększyć szanse na silne 
instytucjonalne powiązania. 
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Ten krok pomaga budować kapitał 
relacji w tym samym czasie, co zbieranie 
informacji, a sukces obu aspektów 
przyczynia się do podjęcia decyzji, którą 
należy podjąć w kroku 3. Daj sobie tyle 
czasu, ile potrzeba na tym etapie i nie 
traktuj go powierzchownie.

Krok 3 - Wybór tematu opresji

Na tym etapie musisz przeanalizować 
wyniki z poprzedniego kroku i wybrać 
konkretną systemową opresję, na której 
chcesz się skupić w projekcie. Wybrany 
problem powinien być istotny, odpowiedni i 
realistyczny do rozwiązania.

 
Teatr Legislacyjny nie działa, jeśli 

chcesz zorganizować cały proces całkowicie 
samodzielnie (jako grupa); potrzebujesz sieci 
zainteresowanych stron i najlepiej władz, które 
są otwarte, komunikujące się i przejrzyste.

Dlatego musisz dokonać selekcji na 
podstawie tego, które konkretne podmioty 
okazują wsparcie, zainteresowanie, są 
zaangażowane itp. Należy wybrać konkretny 
temat opresji, który będzie miał poparcie 
różnych partnerów i autorytetów. Musisz 
oszacować możliwości polityczne w 
odniesieniu do pilności/wagi tematu.
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W niefortunnej sytuacji, gdy władze nie są otwarte lub wykazują oznaki 
współpracy na rzecz opresji, należy wybrać kwestię, dla której macie najbardziej 
zróżnicowane i silne wsparcie podmiotów niepaństwowych. Zapewnia to większą siłę 
w działaniach rzeczniczych na późniejszych etapach procesu.  

Krok 4 - Konkretne przygotowanie

W tej fazie do wykonania jest kilka zadań:
 ■ dobór i skompletowanie zespołu w zależności od potrzeb: aktorzy, 

eksperci, konsultanci itp.
 ■ zdobycie wiedzy na temat ram prawnych dotyczących wybranego 

tematu
 ■ rozwijanie określonych partnerstw (z różnymi rolami i obowiązkami) z 

różnymi odpowiednimi podmiotami państwowymi i niepaństwowymi
 ■ zbieranie odpowiednich przykładów ucisku bezpośrednio od 

uciskanych lub od grup dokumentujących takie sytuacje
(* nawet jeśli w Twojej grupie są osoby uciskane, nadal powinieneś 
zbierać doświadczenia od innych, aby zidentyfikować powszechny ucisk 
systemowy)

Ta praca często jest kontynuowana równolegle z następnym krokiem, 
ale większość powinna mieć miejsce wcześniej, ponieważ te informacje i 
zasoby pomagają w budowaniu sztuki. 

Krok 5 - Tworzenie i próby legislacyjnego spektaklu teatralnego
 
W tej fazie aktorzy, czasami przy wsparciu moderatora Teatru 

Legislacyjnego, przechodzą przez określony proces. Praca ta łączy ogólne 
przygotowanie do spektaklu metodami teatru uciśnionych, nastawionym 
na legislacyjne ćwiczenia teatralne.

Następnie zespół na podstawie przykładów opresji (zebranych w 
poprzednim kroku) opracowuje scenariusz (z określonymi zasadami) i 
przeprowadza próby.
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Aby w pełni zilustrować ten krok 
potrzebnych jest wiele szczegółów 
technicznych. Wszystkie są szczegółowo 
opisane w rozszerzonej wersji 
objaśnień tego kroku. (Natychmiast po 
wprowadzeniu wszystkich kroków)

Krok 6 - Przeprowadź spektakl dla 
odpowiednich odbiorców

 
Odpowiednią publiczność stano-

wią dyskryminowane grupy. Spektakl 
musi być wystawiony dla osób, 
które doświadczają konkretnych 
przeszkód przedstawionych na 
scenie. To oni zmagają się z nimi 
na co dzień i to oni powinni głębiej 
analizować, identyfikować, zasta-
nawiać się i proponować zmiany, 
które są istotne dla ich życia.

Inne zainteresowane strony/
podmioty mogą uczestniczyć i dostarczać 
wkładu, informacji zwrotnej, opinii 
itp., Ale należy skupić się na samych 
uciskanych, oni muszą być większością 
i wiodącymi głosami w tym procesie.

Jest to złota zasada i każdy 
praktykujący powinien jej ściśle 
przestrzegać: nie należy angażować 
się w proces, w którym odbiorca 
jakiejkolwiek zmiany systemowej nie 
jest jednocześnie inicjatorem tej zmiany.
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Konieczne jest podjęcie znacznych 
wysiłków, aby zidentyfikować 
członków publiczności i upewnić 
się, że mogą uczestniczyć w takim 
procesie. W razie potrzeby zespół 
może rozważyć występy w innych 
miejscach lub w innym czasie, aby 
ułatwić udział właściwej publiczności.

W zależności od tematyki 
i rodzaju zamierzonej zmiany 
systemowej istnieje potrzeba 
ustalenia minimalnej ilości widzów 
zaangażowanych w proponowanie 
zmiany prawa. Nie można domagać się 
zmiany prawa krajowego propozycjami 
zebranymi od grupy 50 osób, ale 
taką ilością głosów można namówić 
do zmiany regulaminu lub statutu 
szkoły. W każdej sytuacji, której 
potrzebujesz, najlepiej w porozumieniu 
z partnerami zaangażowanymi w 
proces (nawet władze mogą wskazać 
minimalną liczbę, którą biorą pod 
uwagę), zdecydujcie o minimalnej 
liczbie członków publiczności, od 
których będą zbierane propozycje, 
które zasilą proces rzecznictwa.

Pełen zestaw wskazówek 
dotyczących zarządzania wydarzeniem 
z publicznością (z perspektywy 
Jokera) przygotowaliśmy w kolejnym 
rozdziale podręcznika. Ten rozdział 
ilustruje, co dzieje się krok po kroku, 
co Joker powinien zrobić/powiedzieć 
oraz zawiera wskazówki dotyczące 
zapewnienia płynniejszego procesu.
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Krok 7 - Dalsze prace - rzecznictwo
Na tym etapie należy wykonać kilka zadań.

Kontynuacja z członkami publiczności
• Bądź z nimi w kontakcie. Stwórz system komunikacji, aby ułatwić Ci 

dotarcie do nich i kontakt.
• Informuj ich regularnie o postępach procesu rzecznictwa.
• Zaproś ich i zachęć do wzięcia aktywnej roli w tym procesie
• Po pewnym czasie przeprowadź grupy fokusowe/spotkania z 

zainteresowanymi słuchaczami, aby ocenić sytuację, co się zmieniło i co 
jest dla nich ważne. Oceń ich potrzeby i możliwość nowej interwencji 
(podobnymi lub innymi metodami) w celu ich zaspokojenia

 
Proces rzeczniczy
Propozycje zebrane od publiczności muszą znaleźć się w programie decydentów.
W zależności od zamierzonej zmiany i dynamiki politycznej, proces 

rzecznictwa może trwać miesiące, a nawet lata (np. opracowanie zupełnie 
nowego prawa krajowego), np. w sytuacji w której decydenci się zmieniają 
i trzeba będzie zaczynać od początku.

W tym podręczniku, ponieważ nie jest to podręcznik rzecznictwa, 
podajemy tylko niektóre opcje, które mogą być użyte. W rzeczywistości 
w każdej lokalizacji sukces taktyki rzecznictwa jest różny - to, co działa w 
jednym miejscu, może nie działać w innych (nawet w tym samym kraju):

 ■ Zebrane wnioski są przetwarzane przez grupę ekspertów i tłumaczone 
przy użyciu odpowiedniej terminologii zgodnie z docelową 
strukturą legislacyjną. Projekt dokumentów politycznych zostanie 
zaproponowany decydentom.

 ■ Twórz lub dołączaj do grup i sieci (podmiotów niepaństwowych), 
które aktywnie opowiadają się w tym samym obszarze tematycznym i 
naciskaj na zmiany sugerowane przez odbiorców.

 ■ Przygotuj manifesty i petycje, aby więcej osób zostało poinformowanych 
i aktywnie zaangażowanych w ten proces.

 ■ Mapuj osoby zainteresowane twoim tematem w organach będących 
celem ataku. Zidentyfikuj główne osoby odpowiedzialne, ale także 
potencjalnych sojuszników.
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 ■ Skontaktuj się z decydentami 
odpowiedzialnymi za określone 
pożądane zmiany i przedstaw propo-
zycje obywateli. Najlepiej organizuj 
spotkania twarzą w twarz. Poproś o 
aktualizacje i dalsze działania w tej 
sprawie.

 ■ Zaangażuj media w ten proces - 
kwestia, która przyciąga uwagę 
mediów, może zwrócić uwagę 
decydentów.

 ■ Weź udział w procesach konsulta-
cyjnych między władzami państwo-
wymi a grupami społeczeństwa 
obywatelskiego.

Czynniki wpływające

Na proces realizacji tych kroków 
wpływa kilka czynników. Niektóre z 
nich zależą  od ciebie (zespołu); niektóre 
od kontekstu, w którym wykonujesz 
swoją pracę.

Połączenie tych punktów prowadzi 
do różnych poziomów trudności we 
wdrażaniu Teatru Legislacyjnego:

 ■ Relacje z grupami uciskanymi - czy 
Ty i Twój zespół jesteście częścią 
grupy, której problem bezpośrednio 
dotyczy; jak otwarta i dostępna jest 
grupa uciskana, aby zaangażować 
się w ten proces (jako aktorzy i/lub, 
co najważniejsze, jako publiczność), 
włączając w to działania rzecznicze; itp.
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 ■ Relacje z decydentami - czy są to bliskie i bezpośrednie relacje (np. 
w małych lokalizacjach/instytucjach), czy raczej odległe i utrudnione 
(np. w dużych miastach, regionach lub z władzami centralnymi 
- np. ministerstwami); czy decydenci aktywnie angażują się w 
konstruktywne konsultacje z obywatelami, czy też ich unikają; czy 
istnieje wzajemne zaufanie między obywatelami i władzami; czy 
istnieje jakakolwiek wcześniejsza współpraca z docelową instytucją / 
odpowiednimi decydentami; itp.

 ■ Infrastruktura odpowiednich interesariuszy - czy istnieją inne strony 
(struktury, instytucje, osoby) aktywne i zaangażowane w temat i/
lub różne inicjatywy skierowane do władz; jakie są relacje twojej 
grupy z tymi interesariuszami; czy mogą być zaangażowani w twoją 
inicjatywę; itp.

 ■ Kompetencje zespołu wdrażającego - ile macie wiedzy specjalistycznej 
w dziedzinie rzecznictwa; ile podobnych inicjatyw prowadziłeś 
wcześniej; jaka jest pozycja twojej grupy w społeczeństwie; ile 
zaufania dają ci różne podmioty w społeczeństwie; jakie masz zaplecze 
wspierające; itp.
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Techniczne wytyczne dotyczące projektowania legislacyjnej sztuki 
teatralnej 

Przygotowując się do odgrywania spektaklu Teatru Legislacyjnego, 
grupa przechodzi przez różne fazy:
 ■ Zrozumienie tematu (spotkania z ekspertami, czytanie odpowiednich 

dokumentów, wizyty studyjne, spotkania z osobami uciskanymi, 
zbieranie historii itp.) - zobacz poprzednie strony

 ■ Przygotowanie teatralne (rozgrzewka i umiejętności aktorskie, siła i 
opresja oraz specyficzne ćwiczenia teatru legislacyjnego itp.) - patrz 
rozdział Ćwiczenia przygotowawcze

 ■ Rozwój przedstawienia i próby (przenoszenie przykładów opresji w 
formacie teatru legislacyjnego) - szczegóły znajdziesz w dalszej części 
tego rozdziału

 ■ Przygotowania administracyjne i logistyczne (planowanie wydarzeń, 
zarządzanie logistyką towarzyszącą, promocja wśród osób 
dyskryminowanych i odpowiednich podmiotów itp.) - członkowie 
grupy mogą częściowo zaangażować się w ten proces
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Przykłady ucisku - kryteria wyboru 
(dla jednej lub więcej historii)

 ■ Powinna to być prawdziwa historia 
- osobiste doświadczenia członków 
grupy/bliskich osób (krewnych, 
przyjaciół, współpracowników, 
sąsiedzi itp.) lub z udokumentowanych 
przypadków (raporty, artykuły itp.)

 ■ Powinna to być historia zawierająca 
wystarczające szczegóły/informacje 
o wydarzeniach, ludziach i 
zaangażowanych instytucjach 
(jeśli większość elementów historii 
pochodzi z założeń lub domysłów, 
oznacza to, że nie ma wystarczających 
danych i nie należy jej używać)

 ■ Powinna odzwierciedlać obecną 
sytuację legislacyjną (nie używaj 
historii z okresu sprzed zmiany 
odpowiednich przepisów)

 ■ Dotyczy/zdarza się większej liczbie 
osób z podobnej grupy

 ■ Odzwierciedla bardziej powszechną/
dominującą walkę określonej grupy

 ■ Wyraźnie odzwierciedla ucisk 
systemowy
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Możliwości wykorzystania wybranej historii / historii:

Użyj tylko jednej historii, jednej uciśnionej osoby, z 3-4 kluczowymi 
momentami, w których doświadcza systemowego ucisku

Przykłady
 ■ Ustawodawstwo i mechanizm ochrony osób po zatrzymaniu (czas 

więzienia). Kluczowe momenty do pokazania w sztuce: osoba z 
rejestrami karnymi próbuje dostać pracę w gminie (praca sezonowa/
tymczasowa minimalnie płatna) i na podstawie jej kartoteki 
odmawia się jej przyjęcia; ta sama osoba udaje się do urzędu pracy, 
aby zarejestrować się jako bezrobotny, gdzie jest poinformowana 
o bardzo małych szansach na zatrudnienie z powodu pobytu w 
więzieniu; bohater rozmawia z przyjacielem o trudnych chwilach, 
braku pieniędzy i braku systemu wsparcia, który pomógłby im w 
powrocie do życia zgodnego z literą prawa; po jakimś czasie bohater 
dostaje pracę w firmie i w akcie desperacji akceptuje niesprawiedliwe 
warunki pracy.

 ■ Ustawodawstwo i infrastruktura dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich. Kluczowe momenty do pokazania w spektaklu: osoba na 
wózku inwalidzkim próbuje dostać się do komunikacji miejskiej, musi 
czekać na autobus z działającą rampą przez co spóźnia się na egzamin; 
na uczelni egzamin odbywa się w części budynku niedostępnej dla 
wózków inwalidzkich, osoba dzwoni do nauczyciela i stara się o 
zmianę sali, ale zamiast tego wykładowca proponuje bohaterowi 
przystąpienie do egzaminu w innym dniu; później dyskryminowani 
udają się do rektora, aby złożyć skargę - rektor zasłania się niemocą 
działań w tym zakresie - to gmina decyduje gdzie przeznacza środki 
na udogodnienia dla niepełnosprawnych, a uczelnia mimo to jak 
najlepiej może stara się zapewnić wszystkim jak najlepsze warunki.
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Wykorzystaj 3-4 różne historie o różnych dyskryminowanych 
ludziach, którzy  mierzą się z różnymi przeciwnościami, w tej samej 
dziedzinie prawodawstwa.

Przykłady
- Ustawodawstwo i mechanizm ochrony praw osób transpłciowych: 

osoba transpłciowa przeżywająca problemy w szkole (korzystanie z toalet 
przypisanych do określonej płci, bycie nazywanym innym imieniem niż 
wybrane przez nauczycieli itp.; inna osoba transpłciowa mająca trudności 
w dostępie do opieki medycznej z powodu zmian dokumentów tożsamości; 
inna osoba transpłciowa doświadczająca przemocy i nękania, ponieważ 
w jej mieście nie ma dla niej organizacji czy instytucji pomocowych.

- Ustawodawstwo i mechanizmy dotyczące uchodźców i osób 
ubiegających się o azyl: osoba ubiegająca się o azyl walcząca o mieszkanie w 
miejscu, w którym się znajduje; osoba ubiegająca się o azyl, która nie może 
znaleźć pracy w oczekiwaniu na decyzję o statusie; rodzina uchodźców, 
która nie może posłać swoich dzieci do miejscowej szkoły; uchodźca, 
który nie ma pieniędzy na opłacenie miejscowego kursu językowego, 
który pomoże mu w znalezieniu pracy w lokalnej społeczności.

W każdym kraju istnieją różne struktury prawne i ramy prawne dotyczące tych 
kwestii, a podane przykłady mogą nie mieć zastosowania w każdym kontekście, 
ale zostały wymienione w celach ilustracyjnych.
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Struktura legislacyjnego spektaklu teatralnego

 ■ Spektakl powinien trwać od 10 do 15 minut, z maksymalnie 
3-4 scenami. Scenę definiujemy jako akcję rozgrywającą się w 
wyjątkowym połączeniu czasu i miejsca; jeśli zmienia się czas lub 
lokalizacja, odnosimy się do innej sceny. Cały proces (z dyskusjami, 
interwencjami, propozycjami i głosowaniem) wymaga dużo czasu; w 
związku z tym przedstawienie powinno być raczej krótkie i celowe, 
aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na odpowiednie przejście 
przez wszystkie zaplanowane etapy.

 ■ Problem systemowy, który chcesz ujawnić, jest prawdopodobnie 
niezwykle złożony i wielowarstwowy. Musisz dokładnie wybrać 
najbardziej odpowiednie aspekty. Niektóre kluczowe punkty można 
połączyć i przedstawić w jednej scenie (jeśli ma to sens i jest zgodne 
z rzeczywistością) i bardzo ważne jest, aby nie powtarzać podobnego 
przekazu w więcej niż jednej scenie. Każda scena powinna skupiać się 
na innym ujęciu lub aspekcie problemu w bezpośrednim związku ze 
strukturami państwa. Spektakl powinien skupiać się na jednym głównym 
problemie, który łączy go z odpowiednią widownią. Przedstawianie 
większej liczby problemów    niepotrzebnie naładowywuje dyskusje, 
rozprasza wnioski legislacyjne i osłabia proces rzeczniczy.

 ■ Wybrane momenty z historii muszą bardzo wyraźnie eksponować 
opresyjne aspekty systemu, aktualne i obecne w danym momencie 
(bieżące wydarzenia). Możesz użyć niezbyt aktualnych przykładów, 
jeśli są nadal aktualne (jak przypadki z poprzedniego roku lub 2 lat), 
jeśli nie nastąpiły żadne zmiany w konkretnym obszarze.

 ■ Wybrane momenty kluczowe są uważane za ogólne przykłady, które 
chociaż inspirowane są konkretnymi osobistymi doświadczeniami, 
mają zastosowanie do większej liczby osób w podobnych warunkach. 
Aspekt ogólny pomaga w rozmowie z publicznością, aby skupić się 
na dużym obrazie systemowym, a nie na konkretnych szczegółach 
niektórych zaangażowanych osób.
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 ■ Nie ma potrzeby tworzenia sceny wprowadzającej lub zamykającej, 
ani żadnego konkretnego schematu tego, jak sceny powinny 
ewoluować. Nie trzeba nawet wspominać o chronologii, jeśli nie 
ma to związku z fabułą. Jeśli wydarzenia z jednej sceny wpływają na 
okoliczności w kolejnych scenach, to oczywiście chronologię należy 
uszanować i wyjaśnić, ale poza tym nie jest to obowiązkowe.

 ■ Przedstawione działania muszą być bardzo realne, konkretne 
i pokazywane w taki sposób w jaki zachodzą w prawdziwym 
życiu. Powstrzymaj się od używania zbyt dużej ilości symboliki i/
lub elementów abstrakcyjnych, które mogą zmylić i rozproszyć 
zrozumienie sztuki.

 ■ Występ powinien być prosty, z minimalnymi rekwizytami i, co 
bardzo ważne, bez użycia technologii (takich jak światła, dźwięki, 
mikrofony). Teatr Legislacyjny (podobnie jak wiele innych metod 
Teatru Uciśnionych) jest bardzo często wdrażany w społeczności, 
wszędzie tam, gdzie przebywają dyskryminowani - stąd powinna 
to być prosta sztuka teatralna i łatwa do odtworzenia w dowolnych 
potencjalnych sceneriach.

Obecność instytucji/struktur państwowych w przedstawieniu

To Teatr Legislacyjny i w spektaklu musimy wyeksponować struktury, 
które uciskają określoną grupę ludzi. Konkretna zaangażowana 
instytucja musi być przedstawiona w sztuce i być obecna w każdej jej 
scenie.

Ukazanie instytucji może  mieć charakter bezpośredni, czyli mamy 
sceny ukazujące interakcje między opresjonowanymi a przedstawicielami 
określonych instytucji. Może być również pośredni, co oznacza włączenie 
odniesień do konkretnych instytucji lub ram prawnych w dialogu dwóch 
postaci. W tym przypadku „instytucja” nie jest widoczna na scenie, ale 
jest obecna w rozmowie i dostarcza publiczności konkretnych istotnych 
informacji. 



62 

Zalecamy, aby większość scen zawierała pojawienie się instytucji, 
aby publiczność mogła uzyskać wizualny obraz ich zaangażowania, a 
także zapewnić przestrzeń do interwencji w drugiej fazie procesu.

Aby skonstruować sztukę, istnieją 3 rodzaje możliwości 
eksponowania instytucji państwowych. Możesz pokazać:

 ■ Tylko jedną instytucję - w tym przypadku osoby dyskryminowane 
walczą z systemem wcielonym w jedną organizację (np. szkoła, urząd 
gminy miasta, ośrodek dla uchodźców, więzienie, policja, szpital itp.) I będzie 
to jedyna instytucja, która jest odzwierciedlona w sztuce, jak również 
główny odbiorca nacisków proponowanych później zmian.

 ■ Wiele instytucji - wiele praw czy systemów legislacyjnych wymaga 
wielu instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie pewnych elementów, 
dlatego spotykamy się z sytuacjami, w których ludzie mają trudności 
z egzekwowaniem swoich praw w relacjach z wieloma instytucjami 
(zobacz niektóre przykłady podane wcześniej)

 ■ Brak instytucji - istnieją sytuacje, w których określone potrzeby ludzi 
nie mogą być zaspokojone, ponieważ nie ma odpowiednich instytucji, 
które by ich wspierały (w ich mieście lub dla konkretnej dyskryminowanej 
grupy); w tym celu rozmowy między postaciami skupiają się i 
podkreślają braki w systemie i ich wpływ na osoby dyskryminowane. 
(np. społeczności, w których nie ma schronisk dla kobiet i dzieci uciekających 
przed przemocą w rodzinie; brak wyspecjalizowanych ośrodków świadczących 
usługi rehabilitacyjne i wsparcie dla osób po zatrzymaniu).
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Postacie w Teatrze Legislacyjnym

Historie prezentowane za pośrednictwem Teatru Legislacyjnego 
są złożone i obejmują w przedstawionych działaniach wiele ról w 
różnych miejscach (różne lokalizacje, instytucje, zaangażowane osoby itp.), 
co daje głębsze i wszechstronne zrozumienie konkretnych problemów 
systemowych. Celem spektaklu jest pomoc widzom w zrozumieniu 
zmagań i kontekstu prawnego osoby dyskryminowanej. Każda scena to 
jeden element układanki.

Ludzie, którzy wchodzą w interakcję z uciśnionymi w scenach są obecni 
tak, jak w prawdziwym życiu - wielu z nich nie ma wcześniejszej relacji z 
osobą uciśnioną (podobnie jak w prawdziwym życiu, mogą wchodzić w 
interakcję tylko raz). Po spektaklu, gdy na scenę wchodzi publiczność - 
zapraszana jest do zastąpienia tylko uciśnionego (więcej o tym później).

 ■ W każdej scenie musi pojawić się osoba dyskryminowana - spektakl 
koncentruje się na przedstawieniu zmagań osoby opresjonowanej 
w różnych interakcjach z systemem, dlatego każda scena musi to 
odzwierciedlać. Jeżeli w przedstawianej sytuacji nie ma widocznej 
pojedynczej osoby dyskryminowanej, a zamiast tego jest niewielka 
grupa, która również jest dyskryminowana (patrz Przykład 2 - 
Dyskryminacja osób romskich z rozdziału Przykład Teatru Legislacyjnego), w 
każdej scenie musi być co najmniej jeden osoba z takiej grupy.
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 ■ Aktorzy mogą odgrywać różne role w różnych scenach. Ten 
aspekt różni się od Teatru Forum, gdzie każdy (oprócz ciemiężyciela) 
może zostać zastąpiony przez widza. W Teatrze Legislacyjnym tylko 
dyskryminowani są zastępowani (szczegóły, jak to się dzieje później), a 
wszystkie inne postacie odgrywają bardziej drugoplanową rolę. Aby 
nie zmylić widzów, muszą zmienić ubrania i rekwizyty - dla ułatwienia 
widzom zrozumienia każdej sceny (i ich odmiennej roli). W ten sposób 
możemy tworzyć złożone sztuki teatralne, w których w każdej scenie 
(przeważnie w innym miejscu) obecne są „różne” grupy ludzi. Z 
zespołem 6-osobowym możesz opracować przedstawienie z 20 rolami.
(Oczywiście, jeśli dokładnie ta sama postać pojawia się w większej liczbie scen, 
powinien ją zagrać ten sam aktor - aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania)

 ■ Wyjątkiem od poprzedniego punktu jest rola uciśnionego, którą 
cały czas musi odgrywać ta sama osoba. Kiedy sztuka jest mieszaniną 
różnych historii - dyskryminowanego powinna odgrywać inna osoba 
w każdej opowieści/scenie, aby dać jasny przekaz, że jest wiele historii.

 ■ Głównym prześladowcą w sztuce musi być system (zobacz, jak 
przedstawiać instytucje / struktury państwowe wcześniej w tym rozdziale). 
Uważaj na to, jak przedstawiasz sytuacje, w których osoba uciśniona 
doświadcza wielu opresji (ze strony państwa, ale także ze strony 
innych ludzi, takich jak rodziny, przyjaciele, koledzy, sąsiedzi itp.). 
Perspektywa, którą wybrałeś, aby pokazać historię, musi skupiać 
się na ucisku państwa/systemu, a nie na ucisku indywidualnym/
osobistym; w przeciwnym razie publiczność nie zauważy, że jest to 
sytuacja systemowej opresji.
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Jako techniczne wskazówki do przygotowań aktorzy muszą mieć 
na uwadze, że prześladowcy to ci, którzy tworzą reguły w społeczeństwie, 
i ich zadaniem jest ich wspieranie/ochrona, utrzymanie status quo, a 
dyskryminowani chcą zmienić swoje życie, zmieniając te zasady. Ważne 
jest, aby niepotrzebnie nie wyolbrzymiać, nie antagonizować i nie 
oczerniać decydentów, których przedstawiasz na scenie. Nie chcemy 
szerzyć nienawiści - to jest bezproduktywne; chcemy przedstawić 
realistyczną perspektywę i rozbudzić chęć współpracy - ostatecznie 
musimy działać razem, a nie przeciwko sobie, aby zmiana nastąpiła.
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Wytyczne techniczne - Spektakl z Widownią

W kolejnych akapitach szczegółowo opisujemy nasze podejście, 
zasady i rozumowanie zastosowanej struktury Teatru Legislacyjnego (z 
publicznością). Przypominamy, że proces ten, podobnie jak konstruowanie 
spektaklu, jest różnie zarządzany przez różnych praktyków.

Lokalizacja i Atmosfera przedstawienia

 ■ Podobnie jak inne metody Teatru Uciśnionych, Teatr Legislacyjny 
potrzebuje miejsca, w którym widzowie będą mogli się skupić, 
pogłębić rozmowę, dobrze się słyszeć itp., Dlatego potrzebny jest cicha, 
przestronna, dobrze oświetlona sala.

 ■ Miejsce powinno znajdować się blisko zamieszkania/pobytu 
grupy dyskryminowanej, do której skierowany jest spektakl, aby 
ułatwić im udział w przedsięwzięciu. W miarę możliwości miejsce 
powinno być przyjazne, dostępne i posiadające rozwiązania dla osób 
niepełnosprawnych. Opresyjna struktura eksponowana w spektaklu 
nie może być obecna również w miejscu przedstawienia(np. spektakl o 
prawach osób niepełnosprawnych, a miejsce działań nie ma udogodnień dla 
takiej grupy, spektakl o sytuacji Romów, który jest grany w sąsiedztwie, gdzie 
większość mieszkańców nie jest Romami itp.)
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 ■ Zalecamy, aby na widowni było maksymalnie 50 osób; jakość 
procesu, konwersacje, przepływ i uczestnictwo członków publiczności 
są gorsze, im większa jest grupa. Jeśli to możliwe, postaraj się, aby na 
widowni było mniej niż 50 osób.

 ■ Publiczność powinna czuć się mile widziana, zaopiekowana i gotowa 
do  procesu. Zaplanuj konkretne działania na początku wydarzenia, 
aby pomóc przełamać im początkową blokadę.

 ■ W związku z poprzednim punktem, zapraszając na spektakl podmioty 
zewnętrzne, które nie są głównymi opresjonowanymi (np. delegaci 
władz, politycy, osoby prywatne itp.), upewnij się, że nie są to postacie 
kontrowersyjne, których obecność może prowadzić do napięć i 
wzburzonych reakcji.

Uczestnicy Legislacyjnego Wydarzenia Teatralnego

 ■ Grupa występujących (aktorzy i Joker) - grupę tę mogą (nie muszą) 
tworzyć osoby, które osobiście doświadczają przedstawianej opresji. 
Nie mamy ścisłych zaleceń w tym zakresie. Okoliczności i powody dla 
których ludzie stają się aktorami lub częścią grupy Teatru Uciśnionych, 
są bardzo zróżnicowane i wszystkie jednakowo ważne. Niektórzy 
mogą chcieć użyć tej metody do walki o własne prawa lub mogą 
chcieć walczyć o sprawiedliwość społeczną. Każda sytuacja ma zalety 
i wady, ale żadna z nich nie jest nie do opanowania. Grupa pracująca 
nad własną historią musi być świadoma osobistych przywiązań i 
oczekiwań, które mogą uczynić ją stronniczą i mniej neutralną. 
Grupa działająca na rzecz sprawiedliwości społecznej musi być 
świadoma swojego dystansu i być może braku głębszego zrozumienia 
odsłoniętej rzeczywistości. W każdym przypadku grupa może podjąć 
odpowiednie środki w celu rozwiązania takich problemów.

Ważne
 ◆ Członkowie grupy nie muszą być ekspertami w kwestiach legislacyjnych, 

ale ze względu na proces przygotowawczy powinni posiadać podstawową 
wiedzę na temat konkretnych sytuacji poruszonych w sztuce.
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 ◆ Tylko wtedy, gdy aktorzy są częścią dyskryminowanej grupy, 
mogą również zaangażować się w opracowywanie propozycji 
zmian i proces głosowania.

 ◆ Joker powinien mieć tylko rolę Jokera - nie powinien grać w 
sztuce. (Zobacz następny rozdział, aby uzyskać szczegółowe wytyczne 
dotyczące roli Jokera)

 ■ Główni widzowie - osoby, które (mogą) doświadczać podobnego 
ucisku przedstawionego w sztuce. Należy ich dokładnie zidentyfikować, 
zaprosić i zmotywować do udziału w wydarzeniu. Cały proces ma na celu 
zapewnienie im przestrzeni do krytycznej analizy problemów, z którymi 
się borykają, i burzy mózgów na temat możliwych zmian legislacyjnych. 

Ważne jest, aby byli przedstawicielami większej grupy, pochodzili z 
różnych środowisk i prowadzili różny styl życia, aby zbadać rozwiązywane 
problemy z wielu punktów widzenia. Większa reprezentacja prowadzi 
do propozycji opartych na złożonych i zróżnicowanych potrzebach, 
które należy wziąć pod uwagę. Często grupa łatwo zgadza się wskazać 
wspólny problem, ale ma wiele trudności z uzgodnieniem jednego, 
satysfakcjonującego rozwiązania.

Ważne 
 ◆ Tylko te osoby powinny składać wnioski legislacyjne i głosować 

(otrzymują zestaw do głosowania na wejściu), a jeśli to możliwe,  
należy podać taką informację w zaproszeniu na wydarzenie.

 ■ Eksperci (w innych materiałach na temat Teatru Legislacyjnego ta 
grupa jest również nazywana komórką metaboliczną lub panelem 
legislacyjnym), grupa obejmująca decydentów, specjalistów ds. 
rzecznictwa, prawników, specjalistów zaangażowanych w kształtowanie 
docelowych ram prawnych itp. 

Są to osoby, które bezpośrednio zajmują się tematyką i mają wiedzę 
o tym, jak działa system, jakie prawa są powiązane z ujawnionymi 
zagadnieniami oraz, co bardzo ważne, potrafią komentować tworzone 
propozycje.
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Ich wkład jest potrzebny, aby przekazać informacje zwrotne na temat 
propozycji, jeśli odnoszą się one do już istniejących przepisów lub jeśli są 
nowe - jakie kroki są potrzebne, aby zmodyfikować lub stworzyć nowe 
prawo (jeśli jest to proponowane przez grupę) i przetłumaczyć ostateczne 
propozycje na odpowiednią terminologię (w celu wykorzystania w 
procesie rzeczniczym).

Ich zaangażowanie mogłoby polegać jedynie na doradztwie przy 
wsparciu grupy organizacyjnej określoną wiedzą ekspercką lub mogą 
dołączyć do zespołu na innych etapach procesu (zwłaszcza w części 
rzeczniczej).

Ta grupa jest potrzebna, ponieważ nie oczekuje się (lub nie jest 
realistyczne) od grupy wykonawczej posiadania prawniczej wiedzy. Bez 
nich proces jest może utknąć w martwym punkcie.

Ważne
 ◆ Eksperci muszą być zaangażowani w proces, wiarygodni (z 

punktu widzenia grupy organizacyjnej) i powinni mieć różne 
rodzaje wiedzy fachowej.

 ◆ Nie składają propozycji ani nie głosują na nie - ta część procesu 
należy wyłącznie do grupy dyskryminowanej.

 ■ Inne zainteresowane podmioty, takie jak przedstawiciele państwa, 
władze, firmy prywatne, grupy społeczeństwa obywatelskiego, media 
itp., Które są bezpośrednio lub pośrednio związane z pokazanym 
problemem systemowym.

Potrafią wnieść dodatkowy wgląd w rozmowę, wzbogacając 
perspektywy, a także komentować stworzone propozycje (z ich 
perspektywy).

Ważne
 ◆ Nie składają propozycji ani nie głosują na nie - ta część procesu 

należy wyłącznie do dyskryminowanych.
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Proces i zasady zarządzania interakcją z publicznością

Wprowadzenie
 ■ Krótkie wprowadzenie Jokera w kontekst, aktywujące/zapraszające 

publiczność do zwrócenia uwagi na to, co będzie się działo na scenie.
 ■ Przed samym spektaklem niektórzy praktycy proponują różne zajęcia 

dla zainteresowanych widzów, aby pomóc im lepiej zagłębić się w temat 
lub kontekst spektaklu: spotkania informacyjne z różnymi organizacjami 
i aktywistami prezentującymi swoją pracę; sesje informacyjne 
poświęcone konkretnej kwestii legislacyjnej; spotkania z wybranymi 
przedstawicielami/adwokatami/dziennikarzami/innymi osobami; 
projekcje dokumentalne; przykłady wcześniejszych udanych inicjatyw;

Spektakl odbywa się bez przerwy
 ■ Joker może informować, gdzie ma miejsce każda scena (i kiedy), jeśli 

to konieczne.

Dyskusja o sztuce
 ■ Ta dyskusja przebiega według określonego wzoru (zobacz rozdział 

Joker, aby uzyskać więcej informacji na ten temat), aby zdekonstruować 
przedstawiony temat.

 ■ Ważne kwestie poruszone w dyskusji: jakie problemy zostały 
ujawnione, jaki to rodzaj opresji, jak powszechny jest w życiu, kogo 
dotyka najbardziej, jakie są przyczyny tych problemów, jakie powodują 
konsekwencje, kto jest zaangażowany i jakie są powiązane instytucje i 
podmioty, w jaki sposób system uciska ludzi, dlaczego tak się dzieje itp.

Faza marzeń
 ■ Na tym etapie publiczność jest zapraszana do zbiorowej burzy mózgów i 

wyobrażenia sobie zmiany w systemowym ucisku przedstawionym w sztuce.
 ■ Widownia jest zapraszana do wejścia na scenę i zastąpienia 

dyskryminowanych i przedstawienia swoich pomysłów na to, co chcą  aby 
się wydarzyło w konkretnych momentach. Mogą myśleć o absolutnie każdej 
idei, nie musi być rzeczywista ani nawet możliwa (w ramach obecnego 
systemu wspierającego ten ucisk prawdopodobnie nie jest), ale powinno to 
być coś, co sprawi, że dyskryminowani będą mniej dyskryminowani.
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 ■ Zasady są wyjaśniane publi-
czności: spektakl rozpoczyna się 
po raz drugi, a widzowie mogą 
klasnąć, kiedy tylko zechcą 
zastąpić dyskryminowanego 
bohatera; spektakl się zatrzy-
muje, osoba z publiczności 
wchodzi na scenę i wypróbowuje 
swój pomysł, po czym wraca 
na swoje miejsce. Publiczność 
prezentując swoje rozwiązanie, 
nie powinna używać przemocy- 
to jedyne ograniczenie fazy 
marzeń.

 ■ Czasami publiczność może być 
zdezorientowana co do tego, 
co właściwie może zrobić dla 
uciśnionych. Chce zmieniać 
innych ludzi na scenie, ponieważ 
uważa, że ci ludzie też powinni 
coś zrobić. Decyzja o zastąpieniu 
tylko dyskryminowanych ma 
na celu udzielenie władzy i 
głosu właśnie im. To oni stoją w 
obliczu walki (bezpośrednio), 
mogą również istnieć jakieś 
drugorzędne grupy dotknięte 
tym samym uciskiem, ale 
ostatecznie jedna konkretna 
grupa cierpi najbardziej. I po to 
jest faza marzeń - jeśli chcesz, 
aby władze zrobiły coś innego 
- zastąp uciśnionych i powiedz 
głośno, co chcesz, aby zrobili; 
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jeśli chcesz, aby inne strony/podmioty 
coś zrobiły - zastąp uciśnionych i 
powiedz/zażądaj tego od nich itp. 
Idea zmiany jest ta sama, nie ma 

znaczenia, skąd pochodzi (wyrażona 
lub odegrana), ale musi być wyrażona 

ze strony uciśnionych.
 ■ Pomysły odgrywane przez 
członków widowni są krótko 

omawiane z resztą publiczności, 
która jest proszona o podzielenie 

się szybkimi wrażeniami i 
przemyśleniami.

 ■ Żadna zmiana nie jest 
zachowywana. Żadna zmiana 

nie jest oceniana jako dobra 
lub zła, realistyczna lub nie 

(najprawdopodobniej nie są 
one realistyczne w sytuacji 

obowiązującego prawa) - dlatego 
nie mówimy o realizmie w 

fazie marzeń - nie ograniczamy 
możliwych pomysłów publiczność. 

W kolejnej fazie nacisk kładziony 
jest na realizm (nie tutaj).

 ■ Ten proces burzy mózgów pomaga 
odbiorcom zastanowić się i 

pomyśleć o tym, jakie zmiany są 
potrzebne i konieczne, aby stawić 

czoła systemowemu uciskowi.
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Propozycje zmian legislacyjnych
 ■ Po przeanalizowaniu każdej sceny w fazie marzeń, publiczność jest 

proszona o wzięcie pod uwagę całej dyskusji, pomysłów i opinii 
pojawiających się w całym dotychczasowym procesie oraz wskazanie, 
jakie zmiany są konieczne w systemie/strukturze legislacyjnej, aby 
zapobiegać podobnym sytuacjom lub radzić sobie  z nimi.

 ■ Widzowie dyskutują w 3-4 osobowych grupach, zbierają pomysły i 
sporządzają krótką listę propozycji (2 lub 3 na grupę). Propozycje te 
przekazywane są ekspertom, którzy je sortują i grupują.

Głosowanie na propozycje
 ■ Propozycje w surowym formacie (proponowanym przez słuchaczy) 

lub dostosowanym do terminologii prawniczej (przez ekspertów) są 
odczytywane publiczności (przez Jokera lub ekspertów).

 ■ W niektórych przypadkach eksperci przedstawiają dodatkowe 
uwagi lub informacje, aby wskazać, czy istnieją one już w systemie 
legislacyjnym (w takim przypadku może odbyć się dyskusja na temat 
tego, dlaczego nie mają oczekiwanego wpływu) lub jakie kroki prawne 
są potrzebne do uzyskania konkretnej, rzeczywistej zmiany.

 ■ Każda propozycja jest omawiana przez obecną publiczność: uwagi 
ogólne, argumenty za i przeciw, itp. W przypadku sugestii, które już 
istnieją w systemie legislacyjnym, publiczność może zdecydować o 
ich odrzuceniu lub zaproponowaniu mechanizmu wzmacniającego 
(który może nie istnieć lub działa nieprawidłowo).

 ■ Na zakończenie dyskusji widownia  głosuje podnosząc do góry 
kolorowe kartki (zielona - za, czerwona - przeciw, żółta - wstrzymanie 
się od głosu). Jeśli większość głosów jest zielonych, propozycja zostanie 
przyjęta i może być poparta przez odpowiednich decydentów.
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Głosowanie w Teatrze Legislacyjnym jest ważne, ponieważ zapewnia 
widzom realne doświadczenie demokracji, podczas którego debatują i 
potwierdzają, jako większość, rozwiązanie właściwe dla nich wszystkich. 
Zwiększa to zaangażowanie samych wyborców w określony obszar 
działania, a także wspiera ich w ustalaniu priorytetowych rozwiązań. 
Nawet jeśli na mniejszą skalę, to i tak daje wgląd w to, jak różne wnioski 
legislacyjne są opracowywane, omawiane i głosowane, a także zwiększa 
poziom zrozumienia procesów demokratycznych.

Zamknięcie
 ■ Szybkie podsumowanie tego, co wydarzyło się w przedstawieniu (od 

początku do teraz).
 ■ Omówienie kolejnych kroków i zaproszenie członków publiczności 

do zaangażowania się w ten proces.
 ■ Otwarta przestrzeń na uwagi końcowe od zaangażowanych osób.
 ■ Ocena procesu (więcej szczegółów w tym sensie można znaleźć w 

następnym rozdziale)
 ■ Opcjonalnie, po przedstawieniu może nastąpić kolejne wydarzenie, 

warsztaty itp. związane z eksponowanymi tematami.
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Teatr Legislacyjny
-Wytyczne dla  Jokera-

W poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy szczegóły dotyczące 
procesu prowadzenia przedstawienia w Teatrze Legislacyjnym i zasad, 
których należy przestrzegać przed i podczas spektaklu. W tym rozdziale 
chcemy skupić się na roli Jokera i zapewnić konkretne wskazówki i 
strukturę, aby pomóc każdej chętnej osobie wcielić się w jego rolę.

Joker
 ■ To nazwa roli, która pośredniczy w procesie między publicznością a 

sztuką (graną przez aktorów).
 ■ Nie odgrywa żadnej roli aktorskiej w przedstawieniu.
 ■ Jest gospodarzem i nadzorcą procesu.
 ■ Odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów za pomocą metod Teatru 

Uciśnionych.

Znaczenie nazwy
Istnieją różne wyjaśnienia, dlaczego ta nazwa jest używana w 

odniesieniu do tej konkretnej roli w Teatrze Uciśnionych. Oczywiście w 
różnych językach termin ten jest inny, dostosowany lub sformułowany 
w inny sposób, aby ułatwić praktykom operowanie nim w ich własnym 
kontekście, ale Joker funkcjonuje (nadal) bardzo szeroko na całym świecie.

Termin Joker pojawia się wraz z kilkoma symbolicznymi wyjaśnieniami, 
które ilustrują kluczowe aspekty tej roli w Teatrze Uciśnionych:

 ■ Joker to karta Głupca z talii Tarota.  
Konwencjonalne wyjaśnienia mówią, że Głupiec oznacza ciało i wrażliwe 
życie. Może też być ostrzeżeniem, że nadchodzą istotne zmiany. Inną 
interpretacją karty jest podejmowanie działań, gdy okoliczności są nieznane, 
konfrontowanie się ze swoimi lękami, podejmowanie ryzyka i tak dalej. 
Głupiec jest znany z tego, że reprezentuje nowe początki, początek podróży 
lub nowy etap życia, niewinność, entuzjazm, podziw, zachwyt, odwagę, 
optymizm, pewność siebie, a czasami lekkomyślne ryzyko.
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 ■ Joker to neutralna karta ze standardowej talii kart do gry
Cyfra 0 jest w tym przypadku idealnym symbolem, ponieważ po osiągnięciu 
celu może stać się czymkolwiek. Zero plus cokolwiek daje to „cokolwiek”. 
Zero razy cokolwiek równa się zero. Zero to nic, brak twardej treści i jako takie 
może odzwierciedlać brak problemu lub brak spójności dla danego tematu.

Mniej symbolicznym terminem, którego można użyć, jest 
„moderator” co pomaga unikać nieporozumień, ponieważ słowo „Joker” 
może być postrzegane jako osoba, która żartuje, jest zabawna lub bawi 
publiczność itp.

Niemniej jednak ten termin i jego znaczenie jest istotne głównie dla 
wewnętrznego zrozumienia formuły, roli każdej osoby w tym procesie; 
wcale nie musi być używany do komunikacji zewnętrznej lub wyjaśnień 
osobom nie biorącym udziału w procesie (w takich kontekstach można 
by użyć terminów uproszczonych).

Rola Jokera w procesie Teatru Legislacyjnego
 ■ Angażuje się w przygotowanie spektaklu, prowadzi gry i ćwiczenia z 

aktorami; ułatwia tworzenie spektaklu i prób.
 ■ Prowadzi publiczności krok po kroku od początku do końca 

Legislacyjnego Przedstawienia Teatralnego.
 ■ Zapewnia bezpieczną, swobodną, konstruktywną i produktywną 

atmosferę widzom biorącym udział w spektaklu.
 ■ Stymuluje wymianę różnych punktów widzenia i opinii.
 ■ Radzi sobie z ewentualnymi konfliktami lub napięciami między 

członkami publiczności.
 ■ Wspiera proces oceny po zakończeniu spektaklu poprzez motywowanie 

i wyjaśnianie publiczności konkretnych zadań i procedur.

Z rolą Jokera wiąże się dużą presja związana z osiągnięciem 
zamierzonego celu danego przedstawienia legislacyjnego. Wiele rzeczy  
w tym procesie może się nie udać, więc Joker powinien być w stanie im 
zapobiec lub sobie z nimi poradzić. Jest to rola, którą należy przyjąć z 
troską i odpowiedzialnością.
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Kluczowe funkcje Jokera
Wymienione poniżej umiejętności rzadko są czymś wrodzonym, uzyskuje 
się je w procesie szkolenia i doświadczenia życiowego i jest to czasem 
związane  z nie lada wysiłkiem.

 ■ Neutralność - Joker zadaje pytania, rzuca wyzwanie założeniom i 
wzorcom myślenia, stymuluje alternatywne rozwiązania i ścieżki 
eksploracji problemu, ALE nigdy nie wypowiada własnego zdania na 
temat omawianych zagadnień. Ta funkcja jest ważna dla zapewnienia 
bogatej wymiany opinii i pomysłów między członkami publiczności, 
bez wpływu na ocenę Jokera.

 ■ Skupienie - Joker musi skupić uwagę publiczności i podążać za 
strukturą procesu, a nie dywagować i gubić się w labiryncie poglądów 
wyrażanych przez publiczność. Tym co mówi musi wyrażać 
przejrzysty „punkt orientacyjny” dla wszystkich zaangażowanych i 
upewnić się, że przejdą przez wszystkie etapy procesu w określonym 
czasie performance’u.

 ■ Opanowanie - Joker zachowuje spokój i samokontrolę, bez względu na 
to, co słuchacze mówią, działają czy deklarują itp. Obejmuje to chłodne 
podejście do werbalizowanych wypowiedzi (poziom racjonalny), ale 
także do wyrażanych emocji (poziom emocjonalny). Joker musi być 
w stanie oddzielić własne poglądy i emocje, zachować przestrzeń, 
w której publiczność może się  w pełni wyrazić, a także wspierać 
ich w refleksji, przetwarzaniu własnych reakcji i przechodzeniu do 
kolejnych faz procesu.

Każda metoda Teatru Uciśnionych wymaga określonego typu 
moderacji, ponieważ ich formy, cele i struktura są różne.

Moderowanie spektaklu Teatru Forum (patrz http://toolbox.salto-youth.
net/1503, strona 127) bardzo różni się od tego, co Joker powinien zrobić 
w sztuce Teatru Legislacyjnego. Podczas gdy w Teatrze Forum skupiamy 
się na indywidualnych historiach i tym, co ludzie mogliby zrobić inaczej, 
w Teatrze Legislacyjnym oddalamy się od poszczególnych historii i 
przyglądamy się temu, co należy zmienić w systemie. Stąd użyte pytania i 
przebieg dyskusji mają określoną strukturę.
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Poniższa struktura jest przeznaczona dla Jokerów (zwłaszcza 
początkujących), do wykorzystania w celu zapewnienia płynnego i 
logicznego procesu z publicznością w procesie Teatru Legislacyjnego.

Zawarliśmy przykłady pytań do wykorzystania na każdym etapie 
procesu; są one raczej ogólne, niemniej jednak zachęcamy Jokerów 
do znalezienia własnego stylu i podejścia, które ułatwią dyskusję na 
określony temat (co często wymaga pytań dostosowanych do konkretnych 
zagadnień poruszanych w spektaklu).

Krótka struktura spektaklu Teatru Legislacyjnego z perspektywy Jokera
1. Wprowadzenie - bardzo krótkie, tylko po to, by przygotować publiczność do 

dalszych części, nie zapewnia wielu szczegółów
2. Przedstawienie - nie dłuższe niż 15 minut
3. Dyskusja o spektaklu - poruszanie takich kwestii, jak przedstawiony 

problem/problemy, dzielenie się podobnymi doświadczeniami; dociekanie 
przyczyn problemu; odpowiedzialne podmioty; powiązania z systemem 
(prawa, instytucje, polityki); dotknięte grupy

4. Zasady interwencji w spektakl - Faza Marzeń - wyrażanie życzeń/
pragnień/woli bohatera/dyskryminowanego- jedynej osoby, który ulega 
zmianie w każdej scenie - przemoc jest zabroniona.

5. Faza interwencji - bohater zostaje zastąpiony, krótkie dyskusje, żadne 
zmiany nie są zachowywane, gromadzenie pomysłów na interwencje.

6. Propozycje zmiany systemu - małe grupy proponują propozycje zbierane 
przez grupę Jokera/ekspertów, sortowanie propozycji

7. Głosowanie nad propozycjami - dyskusja z publicznością na temat 
propozycji, głosowanie końcowe

8. Zamknięcie - podsumowanie dotychczasowego procesu, wnioski z 
głosowania, kolejne kroki w procesie rzeczniczym, ewaluacja

Ogólne oszacowanie czasu tego procesu prowadzi do co najmniej 
2-godzinnego podziału w następujący sposób:

20 min. - krok 1 i 2
30 min. - krok 3

30 min. - krok 4 i 5
1 godzina - krok 6, 7 i 8
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Rozszerzona struktura Teatru Legislacyjnego 
z perspektywy Jokera
* zawiera przykłady pytań i tekst do wykorzystania

1. Wprowadzenie
Wprowadzenie powinno być krótkie, proste, bezpośrednie i wzbudzać 

ciekawość i ekscytację tym, co ma się wydarzyć. Ma to na celu krótkie 
zarysowanie kontekstu i przygotowanie słuchaczy do dalszych dyskusji.

Przykład:
„Witam, bardzo dziękuję, że jesteście z nami!

Jesteśmy zespołem wolontariuszy (którzy nie są aktorami zawodowymi), 
którzy przygotowali spektakl (podaj  tytuł), zajmujący się problemem/

sytuacją społeczną (nie wspominaj o problemie - bo to wpłynie na 
publiczność) inspirowane rzeczywistością, którą chcemy przedstawić 

i omówić z Tobą. Po krótkim spektaklu wrócę i omówimy Wasze 
spostrzeżenia dotyczące spektaklu. Jak już powiedziałem - wolontariusze 

nie są zawodowymi aktorami, więc zachęćmy ich gromkimi brawami ”.
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Ważne do rozważenia

 ■ Unikaj długich wyjaśnień na temat 
tego, co będzie się działo po spektaklu. 
Może to znudzić publiczność i stracić 
jej zainteresowanie. Wystarczy dać 
im znać, że po spektaklu odbędzie się 
dyskusja. Wprowadzenie powinno trwać 
maksymalnie 2 minuty.

 ■ Unikaj podawania informacji o Teatrze 
Uciśnionych, jego historii, metodach, 
celu itp. Ponieważ informacje te są 
cenne i interesujące (szczególnie 
dla nas, praktyków), ale jest bardzo 
prawdopodobne, że nie będą interesujące 
dla publiczności. Używaj prostych i 
zrozumiałych słów (dostosowanych 
do profilu odbiorcy), które pozwolą na 
szersze zaangażowanie (nie tylko na 
etapie wprowadzenia, ale podczas całego 
procesu).

 ■ Opcjonalnie, jeśli uznasz to za konieczne, 
możesz zadać publiczności kilka pytań 
dotyczących tematu spektaklu, aby 
zacząć odnosić się do ich rzeczywistości 
i jeszcze bardziej zaciekawić sztuką (np. 
Kto z was kiedykolwiek szukał pracy? Kto 
uczestniczył w posiedzeniu rady miasta? 
Kto z Was uważa, że system, w którym 
żyjemy, jest niesprawiedliwy? Itp.). 
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Jeśli publiczność wydaje się sztywna, możesz również zrobić parę 
ćwiczeń przełamujących lody, aby rozluźnić atmosferę (zobacz 
przykłady w rozdziale Ćwiczenia przygotowawcze). Każda decyzja 
musi być dokładnie przemyślana pod względem podziału czasu aby 
uwzględnić kolejne fazy procesu.

2. Spektakl - nie dłuższy niż 15 minut
Podczas występu Joker powinien obserwować widzów, ich reakcje i 

zachowania w różnych momentach. Pomaga to zobaczyć, jak uczestnicy 
zdają się rozumieć, co dzieje się na scenie: czy są zdezorientowani, 
przytakują, są zszokowani, pod wpływem emocji, znudzeni, rozmawiający 
na boku itp.

Joker może wykorzystać niektóre z tych spostrzeżeń w dalszej 
części dyskusji (np. zauważyłem, że niektórzy z was kiwali głowami w niektórych 
momentach sztuki; zauważyłem, że w niektórych momentach wydawaliście się 
wściekli - co was wkurzyło ?; zauważyłem pewne zdezorientowane reakcje - co 
było niejasne w sztuce ?; itp.). Obserwacje te najczęściej pomagają Jokerowi 
ocenić, na czym skupia się publiczność, aby obrać najlepszy kierunek 
działań na etapie dyskusji.

Joker może poinformować publiczność o kluczowych momentach 
spektaklu, takich jak gdzie i kiedy ma miejsce określona scena; 
jednocześnie może wspierać zmianę aranżacji pomiędzy scenami (jeśli 
jest taka potrzeba).

3.Dyskusja o spektaklu 
Na tym etapie Joker pomaga widzom analizować i dekonstruować 

wydarzenia przedstawione w sztuce. Publiczność potrzebuje miejsca 
i czasu, aby zastanowić się, podzielić i wymienić poglądy wywołane 
przedstawieniem. Jest kilka kluczowych punktów, które należy omówić z 
publicznością w określonej kolejności (patrz poniżej); gdy jeden punkt jest 
omówiony, Joker przechodzi do następnego itd., ponieważ każdy punkt 
opiera się na odpowiednim opracowaniu poprzedniego. Nie przeskakuj 
między tymi tematami, ponieważ powoduje to zamieszanie i rozmywa 
rozmowę.
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Zagadnienie/zagadnienia przedstawione w sztuce: 
Co wydarzyło się na scenie? O czym była ta sztuka? Jakie problemy w niej 

zauważyłeś? Kto się z tym zgadza? Czy ktoś ma inne pomysły? Czy zauważyłeś 
jakieś inne problemy? Jakie są dominujące problemy?

Jako Joker musisz przyznać, że kwestie, o których wspomina 
publiczność są prawdopodobnie powiązane ze sobą, ale ważne jest, aby 
uzgodnić dominujący problem który będzie miał kluczowe znaczenie w 
kolejnych krokach.

Dzielenie się podobnymi doświadczeniami
Czy ten problem występuje w Twoim środowisku/społeczności? Czy to ci się 

przydarzyło? Czy mógłbyś podzielić się podobnymi doświadczeniami ze swojego 
życia lub z życia osób, które znasz osobiście?

Ta część jest ważna dla widzów, aby mogli zastanowić się i połączyć 
wydarzenia przedstawione w spektaklu z perspektywy ich życiowych 
doświadczeń. Zwiększa to motywację i zainteresowanie do dalszych 
dyskusji i znajdowania rozwiązań. Zaproś kilka osób do podzielenia się 
i miej świadomość upływającego czasu. Upewnij się, że wspólne historie 
są podobne do tych na scenie - w sensie przedstawiania systemowego 
ucisku, a nie konfliktu między jednostkami.

Korzenie/przyczyny: 
 Dlaczego ten problem istnieje? Kiedy ten problem zaczął istnieć? Jakie są jego 

przyczyny/korzenie? Co „pomaga” w utrzymaniu tego problemu? Co jeszcze?

Ta faza pomaga odbiorcom wyjść poza identyfikację konkretnego 
problemu (obecnego w ich życiu), zbadać i wymienić źródła, przyczyny 
i czynniki umożliwiające zaistnienie takich problemów. To otwiera 
ścieżki myślenia, które można później wykorzystać podczas eksploracji 
rozwiązań i zmian w systemie. Jako Joker musisz stymulować publiczność 
do zidentyfikowania jak największej liczby potencjalnych przyczyn; 
najprawdopodobniej wszystkie mają wpływ (w różnym stopniu) na 
zaistniałą sytuację.
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Odpowiedni aktorzy/ podmioty 
społeczeństwa: 

Którzy aktorzy ze społeczeństwa odgrywają 
rolę w tym problemie? Którzy z nich mają większą 
moc w tej kwestii? Którzy z nich (mogą) mieć 
pozytywny wpływ? Którzy negatywny? Którzy z 
nich są istotni, ale nie angażują się?

W tej fazie publiczność mapuje 
odpowiednich aktorów i relacje władzy 
istniejące w społeczeństwie wokół konkretnych, 
eksponowanych i dyskutowanych problemów. 
Ćwiczenie to pomaga ujawnić różne wadliwe 
systemy i potencjalne relacje, które można 
wykorzystać w procesie tworzenia rozwiązań.

Powiązania z systemem: 
Jakie elementy systemu są związane z tym 

problemem? Które z nich wspierają problem? Jakie 
konkretne władze, prawa, instytucje, przepisy i 
zasady dostrzegliście w przedstawieniu? Które 
inne są istotne, ale nie zostały wyraźnie pokazane 
w spektaklu?

Na tym etapie słuchacze zawężają, jak 
system jest eksponowany w omawianym 
problemie. W każdej scenie spektaklu 
pojawiły się odniesienia do systemu. Teraz 
zostaną zidentyfikowane i nazwane. Joker 
pomaga publiczności zidentyfikować 
wszystkie problemy obecne w spektaklu, 
ale także te, które nie pojawiły się fizycznie, 
ale są nadal ważne. Ta dyskusja pomaga 
słuchaczom wyraźnie dostrzec wadliwe 
elementy systemu, które później będą 
podlegać zmianom.
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Osoby dotknięte problemem: 
Kim są osoby dotknięte tym problemem? Kto jest najbardziej dotknięty? 

Czemu? Kto jest najbardziej uciśniony przez państwo? Jakie są pragnienia/
życzenia dyskryminowanej osoby?

Ostatnia część dyskusji skupia się na głównym bohaterze. 
Najprawdopodobniej problem eksponowany na scenie dotyka wielu 
ludzi w różny sposób, ale publiczność musi zidentyfikować i wskazać 
tych, których państwo bezpośrednio lub pośrednio dyskryminuje. Nasz 
bohater to osoba, którą można zastąpić na scenie w kolejnym etapie 
procesu; dlatego ta dyskusja ma miejsce na końcu tego kroku.

4. Zasady interwencji w grze
Jeśli poprzedni krok był ćwiczeniem analitycznym, merytoryczną 

dyskusją, to następny krok jest poświęcony działaniu, odgrywaniu 
pomysłów na pokonywanie przeszkód, jakich doświadcza uciśniony 
bohater. W kroku 4, Joker jasno wyjaśnia zasady i proces dokonywania 
interwencji na scenie, a także motywuje i zachęca publiczność do wejścia 
na scenę.
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Przykład:

„Właśnie odbyliśmy dyskusję, podczas której podzieliliście się własnymi 
doświadczeniami i przyjrzeliście się różnym wymiarom i podmiotom wpływającym 

na ten problem.

Teraz zapraszamy was do wyobrażenia sobie zmiany, do wzięcia udziału 
w zbiorowej burzy mózgów i wykorzystania przedstawienia jako bazy do 

generowania pomysłów.

Zapraszamy do wyjścia na scenę, zastąpienia bohatera/uciśnionego/imię bohatera 
i pokazania/wyrażenia jego pragnienia zmiany wobec systemu. Idziemy scena po 

scenie więc możecie wypróbować różne alternatywy.
Możesz zastąpić tylko uciśnioną osobę, ale Twój pomysł zmiany może odnosić się 

do dowolnej osoby/bytu obecnej lub nieobecnej na scenie. Inni ludzie z każdej sceny 
będą działać tak, jak działali pierwotnie i dostosują swoje zachowanie do Twojej 

interwencji.

Po ponownym rozpoczęciu przedstawienia klaśnij w dowolnym momencie, kiedy 
chcesz zastąpić dyskryminowaną osobę. Zatrzymujemy sztukę, a ty wchodzisz na 

scenę, aby pokazać/odegrać swój pomysł.
Możesz swobodnie wypróbowywać każdy pomysł - mały, duży, logiczny, 

nielogiczny, magiczny, marzycielski, fantastyczny, wiarygodny lub nie, itp., który 
Twoim zdaniem  może być pomocny w zaistniałej sytuacji.

Jest tylko jedna zasada, aby nie używać przemocy, kiedy wchodzisz na scenę - bez 
względu na to, jak bardzo jesteś zły na którekolwiek z zachowań lub osoby obecne 

na scenie. ”

Jeśli w spektaklu nie ma widocznej pojedynczej osoby 
dyskryminowanej, ale raczej jest to niewielka grupa uciśnionych, (patrz 
Przykład 2 - Dyskryminacja Romów z rozdziału Przykłady Teatru Legislacyjnego), 
publiczność może zastąpić dowolnego członka tej grupy obecnego w 
każdej scenie. W takim przypadku Joker musi zwrócić uwagę, że tylko 
jedna osoba może dokonać zmiany w danym momencie - tylko jeden 
uciśniony może być zmieniony w danej scenie.



86 

Zaleca się, po wyjaśnieniu zasad, wykonanie 1 lub 2 ćwiczeń 
rozgrzewkowych z publicznością; aby rozluźnić atmosferę, uczestników, 
przygotować ich do gry i zmotywować do wyjścia na scenę. W dużej mierze 
zależy to od publiczności, ich wspólnej historii, wieku, doświadczenia z 
teatrem itp.; Joker musi ocenić potrzebę i być gotowy do realizacji takich 
działań. Jeśli publiczność pozostaje sztywna lub niezaangażowana, może 
to wpłynąć na kolejną fazę procesu. (Przykłady rozgrzewek można znaleźć w 
rozdziale Ćwiczenia przygotowawcze)

5. Faza interwencji 
Sztuka zaczyna się od nowa; członkowie widowni zastępują uciśnionych, 

pokazują swoje pomysły, po czym wracają na swoje miejsce i następuje 
krótka dyskusja. Ten proces powtarza się kilka razy dla każdej sceny.

Dla wolontariuszy z publiczności ważne jest, aby pokazali swój pomysł, 
a nie objaśniali czy tłumaczyli go zanim zostanie przez nich zaprezentowany. 
Jeśli zaczną wyjaśniać, co zamierzają zrobić, uprzejmie poproś, aby pokazali 
to na scenie, a potem, po tym, jak to zobaczymy, omówili go.

Jako Joker w tej części procesu dąż do większego zaangażowania w  akcję, 
a nie w dyskusję, aby zobaczyć jak najwięcej pomysłów proponowanych 
przez publiczność, co tworzy większą dynamikę procesu i odkrywa siłę 
teatru.

Dyskusja na temat zrealizowanych pomysłów:

 Osoba, która dokonała zmiany, jest oklaskiwana (w momencie 
zgłoszenia się na ochotnika i po wyjściu ze sceny), a po powrocie na 
miejsce może krótko wyjaśnić, co próbowała zrobić i dlaczego.

Następnie reszta widzów jest pytana, co myślą o przedstawionym pomyśle:
Jakie są Twoje wrażenia, przemyślenia na temat pomysłu, który właśnie 

zobaczyliśmy?
Jaki rodzaj oporu napotkał uciśniony?
Jakie szanse widzisz w tym pomyśle?
Jakie wyzwania?
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Very quick shares of views are collected. 

NIE pytaj odbiorców, czy pomysł, który widzieli, jest realistyczny, 
czy może się sprawdzić w ich społeczności! Na takie pytanie można 
spodziewać się negatywnych odpowiedzi ponieważ w obecnym systemie 
proponowana zmiana prawdopodobnie nie jest możliwa i może 
zdemotywować publiczność do dalszego zaangażowania się w ćwiczenie. 
Faza interwencji to faza „marzeń” i burzy mózgów - stąd wszystkie 
pomysły są mile widziane i żaden nie jest oceniany - ich celem jest 
wywołanie szerszego procesu myślowego, który zostanie podsumowany 
później w fazie opracowywania wniosku.

Żadne zmiany nie są zachowywane - każda scena jest powtarzana 
w ten sam sposób, aż wyczerpią się na nią wszystkie pomysły widowni 
Dla przypomnienia, niektóre spektakle Teatru Legislacyjnego oparte są 
na różnych historiach (każda scena przedstawia inną sytuację różnych 
ludzi), więc utrzymywanie zmian nie ma znaczenia dla kolejnych scen. 
Jednocześnie, aby w pełni objąć koncepcję burzy mózgów, decyzja ta 
pomaga zebrać więcej pomysłów na zmianę.
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6. Propozycje zmiany systemu
W tej fazie procesu słuchacze przedstawiają konkretne propozycje 

zmiany systemu w odniesieniu do konkretnego omawianego problemu.

Przykład:

„Teraz nadszedł czas, aby pomyśleć konkretnie i realistycznie o tym, jakie 
zmiany chcemy wprowadzić w strukturze systemu związanej z problemem, który 

omawiamy dzisiaj.

Przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną dyskusję analityczną i przeprowadziliśmy 
burzę mózgów o naszych wyobrażonych pragnieniach i wizjach, które posłużą 

jako inspiracja do tego kroku.
Nadszedł czas, aby wykorzystać swoją wiedzę i wspomnianą wizję, aby zebrać 

najważniejsze, konkretne propozycje zmian w systemie - które później będziemy 
przedstawiać decydentom. Możesz zmienić dowolny, wcześniej udostępniony/
odegrany pomysł lub pomyśleć o czymś nowym, co Twoim zdaniem zadziała.

To, co musisz zrobić, to porozmawiać z 2-3 innymi osobami obok ciebie o 
tym, jaka przemiana musi nastąpić w strukturze systemu, o którym dzisiaj 

rozmawialiśmy.
Było wiele pomysłów, ale musisz wyodrębnić najważniejsze/ważne/pilne zmiany , 

które powinny się zadziać.

Każda grupa jest proszona o przygotowanie maksymalnie 3 propozycji, które 
zbierzemy i omówimy ”.

 
Przygotuj kartki papieru, długopisy i daj 10 do 15 minut na dyskusje w małych 

grupach.  Po tym czasie propozycje są zbierane i przekazywane ekspertom. 

Eksperci sortują i kategoryzują propozycje w 2 sekcjach:
• Istniejące „prawa” (propozycje odnoszące się do aspektów już obecnych w 

obecnym systemie)
• Nowe „prawa” (propozycje odnoszące się do aspektów, których nie ma w 

obecnym systemie)

*W tym kontekście używamy terminu prawo, aby uwzględnić wszelkie zmiany 
systemowe
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7. Propozycje do głosowania
Joker lub eksperci przedstawiają propozycje całej publiczności.

Istniejące przepisy są przedstawiane jako pierwsze i wyjaśnia się, w 
jaki sposób są one obecne w aktualnym systemie. Eksperci, w zależności 
od każdego przypadku, opisują mechanizmy obowiązywania danego prawa.

W niektórych sytuacjach eksperci mogą zasygnalizować, że nie ma 
solidnego, wystarczająco silnego mechanizmu monitorowania lub wdrażania 
określonego „prawa” - które można sformułować jako nowy projekt.

Przedstawiane są nowe „prawa”. W razie potrzeby i jeśli jest na 
to czas, są one formułowane lub przeformułowywane w terminologii 
odpowiedniej dla określonej instytucji docelowej.

Jeżeli potrzebne są wyjaśnienia, grupa proponująca daną zmianę 
podaje dodatkowe wyjaśnienia. Przy każdej propozycji eksperci 
określają jakie kroki  należy poczynić, aby wcielić ją w życie. Widzowie 
mają okazję podebatować na temat każdej ze zgłoszonych zmian.

Joker prosi o wyrażenie różnych poglądów.
Kto skorzysta na obecnej sytuacji i kto skorzysta na tej zmianie?
Jakie są konsekwencje takiej zmiany?
Jakie mogą być niezamierzone skutki takiej zmiany?
Czy w dalszym ciągu będą istnieć problemy związane z posiadaniem władzy 

jakiejś części społeczeństwa nad inną jego częścią?

Po debacie nad konkretną propozycją Joker ogłasza, że nadszedł 
czas na głosowanie. Tylko członkowie widowni reprezentujący grupę 
uciśnioną mają karty do głosowania o różnym kolorze i różnym znaczeniu 
(zielony - za, czerwony - przeciw, żółty - wstrzymujący się).

Jeśli propozycja uzyska większość kartek zielonych, zostanie dodana 
do listy propozycji grupy rzeczniczej. Jeśli jest większość głosów 
czerwonych - propozycja nie przechodzi. Nawet jeśli większość głosów 
jest żółta, nie liczą się one w ostatecznym rozrachunku.

W niektórych przypadkach po głosowaniu pojawia się dodatkowa 
dyskusja i głosowanie można powtórzyć.

Proces głosowania jest powtarzany dla każdej propozycji.
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8. Zamknięcie
Joker podsumowuje cały proces, zaistniały problem, omawiane punkty, 

tworzone propozycje zmian systemowych i zakończenie głosowania. 
Przedstawia kolejne kroki procesu rzecznictwa i wyjaśnia, w jaki sposób 
członkowie publiczności mogą się zaangażować i pozostać w kontakcie z 
grupą rzeczników.

Joker przedstawia proces oceny (patrz rozdział Ewaluacja) i zaprasza 
wszystkich do wzięcia w niej udziału.

Jeśli bezpośrednio po spektaklu ma miejsce jakakolwiek dalsza 
aktywność, publiczność jest do niej zapraszana i oficjalny proces Teatru 
Legislacyjnego się kończy.
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Teatr Legislacyjny
-Wyzwania Jokera-

Wiele wyzwań, przed którymi staje Joker, wynika z błędów 
popełnionych podczas przygotowywania/projektowania spektaklu. 
Nawet najbardziej utalentowanym i doświadczonym jokerom trudno 
jest facylitować sztukę, która jest zbyt złożona, zagmatwana lub nie jest 
dostosowana do realiów publiczności.

Bardzo ważnym jest, aby poświęcić uwagę i krytyczne przemyślenia:
 ■ Wszystkim krokom i zasadom wymaganym przy tworzeniu sztuki;
 ■ Identyfikacji właściwych odbiorców;
 ■ Testowaniu sztuki przed pokazaniem jej widowni;
 ■ Przygotowaniu zespołu do stawienia czoła publiczności, która może 

utrudniać cały proces;
 ■ Ocenie ryzyka i projektowaniu planu B (i C);
 ■ Osobistemu przygotowaniu Jokera (planowanie pytań, rozgrzewki itp.)
 ■ Przygotowaniu logistycznemu (nieodpowiednia lokalizacja lub miejsce 

na przedstawienie w znacznym stopniu może wpłynąć na przebieg 
spektaklu);

Każdy z tych aspektów, przeprowadzony powierzchownie lub 
nieprawidłowo, może stwarzać Jokerowi trudności, którym można było 
zapobiec wcześniej.

Ogólnie rzecz biorąc, każde wyzwanie Jokera, prymarnie wynika z 
nieodpowiedniego przygotowania wymienionych aspektów.

Następnie chcielibyśmy wymienić szereg typowych wyzwań 
napotykanych przez Jokerów w swojej praktyce, wskazać ich potencjalne 
przyczyny i strategie radzenia sobie z nimi. Niektóre z wymienionych 
poniżej wyzwań są wspólne dla Jokerów pracujących również z Teatrem 
Obrazu i Forum. 
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„Koszmar” Jokera

Kwestie związane z zarządzaniem czasem - kiedy Joker narzeka na 
brak wystarczającej ilości czasu aby przejść przez wszystkie fazy procesu.

Pierwsza uwaga, jaką mamy na ten temat, dotyczy tego, że czas nie 
jest niczemu winien. Jeśli ktoś jest winny, to Joker i to w jaki sposób 
wykorzystał daną mu przestrzeń.

Zarządzanie czasem może być trudne z różnych powodów:

 ■ Widzowie są aktywni, zaangażowani, mają wiele pomysłów (czasem 
niepowiązanych) i szczegółowo je wyjaśniają.

 ■ Dyskusje są złożone, terminologia jest nowa, pojawia się wiele 
pytań (dotyczących omawianych zagadnień lub procesu Teatru 
Legislacyjnego) i nie można przejść do kolejnego etapu dyskusji bez 
solidnego zrozumienia publiczności.

 ■ Niedoszacowanie czasu potrzebnego na różne aspekty procesu - 
nieuświadomienie sobie tego wystarczająco wcześnie, kiedy można 
jeszcze inaczej zaprojektować facylitację.

 ■ Pozytywne założenia dotyczące publiczności - ich wiedzy i znajomości 
tego typu wydarzeń oraz zaangażowania w dyskusję - które okazują 
się błędne.

 ■ Podczas występu pojawiają się nieoczekiwane problemy (np. zakłócenia 
zewnętrzne, konflikty itp.), które mają wpływ na planowany czas.

 ■ Brak koordynacji między Jokerem i aktorami, przez co przedstawienie 
i interwencje na scenie zajmują więcej czasu niż planowano.

Błędy Jokera, które wynikają ze wspomnianych wcześniej 
czynników:

 ■ Nie podąża za czasem, pozwala sobie płynąć z prądem, a zdaje sobie 
sprawę, że czas dobiega końca, kiedy jest już za późno.
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 ■ Nie przestrzega przydziału odpo-
wiedniej ilości czasu na każdą fazę. 
Daje więcej czasu na pierwsze kroki 
i kończy pośpiesznie (lub nawet 
pomija) ostatnie.

 ■ Jest zbyt entuzjastycznie 
nastawiony do każdego, kto chce 
rozmawiać lub interweniować 
(wynik obawy, że publiczność nie 
weźmie udziału) i traci kontrolę 
nad ramami czasowymi - pozwala 
każdemu mówić tyle, ile chce i 
kiedy chce.

 ■ Boi się przerwać i przeszkodzić 
ludziom rozmowę, albo wręcz 
przeciwnie, staje się agresywny 
w stosunku do publiczności, 
co rzeczywiście prowadzi do 
powstrzymania ludzi przed 
dalszym zaangażowaniem, co 
również spowalnia proces.

 ■ Nie określa stanowczo interwencji 
(np. naleganie na krótkie interwencje, 
nie powtarzanie punktów widzenia 
innych itp.) i ich liczby (np. 
podejmowanie ograniczonej liczby 
interwencji/odpowiedzi w etapie 
dyskusji).

 ■ Nie kontroluje procesu z aktorami 
wystarczająco stanowczo, w 
momencie gdy scena zajmuje 
więcej czasu niż powinna (w 
momentach interwencji).
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 ■ Przyjmują za pewnik własne wyjaśnienie procesu i zasad jako łatwe do 
zrozumienia i często powtarzają je w jaśniejszy i prostszy sposób. 

 ■ Jeśli sprawy potoczą się inaczej niż planowano, wpadają w panikę; 
stają się zdenerwowani i nerwowi i pędzą lub improwizują działania, 
które ogólnie im nie pomagają. Ich stres również działa na publiczność 
i może powodować dyskomfort i niezręczne reakcje.

Wskazówki dla Jokerów doświadczających koszmaru zarządzania 
czasem

 ■ W pełni zaakceptuj, że to co się dzieje w czasie, który masz do 
dyspozycji jest twoją odpowiedzialnością - to ty masz władzę, by 
kontrolować cały proces. Jeśli zaczniesz wskazywać palcami na innych 
ludzi (aktorów, publiczność itp.) lub inne aspekty (pogoda, sala, hałas 
itp.), to nie pomoże ci lepiej zarządzać czasem. Im więcej wskazujesz 
palcem na inne aspekty, tym większe prawdopodobieństwo, że 
nie będziesz w stanie odpowiednio zarządzać swoim czasem. 
Jesteś gospodarzem i menadżerem procesu, a wszystko, co robisz, 
determinuje jego przebieg. Twoje działania kształtują i wpływają na 
zachowanie innych.

 ■ Bądź stale świadomy czasu. Nie musisz się nim stresować, ale 
musisz być świadomy. Możesz użyć zegara na sali, zegrka na ręce, 
telefonu lub znajomej osoby sygnalizującej czas - przy każdej 
używanej przez Ciebie metodzie staraj się subtelnie go sprawdzić 
i nie sprawiać wrażenia, że jesteś w pośpiechu lub zestresowany. 
Wraz z doświadczeniem przychodzi również lepsza ocena upływu 
czasu. Niemniej jednak Joker musi obiektywnie monitorować 
czas i upewnić się, że wszystkie etapy procesu są odpowiednio 
realizowane. Użyj struktury, aby pomóc Ci zarządzać czasem. Mniej 
ustrukturyzowane procesy będą prawdopodobnie trudniejsze 
do zarządzania. Dlatego zaprojektowaliśmy ramy które pomogą 
Jokerom i praktykującym osiągnąć zamierzone cele Teatru 
Uciśnionych. Forma jest po to, aby ci pomóc przestrzegać podziału 
czasu zgodnie z instrukcjami i wprowadzać wszelkie poprawki w 
zaprojektowanej przestrzeni.
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 ■ Priorytetyzuj proces grupowy 
nad indywidualnym. Na widowni 
zawsze są ludzie, którzy przejawiają 
zachowania niekonstruktywnie 
wpływające na proces - 
dominowanie rozmów, wymaganie 
stałej atencji itp. Joker, który chce 
stymulować uczestnictwo, jest 
otwarty i przychylny każdemu, 
często wpada w pułapkę polegającą 
na zapewnieniu całej przestrzeni 
tym osobom, ze szkodą dla reszty 
grupy. Jeśli będziesz bardziej 
zaspokajać potrzeby tych ludzi, 
stracisz innych, a także kontrolę 
nad widownią. Jako Joker musisz 
skupić się na całej grupie i jej 
samopoczuciu, a jeśli to konieczne, 
przerywać, zatrzymywać ludzi, 
dokładnie przypominać im 
zadane pytania, prosić innych o 
zaangażowanie się, nie udzielać 
głosu tym samym osobom itp. 
Oczywiście wszystkie te działania 
można wykonać w delikatny 
i rozsądny sposób, aby nawet 
osoby, które potrzebowały uwagi 
i jej nie otrzymały, nie poczuły się 
urażone. Pomocne jest również 
uświadomienie wszystkim, jak ich 
działania mogą wpływać na innych 
i cały proces. To samo dotyczy 
postępowania z „nieposłusznymi” 
aktorami. Ich potrzeby nie powinny 
przytłaczać potrzeb odbiorców.
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 ■ Śledź omawiane punkty. Musisz zabezpieczyć przebieg dyskusji 
i skłonić ludzi do odpowiedzi na zadane pytania. Zdarza się, że 
albo osoby źle rozumieją twoje pytanie, albo bardzo chcą podzielić 
się jakąś swoją historią, która nie wspiera dyskusji - to prowadzi 
do rozproszenia uwagi grupy i zachęca innych do zrobienia tego 
samego. Jako Joker musisz powtórzyć pytanie i wyraźnie podkreślić, 
jakich odpowiedzi szukasz. Powstrzymaj ludzi, którzy dzielą się 
niepowiązanymi z tematem sztuki informacjami, wspomnij, że 
to nie jest czas i miejsce na te problemy i przypomnij grupie o 
skupieniu na procesie. Członkowie publiczności mogą iść dalej w 
procesie, na tyle ile im na to pozwolisz. Jeśli wypadną z toru, Twoim 
obowiązkiem jest jak najszybsze sprowadzenie ich z powrotem.

 ■ Określ priorytety kluczowych aspektów procesu. Jeśli chcesz 
przyspieszyć lub pominąć jakąś część procesu, pamiętaj o zapisaniu 
najważniejszych aspektów. Tak, wszystkie elementy są ważne i 
wspierają się nawzajem, ale jednocześnie, jeśli zdasz sobie sprawę, 
że nie masz już czasu na wszystkie z nich, lepiej wprowadzić mądre 
zmiany. Możesz przyspieszyć zbieranie opinii jako wypunktowanie 
punktów widzenia, ograniczyć liczbę interwencji do każdej 
sceny, skupić się tylko na najbardziej odpowiednich z nich, nie 
powtarzać już wspomnianych punktów i rzadziej podsumowywać 
punkty dyskusji. Musisz mieć wystarczająco dużo czasu na 
przygotowywanie projektów aktów prawnych i omówienie ich - 
jest to etap, z którego zdecydowanie nie należy rezygnować ani go 
pomijać.

 ■ Zachowaj spokój. Często Joker wywiera na sobie tak dużą presję, 
oczekując doskonałego zarządzania procesem, że to właśnie sprawia, 
że zachowuje się sztywno, nerwowo, emocjonalnie i jak „tykająca 
bomba” - co oznacza, że gdy coś nie idzie zgodnie z planem (co 
prawie zawsze się zdarza ), pękają i popełniają błędy. Bądź szczery 
z publicznością, skonsultuj się z nią w sprawie odpowiedzialnych 
reakcji na wypadek, gdyby coś zewnętrznego wpłynęło na proces, 
wyjaśnij, że może on wymagać więcej czasu i że oni również mogą w 
nim pomóc itp. 
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Zarządzanie problemami z udziałem publiczności - kiedy Joker 
narzeka, że członkowie widowni nie angażują się, za bardzo angażują się 
w proces lub angażują się „niepoprawnie”.

Pierwsza uwaga, jaką mamy na ten temat, dotyczy tego, że 
publiczność robi to, co wie/chce, chyba że Joker poprowadzi ich po 
prawidłowej ścieżce.

Zarządzanie udziałem publiczności może być trudne z różnych 
powodów:

 ■ Publiczność składa się głównie z osób niezwiązanych z tematem lub 
kwestiami poruszanymi w przedstawieniu.

 ■ Przedstawienie i/lub proces są zagmatwane, niejasne i nieistotne dla 
ich profilu i doświadczeń.

 ■ Przedstawienie może być zbyt mocne emocjonalnie i szokować 
publiczność.

 ■ Skład publiczności może ograniczać udział niektórych członków, jeśli 
na sali znajdują się osoby posiadające władzę lub są w konflikcie z 
innymi osobami, będącymi na sali.

 ■ Uczestnicy są nieśmiali i nie czują się komfortowo, rozmawiając 
przed nieznajomymi, a zwłaszcza występując przed nimi. Lub wręcz 
przeciwnie, czują się bardzo komfortowo, cieszą się tym procesem, 
mają wiele pomysłów i są bardzo podekscytowani wprowadzaniem 
zmian, debatowaniem nad propozycjami i angażowaniem się w 
krytyczne rozmowy.

 ■ Niektórzy członkowie widowni mają doświadczenie w podobnych 
procesach i wykonują kroki proponowane przez Jokera lub w 
szybszym tempie w porównaniu z innymi członkami publiczności.

 ■ Niektórzy członkowie widowni są zaznajomieni z grupą publiczności, 
aktorami lub zespołem, dlatego są bardziej swobodni w działaniu i 
interweniowaniu w  proces.

 ■ Niektórzy uczestnicy wykazują odmienne rozumienie zasad i 
wymagań Jokera i wychodzą na scenę, aby zastąpić ludzi, których 
nie można zastąpić, lub pokazują pomysły, które nie są związane ze 
zmianami systemowymi itp.
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Błędy Jokera, gdy zdarzają się wcześniej 
wspomniane rzeczy lub które powodują jego 
błędy:
 ■ Kiedy ludzie się nie udzielają, Joker panikuje, 

albo próbuje emocjonalnie manipulować 
publicznością, aby ta się zaangażowała.

 ■ Pozwala członkom publiczności mówić o 
swoich pomysłach zamiast pokazywać je 
na scenie - co demotywuje innych ludzi do 
wejścia na scenę (zwłaszcza jeśli dzieje się to na 
początku procesu)

 ■ Za szybko dąży do racjonalnej rozmowy, gdy 
widz musi przetworzyć swoje emocje (zwłaszcza 
po bardzo emocjonalnym przedstawieniu).

 ■ Nie jest asertywny wobec nadmiernie 
uczestniczących członków publiczności i robią 
pasywno-agresywne lub agresywne uwagi, aby 
zniechęcić ich do udziału.

 ■ Wpływa na niego publiczność przyzwyczajona 
do procesu i szybszego tempa, kontynuuje 
proces w tym rytmie i tracą pozostałych (często 
większość).

 ■ Kiedy uczestnicy dokonują interwencji 
poza wprowadzonymi ramami, Joker albo 
bezpośrednio unieważnia ich interwencję, 
co generalnie demotywuje publiczność do 
uczestnictwa, albo pozwala im na to bez 
udzielenia żadnej uwagi zwrotnej co zachęca 
innych do wnoszenia niepowiązanych z 
przedstawieniem  pomysłów.

 ■ Joker bezpośrednio wyjaśnia, jakie jest przesłanie 
występu, gdy publiczność jest zdezorientowana 
lub nie może dokładnie wydobyć znaczenia tego, 
co pokazał zespół; Joker staje się kaznodzieją 
i wykłada, w przeciwieństwie do moderatora, 
który powinien tylko  zadawać pytania.
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Wskazówki dla Jokera doświadczającego koszmaru związanego z 
udziałem publiczności

 ■ Poruszaj się w procesie tak szybko, jak najwolniejsza osoba w 
pomieszczeniu. Ludzie mają różne rytmy, doświadczenia i style; niektóre są 
bardziej refleksyjne, a inne bardziej impulsywne i aktywne. Nasza prędkość 
powinna być dostosowana do tych, którzy wymagają wolniejszego tempa, 
ponieważ przy wolniejszym tempie trzymasz wszystkich na pokładzie 
(nawet jeśli niektórzy ludzie mogą czuć, że jest nudno lub wolny, nadal będą 
w stanie nadążyć), podczas gdy w szybszym tempie zdecydowanie tracisz 
ludzi. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w używanym języku, z prostymi 
i zrozumiałymi terminami/pojęciami, a także w ciągłym sprawdzaniu i 
upewnianiu się, że wszyscy są na tym samym etapie w postępie wydarzeń. 

 ■ Aktywuj radar emocji. Ważne jest, aby wyczuć, czy grupa potrzebuje więcej 
czasu, aby przetworzyć swoje emocje, zanim będzie kontynuowało się 
racjonalne dekodowanie. Jeśli w wyniku oglądania spektaklu ich odczucia 
są bardzo silne, potrzebują przestrzeni do przetworzenia swoich reakcji. Jeśli 
nie mogą tego zrobić, część z nich przepadnie w następnych fazach procesu. 
Możesz poprosić ich, aby powiedzieli, jak się czują (jednym słowem lub 
w inny sposób) i co sprawia, że tak się czują - czym mogą podzielić się w 
parach lub trójkach, a następnie w dużej grupie, aby podzielić się wnioskami 
(opcjonalnie) z małych grup. Jeśli niektóre osoby całkowicie się wyłączą, 
mogą nawet opuścić wydarzenie -  to jest w porządku; nie możemy poznać 
historii ich życia, ani problemów z którymi przychodzą, które mogą zostać 
uruchomione spektaklem. Przetwarzanie emocji jest ważne, ale nie jest to 
naszym głównym celem. Powinniśmy zapewnić minimum przestrzeni, aby 
wyładować silne uczucia, niemniej jednak, nadal musimy kontynuować proces 
Teatru Legislacyjnego.

 ■ Skoncentruj się na ludziach, którzy się nie angażują. Łatwo jest dać się 
„rozproszyć” ludziom, którzy się angażują, rozmawiają i uczestniczą, ponieważ 
wymagają Twojej uwagi, informacji zwrotnej i koordynacji. I kiedy twoja uwaga 
i energia idzie na zarządzanie „aktywnymi” ludźmi, tracisz z oczu tych, którzy się 
nie angażują. Musisz rozwinąć widzenie trzeciego oka i równolegle z superwizją 
aktywnych/widocznych uczestników obserwować tych, którzy się nie angażują. 
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Nawiąż z nimi kontakt wzrokowy, zobacz 
ich reakcje i zachowanie. Regularnie poproś 
o nowy wkład od osób, które do tej pory nie 
uczestniczyły lub nie wyraziły swojej opinii, 
poproś o podniesienie rąk, kto zgadza  lub 
nie zgadza się z poprzednim komentarzem, 
uzasadnienie ich stanowiska, zaproś nowe 
osoby na scenę itp. Pokaż im, że ich widzisz; 
że zależy ci na tym, żeby byli widoczni i 
uczestniczyli. Nie zakładaj, że wszyscy którzy 
chcą coś powiedzieć, będą mówili - niektórzy 
ludzie potrzebują do tego przestrzeni i 
spokoju, więc musisz zapewnić każdemu 
odpowiednie warunki.

 ■ Dostosuj swój styl do publiczności. Pytania 
otwarte sprzyjają większej ilości informacji 
od publiczności, a pytania zamknięte 
nie zniechęcają zbytnio do dzielenia się. 
Dlatego też, jeśli Twoi odbiorcy nie są zbyt 
rozmowni, może to być spowodowane 
tym, że pytania ich nie stymulują - używaj 
mniej pytań z odpowiedziami tak/nie, 
a więcej pytań co, dlaczego, jak, kto - to 
sprzyja większemu dzieleniu się historiami. 
Zrób odwrotnie, gdy publiczność jest 
nadmiernie partycypacyjna i rozmowna. 
Gry rozgrzewkowe mogą pomóc  rozluźnić 
sztywną publiczność i zawsze powinieneś 
być gotowy do przeprowadzenia jednej 
lub więcej w trakcie procesu, jeśli uważasz, 
że pomogą. Niektórzy ludzie potrzebują 
trochę zabawy, aby zmienić energię swojego 
ciała, aby aktywować mózg i motywację. Z 
drugiej strony, niektóre osoby nie muszą być 
nadmiernie stymulowane grami - może to 
zaktywizować je zbyt mocno.
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 ■ Pracuj Z publicznością, a nie DLA publiczności. Skorzystaj z 
różnorodnych doświadczeń grupy, stylów i zrozumienia Teatru 
Legislacyjnego, aby pomóc sobie w rozwiązywaniu problemów z 
członkami publiczności, którzy nie rozumieją lub wykonują „złe” 
interwencje. Poproś słuchaczy o wyrażenie opinii lub odpowiedzi 
na zadane pytania lub skomentowanie nieudanych interwencji. 
Jeśli komentarze i przypomnienia o zasadach pochodzą od innych 
członków publiczności, można je łatwiej przyjąć, zmniejszyć 
postrzeganie Jokera jako autorytetu, a także dowartościować 
uważnych i aktywnych uczestników.  

 ■ Bądź asertywny. Bądź szczery i bezpośredni wobec publiczności. Jeśli 
ich udział staje się naprawdę problematyczny, a ty próbowałeś różnych 
metod i podejść i nadal jest to trudne, wyjaśnij, że potrzebujesz ich 
współpracy, aby iść naprzód i będzie bardzo pomocne, gdyby mogli 
podzielić się tym, co można zmienić. Zaprzeczanie lub udawanie, 
że nie dzieje się nic „złego” i przeciąganie trudnej chwili nie jest 
konstruktywne i przeważnie karmi ego zranionego Jokera, który nie 
chce zaakceptować porażki. Bycie naturalnym i asertywnym zawsze 
pomaga w otwarciu się publiczności.

 ■ Nadawaj cechy osobiste. Jeśli masz nieszczęście moderować 
sztukę, która jest niejasna, zagmatwana lub niezwiązana z profilem 
publiczności, musisz poświęcić więcej czasu na dyskusję o tym, jak to, 
co widzą na scenie, jest powiązane z ich życiem osobistym. Stymuluj 
odbiorców do dalszego odkodowywania i dzielenia się osobistymi 
historiami i doświadczeniami. Jeśli sztuka jest źle skonstruowana, 
ale uda ci się wydobyć jakieś osobiste powiązanie, nadal masz szansę 
na przeprowadzenie rozsądnego procesu. Nawet jeśli ich osobiste 
powiązania nie są tym, o czym zamierzałeś rozmawiać, powinieneś 
kontynuować temat, który wyłania się z ich doświadczeń. Narzucanie 
im tematu przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego i spowoduje, 
że nie będą się angażować.
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Zarządzanie konfliktami - gdy Joker narzeka, że publiczność lub 
aktorzy wchodzą ze sobą w konflikt (lub z Jokerem) i zakłócają proces.

Zarządzanie konfliktami może być trudne z różnych powodów:

 ■ Zwykle są nieoczekiwane i zaskakujące dla wielu zaangażowanych 
osób, ponieważ proces Teatru Legislacyjnego opierają się na założeniu, 
że wszyscy chcemy pracować razem dla większego dobra.

 ■ Trudno jest określić, kiedy dokładnie gorąca debata przekształca się 
w walkę i konflikt na otwartej przestrzeni, czy też kiedy racjonalna 
rozmowa przechodzi w osobiste ataki.

 ■ Jeśli spektakl poruszył kwestie polityczne, a społeczeństwo jest dość 
spolaryzowane, łatwo dochodzi do napięć wśród widzów.

 ■ Często wynika to z wcześniejszych konfliktów między zaangażowanymi 
stronami i zdarza się, że do wybuchu dochodzi podczas przedstawienia.

 ■ Celem niektórych osób jest wywołanie konfliktu z kimkolwiek lub z 
kimś konkretnym obecnym na imprezie.

 ■ Wielkie ego aktorów, a nawet Jokera; tracą panowanie nad sobą i 
angażują się w osobiste debaty z publicznością lub między sobą; lub 
nie zgadzają się co do kolejnych działań w procesie i próbują narzucić 
swoją wizję.

Błędy Jokera, gdy zdarzają się wcześniej wspomniane rzeczy lub 
inne, które powodują błędy:

 ■ Joker nie przywiązuje wagi do gorących debat, które mogą przekształcić 
się w konflikty; nie wyczuwa, kiedy dyskusja staje się zbyt osobista dla 
zaangażowanych osób.

 ■ Wykazuje osobiste przywiązanie lub stronniczość w temacie (poprzez 
sposób zadawania pytań, poruszane kwestie, zgłaszane uwagi 
itp.), co wywołuje reakcje ze strony odbiorców, którzy czują się 
niesprawiedliwie traktowani.

 ■ Nie posiada kompleksowego zrozumienia narracji i debat publicznych 
dotyczących tematów przedstawionych w sztuce.
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 ■ Nie ma planu radzenia sobie z trudną sytuacją i słabo improwizują na 
miejscu.

 ■ Uwypukla incydent, który staje się coraz większy, uwaga publiczności 
zostaje przesunięta na inne tory, a proces legislacyjny jest zagrożony.

 ■ Przyciągają go osobiste ataki lub komentarze publiczności; przez co 
staje się defensywny lub nawet agresywny w stosunku do publiczności.

Wskazówki dla Jokerów doświadczających Koszmaru Konfliktów

 ■ Zachowaj czujny obiektywizm. Rola Jokera z założenia jest neutralna, 
ale jest testowana do maksimum, gdy publiczność wyraża przeciwne 
poglądy i kiedy Joker musi powstrzymać się od własnego komentarza. 
Mówimy tu nie tylko o bezpośrednich wyrażeniach werbalnych 
ale także o pasywno-agresywnych komentarzach, subtelnych 
uwagach, kiwaniu głową itp. Joker powinien zachować neutralność 
i obiektywizm w całym procesie oraz zwracać uwagę na swoje 
niewerbalne reakcje. Joker nie powinien opowiadać się po żadnej 
ze stron, ale powinien przypominać publiczności, że w procesie jest 
miejsce na konstruktywną wymianę różnorodnych opinii.

 ■ Panuj nad koncentracją publiczności. Kiedy rozmowa między tymi 
samymi osobami zdaje się dominować w całej dyskusji, nadszedł 
czas, aby przypomnieć publiczności, jaki jest cel naszego wydarzenia 
i jak wszyscy możemy uczynić je bardziej konstruktywnym. Nie 
pozwól, aby obszerne debaty „ping-pongowe” między tymi samymi 
osobami zmonopolizowały dyskusję. W ten sposób, nawet jeśli osoby 
zaangażowane w debatę wydają się nie współpracować, inne osoby 
mogą Cię wspierać i „ochładzać” zapędy reszty widowni. W skrajnych 
przypadkach, jeśli nadal nie wykazują oznak współpracy, można 
poprosić ich o opuszczenie sali. Nie wysilaj się zanadto, aby z nimi 
rozmawiać, ponieważ wymaga to czasu, skupienia i energii, którą 
musisz poświęcić na pracę z resztą publiczności. 
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W sytuacjach, w których członkowie widowni czepiają się ciebie, jako 
Jokera, nie powinieneś wchodzić w osobiste rozmowy/debaty z nikim 
i zawsze podkreślać istotę dyskusji na temat procesu. Jeśli popełniłeś 
błąd lub zachowałeś się nie na miejscu - przeproś i poproś publiczność 
o przejście do innych tematów.

 ■ Nie bój się ekstremalnych środków. Jeśli niektórzy ludzie przekraczają 
granicę w bardzo skrajny sposób: przemoc fizyczna, obelgi, wyraźne 
nawoływanie do nienawiści, uwagi rasistowskie, homofobiczne, 
seksistowskie, ksenofobiczne - poproś taką osobę o opuszczenie 
pokoju. To nie jest miejsce ani wydarzenie, którego celem jest zmiana 
czyjegoś światopoglądu. Angażowanie się w dyskusje na ten temat 
tylko rozproszy uwagę słuchaczy. Zmiana czyjejś perspektywy rzadko 
kiedy następuje w wyniku burzliwej wymiany zdań z nieznajomymi.
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Teatr Legislacyjny
- Ewaluacja i ocena wpływu -

Jak wszystko, co robimy w naszej pracy, bez względu na metody, które 
stosujemy, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, czy i jak osiągnęliśmy nasze cele.

Niektórzy praktycy koncentrują się głównie na realizacji spektaklu Teatru 
Legislacyjnego, tracąc z pola widzenia planowanie i pomiar rzeczywistego 
wpływu na zaangażowanych ludzi i system. Jeśli po prostu przyjmiemy, że musi 
zaistnieć jakiś efekt, którego nie (jak często myślą początkujący w tej dziedzinie)  
mierzymy najlepszymi możliwymi narzędziami, aby określić dokładny wpływ i 
stopień zmian, które wprowadziliśmy spektaklem, nasze wysiłki idą na marne.

Praktycy, którzy planują wnikliwe procesy ewaluacji i oceny 
skutków, są postrzegani jako bardziej odpowiedzialni, traktowani 
poważnie przez różnych potencjalnych partnerów i władze, uzyskują 
więcej uznania za pracę i lepsze wyniki.

Aby proces ewaluacji został faktycznie zrealizowany, musi być dokładnie 
zaplanowany z wyprzedzeniem, jako część całego procesu Teatru Legislacyjnego, 
więc zespół przygotowuje i stosuje najbardziej adekwatne narzędzia w tym 
zakresie.

Aby sporządzić i opracować plan ewaluacji, zespół musi przeanalizować 
różne wytyczne, które następnie należy porównać w odniesieniu do 
pożądanego celu Legislacyjnego Procesu Teatralnego.

Cel powinien być jasno określony na początku procesu i powinien 
stanowić wskazówkę dla poszczególnych etapów i stanowić główne 
odniesienie w ocenie ewaluacyjnej.

 
Jeśli cel nie jest jasno określony, nie możemy krytycznie oceniać 

naszych wyników - cokolwiek osiągniemy będzie w porządku-ale to 
nie jest w porządku!
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Dwa wymiary, którym musimy się przyjrzeć, to:
 ■ Osiągnięte wyniki
 ■ Proces uzyskiwania tych wyników

Wyniki 
 ■ Ilościowe: liczba aktorów, przedstawień, widzów, grupa wiekowa, 

rozkład płci (dla każdego spektaklu), liczba zaangażowanych 
ekspertów i partnerów (państwowych i niepaństwowych), liczba 
interwencji na scenie, liczba wniosków ustawodawczych, itp.

 ■ Jakościowe (krótko- i długoterminowe): adekwatność grupy 
docelowej, partnerów, interwencje/reakcje odbiorców, wnioski 
legislacyjne, wpływ na aktorów, odbiorców, ustawodawstwo/system, 
przyszła współpraca itp.

Proces
 ■ Proces zespołowy: pozytywne, negatywne punkty, konflikty, 

zarządzanie, wyzwania, strategie pokonywania przeszkód, informacje 
zwrotne itp.

 ■ Proces rzeczniczy: zastosowane metody i podejścia, pozytywne i 
negatywne punkty, wyzwania, reakcje partnerów, obywateli, oficjalne 
reakcje i zmiany itp.

 ■ Proces partnerstwa: pozytywne i negatywne punkty, konflikty, 
zarządzanie, dynamika władzy, wyzwania, strategie pokonywania 
przeszkód, informacje zwrotne itp.
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Metody pomiaru wyników lub procesu

W przypadku każdego ze wskaźników i aspektów wspomnianych 
wcześniej (w wyniku lub procesie) można zastosować różne narzędzia i 
metody w celu zebrania danych, informacji jakościowych i pomiaru 
wywołanej zmiany.

Niektóre z możliwych metod zależą od konkretnego kontekstu, w 
którym działają praktycy, dlatego każdy zespół powinien zbadać i wybrać/
zaprojektować najbardziej odpowiednie i adekwatne z nich.

Następnie wymieniamy szereg narzędzi, które można wykorzystać 
do oceny wpływu tego rodzaju pracy, a radzimy wykorzystać ich jak 
najwięcej i zebrać ich wyniki w jednym zestawie wniosków.

Wyniki ilościowe

Pierwsze narzędzie to przykład arkusza monitorowania, który może 
pomóc w śledzeniu danych ilościowych w czasie przedstawienia. Przykład 
można modyfikować i dostosowywać do specyficznych potrzeb każdego 
zespołu.

W przypadku pozostałych wskaźników każdy zespół może z łatwością 
opracować własny system zbierania odpowiednich informacji.
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Arkusz obserwacji spektaklu legislacyjnego

Lokalizacja________________
Data____________________
Nazwa spektaklu___________
Główny temat poruszony w sztuce___________

• czas trwania (w minutach/godzinach)  występu z dyskusją i 
interwencjami? ______

• liczba osób na widowni ________________

• liczba osób na widowni należących do grupy dyskryminowanej 
______

• Ile osób opuściło przedstawienie? ___

• liczba kobiet: ___________

• liczba mężczyzn: _____________

• grupa(y) wiekowa: ______________

• oceń ogólny poziom zainteresowania i udziału publiczności podczas 
spektaklu (wysoki, średni, niski) __________

• liczba osób, które wyszły na scenę, aby dokonać interwencji 
___________

• przybliżona liczba osób aktywnie zaangażowanych w dyskusje ______

• pomysły widowni jako propozycje zmian legislacyjnych
-
-
-
Inne uwagi / spostrzeżenia:
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Narzędzia do pomiaru wyników jakościowych - przykłady
Niektóre z tych narzędzi mogą być używane do zbierania informacji o 

procesach (w zespole, partnerkim lub rzeczniczym).

Proces zespołowy i wpływ na zespół
W trakcie całego procesu zespół powinien odbywać regularne spotkania w 

celu oceny własnego progresu, osobistego wpływu działań, wymiany informacji, 
identyfikacji wyzwań, burzy mózgów i zmian, które powinny się zadziać, aby 
praca zespołowa była bardziej konstruktywna i produktywna. Spotkania te 
mogą być prowadzone przez osobę zewnętrzną lub przez różnych członków 
grupy, co popycha do wzięcia większej odpowiedzialności za siebie i grupę.

Bardzo ważna dyskusja odbywa się zaraz po przedstawieniu. Cele 
tego spotkania to:
 ■ omówienie uczuć aktorów na podstawie ich występu;
 ■ wymiana wrażeń aktorów na temat debaty z publicznością:
 ■ przekazanie sobie informacji zwrotnych:
 ■ zbadanie wyzwań i sposobów radzenia sobie z nimi;
 ■ zidentyfikowanie mocnych i słabych punktów scenariusza i procesu z 

publicznością;
 ■ podejmowanie decyzji dotyczących zmian, które należy wprowadzić 

w przypadku ponownych występów.

Ocena wpływu na odbiorców - przykłady
 ■ Jeśli widzowie korzystają z urządzeń mobilnych podłączonych do 

Internetu, możesz użyć narzędzia online, aby zebrać ich świeże wrażenia 
i przemyślenia z procesu legislacyjnego. Możesz wpisać w widocznym 
miejscu konkretny link i poprosić o ich feedback przed opuszczeniem 
lokalu. Ankieta powinna być krótka, łączyć oceny ilościowe i jakościowe.

 ■ Członkowie zespołu i inni wolontariusze mogą po przedstawieniach 
wyjść do publiczności i pytać ich bezpośrednio, jak się czują z tym co 
widzieli, jak istotny był dla nich ten proces, co chcą robić dalej itd.?

 ■ Przy wejściu/wyjściu można umieścić duże kartki papieru, a widzowie 
mogą na nich pisać, opuszczając przedstawienie. Pytania powinny być 
konkretnie związane z tematem sztuki i nie powinno być ich więcej  
niż 3-4!



110 

 ■ Te same pytania, co wcześniej, wraz z kilkoma innymi związanymi 
z tym zagadnieniem, można zamienić na krótki formularz oceny. 
Joker może wspomnieć na koniec wydarzenia, że wolontariusze będą 
zadawać im kilka pytań, i że bardzo prosimy publiczność o udzielenie 
na nie odpowiedzi.

 ■ Taki sam formularz oceny, o którym mowa wcześniej, można położyć 
na krześle każdej osoby i poprosić o jego indywidualne wypełnienie 
i przekazanie zespołowi na koniec występu. Joker powinien o tym 
wspomnieć i zachęcić do tego publiczność.

Pomysły na długoterminową ocenę z członkami publiczności
 ■ Możesz stworzyć narzędzie służące do kontynuacji po występie, do 

którego można dołączyć/zarejestrować się w nim. Zaproś innych 
do przyłączenia się. Aktywność z tego medium może dostarczyć 
informacji na temat ilości osób dołączających/śledzących proces 
rzecznictwa, aktywnie angażujących się i reagujących itp.

 ■ Możesz zebrać dane kontaktowe (w trakcie spektaklu), a po pewnym 
czasie skontaktować się z niektórymi widzami (mailowo lub 
telefonicznie) i zaprosić ich na kolejne spotkania w celu omówienia 
problemów, zmian w ich życiu i procesu rzecznictwa.

Ocena procesu rzecznictwa
Aby ocenić ten proces, musimy przyjrzeć się aspektom ilościowym i 

jakościowym. Podajemy główne wytyczne, które należy przeanalizować, 
oraz pytania, na które należy odpowiedzieć. Zespół i partnerzy powinni 
wspólnie przemyśleć te pytania, a następnie powinien zostać sporządzony 
raport wniosków, który zespół może wykorzystać w przyszłych inicjatywach.

 ■ Ile metod i podejść do procesu rzecznictwa wypróbowano w trakcie 
tego działania? Które dają większe wsparcie i dlaczego? Których 
mogliśmy spróbować? Co jeszcze powinniśmy zrobić inaczej 
następnym razem?

 ■ Do ilu partnerów (państwowych i niepaństwowych) zwrócono się? 
Ile osób odpowiedziało pozytywnie i przyłączyło się do procesu? 
Dlaczego powiedzieli tak, nie lub nas zignorowali? Co mogliśmy 
zrobić inaczej, aby zaangażować więcej partnerów w ten proces?
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 ■ W jakim stopniu media 
wspierały nasze działania? 
Czemu? Czy ich wsparcie 
pomogło naszym działaniom, 
czy nie?

 ■ Ilu obywateli poparło naszą 
inicjatywę? Jak okazali swoje 
wsparcie? Jak mogliśmy 
dotrzeć do większej liczby 
obywateli? Dlaczego nie 
okazali wsparcia?

 ■ Ile oficjalnych spotkań 
mieliśmy z przedstawicielami 
państwa? Jakie oficjalne 
odpowiedzi otrzymaliśmy 
do tej pory? Jakie 
zmiany wywołały nasze 
dotychczasowe działania? Co 
musi się dalej wydarzyć?

 ■ Jakie były główne wyzwania w 
tym procesie?

 ■ Ile czasu to wymagało do tej 
pory i ile więcej wymaga od 
teraz? Ile osób musi faktycznie 
być zaangażowanych w ten 
proces ?

 ■ Jakich kosztów wymaga ten 
wysiłek?
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Teatr Legislacyjny
- Krytyczna refleksja -

Pracując z Teatrem Legislacyjnym, wypróbowując go w różnych 
kontekstach i wymieniając opinie z różnymi praktykami (z różnych 
dziedzin) natrafiliśmy na różnorodne refleksje, które zrodziły pytania, na 
które nie ma jasnych/jednoznacznych odpowiedzi.

Uważamy, że ważne jest, aby krytycznie zastanowić się nad naszą 
pracą i nie stronić od rozważania punktów skłaniających do myślenia. 
Często rzucają one światło na różnorodne wymiary naszego podejścia 
i przyczyniają się do kształtowania bardziej złożonej, bogatej i 
zniuansowanej zmiany w naszych społecznościach.

Poniżej wymieniliśmy niektóre z tych punktów. Zapraszamy do 
wzięcia ich pod uwagę we własnej pracy z Teatrem Legislacyjnym, debaty 
wokół nich ze swoim zespołem i od czasu do czasu powrotu do nich, aby 
sprawdzić, czy może zmienił się Twój punkt widzenia.

Kontrowersyjni partnerzy: tak czy nie?
Próba zmiany systemu czasami oznacza współpracę, partnerstwo, 

uścisk dłoni z ludźmi, którzy promują bardzo sprzeczne z tobą wartości i 
którzy mogą być, w niektórych kwestiach (innych niż temat twojej sztuki), 
wyraźnie po stronie ciemiężycieli.
 ■ Jak bardzo Twoja integralność jest zagrożona w tym przypadku?
 ■ Jak ważna jest Twoja integralność podczas pracy z Teatrem 

Legislacyjnym
 ■ Czy możesz przymknąć oko na niektóre aspekty, aby naprawić 

inne?
 ■ Czy możesz osiągnąć cele bez pracy/współpracy z tymi osobami/

strukturami?
 ■ Jeśli ludzie opuszczą swoje stanowiska, ale zmiana (o ile nam się to 

uda) pozostaje, czy ma to znaczenie?
 ■ Co jest ważniejsze w dłuższej perspektywie?
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 ■ Gdzie jest granica, której nie przekroczysz? Z kim nigdy nie 
powinniśmy współpracować? Czy powinniśmy mieć taką listę, skoro 
chcemy zmienić system? A co jeśli jest to podejście auto-sabotażowe?

Zmiana czy podważenie systemu?
To pytanie często pojawia się, gdy analizujemy i zastanawiamy się nad 

społeczeństwem i systemem, w którym działamy, gdyż wszyscy jesteśmy 
jego częścią. Czasami możemy odnieść wrażenie, że cały system jest 
wadliwy i zbudowany na problematycznych fundamentach.
 ■ Czy metoda Teatru Legislacyjnego legitymizuje system, ponieważ 

wprowadza jedynie zmiany, a tak naprawdę nie podważa całego jego 
jądra i struktury?

 ■ Czy powinniśmy inwestować nasze wysiłki w małe zmiany, które 
dodają więcej mocy do problematycznej konstrukcji, czy też 
powinniśmy wstrząsnąć całą strukturą?

 ■ Czy naprawdę możemy potrząsnąć całą konstrukcją?
 ■ Czy możemy zmienić ORAZ podważyć system z pomocą Teatru 

Legislacyjnego? Co to oznacza dla naszych działań? 

Propozycje legislacyjne - kto decyduje?
Zgodnie z teorią słuchacze proponują propozycje legislacyjne, 

które są debatowane i omawiane z resztą publiczności, poddawane pod 
głosowanie, a jeśli przejdą głosowanie, trafią do decydentów. 

W praktyce czasami jest kilka aspektów, nad którymi warto się zastanowić:
 ■ W jaki sposób relacje władzy między członkami publiczności wpływają 

na głosowanie? Jeśli wśród publiczności są głośni, agresywni ludzie, w 
jaki sposób wpływają oni na proces głosowania?

 ■ Jak radzić sobie z silnymi postaciami z widowni, którzy forsują 
(manipulują) różnymi propozycjami (ze względu na swoje doświadczenie 
lub silniejszą osobowość) i hamują innych członków publiczności w 
wyrażaniu swoich poglądów lub pomysłów na propozycje?

 ■ W jaki sposób publiczne głosowanie wpływa na punkt widzenia 
mniejszości? Czy słuchacze mogą czuć się zmuszeni do głosowania w 
określony sposób ze względu na osoby obecne na sali?
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 ■ W jaki sposób rozwiązanie 
zaproponowane przez publiczność 
może mieć znaczenie również 
dla innej grupy odbiorców (gdy 
przedstawienie jest powtarzane 
innym grupom)? Ludzie mają 
różne potrzeby, nawet jeśli dzielą 
się doświadczeniami z podobnym 
typem opresji.

 ■ W jaki sposób skład i liczba 
różnych odbiorców wpływa 
na rodzaj przygotowywanych 
wniosków i głosowań? Czy istnieje 
uczciwa szansa na wszystkie 
pomysły w całym procesie? Na 
ile reprezentatywne i istotne są 
one naprawdę dla całej grupy 
(narażonej na ten konkretny 
problem)?

 ■ Jak dużą wiedzę na temat 
systemu prawnego powinni 
posiadać członkowie 
publiczności, aby przedstawiać 
odpowiednie propozycje lub 
krytycznie je omawiać? Jaki 
rodzaj wkładu może pochodzić 
od grupy o niskim poziomie 
zrozumienia?

 ■ Jak wiek wpływa na sposób, w jaki 
publiczność reaguje na ten proces? 
Jak młoda może być publiczność, 
aby odpowiednio zaangażować 
się w dyskusję, głębiej zrozumieć 
korzenie konfliktu i sugerować 
zmiany strukturalne w swoim 
społeczeństwie?
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 ■ Czy wszystkie pomysły powinny przejść do procesu rzecznictwa? 
Długa lista zmian może być mniej pozytywnie przyjęta przez 
decydentów niż krótsza. Czy powinniśmy zatrzymać listę na 
minimalnej liczbie? Jak więc możemy się upewnić, że punkty które 
umieściliśmy są najbardziej odpowiednie? Czy powinniśmy pozwolić 
decydentom na wybór zmian, które chcą wprowadzić?

 ■ Co zrobić w przypadku rozwiązań, które są dyskryminujące/stwarzają 
problemy innej grupie? Kto powinien dopilnować, aby proponowane 
zmiany na nikogo nie wpłynęły negatywnie? Kto może decydować 
o negatywnym wpływie konkretnego pomysłu? Czy propozycje 
powinny być filtrowane z tego punktu widzenia, nawet jeśli oznacza 
to odrzucenie pomysłu, na który głosowała publiczność?

 ■ Co powinniśmy zrobić ze sprzecznymi propozycjami publiczności, 
które nadal przechodzą głosowanie lub na które nie wiemy, jak 
odpowiedzieć (zwłaszcza jeśli nie ma ekspertów)?

 ■ W jakim stopniu punkt widzenia ekspertów i podmiotów 
zewnętrznych może wpłynąć na opinie słuchaczy, a tym samym na 
wynik procesu głosowania?

 ■ A co z zainteresowanymi władzami? Jak ich obecność lub brak może 
wpłynąć na proces?

 ■ Jak radzić sobie z ekspertami, którzy mają różne plany i priorytety 
wpływające na proces dyskusji nad propozycjami? Być może nie są 
neutralni i mogą chcieć wprowadzić pewne zmiany bardziej niż inne? 
Jakie jest Twoje stanowisko w tej sprawie?

 ■ Jakie są koszty proponowanych rozwiązań? Kto płaci za realizację 
przyjętych rozwiązań? Jak to wpływa na decyzje władz? Czy należy 
omówić te  konsekwencje z publicznością, aby zastanowić się, które z 
nich są bardziej realistyczne? Czy pieniądze powinny być czynnikiem 
wyboru/decyzji o danym rozwiązaniu?
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Zaangażowany politycznie Joker lub zespół - tak czy nie?
W teorii Joker (oraz ogólnie zespół) powinien być neutralny, aby 

zapewnić bezpieczną i otwartą przestrzeń, dla osób należących do uciskanej 
grupy, w debacie i znalezienia rozwiązań dla ich własnych zmagań.
 ■ Czy Joker lub członkowie zespołu mogą należeć do partii politycznej 

lub powstającej struktury politycznej? Jaki jest negatywny lub 
pozytywny wpływ tego faktu na proces twórczy?

 ■ Jeśli „to, co osobiste, jest polityczne”, czy nie wszyscy jesteśmy 
zaangażowani politycznie? Jaka jest różnica między zaangażowaniem 
w działalność partii polityczne lub jakiegokolwiek innego podmiotu/
struktury społecznej?

 ■ Czy dyskusja z publicznością powinna obejmować krytykę różnych 
partii/postaci politycznych, czy też skupić się na systemie, który jest 
tworzony i rozwijany  przez wiele działań i osobistości na tle historii?

 ■ Jakie ryzyko niesie dyskusja skupiona na aspektach politycznych w 
porównaniu z dyskusją o  kwestiach systemowych?

 ■ Czy powinniśmy zapraszać polityków na nasze wydarzenia Teatru 
Legislacyjnego? Jeśli tak, czy powinniśmy zaprosić wszystkie partie i 
grupy polityczne? Co zrobimy, jeśli tylko niektórzy zgodzą się przyjść?
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Zakazane tematy?
W procesie wyboru tematów, o których wspomnieliśmy, najlepiej jest 

przeanalizować różne potrzeby w celu wyboru najbardziej odpowiedniego. 
Często jednak chcemy dokonać zmiany palącej kwestii, ponieważ wydaje 
się ona pilna, bez koniecznej analizy jej całościowego kontekstu.
 ■ Czy możemy zastosować metodę Teatru Legislacyjnego, aby domagać 

się zmiany sprawy, która jest uważana za nielegalną, aby stała się legalna?
 ■ Jak gotowy powinien być system na różne zamierzone zmiany?
 ■ Na ile powinniśmy zwracać uwagę na bezpieczeństwo?
 ■ A co, jeśli życie niektórych ludzi jest zagrożone już w obecnym 

systemie - o ile bardziej niebezpieczne mogłoby się stać, gdybyś 
sprawa stała się głośny poprzez sztukę Teatru Legislacyjnego?

 ■ Czy w dzisiejszych czasach można przedłożyć długoterminowe 
korzyści nad dobrostan ludzi? Kto powinien o tym decydować? Jak 
możemy się upewnić, że decyzja zostanie podjęta po rozważeniu 
wszystkich możliwych konsekwencji dla wszystkich zaangażowanych?

 ■ Czy w przypadku bardzo trudnych (niezgodnych z prawem) tematów 
współpraca (z decydentami) może się naprawdę wydarzyć, czy 
faktycznie protest (lub bardziej radykalne działania) jest konieczny 
do zmiany?

 ■ Jeśli musimy naciskać na potrzebną/pożądaną zmianę w 
społeczeństwie, (której nie chcą podmioty państwowe) czy mimo to 
powinniśmy spróbować?Co się zmieni?

Wzmocnienie odbiorców kontra zmiany w prawie
Celem Teatru Legislacyjnego jest wprowadzenie zmian w systemie, 

zmiana przepisów, regulacji i sposobu działania różnych struktur. W 
realizację tego celu angażujemy słuchaczy - osoby należące do określonej 
grupy uciskanej. Legislacyjny proces teatralny ma również duży wpływ na 
widzów, co pociąga za sobą refleksje na temat obranego przez nas tematu
 ■ Bardziej aktywni, poinformowani i uprawnieni obywatele przyczyniają 

się do spełniania obywatelskiego obowiązku w społeczności - co 
prowadzi do zdrowszego procesu demokratycznego, w którym 
decydenci odczuwają presję i są kontrolowani przez wyborców. Czy 
to powinno być naszym celem zamiast zmiany legislacyjnej - która 
często nie jest w pełni w naszej mocy, by ją kontrolować i często jest 
trudna do osiągnięcia?
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 ■ Czy powinniśmy skupić się na jednym z tych dwóch wymiarów, czy 
też pracować jednakowo nad obydwoma? Czy jest to realistyczne?

 ■ Czy tą metodą możemy przypisać sobie zasługę za rezultaty 
długofalowego zaangażowania i wysiłków różnych podmiotów?

 ■ Czy Teatr Legislacyjny można uznać za jedyny wyznacznik określonej 
zmiany legislacyjnej?

Elastyczność - jak wiele?
Zaproponowaliśmy jasną strukturę i kroki, które należy wykonać w 

procesie projektowania spektaklu Teatru Legislacyjnego, a także w interakcji 
z publicznością. Proponowana struktura opiera się na naszym konkretnym 
doświadczeniu i naszej wizji sposobu, w jaki proces mógłby być bardziej 
skuteczny. Niemniej jednak praktycy mierzyli się z różnymi realiami, 
wyzwaniami i czasami musieli zmieniać lub dostosowywać strukturę, aby 
odpowiedzieć na kontekstowe potrzeby sytuacji.
 ■ Na ile elastyczności powinniśmy sobie pozwolić w tym procesie? 

Gdzie przebiega granica między elastycznością a utratą kontroli nad 
procesem? Czy nie powinieneś w ogóle poddawać się elastyczności, 
aby utrzymać stabilny proces?

 ■ Jak radzisz sobie z wnioskami ustawodawczymi przedstawionymi 
przez publiczność bez ekspertów na pokładzie? Czy powinniście 
(jako zespół) wziąć tylko surowe materiały od publiczności, a później 
poprosić ekspertów o pracę z nimi bez informowania lub angażowania 
publiczności?

 ■ Jak dużą elastyczność powinniśmy mieć w odniesieniu do procesu 
partycypacyjnego - czy widzowie są aktorami, jeśli tak naprawdę nie 
wchodzą na scenę? Jak bardzo zmienia to sedno metody i jakie jest 
Twoje stanowisko na ten temat? 

 ■ Czy proces głosowania z publicznością jest naprawdę konieczny? Jaka 
jest jego korzyść? Czy to naprawdę potrzebne - czy nie moglibyśmy 
po prostu wziąć wszystkich propozycji i przefiltrować je z pomocą 
ekspertów?
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Inne dylematy etyczne
 ■ Czy sami aktorzy powinni być uciskani? Jeśli tak nie jest, to czy 

istnieje jakiś dylemat etyczny związany z osobami nie uciskanymi 
przedstawiającymi życie ludzi uciskanych? Jeśli jest to dylemat 
etyczny, to czy dotyczy to jakiegokolwiek procesu aktorskiego, czy 
tylko Teatru Uciśnionych?

 ■ Czy Teatr Legislacyjny jest teatrem uciśnionych czy  dla uciśnionych?
 ■ Czy powinniśmy płacić ekspertom i/lub partnerom, aby brali udział w 

naszym przedstawieniu? Jak może to wpłynąć na proces i jego wyniki?
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Ćwiczenia przygotowawcze

W tym rozdziale zawarliśmy:
 ■ Listę zaleceń dla praktyków pracujących nad spektaklem Teatru 

Legislacyjnego;
 ■ Zestaw ćwiczeń, które można wykorzystać w różnych momentach 

procesu przygotowawczego;
 ■ Przykłady programów przygotowawczych o różnym czasie trwania, 

które można zastosować w różnych grupach;

Proces przygotowujący przygotowanie sztuki obejmuje różne 
kategorie ćwiczeń: budowanie grupy, gry teatralne i dramowe, specyficzne 
ćwiczenia dla Teatru Legislacyjnego, improwizację, wchodzenie w postacie 
i działania wspierające próby itp. Każdy zespół, w zależności od swojego 
profilu i doświadczenia, potrzebuje innego programu przygotowawczego 
i czasu na przygotowanie się do występu.

W tym podręczniku nie zawarliśmy ogólnego programu metodycznego 
który miałby być używany z grupą od początku aż do czasu przedstawienia.

Wyszczególniliśmy obszerną liczbę ćwiczeń (specyficznych dla 
Teatru Legislacyjnego), które można zastosować w różnych programach 
szkoleniowych. Każdy zespół może zdecydować, opierając się na 
potrzebach członków swojej grupy i dostępnym czasie, o własnym 
wyborze i strukturze, łącząc gry i ćwiczenia z innych podręczników i tych 
wymienionych tutaj.

Opracowaliśmy już podręczniki dotyczące innych metod Teatru 
Uciśnionych i nie chcemy powtarzać tych samych gier lub ćwiczeń - mogą 
być one również wykorzystane w procesie tworzenia Teatru Legislacyjnego.

W podręczniku do Teatru Forum (http://toolbox.salto-youth.net/1503)
wymieniliśmy ogólny program, który można wykorzystać do pracy z 

nowym zespołem (bez doświadczenia w tej dziedzinie). Istnieją różnorodne 
rozgrzewki, gry teatralne, ćwiczenia związane z władzą i uciskiem, które 
mogą służyć jako źródło informacji dla każdego zespołu.
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W podręczniku do Teatru Niewidzialnego (http://toolbox.salto-
youth.net/2636) znajduje się wiele ćwiczeń, które mają przygotować i 
wesprzeć zespół pracujący z tą konkretną metodą. Istnieją ćwiczenia 
dotyczące pracy w grupie, mocy, emocji i improwizacji, które można 
również wykorzystać w pracy z zespołem w Teatrze Legislacyjnym.

Wymienione przez nas ćwiczenia są podzielone na różne kategorie, 
z których wszystkie powinny być zawarte w programie szkolenia 
przygotowawczego do Teatru Legislacyjnego - dla każdej kategorii 
zespół może użyć jednego lub więcej ćwiczeń, aby odpowiedzieć na 
potrzeby poszczególnych osób lub całej grupy.

Ćwiczenia są podzielone na ogólne kategorie, a grupa może 
zdecydować się na pracę również nad innymi aspektami i zagadnieniami, 
które nie zostały tutaj wymienione, aby uzyskać bardziej złożony trening.

Po opisie wszystkich ćwiczeń wymieniliśmy przykłady programów 
treningowych (na podstawie przedstawionych aktywności) o różnym 
czasie trwania, z których może skorzystać każdy zainteresowany praktyk.

Oprócz przygotowania grupy, tworzenia scenariusza, improwizacji, 
wchodzenia w postacie, prób itp. zespół powinien rozważyć 
przeprowadzenie próby generalnej z małą grupą publiczności/lub 
przyjaciół, aby sprawdzić klarowność gry i proces interwencji na scenie.

Ogólne zalecenia dla praktyków Teatru Legislacyjnego
 ■ W porównaniu z innymi metodami Teatru Uciśnionych, praktycy 

Teatru Legislacyjnego muszą rozwinąć kompetencje w dekodowaniu 
i mapowaniu władzy i ucisku w społeczeństwie, problemach 
systemowych, rozwiązaniach i zrozumieniu złożonego labiryntu 
legislacyjnego.

 ■ Częściej z tej metody korzystają osoby doświadczane w innych 
metodach Teatru Uciśnionych lub w innych formach teatru polityczno-
społecznego. Oznacza to, że ważne jest, aby ocenić indywidualne 
kompetencje/potrzeby, ale także grupy, aby dopasować najlepszy 
program przygotowawczy. Powszechnie przyjmuje się, że doświadczenia 
z przeszłości są wystarczające do tego procesu, ale często tak nie jest.



122 

 ■ Jeśli członkowie zespołu pracowali z różnymi wersjami metod 
Teatru Uciśnionych, ważne jest, aby mieć wspólną płaszczyznę w 
zrozumieniu metod i zasad/struktury, które będą przestrzegane w 
procesie tworzenia spektaklu, ale także w kontakcie z publicznością.

 ■ W programie przygotowawczym uwzględniamy działania budujące 
spójność grupy i umiejętności zarządzania konfliktem.

 ■ Zespół musi przygotować się na różne interwencje i dynamiczny 
przebieg wydarzenia z publicznością. Musi dokładnie wiedzieć, jak 
działać i co robić w określonych momentach, aby pomóc Jokerowi 
prowadzić płynny i konstruktywny proces.

 ■ Jeśli zespół spotyka się regularnie (np. co tydzień), pomocne jest 
wprowadzenie pracy domowej lub zadań do wykonania pomiędzy 
spotkaniami, zwłaszcza w odniesieniu do analizy społeczności 
lub odpowiednich podmiotów. Niektóre z wymienionych ćwiczeń 
wspominają o tej opcji.
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Ćwiczenia przygotowawcze 
- uwagi ogólne-

Niektóre z wymienionych ćwiczeń nie mogą być wykonywane w 
małych grupach (5-7 osób), ale wszystkie można dostosować aby służyły 
jako inspiracja dla każdego praktykującego, który chce je wykorzystać.

 Podany czas trwania ma charakter szacunkowy, ponieważ duży 
wpływ ma  tutaj wielkość grupy i zaangażowanie w dyskusje wymagane w 
niektórych przypadkach.

 Facylitator musi kierować się własnym osądem przy wyborze, 
dostosowywaniu i stosowaniu tych ćwiczeń z różnymi grupami i osobami.

Społeczeństwo (kluczowi aktorzy, relacje władzy, szerszy obraz)
 ◆ Zasady, którymi się kierujemy (60 min)
 ◆ Władza nad grupą (30 min)
 ◆ Władca marionetek(30 min)
 ◆ Stop-Sit -Drop (50 min)
 ◆ Mapowanie władzy (40 min)
 ◆ Status wewnętrzny i zewnętrzny (40 min)
 ◆ Obraz Twojej społeczności (50 min)
 ◆ Co jest wyjątkowego w mojej społeczności? (60 minut)
 ◆ Mapowanie społeczności (3-6 godzin)
 ◆ Robić czy nie robić (60 min)
 ◆ Symbole władzy (60 min)
 ◆ Ogród rozkoszy ziemskich (60 min)

Problemy i rozwiązania
 ◆ Stara osoba (60-90 min)
 ◆ Od A przez B do C (60–90 min)
 ◆ Rodzaje ucisku (90 min)
 ◆ Zdjęcia i rzeźby grupy (2-3 godziny)
 ◆ Człowiek-maszyna (90 min)
 ◆ Rozdzielacze i łączniki (90 min)
 ◆ Analiza Rashomona (90 min)
 ◆ Sześć myślących kapeluszy (90 min)

125
128
131
133
135
138
140
143
145
147
149
151

153
156
159
163
165
168
170
173
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 ◆ Tak lub nie, ale dlaczego (60-90 min)
 ◆ Wyobraź sobie przyszłość (60-90 min)
 ◆ Najgorsza przyszłość (90 min)

Osobista refleksja
 ◆ Ja i moja społeczność (3 godziny)
 ◆ Deklaracja tożsamości (60-90 min)
 ◆ Silny wpływ (60 min)
 ◆ Termometr Ucisku (60 min)
 ◆ Pytania osobiste (45 min)
 ◆ Osobiste jest polityczne (90 min)
 ◆ Obejrzyjmy (60 min)
 ◆ Ja i inni (60 min)
 ◆ Wprowadzenie do pustego krzesła (60 min)

Improwizacje/umiejętności aktorskie/próby
 ◆ Co robisz? (20–30 min)
 ◆ To kłamstwo (20–30 min)
 ◆ Na szczęście i niestety (30-40 min)
 ◆ Wejście i wyjście (30 min)
 ◆ Pilna aktywność (30-40 min)
 ◆ Relacje i ukryte intencje (30-40 min)
 ◆ Podszywanie się pod kluczowe osoby (60 min)
 ◆ Próby z przeszkodami (30-40 min)

Krytyczna refleksja
 ◆ Gdzie stoisz (60 min)
 ◆ Dylematy (90 min)
 ◆ Paradoks zasad (90 min)

Proste/szybkie ćwiczenia
 ◆ Grupy zainteresowań (10/40 min)
 ◆ Równa przestrzeń (10/40 min)
 ◆ Chcę (nie) zobaczyć (5/30 min)
 ◆ Walka na palce (5/30 min)
 ◆ Trudno się przytulić (10/30 min)
 ◆ Koło wkładu (15/30 min)
 ◆ To mnie boli (10/30 min

177
179
180

218
222
227

183
186
189
191
193
196
199
201
205

206
207
209
210
211
213
215
216

235
237
239
241
243
245
247
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Społeczeństwo
- Główni aktorzy, relacje władzy, szerszy obraz -

Tytuł:
Zasady, którymi się kierujemy

 (60 min)

Cele: zrozumienie, w jaki sposób reguły są tworzone i stosowane w 
społeczeństwie; rozwijanie krytycznego myślenia dotyczącego zasadności 
reguł w społeczeństwie; zastanowienie się, czym są pozytywne lub negatywne 
reguły; uzyskanie głębszego zrozumienia zasad formalnych i nieformalnych;

Szczegóły i opis działania:
 ■ Zaproponuj grupie energizer (opisany poniżej) i nie dodawaj więcej 

szczegółów na temat celu ćwiczenia ani dalszych kroków.
 ■ Energizer przebiega w następujący sposób: każdy uczestnik musi chronić 

swoje kolana rękami, ale jednocześnie chodzi dookoła sali, dotykając 
kolan innych osób w grupie; jego celem jest dotknięcie kolan jak 
największej liczby osób, nie pozwalając nikomu dotykać własnych kolan.

 ■ Daj uczestnikom kilka minut na wejście w grę i manifestację różnego 
rodzaju zachowań.
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 ■ Zatrzymaj grupę i zapytaj:
 ◆ Jakie zasady ma to ćwiczenie? (Prawdopodobnie powtórzą 

podane przez Ciebie instrukcje);
 ◆ Jeśli wspomną o regule, której nie powiedziałeś konkretnie, 

zapytaj innych: Czy wspominałem o tym? Czy to była zasada? Kto 
ją wprowadził?

 ◆ Jakie inne zasady, o których nie wspomniałem, miały miejsce? 
(Prawdopodobnie wspomną o kwestiach związanych z 
bezpieczeństwem, zabawą, włączeniem itp.)

 ◆ Kto jeszcze przestrzegał tej zasady?
 ◆ Dlaczego przestrzegałeś zasad, o których nie wspomniałem?

 ■ Poproś grupę, aby wspólnie sformalizowała kilka dodatkowych reguł: 
Jakie zasady chcesz dodać do tego ćwiczenia i dlaczego?

 ■ Przy każdej sugestii poproś grupę, aby zdecydowała, czy chce dodać 
tę regułę do gry, czy nie.

 ■ Zapytaj również grupę, w jaki sposób chcą zdecydować, które zasady 
będą przestrzegane przez całą grupę, czy chcą, aby niektóre zasady 
były przestrzegane opcjonalnie lub tylko przez niektórych członków 
grupy, a także zapytaj czy powinny być jakiekolwiek konsekwencje dla 
osób, które nie przestrzegają tej zasady.

 ■ Zagraj w grę ze zmodyfikowanymi zasadami przez kilka minut. Jeśli 
niektóre sugerowane zasady wydają się zbyt trudne do przestrzegania, 
możesz przerwać grę i zapytać grupę, co chcą zrobić.

 ■ Zatrzymaj grę i przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/sugestie pytań
(Wybierz tylko te pytania, które dotyczą zagadnień, które chcesz omówić z grupą)

 ■ Jakie są wrażenia ze zmodyfikowanej gry w porównaniu z wersją 
oryginalną?

 ■ Która z nich podobała Ci się bardziej i dlaczego?
 ■ Czy były jakieś zasady, których przestrzegała grupa w drugiej 

grze, a które nie były wcześniej zasugerowane? Czy indywidualnie 
przestrzegałeś innych zasad?

 ■ Czy mógłbyś przestrzegać wszystkich uzgodnionych zasad?
 ■ Które zasady nie były przestrzegane i jak myślisz, dlaczego tak się stało?
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 ■ Co zaobserwowałeś w grze, jeśli chodzi o zachowania grupowe?
 ■ Czu uzgodnione zasady odzwierciedlały grupę?
 ■ Jakie rodzaje zachowań/działań członkowie grupy chcieli 

sformalizować i monitorować? Jakie inne zachowania należało 
sformalizować?

 ■ Jaki aspekt gry przypomina nasze społeczeństwo?
 ■ Jakie zasady są formalnymi regułami, których wszyscy (powinniśmy) 

przestrzegać? Czy możesz podać przykłady?
 ■ Jak powstały te reguły?
 ■ Jak duży wpływ na kreowanie nowych reguł mieli ludzie, którzy w 

teorii mieli przestrzegać tych już istniejących?
 ■ Czy ludzie powinni być zaangażowani w ten proces? Czemu?
 ■ Jakich nieformalnych zasad przestrzegają ludzie? Czy możesz podać 

przykłady niektórych z nich? Jak powstały te reguły?
 ■ Jakie mogą być konsekwencje nieprzestrzegania tych zasad?
 ■ Czy są jakieś nieformalne zasady, które mają większa moc 

oddziaływania na społeczeństwo niż reguły formalne? Jak myślisz, 
dlaczego tak się dzieje?

 ■ Jak myślisz, co jest zasadą pozytywną, a co negatywną? J
 ■ Jak dobrze są monitorowane reguły w Twojej społeczności? Jak 

istotne są zasady dla społeczeństwa, jeśli nie ma mechanizmu ich 
kontrolowania?

 ■ Czy przestrzegasz wszystkich zasad obowiązujących w społeczeństwie? 
Których nie dlaczego?

 ■ Czy są złe i dobre zasady? Kto zdecydował, że jedne są złe a inne 
dobre?

 ■ Czy reguły są moralnym kompasem w społeczeństwie? Czemu? Czy 
możesz podać przykłady?

 ■ Jaki jest cel zasad w społeczeństwie?
 ■ W jaki sposób ludzie mogą zaangażować się w tworzenie zasad, 

których mają przestrzegać? Czy powinni się zaangażować? A co jeśli 
reguła dotyczy zachowań, których ludzie nie chcą zmieniać?

 ■ Jaka jest najważniejsza refleksja, którą wyciągasz z tej dyskusji?
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Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywy 
ćwiczenia
 ■ Energizer może dziać się w parach, a każda para musi wymyślić własny 

zestaw reguł. W tym przypadku dyskusja mogłaby dotyczyć głównych 
różnic i różnorodności pomysłów, a także wspólnych elementów, o 
których myślały wszystkie pary. Do gry z całą grupą poproś wszystkie 
pary, aby zdecydowały, które reguły z utworzonych przez siebie (dla 
swojej pary) chcą zastosować w całej grupie.

 ■ Możesz wyszukiwać i przygotowywać przykłady formalnych, 
nieformalnych, pozytywnych i negatywnych reguł ze swojej 
społeczności, aby podać je jako przykłady, jeśli grupa nie wymyśla 
własnych przykładów.

Tytuł: 
Władza nad grupą

(30 min)

Cele: Refleksja nad koncepcją władzy, dominacji i uległości; głębsze 
zrozumienie wpływu różnych ról w społeczeństwie na władzę; dogłębna analiza 
społeczeństwa z perspektywy relacji władzy.

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Poproś wolontariusza z grupy, aby był „liderem”. Ta osoba za pomocą 

dłoni będzie kierować resztą grupy. Pozostałe osoby podążają za ręką/
dłonią lidera.

 ■ Ćwiczenie odbywa się w ciszy. Lider jest proszony o poruszanie się po pokoju, 
maksymalne wykorzystanie przestrzeni i utrudniania zadania grupie.

 ■ Przypomnij liderowi, aby był świadomy ograniczeń pomieszczenia i 
dbał o fizyczne bezpieczeństwo zaangażowanych osób.

 ■ Jedna osoba jako lider prowadzi grupę przez 5 minut, następnie poproś 
kogoś innego o pełnienie tej roli.

 ■ Daj 2-3 liderom czas na prowadzenie grupy, a następnie przejdź do 
dyskusji.
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Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Jakie były Twoje uczucia/emocje podczas ćwiczenia?
 ■ Jak się czułeś będąc prowadzonym i/lub prowadząc grupę?
 ■ Czy były jakieś znaczące różnice między stylami liderów? Jak to na 

ciebie wpłynęło?
 ■ Jaki był dla ciebie najbardziej niewygodny aspekt tego doświadczenia?
 ■ Czy któryś z was „sprzeciwił się” liderowi? Dlaczego i co zrobiłeś 

później?
 ■ Jak postrzegałeś koncepcje władzy, dominacji i uległości 

odzwierciedlone podczas ćwiczenia?
 ■ Czy potrafisz nawiązać jakieś powiązania ze społeczeństwem i władzą, 

jaką przywódcy mają nad grupami w naszym społeczeństwie?
 ■ Kto zajmuje tę pozycję w twoim społeczeństwie - lidera w naszym 

ćwiczeniu? Jaką mają moc? Jak wykorzystują swoją moc?
 ■ Jak zachowują się grupy w twoim społeczeństwie w stosunku do tych 

ludzi dzierżących władzę?
 ■ Dlaczego mają takie zachowanie? W jakich kwestiach zachowują się inaczej?
 ■ Co może skłonić ludzi do innego zachowania?
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Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywy 
ćwiczenia
 ■ Podziel uczestników na grupy po 4-5 osób, aby wykonać ćwiczenie 

równolegle i poproś wszystkich z grupy, aby zajęli pozycję lidera.
 ■ W części dyskusyjnej możesz wyszukać i przygotować konkretne 

przykłady różnych ról społecznych (lub zachowań różnych grup), 
zasugerować i wykorzystać do konkretnych dyskusji.

 ■ Obserwuj zachowanie uczestników. Niektórzy liderzy mogą 
kwestionować i przesuwać granice grupy do skrajności, co wywołuje 
silne i negatywne emocje. Albo zdecydujesz się interweniować i 
przypomnisz grupie o przestrzeganiu granic bezpieczeństwa, albo 
upewnij się, że odniosłeś się do tego w dyskusji; pozostaw wystarczająco 
dużo miejsca na dzielenie się i omawianie silnych emocji.

 ■ Alternatywną wersją jest posiadanie 2 liderów w tym samym czasie 
i grupy, która stara się podążać za nimi jak najlepiej. Dyskusja w 
tym przypadku powinna dotyczyć kwestii sprzecznych ról władzy w 
społeczeństwie i ich wpływu na ludzi



131  

Tytuł:
 Władca marionetek 

(30 min)

Cele: Trening sprawowania władzy; zastanowienie się nad koncepcją 
władzy i nadużycia władzy; przetestowanie swoich granic; głębsze 
zrozumienie niebezpieczeństw związanych z pozycjami władzy w 
społeczeństwie;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na pary. W każdej parze muszą zdecydować, kto 

jest osobą A, a kto osobą B.
 ■ Wyjaśnij, że to ćwiczenie wymaga poważnego podejścia podczas 

całego procesu.
 ■ Po sygnale osoba A zostaje Władcą marionetki B. Wysuwa swoje 

ręce w kierunku dowolnej części ciała osoby B, a osoba B podąża za 
ręką, jakby była ciągnięta za sznurek . Osoba A nie dotyka osoby B 
- wystarczy kilka centymetrów od określonej części ciała B, aby się 
poruszyć.

 ■ Przez 5 minut osoba A może poruszać, zginać, pchać i ciągnąć itp. 
Osobę B w danej przestrzeni. Po określonym czasie role są zamieniane 
na taki sam czas.

 ■ Pamiętaj, aby wspomnieć o tym grupie, aby byli świadomymi przestrzeni, 
ograniczeń ciała i bezpieczeństwa, kiedy „ćwiczą” swoją moc.

 ■ Gdy każda osoba była Władcą Marionetek, przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Opisz to doświadczenie jednym słowem
 ■ Jak to było być Władcą Marionetek?
 ■ Jak to było być Marionetką?
 ■ Którą rolę wolałeś i dlaczego?
 ■ Jak bardzo przekroczyłeś granice swojego partnera? Czemu?
 ■ Skąd wiedziałeś, że byłeś blisko przekroczenia ich granic?
 ■ Jak próbowałeś wpłynąć na działania Władcy? Czemu? Jak bardzo 

zmieniłeś jego działania?
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 ■ Kim są Władcy Marionetek w naszym społeczeństwie? Kim są ich 
Marionetki?

 ■ Jakie podobieństwa między tym, co wydarzyło się w twoim duecie, a 
tym, co dzieje się w społeczeństwie widzisz?

 ■ Za iloma „władcami” musi w rzeczywistości podążać obywatel? Jak 
bardzo obywatele mogą wpływać na działania Władcy?

 ■ Kiedy sprawowanie władzy staje się nadużyciem władzy? Jak łatwo 
może się to stać? Czy znasz przykłady?

 ■ Jakie inne spostrzeżenia masz na podstawie tego ćwiczenia?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywy 
ćwiczenia
 ■ Wersja alternatywna - użyj 2 Władców Marionetek dla jednej 

Marionetki, która musi zrobić wszystko, aby podążać za obojgiem. 
Dyskusja w tym przypadku powinna dotyczyć kwestii sprzecznych ról 
władzy w społeczeństwie i ich wpływu na ludzi.

 ■ Zwróć uwagę na zachowanie grupy, aby wykryć, czy jakakolwiek 
osoba wypycha naraża fizyczne bezpieczeństwo swoich partnerów 
i interweniuj, przypominając o tej regule lub nawet przerywając 
ćwiczenie, jeśli jest to konieczne.
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Tytuł: 
Stop-Sit-Drop

 (50 min)

Cele: Refleksja nad koncepcją dynamiki władzy i presji grupowej; głębsze 
zrozumienie, jak budowane są relacje władzy; krytyczne zastanowienie się 
nad własnym stanowiskiem wobec władzy w społeczeństwie;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ W sali jest wystarczająco dużo krzeseł dla każdej osoby, ustawionych 

losowo w przestrzeni.
 ■ W ćwiczeniu można zastosować 3 czynności: Stop - co oznacza, że 

wszyscy zatrzymują się i nie ruszają się; Sit - co oznacza, że każdy 
siada na krześle; Drop - położenie się na podłodze.

 ■ Uczestnicy chodzą po przestrzeni i w każdej chwili każda osoba może 
wykonać jedną z 3 czynności - kiedy jedna osoba (w ciszy) zatrzymuje 
się, siada lub kładzie, wszyscy muszą zrobić to samo. Po zakończeniu 
akcji grupa musi kontynuować spacer w przestrzeni. Daj grupie 5 
minut na przećwiczenie działań i dynamiki.

 ■ Podziel uczestników na pary i kontynuuj ten sam proces przez 5 
minut: jeśli jeden partner się zatrzyma, drugi też się zatrzymuje; jeśli 
jeden partner się położy, drugi partner też się kładzie itd.

 ■ Poroś pary, aby zdecydowały o relacji władzy między dwojgiem ludzi (np. 
obywatelem i policją, pacjentem i lekarzem, uczniem i nauczycielem itp.) 
I utworzyły jednominutową scenkę/sekwencję, używając tylko dwóch 
krzeseł i tych samych trzech instrukcji. Daj im 5 minut na przygotowanie. 
Doradzaj grupom, aby nie dyskutowały zbyt wiele podczas przygotowań, 
ale aby rozwijały swoją scenę głównie w ciszy.

 ■ Każda para w ciszy pokazuje swoją małą scenkę. Po każdej scenie 
poproś grupę, aby krótko zastanowili się nad tym co zaobserwowali, 
zauważyli, jaki rodzaj relacji według nich został przedstawiony, co 
myślą o scenie itp. Para występująca jest proszona o ujawnienie (po 
komentarzach publiczności) jaki był ich związek i jaką dynamikę 
władzy chcieli przedstawić.

 ■ Po wykonaniu wszystkich par przejdź do dyskusji.



134 

Podsumowanie/sugestie pytań 
 ■ Jakie są Twoje główne wrażenia z tej aktywności?
 ■ Jakich uczuć doświadczyłeś podczas zajęć? Co sprawiło, że się tak 

poczułeś?
 ■ Co zauważyłeś w procesie w dużej grupie? Ile osób próbowało wpłynąć 

na nią?
 ■ Czy między działaniami było wystarczająco dużo czasu, aby dać 

innym przestrzeń do wypróbowania? Czy ktoś chciał coś zrobić i nie 
zrobił tego? Czemu?

 ■ Jak przebiegał proces w waszych parach? Czy ktoś zdominował ten 
proces? Jak zdecydowałeś o swoich działaniach?

 ■ Jak wybrałeś związek władzy, który chciałeś przedstawić? Jak 
zdecydowałeś, czy pokażesz zrównoważony stosunek władzy, czy 
dominujący?

 ■ Co możesz skojarzyć z całym tym ćwiczeniem z dynamiką władzy 
i zachowaniami istniejącymi w społeczeństwie? Czy mógłbyś podać 
kilka przykładów?

 ■ Co myślisz o zachowaniu grup w swoim społeczeństwie? Czy są w 
większości posłuszni, podążają za zachowaniem innych, czy też są 
zbuntowani i łamią normy?

 ■ Co myślisz o zachowaniu ludzi w stosunku do osób na stanowisku władzy?
 ■ Jaki jest najważniejszy wniosek, jaki wyciągniesz z tej dyskusji?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywy 
ćwiczenia
 ■ Ćwiczenie można zmodyfikować, aby skupić się tylko na jednej z 

dynamik, jakie oferuje - zachowaniu w grupie, zachowaniu w relacjach 
1 do 1 lub zachowaniu wobec pozycji władzy.

 ■ W części dotyczącej relacji władzy, jeśli chcesz omówić konkretne 
relacje (istotne dla twojego tematu), możesz podać każdej parze 
dokładną relację, nad którą powinna pracować.
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Tytuł: 
 Mapowanie Władzy

(40 min)

Cele: identyfikacja kluczowych ról władzy w społeczeństwie; krytyczna 
refleksja nad relacjami z władzą; uświadomienie sobie konsekwencji  
władzy dla obywateli.

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Poproś grupy składające się z 5-6 osób, aby stworzyły obraz 

przedstawiający role władzy w ich społeczeństwie (jakkolwiek 
określasz je w kontekście swojej inicjatywy). Mają 15 minut na 
podjęcie decyzji co do ról, które chcą pokazać na obrazku i relacji 
między nimi. Co najmniej 2 grupy muszą pracować równolegle. Jeśli 
masz mniej osób, skorzystaj z alternatywnej wersji ćwiczenia.

 ■ Mogą używać rekwizytów i przestrzeni, jak chcą, aby pokazać swoje 
rozumienie ról i relacji władzy. To od nich zależy, jak abstrakcyjny lub 
konkretny chcą mieć obraz- ale mimo to przekaz powinien być jasny 
dla odbiorców.

 ■ Każda grupa pokazuje pozostałym uczestnikom swój obraz.
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 ■ Poproś odbiorców, aby zastanowili się nad obrazem: Co widzą? Jakie 
role władzy w społeczeństwie rozpoznają? Jaki jest związek między 
nimi? Czy zauważają coś jeszcze?

 ■ Powtórz ten proces dla każdego utworzonego obrazu, a następnie 
przejdź do dyskusji

Podsumowanie/sugestie pytań 
 ■ Jakie były podobieństwa między pokazanymi przez was obrazami?
 ■ Jakie były główne różnice?
 ■ Jak zdecydowaliście, którą rolę/osobę pokazać i w jaki sposób 

przedstawić na scenie?
 ■ Dlaczego pokazani ludzie mają władzę w naszym społeczeństwie? 

Dlaczego są w waszym obrazie?
 ■ Kto jeszcze ma władzę, a nie pojawił się w obrazie?
 ■ Jakie są założenia dotyczące ról tych ludzi w prawdziwym życiu?
 ■ Jakie związki pokazaliście? Dlaczego?
 ■ Czy w społeczeństwie istnieją zrównoważone uprawnienia? Kto ma 

największą władzę, a kto najmniejszą? Kto dominuje i dlaczego?
 ■ Gdzie są obywatele w waszym obrazie? (To pytanie jest ważne, jeśli 

uczestnicy nie wspominali o obywatelach)
 ■ Czy można zrównoważyć relacje władzy w społeczeństwie? Czy też 

potrzebujemy grup dominujących, aby społeczeństwo miało przeciw 
komu walczyć? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

 ■ Jakie masz inne wrażenia i przemyślenia na temat tej dyskusji?
 ■ W jaki sposób obywatele mogą uzyskać większą władzę i być bardziej 

obecni w strukturach władzy w naszych społeczeństwach?
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Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywy 
ćwiczenia
 ■ Dostosuj ćwiczenie i dyskusję do „typu” społeczeństwa, na które 

kierujesz uwagę, np. miasto, region, szkoła, instytucja itp.
 ■ Jeśli uczestnicy nie są zaznajomieni lub nie są świadomi różnych ról 

odgrywanych w społeczeństwie, poproś ich o wykonanie zadania 
badawczego (wcześniej) na temat ról władzy w ich społeczeństwie, a 
następnie skorzystanie z informacji, które zgromadzili. Alternatywnie 
możesz przygotować ulotki zawierające krótkie podsumowanie takich 
danych.

 ■ Możesz zaproponować inny system pokazujący relacje między 
jednostkami władzy: pozycjonowanie przestrzenne (mała odległość 
oznacza relacje pozytywne, a większa odległość oznacza negatywne), 
obiekty oznaczone kolorami między aktorami, sznury różnych 
kolorów łączące aktorów itp.

 ■ Jeśli grupa jest zbyt mała, aby używać tylko swoich ciał do 
przedstawiania aktorów władzy, możesz użyć obiektów, które 
powinny być ustawione w różnych instalacjach, odległościach, aby 
odzwierciedlić dynamikę władzy w społeczeństwie. Ta wersja może być 
wykonana indywidualnie lub w parach, aby mieć więcej perspektyw 
do dyskusji. Może to również zrobić cała grupa, pracując razem w 
ciszy, aby ułożyć przedmioty tak, jak wszyscy czują, że odzwierciedla 
to ich własne rozumienie społeczeństwa.

 ■ Inną wersją ćwiczenia jest oznaczenie każdego członka grupy 
jako jednego aktora władzy w społeczeństwie. Etykiety mogą być 
rozdawane losowo lub wybierane przez aktorów. Etykieta jest 
umieszczona na widocznej części ciała. Następnie aktorzy są proszeni, 
aby ustawić się w sali, aby odzwierciedlać kluczowych aktorów władzy 
w społeczeństwie. Najlepiej, aby ćwiczenie odbyło się w ciszy, aż każdy 
poczuje, że jest we właściwym miejscu - następnie porozmawiaj o 
tym. Możesz również pozwolić na dyskusję między aktorami władzy 
podczas pozycjonowania - w tym przypadku nacisk kładzie się na 
racjonalne argumenty, a nie na subiektywne osobiste wrażenie. Oba 
podejścia mogą przynieść owocne rozmowy.
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Tytuł:
 Status wewnętrzny i zewnętrzny

 (40 min)

Cele: Rozwijanie umiejętności wyrażania i rozpoznawania pozycji 
władzy; refleksja nad mocą wewnętrzną w porównaniu z mocą zewnętrzną 
(postrzeganą); rozwijanie krytycznego myślenia o tym, co i jak jest 
postrzegane jako potężne;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Przygotuj dwa stosy papierowych notatek z różnymi numerami, 

od 1 do 10. Jeden stos reprezentuje stan wewnętrzny osoby (jej siłę 
wewnętrzną), a drugi status zewnętrzny (jak jest postrzegana przez 
społeczeństwo)

 ■ Poproś 2 wolontariuszy, aby wyszli na scenę. Każdy z nich wybiera 2 liczby, 
aby wiedzieć, jaki status wewnętrzny i zewnętrzny mają do przedstawienia.

 ■ Wspólnie z grupą zdecydujcie o różnych lokalizacjach/instytucjach, 
w których osoby mają odzwierciedlać swoje numery: gmina, rząd, 
rada miasta, szkoła, policja, szpital, firma, kościół itp.

 ■ Zaczynają działać w przestrzeni, zgodnie ze swoją liczbą. Lepiej 
jest, aby nie używali słów, ale komunikacji niewerbalnej, a jeśli chcą 
używać słów, używali wymyślonego języka. Nie powinni ujawniać 
swoich numerów, ani sobie nawzajem, ani reszcie grupy.

 ■ Daj maksymalnie 2 minuty na scenę.
 ■ Zapytaj resztę grupy, kto ma wyższy status zewnętrzny/wewnętrzny 

i dlaczego? Kogo według nich reprezentują aktorzy w tej konkretnej 
instytucji? Po kilku komentarzach wolontariusze ujawniają swoje 
liczby i dzielą się krótkimi komentarzami.
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 ■ Za każdym razem użyj innej lokalizacji i możesz użyć innej liczby (od 
1 do 4) chętnych osób i przejść do dyskusji, gdy wszyscy członkowie 
grupy spróbują.

Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Jak się czułeś, działając zgodnie z liczbami, które miałeś?
 ■ Co było łatwe, a co trudne?
 ■ Jak trudno było rozszyfrować liczbę stojącą za zachowaniami ludzi na 

scenie? Co ci pomogło, a co nie?
 ■ Jaka jest główna różnica w dekodowaniu tych dwóch rodzajów mocy?
 ■ Jakie wrażenia/refleksje miałeś podczas zajęć?
 ■ Jak myślisz, co dzieje się w rzeczywistości?
 ■ Które kombinacje liczb są Twoim zdaniem bardziej realistyczne, a 

które nie?
 ■ Czy możesz mieć niski status wewnętrzny i bardzo wysoki status 

zewnętrzny? Jak to się dzieje?
 ■ Jak dobrze możesz ukryć swój wewnętrzny poziom siły, kiedy masz 

wysoką pozycję w społeczeństwie?
 ■ Co to dla nas oznacza? Jak to nam pomaga?
 ■ Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad wewnętrzną siłą ludzi u 

władzy w swoim społeczeństwie/społeczności?
 ■ Jakie inne spostrzeżenia masz z tej rozmowy?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywy 
ćwiczenia
 ■ Może być używane jako ćwiczenie do budowania postaci i prób; każdy 

aktor może mieć 2 liczby, odgrywać je w scenach i porównywać różnice.
 ■ Siłę wewnętrzną trudniej wyrazić; pomaga wolontariuszom w 

tworzeniu solowych etiud w swoich scenach, dzięki czemu mogą 
lepiej pokazać wewnętrzny poziom i dostrzec różnicę, gdy wchodzą 
w interakcje z innymi.
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Tytuł:
 Obraz Twojej społeczności

 (50 min)

Cele: Analiza pojęcia i znaczenia społeczności; mapowanie 
kluczowych członków społeczności; zastanowienie się nad założeniami 
związanymi z relacjami między członkami społeczności; refleksja nad 
własną rolą w społeczeństwie.

Szczegóły i opis czynności:
 ■ To ćwiczenie jest odpowiednie dla grupy co najmniej 20 osób.
 ■ Wyjaśnij grupie, że chcemy kreować wizerunek naszej społeczności. 

Uczestnicy jeden po drugim są zapraszani do wejścia na scenę i 
zajęcia stanowiska. Muszą powiedzieć, kim są: konkretną osobą, 
instytucją lub lokalizacją: jestem burmistrzem, jestem szpitalem, 
jestem kościołem, jestem lasem itp.

 ■ Muszą pomyśleć o kluczowych elementach społeczeństwa, które 
uważają za część swojej społeczności. Kiedy już wejdą na scenę i 
nadadzą sobie nazwę/funkcję, powinni również zapisać je na papierze 
i przykleić na swoim ciele w widocznym miejscu - aby mieć wizualną 
perspektywę i zapamiętać, co reprezentuje każda osoba.

 ■ Gdy jedna osoba wejdzie na scenę, zapytaj grupę: co jeszcze powinno 
tam być? Czego brakuje?
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 ■ Kontynuuj, dopóki nie będą mieli więcej pomysłów lub dopóki nie 
skończą się zasoby ludzkie.

 ■ Poproś ludzi, aby zmienili swoje miejsce w taki sposób, aby 
odzwierciedlić, jak blisko lub daleko znajdują się od innych elementów 
wystawianych na scenie - należy to zrobić w ciszy i przedstawiać 
subiektywną perspektywę zaangażowanych osób. W końcu ludzie 
przestaną się ruszać.

 ■ Po ostatecznej konfiguracji zapytaj grupę
 ◆ Czy czujesz się komfortowo ze swoją pozycją w społeczności?
 ◆ Chcesz być w innym miejscu? Jeśli tak, gdzie i dlaczego?
 ◆ Co ci się podoba i/lub nie podoba w tej konfiguracji?
 ◆ Czy nadal czegoś brakuje na tym obrazie? Kto/co jest pominięte 

na tym obrazku?
 ■ Poproś grupę, aby zrobiła mentalne zdjęcie swojego ułożenia, po 

czym zwolnij ich z zajmowanej pozycji i przejdź do dyskusji

Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Co myślicie o wizerunku swojej społeczności, który stworzyliście?
 ■ Co jest w nim dobre?
 ■ Co niepokoi?
 ■ Jak zdecydowaliście się, kogo przedstawiać w społeczności?
 ■ Co myślicie o rozmieszczeniu różnych elementów? Co to oznacza dla  

waszej społeczności?
 ■ W jakim stopniu ten obraz przedstawia rzeczywistość Twojej 

społeczności? Dlaczego stworzyliście taki obraz, a nie inny?
 ■ Co definiuje społeczność?
 ■ Czy jest to „zdrowa” konfiguracja społeczeństwa? Jakie problemy 

identyfikujesz na obrazie?
 ■ Co należy zmienić, aby uzyskać zdrowszą konfigurację?
 ■ Jakie są Twoje refleksje na temat brakujących elementów na obrazie? 

Dlaczego ich brakuje?
 ■ Gdzie są obywatele na tym zdjęciu? Gdzie są decydenci? Gdzie jest 

społeczeństwo obywatelskie? Gdzie jest sektor prywatny?
 ■ Jakie jest Twoje miejsce w tej społeczności? W jakim miejscu 

społeczności chciałbyś się znaleźć? Co możesz zrobić aby tak było?



142 

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywy 
ćwiczenia
 ■ Do tworzenia obrazu lepiej jest używać tylko subiektywnej percepcji. 

Jeśli uważasz, że grupa potrzebuje wsparcia w ćwiczeniu krytycznego 
myślenia, możesz przygotować (wypisane na różnych tablicach) 
nazwiska osób, miejsc, instytucji, z których mogą skorzystać, gdy 
wejdą na scenę.

 ■ Jeśli możesz, zrób zdjęcie ich obrazu i wykorzystaj je do dalszych 
dyskusji lub analizy porównawczej.

 ■ Spotkanie można dostosować tak, aby skupiało się na problemach 
występujących w społeczności lub roli i sile obywateli w ich własnej 
społeczności.

 ■ Jeśli grupa chce dodać więcej elementów i nie ma już ludzi, pozwól im 
wykorzystać puste krzesła i ustawić je w miejscu, które według nich 
jest najlepsze.
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Tytuł:
 Co jest wyjątkowego w mojej społeczności?

 (60 minut)

Cele: refleksja nad mocnymi stronami i pozytywnymi elementami 
społeczności; rozwijanie przywiązania i więzi między członkami grupy; 
stymulowanie motywacji członków grupy do ochrony swojej społeczności;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na grupy po 5-6 osób. Jeśli grupa jest zróżnicowana, 

spróbuj połączyć istniejące doświadczenia i perspektywy.
 ■ Każda grupa ma 20 minut na omówienie i przygotowanie sceny, która 

przedstawia to, co jej zdaniem jest szczególne w ich społeczności. 
Mogą używać dowolnych materiałów i ustawień, i wszyscy muszą 
działać na scenie.

 ■ Po występie każdej grupy zapytaj publiczność: co sądzisz o 
przedstawieniu? Co jest specjalnego w społeczności z ich punktu 
widzenia?

 ■ Po wykonaniu wszystkich grup przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak zdecydowaliście, co przedstawić w tej scenie? Czy jako grupa 

łatwo było uzgodnić, co i jak pokazać?
 ■ Jakie są twoje główne spostrzeżenia ze wszystkich występów?
 ■ Co cię zaskoczyło w tym, co zobaczyłeś?
 ■ Jakie były powtarzające się elementy? Jakie były wyjątkowe aspekty?
 ■ Czy jest coś, co widziałeś, z czym się nie zgadzasz? Czemu?
 ■ Jakie inne aspekty, których nie pokazaliście/nie widzieliście, są 

szczególne dla waszej społeczności?
 ■ W jaki sposób można wykorzystać szczególne aspekty, aby rozwiązać 

problematyczne kwestie?
 ■ Co możesz zrobić w tej sprawie?
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Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/ Alternatywy 
ćwiczenia
 ■ Słowo „szczególne” można zinterpretować jako odnoszące się zarówno 

do aspektów negatywnych, jak i pozytywnych; jeśli chcesz, możesz 
pozostawić każdej grupie samodzielne podjęcie decyzji w tej sprawie, a 
następnie przedyskutować, jaką perspektywę mieli na swoją społeczność 
- czy była ona negatywna czy pozytywna i jaki może być tego powód?

Tytuł: 
Mapowanie społeczności

 (od 3 do 6 godzin)

Cele: Analiza społeczności, w której odbywa się proces Teatru 
Legislacyjnego, rozwijanie umiejętności analitycznych wobec różnych 
aktorów i władz w społeczeństwie; rozwijanie krytycznego myślenia o 
przestrzeni społeczności i sposobie jej wykorzystania przez obywateli; 
refleksja jakie kwestie należy zmienić w społeczności;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na grupy po 4-5 osób, które muszą pojechać 

i zbadać docelowe miasto/miejscowość/społeczność. Niektóre z 
ich eksploracji można przeprowadzić online (np. infrastruktura 
transportu publicznego, tereny zielone a budynki itp.), Ale niektóre 
miejsca na pewno trzeba odwiedzić i sprawdzić fizycznie.

 ■ Ich zadanie może obejmować obserwację bardzo specyficznych 
aspektów lub szersze mapowanie społeczności. Powinno ono być 
dostosowane do konkretnego problemu (ów) poruszanego w sztuce.

 ■ Problemy, których zespół może szukać, to:
 ◆ Lokalizacje głównych instytucji państwowych w społeczności 

(policja, gmina, szpital, centra młodzieżowe/kulturalne, służby 
socjalne itp.) - jak daleko/blisko są ludzi i jak są dostępne (w tym 
ich godziny pracy i usługi informacyjne ).
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 ◆ Lokalizacja głównych podmiotów niepaństwowych w społeczności 
(różne firmy prywatne, fabryki, organizacje itp.).

 ◆ Jak łatwo mieszkańcom dostać się do najważniejszych miejsc.
 ◆ Infrastruktura transportu publicznego, szpitale, parki, szkoły, 

posterunki policji, toalety publiczne, oświetlenie, miejsca kultu 
religijnego, sklepy z podstawowymi towarami itp.

 ◆ Jak dostępne jest miasto dla osób o różnych zdolnościach 
fizycznych, obcokrajowców, różnych grup etnicznych itp.

 ◆ Miejsca preferowane przez mieszkańców do spędzania wolnego 
czasu;

 ◆ Obszary w gminie, w których występuje duża/niska liczba spraw 
karnych, ruchu ulicznego, ludzi w nich mieszkających itp.

 ■ Każda grupa musi wysnuć swoje wnioski na temat problematycznych 
kwestii, które wyłaniają się z mapowania społeczności.

 ■ Wszystkie grupy przedstawiają swoje ustalenia i wnioski pozostałym 
grupom i przystępują do dyskusji.
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Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Czy masz jakieś pytania do innych grup?
 ■ Jak twoja grupa wyciągnęła wnioski?
 ■ Jaka jest Twoja opinia na temat wniosków każdej z grup?
 ■ Jakie masz wrażenie, patrząc na wyniki wszystkich grup?
 ■ Jakie są główne różnice/podobieństwa?
 ■ W jakich kwestiach się zgadzasz lub nie?
 ■ Jak myślisz, jakie są tego przyczyny?
 ■ Czy to wyczerpujące odwzorowanie Twojej społeczności? Czemu?
 ■ Czy jest jakiś aspekt, którego Twoim zdaniem brakuje w Twoich 

ustaleniach?
 ■ Jakie aspekty należy głębiej/dokładniej przeanalizować po tym 

ćwiczeniu?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa 
ćwiczenia
 ■ Daj to samo zadanie różnym uprzywilejowanym grupom i obserwuj, 

jakie mają wyniki (np. poproszeni o mapowanie bezpiecznych/
niebezpiecznych przestrzeni w mieście - lista mężczyzn różni się od 
listy kobiet lub listy grupy heteroseksualnej w porównaniu z grupą 
nieheteroseksualną )

 ■ Aby zebrać więcej danych w krótszym czasie, dla każdej grupy należy 
wybrać do analizy inny region/okolicę. Ich wyniki razem stworzą 
ogólny obraz.
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Tytuł: 
Robić czy nie robić?

 (60 minut)

Cele: Aby dowiedzieć się więcej o różnych aktorach społeczeństwa; 
krytyczna refleksja nad motywacjami działań wpływowych aktorów 
społecznych; rozwinięcie umiejętności analitycznych.

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na parzystą liczbę grup (po 3 osoby na grupę).
 ■ Każda grupa ma jednego konkretnego aktora ze społeczeństwa, 

z którym może pracować. Aktor może być instytucją/strukturą 
państwową, podmiotem prywatnym, organizacją obywatelską itp., 
która ma znaczenie dla Twojego Legislacyjnego Procesu Teatralnego.

 ■ Dwie grupy mają tego samego aktora. Jedna grupa musi przeprowadzić 
burzę mózgów ze wszystkimi możliwymi/potencjalnymi powodami, 
dla których ta konkretna jednostka robi coś pozytywnego dla 
obywateli społeczności. Druga grupa musi znaleźć wszystkie powody, 
dla których ta konkretna instytucja/rola nie dokonuje zmiany lub 
czegoś pozytywnego. Na to zadanie mają 15 minut.

 ■ Dla każdego podmiotu grupy przedstawiają swoje przemyślenia, a 
reszta grup może komentować i dodawać więcej możliwych pomysłów 
do listy.

 ■ Druga faza ćwiczenia to odgrywanie ról. Dwie grupy, które pracowały 
nad tym samym aktorem społecznym, spotykają się na scenie. Muszą 
przedstawiać/działać jako ten konkretny aktor i przekonywać się 
nawzajem, aby uwierzyli we własne powody robienia lub nie robienia 
czegoś w społeczeństwie. Na każdą scenkę  przeznacz 5-7 minut.

 ■ Po jednej scence  zapytaj resztę grupy, jakie są ich wrażenia; co według 
nich zadziałało, a co nie?

 ■ Po tym, jak wszystkie grupy odegrają role, przejdź do dyskusji.
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jakie są Twoje wrażenia z ćwiczenia?
 ■ Co cię zaskoczyło, jeśli chodzi o aktorów z naszego społeczeństwa?
 ■ Jak bliskie rzeczywistości jest przedstawienie osób, instytucji, które 

widziałeś?
 ■ Jakie są mocne powody, które skłaniają różne podmioty do zrobienia 

czegoś lub nie?
 ■ Co cię popycha do robienia lub nie robienia czegoś dla swojej 

społeczności?
 ■ Jak możemy wykorzystać te informacje w naszych działaniach Teatru 

Legislacyjnego?
 ■ Co powinniśmy teraz zrobić?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa 
ćwiczenia
 ■ Jeśli grupa nie jest dobrze zaznajomiona z różnymi podmiotami w 

społeczeństwie, możesz rozważyć przygotowanie ulotek zawierających 
ogólne informacje.

 ■ Możesz wykorzystać konkretne przypadki dla każdego aktora 
społecznego, aby służyły jako przykłady i lepsze zrozumienie przyczyn 
stojących za ich zachowaniem.

 ■ Odgrywanie ról mogłoby być zorganizowane jako dyskusja talk-show 
z obecnymi obiema stronami - w takim przypadku prowadzący/
moderator dyskusji może dodatkowo sprowokować i rzucić wyzwanie 
przedstawicielom aktorów.
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Tytuł: 
Symbole władzy 

(60 min)

Cele: analiza i dekodowanie symboli obecnych w naszym 
społeczeństwie; krytyczna refleksja nad istnieniem i siłą symboli; burza 
mózgów alternatywnych opcji dla opresyjnych symboli;
 

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na 3-4 osobowe grupy.
 ■ Każda grupa ma wyszukać symbole używane przez określoną 

instytucję (państwową lub niepaństwową), takie jak logo, reklamy, 
obrazy, posągi, budynki, zdjęcia, slogany itp. w przestrzeni publicznej 
(fizycznej lub internetowej). Muszą je zidentyfikować i znaleźć kilka 
charakterystycznych cech każdego z nich (tyle, ile mogą w danym 
czasie): jak często są używane, ile zajmują miejsca w przestrzeni 
publicznej, jak dominują, jaki rodzaj przekazu wysyłają, jakie ukryte/
nieoczywiste znaczenia mają, czy mają jakiekolwiek podobieństwa 
do innych symboli - używanych przez inne osoby lub instytucje w 
obecnej lub przeszłej historii itp.

 ■ Każda grupa musi wybrać ze swoich poszukiwań 3 najbardziej dominujące 
i opresyjne symbole. Decydują na podstawie własnych kryteriów.

 ■ Muszą przygotować krótką scenę, w której pokażą jak te 3 symbole  
są opresyjne w społeczeństwie. Mogą stosować dowolne podejście do 
projektowania sceny, a także dowolne rekwizyty.

 ■ Na wszystkie wymienione wcześniej kroki grupa ma 30 minut.
 ■ Zadania te można również zadać grupom jako prace domowe do 

przygotowania przed przybyciem na spotkanie.
 ■ Kiedy grupa zaprezentuje swój mały występ, zapytaj publiczność:

 ◆ Jakie symbole zauważyłeś?
 ◆ Jakie struktury/instytucje ich używają?
 ◆ W jaki sposób te symbole są uciążliwe?
 ◆ Dla kogo i dlaczego?
 ◆ Czy masz inne przemyślenia lub wrażenia na temat sceny lub jej treści?
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 ■ Pozwól grupie wykonawczej wyjaśnić powody dokonanych wyborów 
oraz scenę, którą stworzyli.

 ■ Powtórz ten proces dla wszystkich grup i przejdź do ogólnej dyskusji.

Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Jakie są Twoje wrażenia na zakończeniu wszystkich przedstawień?
 ■ Czy zauważyłeś jakieś podobieństwa między występami?
 ■ Jakie są wspólne cechy opresyjnych symboli, które zidentyfikowałeś?
 ■ Co sprawia, że są opresyjne? Czy są takie celowo?
 ■ Czy mogą być używane w innym kontekście i przez inną strukturę, 

nie będąc opresyjnymi?
 ■ Jaka jest różnica między symbolami struktur państwowych w 

porównaniu z symbolami niepaństwowymi (zwłaszcza sektora 
prywatnego)?

 ■ Jaki jest ich wpływ na społeczeństwo?
 ■ Jak bardzo są zauważane przez ludzi w społeczności?
 ■ Jak symbole w społeczeństwie wpływają na ludzi, którzy się z nimi 

spotykają? Jaką moc mają symbole?
 ■ Jakich symboli używasz/nosisz/promujesz? Jak często zastanawiasz 

się nad ich ukrytymi wiadomościami lub historią?
 ■ Jakie są dominujące komunikaty, które ludzie otrzymują od najbardziej 

rozpowszechnionych symboli w społeczeństwie? Czy możesz podać 
kilka przykładów?

 ■ Jak można używać symboli, aby wzmocnić pozycję ludzi w 
społeczności?

 ■ Jak byś zmienił, przekształcił niektóre symbole, które przedstawiłeś w 
sztuce, aby wzmocnić i wysłać pozytywny przekaz społeczności?

 ■ Jakie inne spostrzeżenia lub osobiste przemyślenia masz z tej aktywności?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa 
ćwiczenia
 ■ Jeśli nie masz do dyspozycji wystarczająco dużo czasu, możesz 

przygotować ulotki lub listę źródeł, aby przyspieszyć proces 
poszukiwania grup.
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 ■ Możesz wykorzystać strukturę i instytucje, które są istotne dla 
twojego tematu, aby również wesprzeć proces głębszego zrozumienia 
zaangażowanych aktorów.

 ■ Inną alternatywą, mniej ustrukturyzowaną, jest poproszenie grup o 
swobodne wybranie trzech opresyjnych symboli z ich społeczeństwa, 
a następnie omówienie, do której struktury/instytucji należą, i 
przeanalizowanie powodów, dla których te symbole się wyróżniają. 
Może się zdarzyć, że zostaną użyte podobne symbole, ale ekspresja 
artystyczna będzie inna i wtedy można dyskutować, dlaczego 
powtórzyły się w percepcji wielu grup.

 

Tytuł:
 Ogród rozkoszy ziemskich

 (60 min)

Cele: rozwijanie umiejętności analitycznych; krytyczna ocena 
naszego społeczeństwa z wielu punktów widzenia; głębsza refleksji nad 
najważniejszymi problemami;
 

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na grupy po 5 osób.
 ■ Każda grupa otrzymuje kopię obrazu Ogród Ziemskich Rozkoszy. 

Grupy muszą uważnie przyjrzeć się obrazowi i zdecydować, 
który aspekt/część/sekcja obrazu reprezentuje aspekty naszego 
społeczeństwa w obecnym czasie. Mogą to być bardzo konkretne 
zachowania ludzi lub różnych instytucji/struktur lub mogą to być 
abstrakcyjne cechy, które odzwierciedlają wartości lub problemy 
moralne, które istnieją lub już nie istnieją w naszym społeczeństwie.

 ■ Wybrany fragment należy przenieść w krótką scenę teatralną. 
Członkowie grupy mogą użyć dowolnych materiałów, rekwizytów, 
lokalizacji i elementów pomocniczych, aby przedstawić swoją 
interpretację tej konkretnej sekcji.
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 ■ Po każdym występie zapytaj publiczność:
 ◆ Jakie są główne przesłania tego spektaklu?
 ◆ Co z tego przypomina społeczeństwo, w którym obecnie żyjemy?
 ◆ Jakie masz inne myśli i wrażenia?

 ■ Po przedstawieniu wszystkich przedstawień przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak wybrałeś elementy, które chciałeś przedstawić w przedstawieniu? 

Jakie kryteria zastosowałeś?
 ■ Jakie podobieństwa/ różnice zauważyłeś we wszystkich przed-

stawieniach?
 ■ Jak widziałeś siebie odzwierciedlonego w obrazie lub w przedstawionej scenie?
 ■ Jakie społeczeństwo pokazują wszystkie sceny?
 ■ Co wyróżnia się jako najbardziej niepokojący aspekt społeczeństwa, 

w którym żyjesz?
 ■ Co daje ci nadzieję?
 ■ Co można zrobić, aby rozwiązać niektóre z niepokojących problemów, 

o których wspomniałeś?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Ogród rozkoszy ziemskich to obraz Hieronima Boscha, który można 

znaleźć w Internecie. Możesz także użyć innego obrazu dla każdej 
grupy, aby mieć bardziej zróżnicowane perspektywy. Możliwe opcje 
to: inne obrazy Bosha, takie jak Tryptyk Haywaina, Sąd Ostateczny 
lub obrazy Pietera Huysa, Mad Meg lub Triumf śmierci Pietera 
Bruegla itp.

 ■ Jeśli chcesz skupić się na konkretnych aktorach ze społeczeństwa 
(państwowych lub niepaństwowych), możesz zasugerować, aby 
konkretnie zidentyfikować na obrazie zachowania różnych aktorów 
społecznych (tak jak widzą ich uczestnicy w obecnym czasie) i 
przedstawić ich w krótkim występie. W tym przypadku dyskusja skupia 
się na analizie percepcji różnych aktorów, przyczyn takiego stanu 
rzeczy oraz refleksji nad tym, jak można zmienić lub przekształcić 
określone zachowanie takich aktorów.
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Problemy i rozwiązania

Tytuł:
 Stara osoba
 (60-90 minut)

 - ćwiczenie to może być wykorzystane 
wyłącznie do budowania zespołu

Cele: budowanie silnych więzi między członkami grupy; pobudzanie 
grupowej refleksji nad własną siłą rozwiązywania problemu w 
społeczeństwie; rozwijanie kompleksowego zrozumienia różnych 
problemów społeczności;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Losowo ustaw krzesła dla wszystkich członków grupy w pomieszczeniu 

(nie więcej, ani nie mniej). Podczas ćwiczenia powinno być miejsce 
do poruszania się między krzesłami w dowolnym momencie.

 ■ Uczestnicy muszą siedzieć na swoich krzesłach i tylko Twoje krzesło 
pozostaje wolne.
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 ■ Wyjaśnij konfigurację ćwiczenia: w tym ćwiczeniu jesteś „Staruszkiem”, 
a Twoim celem jest zajęcie miejsca na krześle - na jakimkolwiek 
krześle, które jest wolne w dowolnym momencie. Celem grupy jest 
uniemożliwienie ci siedzenia na krześle. Jedyne, co mogą zrobić, to 
wstać z własnego krzesła i usiąść na innym. Nie wolno im zmieniać 
położenia krzesła, blokować trasy, dotykać „Staruszka” ani używać 
przemocy. Gdy wstają z krzesła, muszą usiąść na innym krześle - nie 
mogą natychmiast usiąść na tym samym krześle.

 ■ Podczas ćwiczenia nie mogą ze sobą rozmawiać. Otrzymują 10 minut 
na sporządzenie planu, w jaki sposób chcą się poruszać.

 ■ Po 10 minutach rozpocznij ćwiczenie - zwykle „Staruszkowi”  łatwo 
jest usiąść. „Staruszek” nigdy nie biegnie (jeśli uczestnicy chcą, mogą 
biegać), chodzi normalnie, a bardzo często uczestnicy ruszają się z 
krzeseł w taki sposób, że „Staruszek” może swobodnie usiąść.

 ■ Pozwól grupie na różne próby wykonania zadania. Zapytaj ich, czy 
potrzebny jest dodatkowy czas na ocenę i zmianę strategii, jeśli chcą. 
Często mówią tak - ale jest to wybór opcjonalny.

 ■ W pierwotnej wersji ćwiczenia grupa jest proszona o utrzymywanie 
„Staruszka” w pozycji stojącej przez czas nieokreślony, ale jest to zbyt trudne.

 ■ Poproś grupę, gdy zdadzą sobie sprawę z tego, jak dobrze sobie radzą, 
aby zdecydowała o minimalnym czasie (uniemożliwiającym starszej 
osobie siedzenie), z którego będą zadowoleni. To od nich zależy, ile 
czasu uznają za zadowalające.

 ■ Zasadniczo przeznaczaj 30 minut na wszystkie dyskusje i próby. Kiedy 
pozostało 10 i/lub 5 minut, przypomnij grupie, ile czasu jeszcze mają 
na wykonanie zadania.

 ■ Gdy skończy się czas lub osiągną swój cel czasowy, przejdź do dyskusji 
(poproś grupę o ustawienie krzeseł w kręgu).

Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Jak się teraz czujesz?
 ■ Proszę, podziel się swoim dominującym uczuciem podczas ćwiczenia 

(poproś każdą osobę o podzielenie się).
 ■ Co sprawiło, że się tak poczułeś?
 ■ Co się wydarzyło w tej grze?
 ■ Czy udało Ci się wykonać swoje zadanie?
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 ■ Kto jest zadowolony z wyników? Kto nie jest?
 ■ Czy ktoś może wyjaśnić, dlaczego czujesz się usatysfakcjonowany lub 

niezadowolony?
 ■ Jak zachowałeś się jako członek grupy w tym procesie?
 ■ Jak wykorzystałeś podany czas? Jak zdecydowałeś o swoich 

działaniach? Jak podjąłeś decyzję? Jak się komunikowałeś? Jak 
ambitny był Twój cel? Dlaczego tak myślisz?

 ■ Czy masz jakieś inne spostrzeżenia dotyczące swojego zachowania w 
trakcie tego procesu?

 ■ Co pomogło Ci w tym procesie? Co ci nie pomogło?
 ■ Co musiałbyś zrobić inaczej, żebyś mógł lepiej wykonać zadanie?
 ■ Czy jest coś, co wydarzyło się w tej czynności w rzeczywistości? Co z 

tego ćwiczenia przypomina życie?
 ■ Kim/czym może być „Staruszek” w społeczeństwie? Jeśli nie zostało 

wspomniane, zapytaj: czy „Staruszek” może reprezentować poważny 
problem naszego społeczeństwa? Jeśli tak - czy możesz podać przykład?

 ■ A co z tobą, grupą - kim jesteś w tym przypadku? Jakie było Twoje 
zadanie w związku z tym problemem?

 ■ W jaki sposób grupa ludzi lub aktorów może zastosować rozwiązania 
pewnych problemów w skoordynowany i skuteczny sposób?

 ■ Kto jest odpowiedzialny za rozwiązywanie pewnych problemów w 
społeczeństwie? (Jeśli grupa wspomniała o konieczności koordynowania gry 
przez lidera, możesz to powiązać z tym pytaniem)

 ■ Jaka jest Twoja odpowiedzialność za wspomniane przez Ciebie kwestie?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Możesz użyć dowolnej nazwy dla tego ćwiczenia - czegoś neutralnego 

lub faktycznie problematycznego dla grupy, ich kontekstu lub 
problemów poruszanych w procesie Teatru Legislacyjnego.

 ■ Niektóre grupy podkreślają rolę lidera w procesie dla powodzenia 
zadania. W takim przypadku możesz zbadać różne poglądy, jakie 
ludzie mają na temat wyznaczonego lidera, jeśli chodzi o powodzenie 
dowolnego procesu; możesz spojrzeć na konkretnych liderów w 
społeczności i ich wyniki. Możesz wezwać grupę do zastanowienia 
się nad koncepcją wspólnej odpowiedzialności i tym, jak może ona 
przyczynić się do postępów w rozwiązywaniu określonego problemu.
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Tytuł: 
A przez B do C 

(60-90 minut)
 - to ćwiczenie może być wykorzystane 

wyłącznie do budowania zespołu 

Cele: przyczynienie się do procesu budowania zespołu; poprawa 
umiejętności komunikacyjnych wśród członków grupy; budowanie 
zaufania; refleksja nad różnymi strategiami osiągnięcia celu; lepsze 
zrozumienie różnych stylów przywództwa; krytyczna refleksja nad 
sposobem radzenia sobie z różnymi wyzwaniami i przeszkodami; 
myślenie nad dającymi się kontrolować i niekontrolowanymi czynnikami 
w rozwiązywaniu określonego problemu.

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Przygotuj wcześniej opaski na oczy dla wszystkich w grupie (oprócz jednej 

osoby). Możesz użyć chust, apaszek  lub szalików uczestników.
 ■ Zabierz grupę do określonego punktu (wybranego przez Ciebie). Wyjaśnij, 

że to punkt A, mają 10 minut na uzgodnienie, jako grupa, gdzie jest punkt 
B i jak dotrzeć do tego punktu jako grupa; wszyscy w grupie muszą mieć 
zasłonięte oczy, z wyjątkiem jednej osoby, którą wybiorą. Na przejście z 
punktu A do B grupa ma 10 minut.
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 ■ Po 10 minutach przygotowań, wyruszają w podróż z punktu A do punktu B.
 ■ Jeśli grupa dotrze do punktu B wcześniej niż 10 minut - powiedz grupie, 

że może zdjąć opaski tylko wtedy, gdy czas dobiegnie końca. Tylko od nich 
zależy, jak wykorzystają ten czas.

 ■ Po 10 minutach - poproś o zdjęcie opasek - i krótko zapytaj, jak było; jakie są 
ich wrażenia z procesu, itp.

 ■ Teraz powiedz grupie, aby zdecydowała się na punkt C, a inna osoba będzie 
widzącym - prowadzącym liderem. Mają jeszcze 10 minut na przygotowanie 
i 10 minut na podróż. To od nich zależy, jak chcą wykorzystać dostępny czas 
i jak bardzo inną ścieżkę chcą zbadać.

 ■ Na trasie od B do C, po rozpoczęciu podróży, będziesz przeszkadzać grupie: 
łaskotać ich piórem, stawiać fizyczne przeszkody na drodze, usuwać ludzi z 
grupy i kierować ich w inne strony; itp.

 ■ Po 10 minutach, bez względu na to, czy grupa osiągnęła punkt C, czy nie, 
poinformuj ich o końcu procesu i przejdź do części dyskusyjnej - która 
powinna odbyć się w odpowiednim miejscu, a nie tam, gdzie upłynął czas.

Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Jak się teraz czujesz? (Zwykle podróż z B do C może być dla grupy bardzo 

frustrująca i myląca)
 ■ Dlaczego tak się czujesz?
 ■ Co się stało? (Zazwyczaj grupa skupia się na drugiej części ćwiczenia, 

ponieważ była najbardziej intensywna) Zostaw kilka minut na 
swobodne podzielenie się wrażeniami - zwłaszcza, że niektórzy 
uczestnicy byli zdezorientowani co do tego, co wydarzyło się podczas 
ostatniej podróży.

 ■ Przyjrzyjmy się dokładniej temu, co zrobiłeś w całym ćwiczeniu.
 ■ Jak poszło w pierwszej fazie?
 ■ Jak zdecydowałeś, który punkt będzie punktem B i jak się tam dostać? 

Jak wykorzystałeś 10 minut, które miałeś na przygotowania?
 ■ Jak wyglądała podróż z punktu A do punktu B? Czy po drodze były 

jakieś poważne wyzwania? Czy poszło zgodnie z planem? Czy dotarłeś 
do B przed upływem 10 minut? Co zrobiłeś w tym przypadku?

 ■ Jak trudno było dotrzeć do punktu B w porównaniu z oczekiwaniami?
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 ■ A co z punktem C?
 ■ Co zrobiłeś inaczej w części przygotowawczej? Czy myślałeś o 

potencjalnych problemach i jak sobie z nimi poradzić? Czy podróż 
przebiegła zgodnie z planem?

 ■ Jak jako grupa poradziliście sobie z wyzwaniami? Jak trudno było 
dotrzeć do punktu C w porównaniu z oczekiwaniami?

 ■ Jak mogłeś postąpić inaczej, aby uzyskać lepszy wynik?
 ■ A jak to  ćwiczenie i to co wydarzyło się w trakcie zajęć, przypomina 

życie i społeczeństwo, w którym żyjemy?
 ■ Co może oznaczać punkt B lub C? Co może oznaczać podróż?
 ■ Co mogą symbolizować napotkane przeszkody?
 ■ Jakie inne skojarzenia możesz stworzyć?
 ■ Jak powinniśmy radzić sobie z różnymi problemami w naszym 

społeczeństwie, pamiętając o tym, co zrobiła wasza grupa podczas 
ćwiczenia?

 ■ Czy możesz podać przykłady problemów?
 ■ Co oznaczają czynniki kontrolowane i niekontrolowane w sposobie, 

w jaki wdrażamy określoną strategię/rozwiązanie?
 ■ Czy mógłbyś podać przykład związany z problemami, o których 

wspomniałeś?
 ■ Jakie są najważniejsze wnioski które wyciągasz z tego procesu i 

rozmowy?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Najlepiej zorganizować tę aktywność w plenerze o zróżnicowanym 

terenie.
 ■ Jeśli grupa potrzebuje mniej niż 10 minut na przygotowanie i chce 

zacząć wcześniej, możesz pozwolić jej na to lub nalegać, aby zaczęli 
tylko wtedy, gdy skończy się czas na przygotowanie. Wykorzystaj ten 
aspekt w dyskusji, aby podkreślić, w jaki sposób wykorzystali dany 
czas w najlepszy możliwy sposób.

 ■ Jeśli chodzi o część, w której musisz przeszkadzać członkom grupy, 
miej świadomość, jak niebezpiecznie mogą się czuć ludzie; utrzymuj 
zakłócenie na rozsądnym poziomie wyzwania, ale nie przesuwaj 
zbytnio osobistych ograniczeń członków grupy.
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Tytuł:
 Rodzaje ucisku

 (90 min)

Cele: lepsze zrozumienie różnicy między władzą a uciskiem; 
identyfikacja różnych rodzajów opresji ze strony społeczeństwa; 
polepszanie umiejętności przedstawiania pewnych tematów jako 
szczególnego rodzaju opresji; 

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na 3 grupy.
 ■ Każda grupa musi wymienić przykłady ucisku należące do określonego 

typu:
 ◆ ucisk między osobami (tylko);
 ◆ ucisk między jednostkami, wspierany przez państwo;
 ◆ ucisk ze strony państwa (tylko);

 ■ W każdej grupie uczestnicy muszą omówić konkretne przypadki i 
przykłady. Muszą być w stanie wyjaśnić, jeśli zostaną zapytani, kto ma 
władzę w takich sytuacjach i w jaki sposób jest ona wykorzystywana, 
a także umieć argumentować, dlaczego to zdarzenie należy do tej 
konkretnej kategorii ucisku.
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 ■ Poświęć 20 minut na to zadanie. Uczestnicy mogą w każdej chwili 
przyjść i poprosić o wyjaśnienie.

 ■ Każda grupa przedstawia swoje wyniki. Pozostałe grupy są zapraszane 
do komentowania, zadawania pytań dotyczących konkretnych 
przypadków i dodawania więcej przykładów.

 ■ W przypadku każdej kategorii, jeśli zauważysz niewłaściwy 
przykład, a inne grupy tego nie sygnalizują, poproś o argumenty za 
umieszczeniem go w tym miejscu i wyjaśnij, gdzie należy go umieścić 
bardziej odpowiednio.

 ■ Przejdź do dyskusji grupowej.

Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Jakie są twoje wrażenia, patrząc na te trzy listy?
 ■ Czy masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące któregokolwiek z 

wymienionych tutaj problemów?
 ■ W jaki sposób rodzaj ucisku między jednostkami różni się od tego, 

który jest wspierany przez państwo?
 ■ Czy jest jakiś przykład, w którym nie widać wyraźnie, kto (osoba lub 

instytucja) ma władzę i jak ją wykorzystuje?
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 ■ Co się wyróżnia i dlaczego?
 ■ Czy możesz wskazać przykłady, w których widzisz więcej oprawców? 

Albo więcej uciskanych ludzi?
 ■ W jakim stopniu reprezentuje to społeczeństwo, w którym żyjesz?
 ■ Która kategoria ma więcej przykładów?
 ■ Jaki jest tego powód?
 ■ Które tematy powtarzają się częściej niż w jednej kategorii?
 ■ Co to oznacza dla osób, których dotyczą takie problemy?
 ■ Jak myślisz, które tematy są najpilniejsze do podjęcia?
 ■ Od czego zależy zmiana - od indywidualnej zmiany postaw czy od 

zmiany systemowej?
 ■ Dlaczego tak myślisz?
 ■ Co powinieneś/powinniśmy zrobić dalej?

Zalecenia dotyczące korzystania z  ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Ćwiczenie to można zastosować w prostej wersji, tylko z pierwszą 

fazą, w celu zidentyfikowania możliwych tematów do ich omówienia. 
Rozszerzona wersja, zgodnie ze szczegółami, ma dodatkowe cele 
nauczania.

 ■ Sesja ta jest ogólnie bardzo przydatna dla grupy praktyków, aby 
odpowiednio ująć różne problemy i zapewnić listę możliwych 
tematów do dalszej pracy.
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 ■ Możesz przygotować (z wyprzedzeniem) możliwe przykłady dla 
każdej kategorii, na wypadek gdyby grupa utknęła w burzy mózgów 
i sugestii.

 ■ Ten sam temat można znaleźć we wszystkich kategoriach, a poniżej 
podajemy przykład:

 
Przemoc domowa jako ucisk między jednostkami: przypadek 

skupiający się na tym, jak prześladowca manipuluje emocjonalnie osobą 
uciskaną, która zrywa więzi z przyjaciółmi i krewnymi oraz staje się coraz 
bardziej zależna od prześladowcy.

Przemoc domowa jako opresja między jednostkami, wspierana 
przez państwo: przypadek, w którym kobieta doświadcza przemocy 
fizycznej ze strony swojego partnera, kiedy próbuje zgłosić to na policję, 
staje w obliczu bardzo skomplikowanego i niewspierającego procesu, 
który ją demotywuje i dlatego pozostaje w brutalnym związek.

Przemoc domowa jako ucisk ze strony państwa: przypadki, w których 
ocaleni są obwiniani przez wymiar sprawiedliwości za przemoc, której 
doświadczają - odzwierciedlone w konkretnych procesach i orzeczeniach 
sądowych, korzystnych dla oprawcy i jeszcze bardziej wpływających na 
osobę uciskaną.

 ■ Następnie podajemy ogólne tematy, które można znaleźć w różnych 
kategoriach (należy znaleźć odpowiedni przykład, aby uzasadnić 
umieszczenie w określonej kategorii): ucisk między osobami: 
przemoc domowa, nękanie, rasizm, przemoc, dyskryminacja; ucisk 
między jednostkami wspierany przez państwo: przemoc domowa, 
tematy środowiskowe, kwestie uchodźców, imigracja, płeć, LGBTQ+, 
niepełnosprawności itp.; ucisk ze strony państwa: prawa pracownicze, 
przemoc na tle płciowym, aborcja, kwestie LGBTQ+, prawa 
niepełnosprawnych, środowisko, aktywność obywatelska itp.)
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Tytuł:
 Zdjęcia i rzeźby grupy

 (2-3 godziny)

Cele: refleksja nad różnorodnością problemów w społeczeństwie; 
podniesienie poziomu zrozumienia różnych problemów w społeczeństwie; 
rozwinięcie krytycznego myślenia dotyczącego widocznych i mniej 
widocznych problemów w społeczeństwie.

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na grupy po 3 osoby.
 ■ Każda grupa musi wejść do społeczności swojej miejscowości i zrobić 

zdjęcia tego, co postrzega jako reprezentację problemów systemowych 
w społeczeństwie.

 ■ Grupa może dowolnie zinterpretować zadanie, aby zidentyfikować 
dowolny problem lub w poszukać reprezentacji konkretnego 
problemu, nad którym pracujecie w swojej sztuce.

 ■ Każda grupa powinna mieć co najmniej 3 różne zdjęcia, ale nie więcej 
niż 5. Na to zadanie należy przeznaczyć około 1 godziny.
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 ■ Po powrocie grup zdjęcia można wyświetlać na ścianie w formie 
pokazu slajdów lub wydrukować na papierze - jeśli ta opcja wydaje 
się łatwiejsza.

 ■ Połącz grupy, aby mieć 3 większe z jednym przedstawicielem z 
każdej małej grupy. Ich zadanie jest inspirowane zdjęciami - mają 
stworzyć jedną rzeźbę grupową przedstawiającą wspólne/najbardziej 
dominujące elementy, które widzą na wszystkich zdjęciach - 20 minut 
na to zadanie.

 ■ Każda grupa przedstawia swój wizerunek. Reszta ludzi musi 
zastanowić się i skomentować obraz: co zauważają; co się wyróżnia; 
jakie mają wrażenia/myśli; itp.

 ■ Powtórz ten proces dla każdej rzeźby innej grupy i przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Jakie to było dla ciebie doświadczenie? 
 ■ Jakie było zadanie fotograficzne?
 ■ Jak trudne było wykonanie zadania fotograficznego?
 ■ Jakie były Twoje główne przemyślenia/przemyślenia z tej fazy 

ćwiczenia?
 ■ Jakie były Twoje wrażenia na temat zdjęć innych osób?
 ■ Jak różne były aspekty ujęć zdjęć innych osób w porównaniu z tymi, 

które zrobiłeś?
 ■ Jakie jest Twoje zdanie na temat problemów, które możesz 

zidentyfikować w przestrzeni publicznej, w porównaniu z tymi, 
których nie widzisz w takich miejscach?

 ■ Jak łatwo było wyodrębnić dominujące wiadomości ze zdjęć i 
przedstawić je w statucie grupy?

 ■ Jakie są twoje wrażenia na temat wszystkich rzeźb?
 ■ Czy zawierały podobne aspekty, czy raczej różne?
 ■ Czy mógłbyś dać przykład?
 ■ Czego z tego ćwiczenia możemy użyć w naszej sztuce/procesie Teatru 

Legislacyjnego?
 ■ Co powinniśmy teraz zrobić?
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Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Alternatywną wersją jest skupienie się na rozwiązaniach i 

pozytywnych aspektach społeczeństwa. Inną opcją jest, aby niektóre 
grupy pracowały nad problemami, a inne nad rozwiązaniami, aby na 
koniec wzbogacić dyskusję.

Tytuł:
 Człowiek Maszyna

 (90 min)

Cele: pobudzenie grupy; rozwijanie więzi między członkami grupy; 
zastanowienie się nad współzależnościami między różnymi elementami 
społeczeństwa; głębsze zrozumienie, jak złożone są problemy i rozwiązania 
w naszym społeczeństwie; rozwijanie krytycznego myślenia dotyczącego 
różnych problemów;
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Szczegóły i opis czynności:
 ■ W tym ćwiczeniu grupa tworzy ludzką instalację na określony temat.
 ■ Każda osoba wchodzi na scenę i wykonuje ruch ciała (i dźwięk) 

- reprezentując aspekt, który chcą przedstawić, od tematu, a każda 
kolejna osoba, dodaje coś nowego do wcześniej zbudowanej instalacji.

 ■ Każda osoba wchodzi na scenę, w ciszy analizuje konstrukcję i kończy 
ją na podstawie własnej wizji i zrozumienia tematu.

 ■ Poproś większość ludzi, aby wyszli na scenę, ale zostaw wystarczającą 
liczbę osób do oglądania instalacji i komentowania z ich perspektywy.

 ■ Po zakończeniu jednej instalacji pozostaw ją na kilka sekund, aby 
publiczność mogła zobaczyć ją w pełnej reprezentacji, a następnie ją 
zakończ. Możesz także poprosić ludzi o zwiększenie prędkości lub 
zwolnienie w celu zmiany energii i możliwości zbadania niektórych 
szczegółów instalacji.

 ■ Rozpocznij ćwiczenie od opracowania maszyny problemowej. 
Kwestie przedstawione grupie mogą być bardziej ogólne, takie jak: 
dyskryminacja, seksizm, zastraszanie, prawa pracownicze, korupcja 
itp. Lub można je zawęzić, np. Dyskryminacja Romów, zastraszanie 
dzieci z obszarów wiejskich, uliczne molestowanie seksualne, 
korupcja w systemie medycznym, prawa pracownicze z perspektywy 
środowiska itp.

 ■ Podyskutuj po zatrzymaniu instalacji - zobacz sugestie poniżej.
 ■ Kontynuuj instalację rozwiązania w taki sam sposób, jak wyjaśniono 

wcześniej. Omów drugą instalację, a następnie przejdź do dyskusji 
końcowej.
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Podsumowanie/ sugestie pytań

Dyskusja po zakończeniu instalacji
 ■ Jakie to uczucie być częścią maszyny?
 ■ Co chciałeś przedstawić?
 ■ Jak maszyna zmieniła Twoją wizję tematu?
 ■ Jaką energię miałeś podczas projektowania maszyny?
 ■ Publiczność - Jak się czułeś oglądając maszynę? Co zauważyłeś? Jakie 

są Twoje refleksje/przemyślenia na ten temat?
 ■ Wszyscy - co się wyróżniało?

Dyskusja po omówieniu wszystkich instalacji
 ■ Jakie są twoje wrażenia z porównania dwóch instalacji?
 ■ Jakie są główne wnioski z tego procesu?
 ■ Jak połączone są ze sobą elementy maszyny?
 ■ Co to oznacza dla nas i dla naszego procesu?
 ■ Jakie są najważniejsze wnioski, które wyciągniesz z tego ćwiczenia?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Dźwięk można pominąć, a zamiast tego można skupić się na wyrazie 

twarzy.
 ■ Możesz podzielić uczestników na więcej grup i w każdej z nich mają 

przygotować maszynę, a następnie pokazać przedstawienie innym 
grupom.

 ■ Ważne jest, aby elementy maszyny były ciche i nie rozmawiały ze sobą 
ani z publicznością.
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Tytuł: 
Rozdzielacze i łączniki

 (90 min)

Cele: Zrozumienie na głębszym poziomie lokalnego i krajowego 
kontekstu związanego z określonym tematem; zbudowanie mapy 
odpowiednich aktorów danego problemu społecznego; rozwijanie 
krytycznego myślenia dotyczącego czynników umożliwiających lub 
utrudniających w danym temacie; zidentyfikowanie ścieżki działania w 
celu rozwiązania konkretnego problemu.

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Omów z grupą różnicę między rozdzielaczami a łącznikami. 

Rozdzielacze/separatory to elementy w społeczeństwie, które 
oddzielają od siebie ludzi/byty i służą jako źródła napięć. Łączniki to 
elementy, które łączą ludzi/byty i umożliwiają dokonanie pozytywnych 
zmian. Wyjaśnij to uczestnikom i  poproś o ogólne przykłady, aby 
upewnić się, że ta koncepcja jest jasna. (Elementy ze społeczeństwa 
mogą odnosić się do aspektów konkretnych lub abstrakcyjnych: 
problemów systemowych, konkretnych osób, instytucji, norm 
społecznych i kulturowych itp.)
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 ■ Podziel uczestników na 2 grupy - jedna grupa musi przeprowadzić 
burzę mózgów z listą rozdzielaczy, a druga z listą łączników 
dotyczących konkretnego problemu.

 ■ Grupy muszą zastanowić się nad takimi aspektami, jak: strony 
zainteresowane tematami, osoby, których to dotyczy i powiązania 
z tymi osobami; aktorzy/osoby zainteresowane tematem; co łączy 
ludzi w takiej sprawie; co ich dzieli; co motywuje/demotywuje ludzi/
aktorów/kluczowe figury itp.

 ■ Każda grupa musi zidentyfikować jak najwięcej pozycji, a następnie 
przygotować przedstawienie, aby zilustrować, w jaki sposób 
wymienione elementy wspierają główny problem, albo nie. Spektakl 
powinien mieć jasny przekaz dotyczący każdej z wymienionych 
pozycji - nie poświęcajcie zbyt wiele czasu na ustne wyjaśnianie treści 
przedstawienia.

 ■ Po każdym przedstawieniu zapytaj drugą grupę: Co zauważyłeś? 
Jakie rozdzielacze/łączniki mógłbyś zidentyfikować? Czy masz jakieś 
pytania do drugiej grupy? Czy mógłbyś dodać inne przykłady? Czy 
masz jakieś inne spostrzeżenia z przedstawienia?

 ■ Po przedstawieniach przejdź do dyskusj

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jakie są twoje ogólne spostrzeżenia po obejrzeniu obu przedstawień?
 ■ Czy dostrzegasz podobne aspekty wymienione w obu kategoriach? Jak 

myślisz, dlaczego tak się dzieje? Jaki element może być jednocześnie 
elementem dzielącym i łączącym?

 ■ Ile elementów dzielących/łączących dotyczy ludzi i ile instytucji jest 
zaangażowanych w tę sprawę? Jak to wpływa na ogólną perspektywę/
sytuację?

 ■ Które z wymienionych przez Ciebie aspektów jest najbardziej 
odpowiednie dla tematu, nad którym pracujemy?

 ■ Jak możemy wykorzystać łączniki w taki sposób, aby przeciwdziałać 
rozdzielaczom?

 ■ Jaki powinien być nasz następny kierunek działań w tym zakresie?
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Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Możesz zaproponować listy dodatkowe dla każdej grupy, aby pobudzić 

ich do głębszego spojrzenia na możliwe kategorie elementów: 
podmioty państwowe (instytucje, osoby), osoby ze społeczeństwa, 
sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, mediów, norm 
itp.  

Tytuł: 
Analiza Rashomona 

(90 min)

Cele: Rozwijanie umiejętności analitycznych w odniesieniu do 
złożonych tematów; rozwijanie wielu perspektyw na rozwiązanie 
konkretnego problemu; rozwijanie krytycznego myślenia dotyczącego 
pozycji i roli różnych odpowiednich podmiotów;
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Szczegóły i opis czynności:
 ■ To ćwiczenie zostało nazwane tak na cześć filmu Akiry Kurosawy z 1950 

roku „Rashomon”, w którym czterech świadków opisało morderstwo na 
cztery sprzeczne sposoby.

 ■ Ćwiczenie jest najbardziej odpowiednie dla tematów, które generują 
spolaryzowane stanowiska lub bardzo zróżnicowane opinie/zachowania 
w społeczeństwie.

 ■ Wspólnie z grupą określcie najważniejsze bezpośrednie podmioty 
w pewnym problemie, którym chcecie się zająć w swojej sztuce. Na 
przykład do tematu legalnego małżeństwa/związku partnerskiego dla 
par nieheteroseksualnych można wymienić: parę osób tej samej płci, 
burmistrza (reprezentującego gminę), osobę religijną (z dominującej 
instytucji religijnej), sędziego, działacza na rzecz praw LGBTQ +, jedna/
więcej par heteroseksualnych (reprezentujących poglądy społeczne) itp.

 ■ Po zidentyfikowaniu 5-6 głównych podmiotów w konkretnym problemie 
podziel uczestników na grupy utworzone z liczby wymienionych 
podmiotów.

 ■ Każda grupa ma jeden podmiot, w który muszą wcielić się w późniejszym 
etapie procesu. W tych grupach uczestnicy muszą stworzyć wersję/
perspektywę tego konkretnego podmiotu w odniesieniu do omawianego 
zagadnienia - mają na to 10 minut.

 ■ Wymieszaj grupy - w każdej grupie jest osoba reprezentująca inny 
podmiot. W tych grupach uczestnicy wcielają się w swoja konkretną rolę 
i przedstawiają sobie nawzajem swoją perspektywę.

 ■ Każda osoba ma 2 minuty na rozmowę w grupie. Członkowie grupy nie 
powinni sobie przeszkadzać. Po 2 minutach reszta grupy może zadawać 
pytania, aby lepiej rozumieć daną perspektywę. Odpowiadanie na pytania 
nie powinno zająć więcej niż 3 minuty. W sumie jedna osoba ma 5 minut.

 ■ Te dyskusje nie są debatą; nie powinni próbować zmieniać wzajemnych 
punktów widzenia - głównym celem jest wysłuchanie i zrozumienie 
różnych perspektyw, motywów i powodów różnych podmiotów 
zaangażowanych w określony temat. Zachęć uczestników, aby 
zachowywali spokój w dyskusji i nie wpadali w emocje.

 ■ Po 30 minutach pracy w grupie przejdź do dyskusji z całą grupą. Wspomnij 
uczestnikom, aby wyszli z roli i wypowiadali się w swoim imieniu.
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak się czujesz?
 ■ Jak łatwo było przedstawić perspektywę danego podmiotu?
 ■ Jak bardzo się to różniło z Twojej osobistej perspektywy?
 ■ Czy podczas prezentacji mogłeś oderwać się od własnych przekonań/

punktu widzenia?
 ■ Jak to było słuchać opinii innych ludzi?
 ■ Jakie są Twoje przemyślenia na temat tego, czym podzieliłeś się w swoich 

grupach?
 ■ Czy odkryłeś coś nowego?
 ■ Czy zmieniłeś swoje zdanie o którejkolwiek z osób, od których 

słyszałeś opinie?
 ■ Jak zmieniła się Twoja własna perspektywa, jeśli się zmieniła?
 ■ Dlaczego ważne jest, aby zastanowić się nad perspektywą innych ludzi 

z racjonalnego punktu widzenia?
 ■ Jak to pomaga nam w naszym procesie?
 ■ Co możemy zrobić, aby lepiej zrozumieć perspektywy innych osób 

zaangażowanych w nasz temat?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Jeśli to możliwe, przeprowadź tę sesję w 2 etapach, jeden krok w 

celu przeprowadzenia wywiadu, a następnie w celu przygotowania i 
wykonania przedstawień. W ten sposób - przedstawione perspektywy 
są bardziej oparte na faktach i bardziej obiektywne. Możesz przekazać 
ulotki o podmiotach, nad którymi chcesz popracować w tym ćwiczeniu.

 ■ Uczestnicy muszą przedstawiać perspektywę swoich bohaterów jak 
najbliższą rzeczywistości i powstrzymać swoją stronniczą perspektywę 
(na temat tego, jak określona postać może myśleć/zachowywać 
się/usprawiedliwiać). Użyty dyskurs powinien być jak najbardziej 
naturalny dla tej osoby i tego, co reprezentuje. Na przykład ksiądz 
powinien wyjaśnić dogmat i zasady kościelne, których przestrzegają 
i w które wierzą, oraz to, że kwestie takie jak LGBTQ+ nie pasują do 
ich światopoglądu - nie powinni używać emocjonalnych wyrażeń 
nienawiści. Ćwiczenie to ma na celu zwiększenie zrozumienia 
racjonalnych perspektyw.
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 ■ Alternatywną konfiguracją może być talk show, w którym ty, 
moderator, zadajesz pytania, zarządzasz czasem i upewniasz się, 
że przestrzegane są zasady. Talk-show ma publiczność, innych 
uczestników, więc publiczność może mieć głos w dyskusji. Ta wersja 
jest odpowiednia w sytuacji, w której potrzebujesz/chcesz wcielić 
się w więcej niż 10 postaci LUB gdy chcesz dokładniej przyjrzeć się 
większej liczbie problemów

Tytuł:
 Sześć myślących kapeluszy

 (60-90 min)

Cele: rozwijanie umiejętności myślenia równoległego; rozwijanie 
analizy problemów i umiejętności znajdowania rozwiązań; rozwijanie 
krytycznego myślenie wobec konkretnego problemu; identyfikacja 
alternatywnych ścieżek działań w celu znalezienia konkretnych rozwiązań;



174 

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Ćwiczenie to jest oparte na pracy i teoriach opracowanych przez 

lekarza i psychologa Edwarda de Bono.
 ■ Przygotuj (wcześniej) zestawy czapek lub szalików w kolorach: białym, 

czerwonym, czarnym, żółtym, zielonym i niebieskim.
 ■ Przedstaw grupie koncepcję Sześciu Myślących Kapeluszy.
 ■ Każdy kapelusz reprezentuje wzorzec myślenia, który musi być 

używany przez osobę, która go używa. Kiedy jedna osoba zakłada 
kapelusz w danym kolorze, musi skupić się tylko na aspektach 
związanych z charakterystyką kapelusza, który nosi.

 ■ Kod kolorystyczny służącego do myślenia o konkretnym problemie 
jest następujący i należy go umieścić w widocznym miejscu.

 ◆ Biały Kapelusz - Informacja: rozważ tylko twarde dowody; fakty i 
statystyki dotyczące problemu.

 ◆ Czerwony Kapelusz - Emocje: intuicyjne reakcje lub uczucia wobec 
problemu.

 ◆ Czarny kapelusz - Sądy: identyfikacja błędów lub barier, szukanie 
negatywnych aspektów konkretnego problemu.

 ◆ Żółty Kapelusz - Pozytywne spojrzenie: identyfikacja szans, 
poszukiwanie korzyści i pozytywnych aspektów problemu.

 ◆ Zielony Kapelusz - Kreatywność: prowokacyjne wypowiedzi i nowe 
sposoby myślenia o problemie, szukanie alternatyw.

 ◆ Niebieski Kapelusz - Podsumowanie: syntetyzuje pomysły innych, prosi 
o podsumowania, wnioski i decyzje, określa plany działania

 ■ Podziel uczestników na grupy po 7 osób. Każda grupa ma zestaw 
czapek/opasek do wykorzystania w ćwiczeniu. Sześciu uczestników 
będzie używać czapek, a siódmy jest obserwatorem.

 ■ Obserwator notuje wspomniane punkty, sygnalizuje, że dana osoba 
nie mówi „z perspektywy przydzielonego kapelusza” i po pracy 
grupowej przedstawia swoje główne obserwacje.

 ■ Każda grupa musi omówić konkretny problem, który ma znaczenie 
dla waszego Teatru Legislacyjnego.

 ■ Wszystkie grupy mogą mieć ten sam temat do omówienia lub każda 
grupa może mieć inny, w zależności od tego, na jakim etapie procesu 
przygotowawczego się znajdujecie.

 ■ W każdej grupie każdy uczestnik losowo zakłada czapkę. W kolejności 
prezentowania czapek każda osoba zaczyna mówić o danym 
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zagadnieniu - ale tylko z perspektywy swojego kapelusza. Muszą 
skupić się na argumentach, sformułowaniu i dowodach zgodnie ze 
stylem kapelusza, który mają na sobie.

 ■ Po każdych 2 minutach na twój sygnał kolejna osoba zabiera głos.
 ■ Po jednej rundzie - poproś członków grupy, aby zmienili czapki 

według własnego uznania - i kontynuuj dyskusję w grupie przez 
kolejną rundę.

 ■ Po wszystkich rundach (możesz zdecydować się na 3 rundy zamiast 
2) przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jakie to było dla ciebie doświadczenie?
 ■ Co było trudne?
 ■ Co było łatwe?
 ■ Jakie masz refleksje lub spostrzeżenia z dyskusji?
 ■ Jaki był głównie omawiany i wymieniany problem?
 ■ Czy każdy obserwator może przekazać nam krótki raport na temat 

swoich głównych ustaleń?
 ■ Jakie są twoje wrażenia z tego, o czym rozmawiałeś?
 ■ Jakie są podobieństwa / różnice między ustaleniami grup?
 ■ W jaki sposób ten model może pomóc w procesie myślenia grupowego?
 ■ Jakie główne punkty akcji ujawniła twoja dyskusja?
 ■ Jak możemy wykorzystać te dyskusje/ustalenia w sztuce/procesie 

Teatru Legislacyjnego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa 
ćwiczenia
 ■ Jeśli członkowie grupy dobrze rozumieją omawiane problemy, możesz 

wydłużyć czas rozmowy dla każdej osoby do 3 minut.
 ■ Jeśli chcesz, aby każda osoba doświadczyła 6 myślących kapeluszy, 

które zawierają dodatkowe spostrzeżenia dotyczące osobistego 
uczenia się, możesz rozważyć wykorzystanie tylko 1 minuty na 
osobę. W takim przypadku dyskusja może nie przynieść dogłębnych 
spostrzeżeń, ale korzyści są większe dla samych uczestników.
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 ■ Istnieją sekwencje, które obejmują i strukturyzują proces myślenia w 
kierunku odrębnego celu. Jeśli grupa chce użyć myślących kapeluszy 
w innym celu, może użyć odrębnych sekwencji. Sekwencje zawsze 
zaczynają się i kończą niebieskim kapeluszem; grupa wspólnie 
uzgadnia, jak będą myśleć, następnie myśli, ocenia wyniki tego 
myślenia i ustala co powinni zrobić dalej. 

 ■  Przykłady:
 ◆ Wstępne pomysły (niebieski, biały, zielony, niebieski)
 ◆ Wybór między alternatywami (niebieski, biały, (zielony), żółty, czarny, 

czerwony, niebieski)
 ◆ Identyfikacja rozwiązań (niebieski, biały, czarny, zielony, niebieski)
 ◆ Szybka informacja zwrotna (niebieski, czarny, zielony, niebieski)
 ◆ Planowanie strategiczne (niebieski, żółty, czarny, biały, niebieski, zielony, 

niebieski)
 ◆ Poprawa procesu (niebieski, biały, biały (opinie innych ludzi), żółty, 

czarny, zielony, czerwony, niebieski)
 ◆ Rozwiązywanie problemów (niebieski, biały, zielony, czerwony, żółty, 

czarny, zielony, niebieski)
 ◆ Przegląd wyników (niebieski, czerwony, biały, żółty, czarny, zielony, 

niebieski)
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Tytuł: 
Tak lub nie, ale dlaczego?

 (60–90 min) 

Cele: refleksja nad przyczynami określonych zachowań obywateli 
w społeczeństwie; krytyczna analiza zachowania grup/osób; głębsze 
zrozumienie profilu obywateli.

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Sporządź razem z grupą listę pożądanych zachowań obywateli, 

najlepiej związanych z tematem, który poruszasz w sztuce; na przykład 
głosowanie, udział w konsultacjach społecznych, podpisywanie 
petycji, pomoc potrzebującym, darowizny itp.

 ■ Wybierz jedno z zachowań, które chcesz zgłębić.
 ■ Podziel uczestników na 2 grupy.
 ■ Jedna grupa musi wymienić powody, dla których ludzie przejawiają 

takie zachowanie, a inna grupa, dlaczego tego nie robią (np. dlaczego 
ludzie głosują i dlaczego ludzie nie głosują).

 ■ Po tym, jak wymienili jak najwięcej powodów, muszą przygotować 
przedstawienie przedstawiające swoje ustalenia dla drugiej grupy. 
Przeznacz 20 minut na tę część procesu.

 ■ Kiedy jedna grupa odegra swoją scenę, zapytaj drugą grupę, co 
zauważyła - jakie są powody przedstawione w scence; czy mają jakieś 
pytania; czy mają inne przykłady do dodania; itp.

 ■ Po dwóch przedstawieniach kontynuuj dyskusję.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jakie są Twoje ogólne wrażenia po obejrzeniu dwóch scen?
 ■ Jakie wydają się najbardziej dominujące/mocne powody okazywania 

tego zachowania?
 ■ A co z powodami żeby nie okazywać  tego zachowania?
 ■ Który rodzaj powodów wydaje się być liczniejszy?
 ■ Czy ich liczba ma znaczenie, czy ich natura?
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 ■ Jak powszechne jest to zachowanie w społeczeństwie?
 ■ Czy wykazujesz takie zachowanie? Dlaczego?
 ■ Co może wpłynąć na ludzi, aby (nie) okazywali tego zachowania? 

Albo co wpływa na zmianę zachowania w czasie?
 ■ Jakie są Twoje najważniejsze wnioski z tej aktywności?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■  Jeśli chcesz przeanalizować więcej zachowań, możesz przyporządkować 

je każdej grupie, a ich zadaniem może być wyszczególnienie 
czynników z obu kategorii i przygotowanie przedstawienia, które 
będzie zawierało wszystkie  ustalenia.
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Tytuł: 
Wyobraź sobie przyszłość

 (60-90 min)

Cele: refleksja nad możliwymi przyszłymi scenariuszami dotyczącymi 
konkretnego problemu; określenie różnych ścieżek działań prowadzących 
do konkretnej przewidzianej przyszłości; głębsze zrozumienie konieczności 
zaangażowania większej liczby podmiotów w określony temat;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na grupy po 5 lub 6 osób.
 ■ Mają 20 minut na omówienie i przygotowanie 2 grupowych obrazów 

przedstawiających rzeźby. Pierwszy obraz ma przedstawiać problem 
społeczny - problem systemowy. Drugi obraz musi przedstawiać 
pozytywnie przewidywaną przyszłość dotyczącą tej konkretnej 
kwestii.

 ■ Kiedy grupa zaprezentuje swoje 2 obrazy - poproś innych o 
rozszyfrowanie treści i przesłania każdego obrazu: jaki problem 
przedstawili; kto jest przedstawiony; co jest inne na drugim obrazie; 
kogo brakuje/dodatkowo w porównaniu do pierwszego obrazu itp.

 ■ Po rozmowie na temat dekodowania poproś słuchaczy o sugestie 
dotyczące trzeciego obrazu - który powinien przedstawiać obraz 
przejścia z etapu 1 do etapu 2.

 ■ W zależności od liczebności grupy można postępować na dwa sposoby: 
zbierać pomysły od publiczności, a aktorzy zmieniają swoje pozycje 
od pierwszego etapu w tym samym czasie, zgodnie z sugestiami 
widzów - tak, aby od razu mogli zobaczyć swoje pomysły wizualnie; 
albo dzielisz widownię na mniejsze grupy, a oni sami tworzą obraz lub 
wyjaśniają aktorom główną ideę.

 ■ Dla każdego proponowanego obrazu przejścia powtórz sekwencję 
obrazów z uwzględnieniem przejścia, aby publiczność mogła zobaczyć 
ewolucję.

 ■ Omów z publicznością: jakie są główne zmiany; kto tam; kogo już nie 
ma; czemu; co się dzieje; itp.

 ■ Po przedstawieniu pracy przez wszystkie grupy przejdź do dyskusji.
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jakie są Twoje wrażenia z zajęć?
 ■ Jakie były wspólne elementy przedstawionych problemów?
 ■ A co z przewidywaną przyszłością?
 ■ Jak realistyczna jest przyszłość, której pragniesz?
 ■ Jakie były wspólne elementy w obrazach przejściowych?
 ■ Jak są one realistyczne?
 ■ Co musi się stać, aby nastąpiła pożądana zmiana?
 ■ Kto musi się zmienić?
 ■ Jak bardzo są zdecydowani na zmianę?
 ■ Jakie inne spostrzeżenia z tego ćwiczenia mogą wesprzeć proces 

przygotowania Teatru Legislacyjnego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Możesz ułożyć zadanie w inny sposób i poprosić grupę o przygotowanie 

3 obrazów; jeden z problemem, jeden z idealną przyszłością i jeden 
z prawdopodobną przyszłością. Obraz przejścia jest przedmiotem 
burzy mózgów w odniesieniu do prawdopodobnej przyszłości. 
Dyskusja może bardziej skupić się na tym, co jest realistyczne i na 
czym/od kogo to zależy.

 ■ Inną wersją jest poproszenie grupy o przygotowanie tylko jednego 
obrazu - problemu, a następnie omówienie z publicznością trzech 
życzeń dotyczących zmiany problemu. W ten sposób skupiają się na 
natychmiastowych możliwych zmianach i tych najważniejszych.
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Tytuł: 
Najgorsza przyszłość 

(90 min)

Cele: Krytyczna refleksja nad konsekwencjami obecnej sytuacji dla 
ludzi w przyszłości; zidentyfikowanie głównych obszarów dla interwencji 
w teraźniejszości; rozwijanie głębszego zrozumienia problemów 
społecznych;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na grupy po 5-6 osób.
 ■ W każdej grupie uczestnicy muszą pomyśleć o gorszej możliwej 

przyszłości, jaka może wyniknąć z konkretnego problemu (powinien to 
być ten sam temat, nad którym grupy muszą pracować). Muszą pomyśleć 
o najbardziej negatywnym scenariuszu, który może wyewoluować z 
obecnej sytuacji. Powinni myśleć tak swobodnie, jak chcą, ale zachowują 
realistyczne możliwości dla swojego scenariusza. Nie powinny 
przedstawiać dystopii, ale bardzo negatywny możliwy scenariusz.

 ■ Grupy mają 20 minut na przygotowanie spektaklu, który pokazuje 
wersję najgorszej możliwej przyszłości. Powinny uwzględniać różne 
podmioty społeczne w swojej alternatywnej przyszłości.

 ■ Każda grupa prezentuje swoją scenkę, a publiczność musi zastanowić 
się nad tym co widzi: kto jest tam przedstawiony; co się z nimi dzieje; 
kto jeszcze; jaki jest to rodzaj życia; itp.

 ■ Dyskusja po każdym przedstawieniu ma skupiać się jedynie na 
dekodowaniu głównej treści spektaklu. Interpretacje i wrażenia z 
każdej sztuki zostaną omówione w dalszej dyskusji, po wykonaniu 
wszystkich scen.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak się czujesz po obejrzeniu tych wszystkich przedstawień?
 ■ Jakie są Twoje główne myśli i wrażenia?
 ■ Jakie były wspólne elementy występów?
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 ■ Jakie były te wyjątkowe?
 ■ Jak myślisz, które z nich mogą się wydarzyć?
 ■ Które z nich mógłbyś tolerować bardziej, aby w nich żyć, a których nie?
 ■ Co jest potrzebne do urzeczywistnienia się tych wizji?
 ■ Co jest konieczne, aby się nie wydarzyły?
 ■ Co należy zmienić teraz, aby ograniczyć możliwości takiej przyszłości?
 ■ Jakie są najpilniejsze i najważniejsze rzeczy, które muszą się wydarzyć 

teraz?
 ■ Kto jest za to odpowiedzialny?
 ■ Jak możemy określić/wpłynąć na te zmiany?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Jeśli grupa, z którą pracujesz, jest utworzona przez ludzi uciśnionych 

w temacie, z którym pracujesz, to ćwiczenie może stać się bardzo 
trudne emocjonalnie i przygnębiające. Bądź świadomy potencjalnego 
wpływu i daj im wystarczająco dużo czasu na omówienie wywołanych 
emocji.
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Osobista refleksja

Tytuł: 
Ja i moja społeczność

 (3 godziny)

Cele: Refleksja nad własną tożsamością i miejscem w społeczności; 
rozwijanie empatii i więzi emocjonalnych między uczestnikami; 
rozwijanie głębszego zrozumienia podobieństw i różnic między różnymi 
członkami społeczności; 

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na grupy 2 lub 3 osobowe.
 ■ Poproś grupy, aby wyszły do swojej lokalnej społeczności i zrobiły 3 

zdjęcia każdej osoby w grupie, które zostaną później wystawione.
 ■ Jedno zdjęcie musi przedstawiać, kim oni są; inne zdjęcie musi 

reprezentować ich tożsamość/coś związanego z ich tożsamością, a 
trzecie zdjęcie musi reprezentować ich społeczność

 ■ W przypadku każdego zdjęcia każda osoba może je dowolnie 
interpretować, ponieważ jest to bardzo osobiste zadanie. Grupy 
powstają po to, aby wspierać się nawzajem w procesie fotografowania, 
a także przedstawiać pomysły i przekazywać informacje zwrotne.

 ■ Grupy mają 1,5 godziny na zrobienie wszystkich 3 zdjęć.
 ■ W zależności od liczby osób w grupie możesz wyświetlić wszystkie 

zdjęcia, ale w większości przypadków trzeba będzie je wydrukować. 
Możesz uwzględnić, w zadaniu dla każdej grupy, również 
wydrukowanie zdjęć przed powrotem do sali warsztatowej.

 ■ Każdy uczestnik przygotowuje plakat zawierający wszystkie 3 zdjęcia. 
Jeśli wszyscy uczestnicy mają laptopy/tablety, możesz poprosić ich o 
przygotowanie ich na ekranie swojego urządzenia i zorganizowanie 
elektronicznej wystawy.
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 ■ Uczestnicy są zaproszeni do milczącego zwiedzania wystawy i próby 
zrozumienia przesłania każdego zdjęcia; dlaczego fotograf tych zdjęć 
wybrał właśnie to zdjęcie itp.

 ■ Po odwiedzeniu wystawy przez uczestników odpowiedz na wszelkie 
palące pytania, jakie mogą mieć. Kładziemy nacisk na palące pytania, 
nie chcemy, aby każdy z uczestników ustnie tłumaczył swoje plakaty - 
chcemy pozostawić to jako subiektywne doświadczenie.

 ■ Zapytaj uczestników, jakie są ich główne wrażenia i odczucia z 
wystawy, każda osoba podzieli się jednym słowem lub zdaniem.

 ■ Kolejnym etapem działania jest tworzenie zbiorowych obrazów-rzeźb 
inspirowanych wystawą.

 ■ Pierwszy obraz dotyczy tego, kim jesteśmy; jedna osoba jest zaproszona 
do wejścia na scenę i wykonania rzeźby z ciała reprezentującej jedną 
informację, o tym, kim jest - nie powinna to być jej własna wiadomość. 
Kolejna osoba jest proszona o wejście na scenę i dodanie kolejnego 
posągu - związanego z poprzednim posągiem lub niezależnego, ale 
na ten sam temat. Połowa grupy jest zapraszana do wejścia na scenę 
w ten sposób. Publiczność obserwuje ten obraz. Poproś publiczność o 
skopiowanie obrazu, który widzą - posągi się „odmrażają” i obserwują 
obraz, który stworzyli. Proces na ten sam temat jest powtarzany, ale z 
resztą grupy.

 ■ Ta sama procedura powtarza się dla kolejnych dwóch obrazów 
grupowych - jednego o tożsamości i jednego o naszej społeczności.

 ■ Po tematycznym obrazie każdej grupy zapytaj uczestników, jak się 
czują i jakie są ich dominujące emocje wyzwalane przez posągi i 
obrazy. Nie pytaj o racjonalne argumenty ani o dekodowanie obrazów 
- nastąpi to po obejrzeniu wszystkich obrazów

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak odnalazłeś się w fotograficznej części ćwiczenia? Czym możesz się 

z nami podzielić ze swojego procesu?
 ■ Jak podobały Ci się zdjęcia innych? Co w tobie wywołały? Jak 

podobne/różne były dla ciebie ich doświadczenia?
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 ■ Jakie były Twoje przemyślenia i refleksje na temat obrazów grupy na 
temat tego, „kim jesteś”? Kim jesteś według tych obrazów? Jak bardzo 
czujesz się reprezentowany przez obrazy innych?

 ■ Jakie były Twoje przemyślenia i refleksje na temat obrazów grupy 
dotyczących „Twojej tożsamości”? Jakie są główne tożsamości lub 
cechy tożsamości reprezentowane w grupie? Czy znalazłeś swoją 
tożsamość na obrazie?

 ■ Jakie były Twoje przemyślenia i refleksje na temat obrazów grup 
w „mojej społeczności”? Jaka jest nasza społeczność według tych 
obrazów?

 ■ Co możesz wyodrębnić jako ważne  z 3 zestawów obrazów?
 ■ Jakie problemy - pozytywne czy negatywne - wyłaniają się z 

wyświetlanych obrazów?
 ■ Jakie inne spostrzeżenia lub refleksje masz z tego procesu?
 ■ Jakie ścieżki lub pomysły powinniśmy dalej zgłębiać?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Ta aktywność jest bardzo osobista, emocjonalna i powinna być 

stosowana dla grup, które są już spójne i rozwinęły wysoki poziom 
zaufania.

 ■ Wystawa powinna być umieszczona w widocznym miejscu i, jeśli 
to możliwe, pozostać widoczna podczas konstruowania posągów 
grupowych. 



186 

Tytuł: 
Deklaracja tożsamośc

 (60–90 min)

Cele: pomóc uczestnikom w refleksji nad swoją tożsamością; wzmocnienie 
pozycji uczestników; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; krytyczna 
refleksja nad wielorakimi tożsamościami, jakie istnieją w społeczeństwie; 
rozwijanie umiejętności empatii;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Tożsamość, którą mamy w relacji z różnymi ludźmi/aktorami wokół 

nas, jest różna - zdecydowaliśmy się podkreślić niektóre aspekty/
strony, a inne ukryć lub trzymać w cieniu - nawet jeśli są one ważne.

 ■ Zaproś uczestników na refleksyjne ćwiczenie. Muszą pomyśleć o tym, 
kim są, czym jest rdzeń ich osoby i sporządzić Deklarację Tożsamości 
w odniesieniu do 3 ważnych osób z ich życia i społeczeństwa.

 ■ W Deklaracji muszą zawrzeć najważniejsze aspekty swojej tożsamości, 
które chcą, aby te osoby znały, aby o nie dbały i na które zwracały 
uwagę.

 ■ Trzy ważne osoby to: ich rodzic/opiekun prawny (do wyboru), 
burmistrz i policjant lub sędzia.

 ■ Mogą określić swoją tożsamość według własnego uznania, używając 
rysunków, słów, obrazów itp.

 ■ Na tę część ćwiczenia mają 25 minut. Po upływie czasu - poproś 
każdego uczestnika, aby zgrupował się z 3 innymi osobami.

 ■ Każda osoba w grupie ma przypisaną rolę słuchacza przez kreatora 
Deklaracji (jesteś moją matką, jesteś burmistrzem itp.). Czytają swoją 
deklarację każdej z wyznaczonych osób (ma ona tylko słuchać, a nie 
reagować). Pod koniec dzielenia się członkowie grupy mogą pokrótce 
przekazać sobie informacje zwrotne i podziękować swoim partnerom.

 ■ Przeznacz maksymalnie 30 minut na sesję dzielenia się i przejdź do 
dyskusji.
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak się czujesz w tej chwili?
 ■ Jak przygotowałeś Deklarację Tożsamości?
 ■ Która z nich były najłatwiejsza/najtrudniejsza do przygotowania i 

dlaczego?
 ■ Jakie masz inne refleksje z części przygotowawczej?
 ■ Jak się czułeś, czytając/mówiąc swoje Deklaracje 3 osobom ze swojego 

życia/społeczności?
 ■ Jak to było dla ciebie, gdy usłyszałeś deklaracje innych ludzi?
 ■ Jak często zastanawiasz się nad swoją tożsamością? Ile osób wokół 

ciebie naprawdę cię zna i wie kim jesteś?
 ■ Jak duża część Twojej tożsamości jest ukryta przed większością ludzi 

w Twoim życiu? Czemu?
 ■ Co by się zmieniło, gdyby wiedzieli, kim naprawdę jesteś?
 ■ A co z kluczowymi podmiotami z twojego społeczeństwa?
 ■ Jak bardzo cię znają? Czy powinni cię w pełni poznać? Jaką różnicę 

miałoby to dla Ciebie lub innych osób, które mają podobne 
podstawowe funkcje?

 ■ Jakie inne przemyślenia masz odnośnie spraw, o których 
rozmawialiśmy?

 ■ Nad którymi aspektami chciałbyś się bardziej zastanowić?



188 

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ To odpowiednia aktywność dla grupy aktorów, którzy sami są częścią 

grupy docelowej spektaklu Teatru Legislacyjnego - należą do grupy 
uciskanej.

 ■ Najlepiej zorganizować ćwiczenie po tym, jak grupa już się zna i 
istnieje nić porozumienia i zaufania.

 ■ 3 osoby/aktorzy, dla których uczestnicy mają przygotować swoją 
deklarację, mogą i powinny być dostosowane do profilu grupy, tematu 
i społeczności, w której pracujesz.

 ■ Aby wesprzeć uczestników w procesie refleksji, na początku sesji 
możesz wykonać inne ćwiczenie, w którym uczestnicy zastanowią się 
nad podróżami życiowymi, które umożliwiły rozwój ich tożsamości. 
Mogą wyodrębniać słowa - klucze na różnych karteczkach 
samoprzylepnych, których mogą używać do sporządzania swoich 
deklaracji.
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Tytuł:
 Silny wpływ

 (60 min)

Cele: Refleksja na temat kluczowych wydarzeń w życiu; określenie 
wpływu różnych wydarzeń na osobowość, tożsamość i rozwój wartości; 
wzmocnienie więzi grupowej; rozwijanie zaufania i empatii;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Poproś uczestników, aby przez 10 minut zastanowili się nad 

wydarzeniami z ich życia, które wywarły na nich największy wpływ 
(pozytywny lub negatywny), które w znacznym stopniu ukształtowały, 
to kim są teraz. Mogą robić notatki, jeśli chcą.

 ■ Podziel uczestników na grupy po 4 lub 5 osób. W tych grupach 
uczestnicy są zaproszeni do podzielenia się maksymalnie 3 ważnymi 
wydarzeniami z ich życia (sam decydują, którymi chcą się podzielić).

 ■ Kiedy już wszyscy uczestnicy się podzielą, muszą przygotować 
przedstawienie w dowolnej formie, która obejmuje wspólne i/lub 
najbardziej istotne elementy ze wszystkich rzeczy, którymi się ze sobą 
dzielili.

 ■ Ich celem jest uwzględnienie najważniejszych rodzajów wydarzeń, 
które miały na nich wpływ przez całe życie. Daj im 30 minut na tę część.

 ■ Kiedy jedna grupa zaprezentuje swoją scenę, zapytaj publiczność: co 
zauważyłeś; jakie wydarzenia miały silny wpływ; czy były pozytywne 
czy negatywne; czy możesz określić, jaki wpływ wywarły; itp.

 ■ Po przedstawieniu przez wszystkie grupy swoich występów przejdź do 
dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak się czujesz po obejrzeniu wszystkich przedstawień?
 ■ Co cię najbardziej poruszyło?
 ■ Co było najbliższe Twoim osobistym doświadczeniom?
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 ■ Jakie są Twoje ogólne wrażenia po obejrzeniu wszystkich przedstawień?
 ■ Jakie są wspólne elementy i co wyróżnia się jako wyjątkowe?
 ■ Czy przedstawiano bardziej negatywne czy pozytywne typy wydarzeń?
 ■ Jaki wpływ wywarli na ludzi?
 ■ Jak wybrałeś wydarzenia, które pokazałeś swojej grupie?
 ■ Jaką osobą byłbyś dzisiaj, gdyby te wydarzenia nie miały miejsca w 

twoim życiu?
 ■ Co możesz zasugerować innym osobom, które mają podobne  

doświadczenia  jak Ty?
 ■ Albo ogólnie, co możesz doradzić osobom, które doświadczają 

intensywnych wydarzeń w swoim życiu?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Ta aktywność może wywołać pewne przeszłe traumy i złe wspomnienia; 

musisz znać swoją grupę, czy jest dla nich odpowiednia i jak dobrze 
Twoim zdaniem radzi sobie z potencjalnymi wybuchami emocji.
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Tytuł:
 Termometr ucisku

 (60 min)

Cele: Refleksja nad osobistymi doświadczeniami ucisku; rozwijanie 
zaufania i empatii wobec innych członków grupy; budowanie solidarności 
grupowej; zachęcanie członków grupy do dzielenia się osobistymi 
doświadczeniami 

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Rozdaj każdemu uczestnikowi 2 małe kartki. Poproś ich, aby napisali 

na jednej kartce sytuację, w której czuli się uciśnieni, a na drugiej - 
sytuację, w której kogoś prześladowali. Nie muszą podpisywać kartek 
przed przekazaniem ich Tobie. Daj im 10 minut na to zadanie.

 ■ Po zebraniu notatek dodaj własne przykłady (zobacz Zalecenia) i 
przetasuj je, aby zostały przeczytane w przypadkowej kolejności. Jeśli 
uważasz, że jest to bardziej odpowiednie, posortuj je i uporządkuj w 
określonej kolejności (od lżejszych do cięższych tematów).

 ■ Poproś uczestników, aby wstali. Powinieneś umieścić na podłodze 
fizyczne wskaźniki o różnych numerach - od 0 do 10, od jednego rogu 
do drugiego.

 ■ Uczestnicy muszą ustawić się na tym „termometrze”, od zera do 
dziesięciu, słuchając zagadnień, które przeczytacie z notatek. Zero 
oznacza, że nigdy im się to nie przytrafiło, a 10, że zdarza się to bardzo 
często.

 ■ Przeczytaj zdania jeden po drugim i poczekaj, aż ludzie się ustawią. 
Poproś, aby rozejrzeli się i zaobserwowali, gdzie są inni.

 ■ W zależności od ilości zdań - możesz dać niektórym osobom miejsce 
na wyjaśnienie swojego stanowiska w przypadku niektórych z nich. 
Niemniej jednak pod koniec zajęć jest miejsce na podzielenie się 
wrażeniami.

 ■ Po przeczytaniu wszystkich stwierdzeń przejdź do dyskusji. Poproś 
grupę, aby wstała lub usiadła w kręgu.
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak się czujesz w tej chwili? Wyraź to jednym słowem.
 ■ Jeśli ktoś sobie tego życzy, możesz szerzej wyjaśnić, dlaczego wybrałeś 

to słowo.
 ■ Co sprawiło, że się tak poczułeś?
 ■ Jakie były Twoje przemyślenia/refleksje podczas ćwiczenia?
 ■ Jakie masz spostrzeżenia dotyczące sposobu, w jaki ludzie ustawiali 

się podczas ćwiczenia?
 ■ Co cię zaskoczyło/zaimponowało Ci/zszokowało/pocieszyło?
 ■ Masz jakieś pytania lub wątpliwości?
 ■ Które zdanie Cię wyróżnia i dlaczego?
 ■ Czy zauważyłeś jakiś wzór dotyczący typu wspólnych doświadczeń?
 ■ Co nam mówi to ćwiczenie?
 ■ Co to o nas mówi?
 ■ Dlaczego warto zastanowić się nad takimi doświadczeniami?
 ■ Jak to może nam pomóc?
 ■ Co powinniśmy zrobić jako grupa, aby bardziej się wspierać?
 ■ Proszę, wszyscy podzielcie się tym, co będziecie robić od teraz inaczej, 

aby wesprzeć grupę.

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Najlepiej realizować to działanie po wyjaśnieniu koncepcji opresji i 

zilustrowaniu przykładów różnych rodzajów opresji.
 ■ To ćwiczenie może stać się bardzo intensywne i emocjonalne. Bądź 

na to przygotowany i zachęć uczestników, aby w pełni przyjęli to 
doświadczenie, byli otwarci i empatyczni.

 ■ Aby mieć pewność, że grupa otworzy się na jakiś konkretny rodzaj 
sytuacji lub doświadczeń, powinieneś przygotować listę sytuacji, 
które dodasz do tych przedstawionych przez grupę. To plan B.

 ■ Przykłady zdań (użyj odpowiedniego doboru dla swojej grupy):
 ◆ Byłem tyranem w szkole
 ◆ Byłem prześladowany
 ◆ Doświadczyłem przemocy domowej
 ◆ Byłem molestowany seksualnie w miejscu publicznym
 ◆ Robiłem komentarze seksualne do innych ludzi w miejscach 

publicznych
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 ◆ Byłem dyskryminowany w innym kraju
 ◆ Doświadczyłem przemocy policyjnej
 ◆ Dyskryminowałem kogoś z innej religii lub grupy etnicznej
 ◆ Moje podstawowe prawa człowieka zostały naruszone
 ◆ Kiedyś myślałem, że niektórzy ludzie są ode mnie gorsi

Tytuł:
 Pytania osobiste

 (45 min)

Cele: Stymulowanie wymiany osobistych doświadczeń; budowanie 
grupowej empatii i ciekawości wobec siebie; zwiększenie spójności 
grupy; wywołanie krytycznej refleksji na temat różnych doświadczeń i 
perspektyw w grupie;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Rozdaj każdemu uczestnikowi zestaw kartek (format A4) - 

wystarczający na wszystkie pytania, które planujesz wykorzystać 
w ćwiczeniu (jedna strona kartki na 1 pytanie) oraz długopis. (Jeśli 
masz, możesz rozdać white boardy  wielokrotnego użytku tego 
samego rozmiaru)

 ■ Wyjaśnij przebieg ćwiczenia: czytasz kolejno różne pytania; muszą 
zapisać swoją odpowiedź na papierze, wystarczająco dużą, aby 
wszyscy obecni mogli ją przeczytać.

 ■ Po każdym pytaniu członkowie grupy mogą się rozejrzeć i przeczytać 
odpowiedzi innych uczestników, a następnie przejść do następnego 
zdania.

 ■ Jeśli członkowie grupy mają palące pytania dotyczące którejkolwiek 
odpowiedzi ich kolegów, zostaw miejsce po każdym zdaniu. Ogólnie 
należy przypomnieć grupie, że na koniec wszystkie jej pytania i 
refleksje można rozszerzyć i odpowiedzieć na nie.
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 ■ Następna lista pytań to sugestia ogólna. Powinieneś je dostosować i 
zmodyfikować w zależności od grupy, z którą pracujesz. Generalnie 
należy je sformułować w taki sposób, aby jako odpowiedź miały 
jedno, maksymalnie 2 słowa:

 ◆ Czego się najbardziej boisz?
 ◆ Z czego w życiu jesteś najbardziej dumny?
 ◆ Czego najbardziej żałujesz?
 ◆ Ile razy miałeś złamane serce?
 ◆ Co chcesz zrobić, zanim umrzesz?
 ◆ Co w swoim życiu kochasz najbardziej?
 ◆ Czego nigdy nie możesz wybaczyć?
 ◆ Czy wierzysz w Boga?
 ◆ Czy w wymuszonych okolicznościach mógłbyś kogoś zabić?
 ◆ Co daje ci siłę/moc?
 ◆ Ile osób jest twoimi bliskimi przyjaciółmi?
 ◆ Co ludzie w tobie widzą, a im się to nie podoba?
 ◆ Co ludzie w tobie widzą, a to nieprawda?
 ◆ Co chcesz w sobie zmienić?
 ◆ Kogo/czego na świecie najbardziej nienawidzisz?
 ◆ Jaka jest największa zmiana, jaką chcesz zobaczyć w swojej 

społeczności?
 ◆ Kiedy ostatnio płakałeś?
 ◆ Czy kiedykolwiek myślałeś o samobójstwie?
 ◆ Na ile % byłeś uczciwy w tym ćwiczeniu?

 ■ Na koniec zadaj grupie pytanie, na które publiczność chce zobaczyć 
odpowiedzi. Następnie przejdź do ostatniej dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak się czujesz w tej chwili?
 ■ Co sprawia, że się tak czujesz?
 ■ Jak się czułeś, gdy inni ludzie udzielali podobnych odpowiedzi do 

twoich?
 ■ Jak to było, gdy nikt inny nie udzielił takiej samej odpowiedzi?
 ■ Jakie były Twoje oczekiwania co do podobieństw lub różnic między 

tobą a grupą?
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 ■ Które odpowiedzi najbardziej Cię zaskoczyły i dlaczego?
 ■ Jakie masz inne wrażenia/refleksje na temat odpowiedzi udzielonych 

przez grupę?
 ■ Co te odpowiedzi mówią o naszej grupie? Czemu?
 ■ Co się wyróżnia?
 ■ Na co powinniśmy zwracać większą uwagę?
 ■ Co musimy zmienić, aby mieć więcej uczciwości w grupie?
 ■ Jak możemy to zrobić?
 ■ Jaka jest pierwsza rzecz, którą każdy z nas powinien od teraz robić?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ W zależności od wyboru pytań oczekuje się, że grupa będzie miała 

intensywne przeżycia emocjonalne. To ćwiczenie działa tylko wtedy, 
gdy istnieje minimalny poziom zaufania wśród członków grupy, który 
może umożliwić uczestnikom otwartość i szczerość w odniesieniu do 
(bardzo) osobistych aspektów.

 ■ Uczestnicy mogą nie udzielać odpowiedzi na niektóre pytania, które 
zadajesz, ale nie mów tego wprost od początku, aby nie zachęcać 
grupy do skorzystania z takiej opcji.
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Tytuł: 
Osobiste jest polityczne

 (90 min)

Cele: Zwiększenie świadomości tego, co/kto definiuje kwestię 
polityczną; rysowanie powiązań między osobistymi realiami a 
kwestiami o znaczeniu politycznym; zwiększenie krytycznego myślenia 
o dynamice władzy wokół ustalania priorytetów w kwestiach interesu 
politycznego;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Wspólnie z grupą stwórzcie listę z odpowiedziami na pytanie: Jakie 

kwestie z życia prywatnego są dla Ciebie ważne?
 ■ Jest to grupowa burza mózgów i wszystko, co mówi grupa, zapisujemy  

na tablicy/papierze. W razie potrzeby wyjaśnij, czego dotyczy to 
pytanie, podając przykłady, takie jak: prace domowe, romantyczny 
związek, rodzenie dzieci, odzież, owłosienie ciała, wygląd fizyczny, 
pieniądze, rutyna snu itp.
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 ■ Podziel uczestników na 4-osobowe grupy. Każda grupa musi 
przeanalizować swoją burzę mózgów i podzielić pozycje na dwie listy; 
należy uwzględnić kwestie prywatne, które mają znaczenie polityczne, 
co oznacza, że decyzje/struktury systemowe są zaangażowane/dotyczą 
tych kwestii, i drugą listę zawierającą pozostałe kwestie. Daj 15 minut 
na to zadanie.

 ■ Każda grupa przedstawia sobie nawzajem swoje ustalenia. W przypadku 
nieporozumień poproś grupy o lepsze uzasadnienie i wyjaśnienie 
powodów. Użyj poniższych pytań, aby ułatwić małą dyskusję:

 ◆ Jak zdecydowałeś, które kwestie mają znaczenie polityczne, a które nie?
 ◆ Które tematy były trudniejsze do podjęcia i dlaczego?
 ◆ W jakim stopniu znaczenie polityczne oznacza, że kwestie te są 

regulowane przez państwo? Czy mógłbyś dać przykład?
 ■ Poproś uczestników, aby wrócili do swoich grup (możesz utworzyć 

nowe grupy, jeśli uznasz to za bardziej wzbogacające dla procesu) i 
przeanalizuj ich oryginalne listy, poprawione wersje (jeśli wprowadzili 
zmiany po dyskusji grupowej), wybierz od 1 do 3 zagadnień z 
dowolnej listy, na które powinny zwrócić uwagę struktury polityczne 
i systemowe; powinni wybrać kwestie, które w tej chwili nie są 
regulowane przez państwo.

 ■ Muszą przygotować krótkie przedstawienie, w którym będą spierać 
się o te konkretne kwestie, aby zwrócić uwagę struktur i systemu 
politycznego. Mogą używać dowolnych rekwizytów i formy, jakiej 
sobie życzą. Daj im 20 minut na tę część procesu.

 ■ Każda grupa prezentuje swoje spektakle teatralne - zapytaj inne 
grupy, które problemy zauważyły i jakie argumenty zidentyfikowały; 
jakie inne uwagi, spostrzeżenia mają z wykonania i przedstawionych 
aspektów;

 ■ Po przedstawieniu pracy przez wszystkie grupy przejdź do dużej dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ O czym teraz myślisz?
 ■ Jakie są Twoje główne myśli/refleksje ze wszystkich występów?
 ■ Jak zdecydowaliście, które kwestie przedstawić w spektaklu? Dlaczego 

te problemy, a nie inne?
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 ■ A co z argumentami, których użyliście, aby lobbować w tych sprawach, 
aby odnieść polityczne korzyści? Jak je wymyśliłeś?

 ■ Czy możecie dodać więcej argumentów do któregokolwiek z 
przedstawionych problemów?

 ■ Dlaczego te kwestie nie są regulowane politycznie? Co to znaczy być 
regulowanym/zarządzanym politycznie?

 ■ A co z kwestiami, które są regulowane? Czy powinny być regulowane? 
Które sprawy prywatne powinny pozostać prywatne, a które nie? 
Czemu?

 ■ Czy w dzisiejszych czasach jakikolwiek problem może być rzeczywiście 
prywatny w naszym społeczeństwie? Czy możesz podać przykłady?

 ■ Jakie masz inne przemyślenia na temat tych problemów?
 ■ Jeśli osobiste jest polityczne - co to właściwie oznacza dla nas i dla 

naszej społeczności?
 ■ Jakie są tego konsekwencje dla naszego życia?
 ■ Co powinniśmy zrobić z kwestiami, które dziś omówiliśmy?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ To, co osobiste, jest polityczne, określane również jako „prywatne jest 

polityczne”, uwypukla i wprowadza do publicznego dyskursu związki 
między osobistym doświadczeniem a większymi strukturami społecznymi 
i politycznymi. Ta fraza była wielokrotnie opisywana jako definiująca 
charakterystyka feminizmu drugiej fali lub ogólnie feminizmu, ALE w 
tym ćwiczeniu używamy jej, aby stworzyć świadomość tego, co z naszego 
życia osobistego/prywatnego jest polityczne, a co nie.
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Tytuł:
 Obejrzyjmy

 (60 min)
 

Cele: Zachęcenie uczestników do dzielenia się osobistymi historiami; 
wzmocnienie więzi między członkami grupy; zwiększenie empatii, głębszej 
refleksji nad tym, jak historie są postrzegane/interpretowane przez innych ludzi i 
jak te historie wpływają na nich; zwiększenie umiejętności aktywnego słuchania;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Umieść cztery krzesła (dla wykonawców) w pomieszczeniu, w rzędzie 

zwróconym w stronę widowni, a po jednej stronie umieść dwa krzesła 
po przekątnej (dla siebie i opowiadającego)

 ■ Zaproś czterech uczestników - wolontariuszy, aby wyszli na scenę w 
charakterze wykonawców; poproś ich, aby usiedli na czterech krzesłach 
naprzeciw publiczności.

 ■ Zaproś kogoś z publiczności, aby zgłosił się na ochotnika i opowiedział 
krótką historię, wydarzenie lub wspomnienie chwili, która zawiera 
silne emocje związane z tematem, nad którym pracujesz. Przykłady 
mogą obejmować relacje, kontekst pracy, incydenty publiczne, 
interakcje z władzami itp.

 ■ Ten wolontariusz jest opowiadającym i siedzi z tobą po stronie wykonawców.
 ■ Opowiadający opowiada swoją historię. W trakcie opowiadania 

performerzy powinni uważnie słuchać, zwracając uwagę na gesty 
dłoni, mimikę i emocje opowiadającego.

 ■ W razie potrzeby, po tym, jak osoba opowiadająca podzieliła się swoją historią, 
może być konieczne poproszenie opowiadającego o wyjaśnienie, jakie emocje 
odczuwał lub jakie główne aspekty historii chcieliby ponownie usłyszeć.

 ■ Następnie powiedz „Obejrzyjmy!”; performerzy mogą teraz 
odtworzyć usłyszaną historię, powinni stworzyć kalejdoskop obrazów 
i dźwięków odzwierciedlających uczucia i myśli opowiadającego; 
każdy wykonawca stara się przedstawić inny aspekt historii; grają 
przez około minutę, a następnie zatrzymujesz ich akcję i prosisz ich, 
aby usiedli na krzesłach.
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 ■ Zapytaj opowiadającego, czy rozpoznał elementy ze swojej historii w 
przedstawieniu - publiczność i wykonawcy słuchają, gdy opowiadający 
opisuje aspekty spektaklu, które mogły rezonować z jego historią.

 ■ Po każdej historii zmień role opowiadającego, wykonawców i 
publiczności, a następnie przejdź do dyskusji grupowej.

Podsumowanie/sugestie pytań
 ■ Jak się masz w tej chwili?
 ■ O czym myślisz?
 ■ Jak się czułeś jako opowiadający?
 ■ Jak czułeś się jako wykonawca? Jak trudne było to dla Ciebie i dlaczego?
 ■ Jak to było być publicznością?
 ■ Jakie masz wrażenia/przemyślenia z tej roli?
 ■ Co zauważyłeś wśród wszystkich wspólnych historii?
 ■ Czy zauważyłeś jakieś podobieństwa lub duże różnice między historiami?
 ■ Jakie historie zostały przedstawione?
 ■ Jaki rodzaj uciśnienia mieli na myśli?
 ■ Co to mówi nam i o nas?
 ■ Jakie historie były trudniejsze do wykonania i dlaczego tak myślisz?
 ■ Jaka jest wartość dodana naszych historii przedstawianych przez 

osoby z zewnątrz/osoby trzecie?
 ■ Co jest ważne w używaniu historii innych ludzi w naszym procesie?
 ■ Jak ten proces może nam pomóc w procesie Teatru Legislacyjnego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Ta aktywność jest inspirowana techniką Playback Theater zwaną 

Fluid Sculptures.
 ■ Możesz użyć wspólnego tematu dla wszystkich historii, istotnych 

dla Twojego Legislacyjnego Procesu Teatralnego, np. historie o 
dyskryminacji, przemocy, wykluczeniu itp.
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 ■ Uproszczona wersja tego ćwiczenia może być prowadzona w parach; w 
każdej parze jest opowiadający i wykonawca; po tym, jak opowiadający 
opowie swoją historię, performer odtwarza kilka mocnych elementów 
historii opowiadającemu, który następnie przekazuje mu informacje 
zwrotne; potem zamieniają się rolami.

Tytuł:
 Ja i inni
 (60 min)

Cele: Stymulowanie refleksji nad naszymi relacjami z innymi; 
rozwijanie krytycznego myślenia dotyczącego przyczyn różnych uczuć, 
jakie mamy wobec innych ludzi wokół nas; rozwijanie uznania dla roli 
innych ludzi w naszym życiu;
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Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na trzyosobowe grupy. W tych grupach 

uczestnicy muszą sporządzić 3 listy obejmujące różne kategorie 
zagadnień; jeden, uwzględniający rzeczy/aspekty, które kochają w 
innych ludziach w swojej społeczności; kolejny - czego nienawidzą w 
innych ludziach, a ostatni - czego uczą się od innych.

 ■ Zaproś uczestników do indywidualnego wykonania zadania, a 
następnie podzielenia się rezultatami z innymi; połącz listy i dodaj 
więcej pozycji, jeśli znajdzie się więcej przykładów; uczestnicy nie 
muszą zgadzać się z wymienionymi kwestiami, jest to zestawienie 
wszystkich możliwych odpowiedzi. Muszą je zapisać na 3 różnych 
kartkach. Daj im 10 minut na zadanie.

 ■ Utwórz 3 nowe grupy z poprzednich - z każdej małej grupy jeden 
członek przechodzi do innej nowej grupy.

 ■ Każda z tych grup musi pracować z inną kategorią problemów: 
miłością, nienawiścią lub nauką. Niech zestawią swoje listy pod kątem 
konkretnych aspektów, nad którymi muszą popracować. Nowa duża 
lista musi teraz zostać przeniesiona w formie przedstawienia dla innych 
grup. Grupy mogą używać dowolnych rekwizytów i form teatralnych.

 ■ Po przedstawieniu przez każdą grupę swoich występów poproś 
publiczność o zidentyfikowanie zagadnień ze scenek i przedstawienie 
swoich komentarzy.

 ■ Po pokazach wszystkich grup przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jaka jest najważniejsza myśl/refleksja, jaką masz po obejrzeniu 

wszystkich przedstawień?
 ■ Jak wyglądało to ćwiczenie?
 ■ Jak łatwo było wymienić problemy w 3 kategoriach?
 ■ Jak zidentyfikowałeś konkretne przykłady?
 ■ W której kategorii pojawiło się więcej problemów i jak myślisz, 

dlaczego tak się stało? Jak różne były twoje listy od twoich kolegów? 
Czemu?

 ■ W jaki sposób występ, który widziałeś, odzwierciedlał twoją osobistą listę?
 ■ Jakie są twoje spostrzeżenia ze wszystkich występów?
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 ■ Który występ był według ciebie najbardziej intensywny?
 ■ Kiedy myślisz o innych w swojej społeczności - kim są ci inni? Możesz 

być bardziej dokładny?
 ■ Czy wspomniałeś o tych samych „innych” we wszystkich kategoriach?
 ■ Jaka jest rola „innych” w Twoim życiu?
 ■ Jak często zastanawiasz się nad tym, co bierzesz lub dajesz innym w 

społeczności?
 ■ Dlaczego warto zastanowić się nad takimi kwestiami?
 ■ W czym może to być pomocne?
 ■ Której z trzech kategorii zagadnień chcesz od teraz poświęcić więcej 

uwagi i dlaczego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Jeśli mieszkasz w społeczności, w której jest wiele różnych grup 

etnicznych/religijnych, możesz chcieć zbadać ten aspekt, dyskutując 
o tym, kim są ci „inni” w społeczności.
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Tytuł:
 Wprowadzenie do pustego krzesła

 (40-60 min)

Cele: Zachęcanie do osobistego dzielenia się w grupie; wzajemne 
pobudzanie ciekawości; zidentyfikowanie pozytywnych i mocnych stron 
członków grupy; wzmocnienie więzi grupowych; 

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Poproś członków grupy, aby pomyśleli o kimś, kto ich dobrze zna i 

lubi. Może to być ktoś, kto żyje lub nie żyje, a nawet zwierzę.
 ■ Każdy uczestnik po kolei wstaje, przesuwa się za swoje krzesło i wciela 

się w wybraną przez siebie osobę.
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 ■ Osoby przedstawiają się, zachowując się jak osoba, o której pomyśleli, i 
komunikują grupie to, co lubią w uczestniku. Na przykład: Uczestnik o 
imieniu Alex mówi: „Myślałem o mojej babci, Zarze”; Następnie Alex 
przesuwa się za krzesło i staje się Zarą; Następnie „Zara” przedstawia 
Alexa grupie. „To moja wnuk, Alex, i to, co w niej kocham, to…”

 ■ Gdy wszyscy uczestnicy przedstawią się w ten sposób, przejdź do 
końcowej dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak się czujesz w tej chwili?
 ■ Jak to było prezentować się w ten sposób?
 ■ Co różniło się od sposobu, w jaki przedstawiłbyś się bezpośrednio?
 ■ Co zauważyłeś w sposobie, w jaki inni członkowie grupy się 

przedstawili?
 ■ Czy zauważyłeś jakieś podobieństwa lub różnice?
 ■ Co zrobiło na Tobie największe wrażenie?
 ■ Jak często myślisz o swoich pozytywnych cechach?
 ■ Czy Twoi bliscy dokładnie wiedzą, kim jesteś? Czy mógłbyś podać 

więcej szczegółów?
 ■ Jak możemy stać się bardziej pewni siebie i dumni z tego, kim jesteśmy?
 ■ Co może nam w tym pomóc?
 ■ Jak możemy sobie pomóc w tej grupie?
 ■ Jak możemy wykorzystać to ćwiczenie w naszym procesie pracy?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Jeśli uczestnicy wybrali osobę, która już nie żyje, ćwiczenie może 

wywołać silne emocje w grupie. Bądź na to przygotowany i zachęć 
grupę do wzajemnego wspierania się.

 ■ Wybór osób, zależy od poziomu zaufania i powiązań w grupie. Nowe 
grupy mają tendencję do wybierania ze swojego życia osób mniej 
znaczących lub prezentowania się z lepszej strony.
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Improwizacje 
- Umiejętności aktorskie - Próby

Tytuł:
 Co robisz?
 (20–30 min)

Cele: pobudzanie kreatywności grupy; ożywienie grupy; 
przygotowanie się do działania; rozwijanie umiejętności improwizacji;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel grupę na pary.
 ■ W każdej parze uczestnicy zadają sobie naprzemiennie pytania: Co 

robisz? Muszą odpowiedzieć, mówiąc jedną rzecz (np. Jem), a inną 
pokazać (np. Pływanie) ciałem i gestami. Pytająca osoba musi zacząć 
gestykulować werbalną odpowiedź (np. Jeść), a gdy zostanie zapytana: 
co robisz, musi powiedzieć coś zupełnie nowego (np. Czytam).

 ■ Ta wymiana trwa kilka minut; kiedy uznasz, że jest to konieczne, 
poproś uczestników, aby spotkali się ze wszystkimi i na losowe 
pytanie „Co robisz?”;  odpowiadali gestykulując ustną odpowiedź, 
którą otrzymują.

 ■ Po 10-15 minutach możesz przerwać ćwiczenie i przejść do krótkiej 
dyskusji.
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak wyglądało to ćwiczenie?
 ■ Co było łatwe, a co wymagające?
 ■ Czy z czasem stało się to łatwiejsze, czy nie?
 ■ Jak mógłbyś „opanować” tę aktywność?
 ■ Czego potrzebujesz?
 ■ W jaki sposób to ćwiczenie może pomóc ci w procesie legislacyjnym?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Jeśli uznasz to za konieczne, grupa może wybrać, które odpowiedzi 

werbalne będą pokazywane za pomocą gestów (w przypadku, gdy 
otrzymają problematyczne odpowiedzi).

Tytuł:
 To kłamstwo
 (20–30 min)

Cele: pobudzanie kreatywności grupy; ożywienie grupy; 
przygotowanie się do działania; rozwijanie umiejętności improwizacji;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel grupę na pary.
 ■ Każda para decyduje o swojej relacji i kontekście, w którym się 

znajdują; decydują również, kto jest osobą A, a kto B w ich parze.
 ■ Na twój sygnał, przez 5 minut, A zaczyna rozmawiać z B (coś 

istotnego dla ich wybranej relacji i kontekstu); w ciągu tych 5 minut 
B może powiedzieć A (maksymalnie 4 razy): „To jest kłamstwo” i w 
tym momencie A musi przyznać, że było to kłamstwo i kontynuować 
prawdziwą wersję tej historii.

 ■ Po 5 minutach A i B zamieniają się rolami i proces się powtarza.
 ■ Jeśli chcesz, możesz zaprosić niektóre pary na scenę, aby pokazały 

krótki występ przed innymi.
 ■ Przejdź do krótkiej dyskusji
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak wyglądało to ćwiczenie?
 ■ Co było w tym trudne lub łatwe?
 ■ Jakie spostrzeżenia poczyniliście podczas procesu w parach?
 ■ Jak szybko mógłbyś opracować alternatywne prawdziwe historie?
 ■ Co pomogło ci w zachowaniu bardziej naturalnego i szybkiego 

reagowania?
 ■ W jaki sposób to ćwiczenie może ci pomóc w procesie Teatru 

Legislacyjnego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Możesz używać określonych relacji i kontekstów, istotnych dla 

tematu twojej gry; każda para może mieć inną kombinację (relacji 
i kontekstów) i powinna występować przed innymi; dyskusja w 
tym przypadku może także zawierać obserwacje, jak to się wiąże z 
rzeczywistością.
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Tytuł: 
Na szczęście i niestety

 (30-40 min)

Cele: pobudzanie kreatywności grupy; ożywienie grupy; 
przygotowanie się do działania; rozwijanie umiejętności improwizacji;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel grupę na pary.
 ■ Każda para decyduje o swojej relacji i kontekście, w którym się znajdują; 

muszą wybrać problematyczny moment/sytuację (odpowiednią dla 
ich relacji i kontekstu) do omówienia.

 ■ Mają 10 minut na ćwiczenie w swoich parach; podczas rozmowy mogą 
przerywać i „kraść” przebieg rozmowy, mówiąc „na szczęście” i „niestety”, 
gdy uznają to za stosowne i pomocne w osiągnięciu ich celu. Każda osoba 
może użyć tylko jednego z tych słów, aby przerwać ćwiczenie.

 ■ Każda para ma 2 minuty na krótki występ przed innymi jako 
publiczność.

 ■ Przejdź do krótkiej dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak wyglądało to ćwiczenie?
 ■ Co było w tym trudne lub łatwe?
 ■ Jakie spostrzeżenia poczyniliście podczas procesu w parach?
 ■ Jak łatwo było ukraść ciąg rozmów? Czemu?
 ■ Co pomogło ci w zachowaniu bardziej naturalnego i szybkiego 

reagowania?
 ■ W jaki sposób to ćwiczenie może ci pomóc w procesie Teatru 

Legislacyjnego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Alternatywnym słowem inicjującym i zmianą rozmowy mogłoby 

być „TAK, ale…” - dyskusja powinna skupiać się na rozmowie typu 
oskarżony/oskarżyciel.
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Tytuł: 
Wejście i wyjście

 (30 min)

Cele: pobudzenie kreatywności grupy; ożywienie grupy; 
przygotowanie się do działania; rozwijanie umiejętności improwizacji;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel grupę na pary. Jedna osoba to A, a druga to B.
 ■ Na Twój sygnał, osoba A przez 5 minut próbuje wejść na wyznaczone 

miejsce (wybrane przez każdą parę), a B nie pozwala A wejść; nie wolno 
im używać fizycznego dotyku, a jedynie argumentacji werbalnej.

 ■ Po 5 minutach zasygnalizuj parom, aby zmieniły role, ale zamiast 
wchodzić na miejsce, będą z niego wychodzić - więc osoba B chce 
wyjść z określonej przestrzeni, a osoba A go nie wypuszcza.

 ■ Przejdź do krótkiej dyskusji.
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak wyglądało to ćwiczenie? Podziel się jednym słowem.
 ■ Jak się czułeś, gdy chciałeś coś zrobić, a nie pozwolono ci?
 ■ A co z czasem, kiedy musiałeś przeszkodzić drugiej osobie w robieniu 

tego, co ona chciała?
 ■ Jakich strategii użyłeś? Które strategie działały lepiej i zmieniły 

intencje drugiej osoby?
 ■ Jakie argumenty skłoniły Cię do zmiany zdania?
 ■ Czy któryś z was się poddał? Jeśli tak, co sprawiło, że to zrobiłeś?
 ■ Czy potrafisz znaleźć analogię z rzeczywistością?
 ■ W jaki sposób to ćwiczenie może ci pomóc w procesie Teatru 

Legislacyjnego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/ Alternatywa 
ćwiczenia
 ■ Alternatywną wersją jest posiadanie trójek, a nie par - w dowolnej 

kombinacji, która może zapewnić uczestnikom przestrzeń do 
wspierania się nawzajem w argumentacji.

Tytuł: 
Pilna aktywność

 (30-40 min)

Cele: pobudzenie kreatywności grupy; ożywienie grupy; 
przygotowanie się do działania; rozwijanie umiejętności improwizacji;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na pary.
 ■ Każdy uczestnik musi pomyśleć o zadaniu, które ma pokazać, 

przedstawiającym coś naprawdę ważnego, które musi zostać 
wykonane w ciągu 3 minut.
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 ■ Na twój sygnał pierwsza osoba w parze zaczyna pokazywać swoje 
działanie i okazywać pilność i desperację, jaką mają, aby ukończyć 
je w 3 minuty. Druga osoba musi dowiedzieć się, co robi i spróbować 
jej pomóc, aby wykonać czynność w 3 minuty. W tym czasie nie 
rozmawiają.

 ■ Sama akcja nie musi być czymś pilnym - np. mycie naczyń, wymiana 
żarówki itp. - ale to, co dzieje się w 3 minuty, jest tym, co jest ważne. 
Muszą głębiej pomyśleć - co dzieje się po upływie 3 minut - dlaczego 
tak pilne jest ukończenie tego zadania w 3 minuty?

 ■ Daj znać, kiedy miną 3 minuty i daj parom kilka chwil na informację 
zwrotną.

 ■ Zamień role i daj im jeszcze 3 minuty na podobny proces.
 ■ Przejdź do dyskusji z całą grupą.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak wyglądało to ćwiczenie?
 ■ Co się stało w twoich parach? Czy mógłbyś się podzielić?
 ■ Jak łatwo mogłeś dowiedzieć się, jakie było przedstawione działanie?
 ■ A co z aspektem pilności? Co miało się stać za 3 minuty? (Jeśli nie 

zostało to wcześniej wspomniane, obejdź pary i poproś je, aby 
wymienili, co miało się wydarzyć pod koniec czasu)

 ■ Jak pilna była dla Ciebie ta akcja? Co chciałeś zrobić?
 ■ Co sprawiło, że poczułeś, że jest to pilniejsze?
 ■ Które tematy są pilne w społeczeństwie, ale tak nie wyglądają?
 ■ Co może być odpowiednikiem tych 3 minut?
 ■ Jakie powiązania możesz nawiązać z naszym procesem Teatru 

Legislacyjnego?
 ■ Jak możemy przedstawić problemy występujące w naszym spektaklu, 

aby wyraźniej pokazać pilność działania?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Ćwiczenie można wykorzystać do omówienia takich kwestii, jak 

zrównoważony rozwój, zmiana klimatu; degradacja środowiska itp., 
ponieważ można to łatwo powiązać w dyskusji.
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Tytuł:
 Relacje i ukryte intencje 

(30-40 min)

Cele: pobudzenie kreatywności grupy; ożywienie grupy; 
przygotowanie się do działania; rozwijanie umiejętności improwizacji;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na pary.
 ■ Każda para musi wybrać relację, która jest ważna (przyjaciele, 

rodzina, koledzy, romantyczni partnerzy itp.). Każdy uczestnik musi 
indywidualnie zdecydować o konkretnym zamiarze, czego chce od 
drugiej osoby w związku. Intencja obejmuje zachowanie drugiej 
osoby wobec czegoś, czego chce (np. Rodzic i dziecko - dziecko chce 
iść na pokaz i potrzebuje zgody rodzica; najlepsi przyjaciele - jeden 
chce, aby ten drugi zerwał z partnerem itp.) .

 ■ Uczestnicy na zmianę próbują osiągnąć swój zamiar - każda osoba ma 
na to 5 minut. Na ogół ich partnerzy nie chcą się poddać, więc każdy 
uczestnik musi ostrożnie starać się wypełnić swój ukryty plan.

 ■ Na twój sygnał pary zaczynają improwizować. Po 5 minutach pozwól 
ludziom uzyskać informacje zwrotne, a następnie przejdź do drugiej rundy.

 ■ Przejdź do dyskusji.
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak wyglądała ta aktywność?
 ■ Co się stało? Czy każda para może podzielić się swoimi relacjami i 

zamiarami?
 ■ Czy osiągnąłeś swój zamiar? Czemu?
 ■ Czy odkryłeś zamiar swojego partnera? W jaki sposób?
 ■ Czy poddałeś się ich zamiarom? Czemu?
 ■ Co Cię przekonało/nie przekonało? Co pomogło ci się przekonać? 

Albo przekonać drugą osobę?
 ■ Jakie widzisz podobieństwa z prawdziwym życiem?
 ■ Jak często mamy do czynienia z ukrytymi agendami różnych 

podmiotów/osób w społeczeństwie, dotyczącymi naszych zachowań? 
Czy mógłbyś podać kilka przykładów?

 ■ Jak możemy wykorzystać to ćwiczenie do naszego przygotowania w 
procesie Teatru Legislacyjnego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ W ramach adaptacji daj każdej parze relację odpowiednią dla 

twojego procesu, niech każda para wystąpi dla innych i koncentruj 
dyskusję na związkach z rzeczywistością i użytecznością w procesie 
przygotowania. 
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Tytuł: 
Podszywanie się pod kluczowe osoby

 (60 min)

Cele: pobudzenie kreatywności grupy; przygotowanie się do działania; 
rozwijanie umiejętności improwizacji; lepsze zrozumienie kluczowych 
postaci społecznych;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Przygotuj (z wyprzedzeniem) listę kluczowych osób związanych z 

tematem twojej gry: burmistrz, policja, ksiądz, prawnik itp. Zapisz je na 
różnych papierowych kartkach.

 ■ Losowo rozdaj je uczestnikom.
 ■ Na Twój znak poproś uczestników, aby wcielili się w wybrane przez siebie 

postacie i spacerowali po pokoju.
 ■ Kiedy zaklaszczesz mają spotkać się z kimś w pokoju i zacząć z tą osobą 

rozmawiać.
 ■ Po kilku minutach ponownie zaklaszcz i poproś o spotkanie z inną osobą.
 ■ Po kilku rundach wprowadź „gorące krzesło”. Postaw puste krzesło w 

pokoju i na twój znak poproś dowolną osobę, aby na nim usiadła. Musi 
powiedzieć grupie, kim jest, a reszta osób w pokoju może zadawać tej 
osobie dowolne pytania. Muszą odpowiedzieć tak szczerze, jak to tylko 
możliwe, na podstawie charakterystyki osoby, jaką wylosowali. Klaszcz 
co 5 minut i poproś inną osobę, aby usiadła na krześle.

 ■ Gdy wszystkie postacie będą już siedziały na gorącym krześle, przejdź do 
dyskusji. Poproś uczestników, aby wyszli ze swoich ról.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jakie to uczucie podszywać się pod taką osobę?
 ■ Co było trudne, a co łatwe?
 ■ Co zauważyłeś w sposobie, w jaki inni ludzie odgrywali swoje role?
 ■ Co zaobserwowałeś podczas ćwiczenia?
 ■ Jak myślisz, jak daleko od rzeczywistości przedstawiłeś te postacie? 

Jakie masz uwagi na ten temat?
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 ■ Jakie nowe spostrzeżenia na temat tych kluczowych osób uzyskałeś 
dzięki temu ćwiczeniu?

 ■ Jak możemy wykorzystać to ćwiczenie do naszego przedstawienia 
Teatru Legislacyjnego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Jeśli to możliwe, możesz wykonać to ćwiczenie po tym, jak członkowie 

zespołu mieli okazję spotkać się z niektórymi kluczowymi osobami, 
które chcesz przedstawić w sztuce.

 ■ Możesz użyć tego samego ćwiczenia, aby wesprzeć uczestników w wejściu 
w swoje role i przygotować ich do rozpoczęcia odgrywania sztuki.

Tytuł: 
Próba z przeszkodami 

(30-40 min)

Cele: przygotowanie członków grupy do działania; przygotowanie 
grupy do wykonania sztuki; rozwijanie umiejętności improwizacji; refleksja 
nad różnymi przeszkodami, jakie mogą napotkać podczas występu;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Umieść na scenie różne przeszkody fizyczne (przedmioty, meble, 

liny itp.), które powinny być wyzwaniem dla aktorów podczas 
wykonywania swojej roli.

 ■ Zacznij ćwiczyć sztukę scena po scenie. W trakcie gry warto dodać 
dodatkowe przeszkody: głośny hałas, wychodzenie na scenę i 
zakłócanie akcji, łaskotanie aktorów piórami, umieszczanie worków 
z ciężkimi ładunkami na plecach aktorów itp.

 ■ Aktorzy muszą kontynuować i wykonywać swoją rolę bez względu na 
te przeszkody.

 ■ Możesz rozważyć różne próby, a podczas każdej próby dominują inne 
przeszkody.

 ■ Po kilku rundach przejdź do dyskusji.
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Podsumowanie/ Sugestie pytań
 ■ Jak było? Jak udało ci się wykonać swoją część?
 ■ W jakim stopniu przeszkody wpłynęły na wydajność?
 ■ Ile z tego może się wydarzyć w rzeczywistości?
 ■ Co mogą reprezentować te przeszkody?
 ■ A co z przeszkodami, jakie napotyka uciśniona osoba? 
 ■ Jakie masz refleksje?
 ■ Czego z tego ćwiczenia możesz użyć podczas występu z publicznością?
 ■ Co może pomóc ci być bardziej przygotowanym i gotowym do 

stawienia czoła różnego rodzaju przeszkodom podczas gry?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Alternatywą jest próba bez słów, ale z zachowaniem wszystkich ruchów, 

gestów i mimiki, przy jednoczesnym pokonywaniu przeszkód.
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Krytyczne refleksje

Tytuł: 
Gdzie stoisz?

 (60 min)

Cele: wyrażanie opinii na temat trudnych stwierdzeń; rozwijanie 
krytycznego myślenia; zachęcanie uczestników do refleksji nad 
własnymi opiniami i reakcjami na różne opinie; rozwijanie umiejętności 
debatowania.

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Przedstaw ćwiczenie jako dyskusję lub okazję do wyrażenia opinii 

na temat różnych stwierdzeń, co do których ludzie mają na ogół 
spolaryzowane opinie. Jest to ćwiczenie, które ma na celu zbadanie, 
jakie stanowisko zajmujemy w odniesieniu do niektórych, między 
innymi, kontrowersyjnych punktów.

 ■ Podziel pokój na dwie strony - obszary naprzeciw siebie; na tych 
ścianach powinny być widoczne dwa znaki: ZGADZAM SIĘ na 
jednym, a na drugim NIE ZGADZAM. Przeczytaj na głos kilka 
wypowiedzi (które również można zapisać na dużym papierze, aby 
każdy mógł je zobaczyć podczas dyskusji).
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 ■ Powiedz grupie: „W zależności od tego, jak bardzo zgadzasz się lub 
nie zgadzasz ze stwierdzeniem, musisz stanąć w pobliżu określonej 
ściany. Nie ma drogi pośredniej, albo się zgadzasz, albo nie ”.

 ■ Po ustawieniu się uczestników poproś ludzi z obu stron o wyrażenie 
swoich punktów widzenia/argumentów na rzecz wybranej strony. Jeśli 
ktoś, słuchając różnych punktów widzenia, czuje, że zmienił zdanie, 
może swobodnie przejść na drugą stronę.

 ■ Musisz użyć zdań dostosowanych do tematu i 

Wskazówki dotyczące tworzenia dobrego zestawu zdań
 ■ Wymień (mniej lub bardziej) kontrowersyjne kwestie, o których 

możesz pomyśleć, dotyczące określonego tematu;
 ■ Wypisz dylematy, o których mogłeś pomyśleć lub które są omawiane 

w przestrzeni publicznej, wokół tematu;
 ■ Wypisz typowe pytania dotyczące tematu;
 ■ Połącz te listy, kompilując i scalając problemy, jeśli są one bardzo 

zbliżone lub podobne. Niektóre z nich mogą być już sformułowane 
jako zdanie, którego można użyć w samym ćwiczeniu;

 ■ Przekształć te aspekty lub zdania w materiał do ćwiczenia. 
Potrzebujesz maksymalnie 10 zdań, sformułowanych raczej niejasno i 
prowokujących do myślenia. Zobacz przykłady poniżej, użyj ich, jeśli 
uważasz je za atrakcyjne, albo opracuj własne, dotyczące innych lub 
nawet tych samych tematów;

 ■ Samodzielnie przemyślcie rozsądne argumenty dla obu stron, jeśli ich nie 
znajdziecie, może to oznaczać, że grupa również nie zostanie podzielona 
pod kontem różnych opinii. Ta burza mózgów pomoże ci również 
podczas dyskusji, jeśli będziesz potrzebować więcej argumentów.

 ■ Oto kilka przykładów, które wykorzystaliśmy w naszych projektach. Te 
przykłady mają na celu pokazanie, jakie zdania należy opracować na twój 
konkretny temat.

 ◆ System, w którym żyjemy, jest odzwierciedleniem ludzi, którzy go stworzyli.
 ◆ Jesteśmy odpowiedzialni za rodzaj systemu, który rządzi naszym 

społeczeństwem.
 ◆ Wielka zmiana w naszej społeczności ma miejsce tylko wtedy, gdy 

kluczowi aktorzy chcą coś zrobić.
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 ◆ Państwo ma więcej praw do dzieci niż rodzice.
 ◆ Głosowanie powinno być obowiązkowe.
 ◆ Nasze społeczeństwo zmienia się na gorsze w ostatnich latach.
 ◆ Decydenci bardziej słuchają obcych rządów niż własnych 

obywateli.
 ◆ Protesty są skuteczniejsze w ostrzeganiu władz niż w bezpośredniej 

dyskusji z nimi.
 ◆ Asystowana eutanazja to akt moralny.
 ◆ Decydenci mają mniejszą władzę, niż nam się wydaje.
 ◆ Legalność działania nie czyni go moralnym/etycznym.
 ◆ Za jakąkolwiek decyzję odpowiada instytucja, a nie osoba, która 

ją podjęła.
 ◆ Dla naszych decydentów pieniądze są ważniejsze niż ludzie.
 ◆ Mając odpowiednie argumenty, możemy wprowadzić każdy 

temat do porządku dziennego decydentów.
 ◆ Aspekty społeczno-kulturowe są silniejsze niż system legislacyjny.
 ◆ System zmienia się zbyt wolno.
 ◆ Aby osiągnąć nasze cele, można współpracować z niewygodnymi 

osobami.
 ◆ Osoby na stanowiskach władzy mogą działać w dobrej wierze ale 

to nie wystarczy.
 ◆ Prawdziwi aktorzy władzy w naszym społeczeństwie nie są 

widoczni.
 ◆ Każdy ma swój osobisty (samolubny) plan.
 ◆ Prawo traktuje wszystkich jednakowo.
 ◆ Jeśli chcesz chronić zdrowie publiczne, musisz do pewnego 

stopnia zagrozić demokracji.
 ◆ Każdy może zajść daleko w życiu, jeśli ciężko na to pracuje lub z 

odpowiednim nastawieniem.
 ◆ Powinniśmy przestrzegać wszystkich przepisów obowiązujących 

w naszych krajach.
 ◆ Racjonalne argumenty nie zmieniają opinii ludzi.
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Podsumowanie/Sugestie pytań:
• Jak się czułeś podczas tej aktywności?
• Jak wyglądała ta aktywność?
• Jak łatwo było ci kwestionować lub znajdować argumenty, aby 

odpowiedzieć drugiej stronie?
• Czy jest jakiś problem, który chcesz omówić?
• Który aspekt tego ćwiczenia możesz wykorzystać w naszym procesie 

w Teatrze Legislacyjnym?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Zwykle zaleca się pozostawienie maksymalnie 10 minut na debatę przy 

każdym zdaniu. Po tym czasie debaty stają się męczące i powtarzalne. 
Zachęcaj każdą stronę do przedstawienia nowych argumentów i nie 
powtarzania tego, co już zostało powiedziane.

 ■ Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w trakcie zajęć część osób 
zdominuje dyskusję, zwłaszcza te bardzo pewne siebie i szczere, 
dlatego warto zachęcać do zabrania głosu tych, którzy mniej mówią
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Tytuł:
 Dylematy 

(90min)
 

Cele: głębsza refleksja nad dylematami etycznymi i moralnymi, jakie 
stwarzają różne wybory; krytyczne przemyślenie dylematów stojących 
za wyborami i decyzjami politycznymi; lepsze zrozumienie złożonego 
systemu rządzącego naszym społeczeństwem; rozwijanie bardziej 
zniuansowanej perspektywy procesu podejmowania decyzji; rozwijanie 
umiejętności analitycznych; 

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel uczestników na 3 grupy. Każda grupa otrzymuje dylemat 

moralny. (Zobacz zalecenia)
 ■ Aby można było uznać je za dylemat, w każdym konkretnym przypadku 

istnieje symetria opcji, co oznacza brak wyższości jakiejkolwiek opcji, 
co generuje nierozwiązywalny konflikt moralny, ponieważ nie ma 
powodów, które popierałyby jedną opcję bardziej niż inną. Kolejnym 
elementem dylematu jest moralna natura konfliktu powodującego 
symetrię opcji i wyrządzającego zło moralne niezależnie od tego, która 
z nich zostanie wybrana. Jest to o tyle istotne, że stawia omawiane 
sytuacje jako dylematy moralne, a nie tylko trudne wybory.
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 ■ Zadaniem uczestników jest analiza dylematu i wyodrębnienie 
wszystkich zagadnień wyłaniających się z konkretnego przypadku; 
dlaczego jest to dylemat, jakie wybory ma dana osoba, jakich 
informacji brakuje lub są one niezbędne do podjęcia decyzji; co może 
wpłynąć na decyzję; jaką decyzję podejmie itp.

 ■ Uczestnicy powinni również zastanowić się, czy podobny dylemat mogą 
zostać podniesione przez osoby sprawujące władzę, a jeśli tak, spróbować 
wskazać konkretne przykłady. Grupa ma 30 minut na to zadanie.

 ■ Każda grupa prezentuje swoją pracę. Inne grupy mogą zadawać 
wyjaśniające pytania i dzielić się własnymi poglądami i opiniami na 
temat tego konkretnego dylematu.

 ■ Po tym, jak grupa podzieliła się swoją pracą, przejdź do dyskusji.  

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ O czym teraz myślisz?
 ■ Jak wyglądała ta aktywność?
 ■ Jak trudno było przeanalizować otrzymany dylemat?
 ■ Co myślisz o innych dylematach?
 ■ Czy zdarzyło Ci się mieć dylematy moralne? Czy mógłbyś podać nam 

kilka przykładów?
 ■ Jakie przykłady znalazłeś dotyczące ludzi na stanowiskach władzy?
 ■ Co o nich sądzisz?
 ■ Jak myślisz, jakich innych dylematów mogą doświadczyć osoby na 

stanowiskach władzy? Czy mógłbyś podać kilka przykładów?
 ■ Dlaczego tak się może stać? Jakie są przyczyny takich zmagań?
 ■ Co powinni zrobić?
 ■ Jakich kryteriów powinni używać przy tak trudnym podejmowaniu 

decyzji?
 ■ Czy kryteria te mogą być sprawiedliwe w stosunku do wszystkich 

osób, na które decyzja ta ma bezpośredni lub pośredni wpływ?
 ■ W jakim stopniu wartość jest powiązana lub nadana którymkolwiek 

z tych kryteriów?
 ■ Kto decyduje, które wartości powinny być ważniejsze dla decydentów?
 ■ Jak powinni ustalać priorytety?
 ■ Czy mogą używać dowolnego obiektywnego systemu?
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 ■ Jakie masz inne spostrzeżenia na temat rzeczy, o których rozmawialiśmy?
 ■ Jak możesz wykorzystać tę dyskusję w naszym procesie z Teatrem 

Legislacyjnym?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ To ćwiczenie jest bardziej odpowiednie dla grup, które już 

zaangażowały się w krytyczną rozmowę na temat kwestii moralnych i 
etycznych, aby móc zgłębić kwestie poruszane w tym działaniu.

 ■ Do ćwiczenia możesz wykorzystać poniższe dylematy. Pochodzą one 
z książki „The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics”.

Dylemat tramwajarza
Człowiek jest kierowcą wykolejonego tramwaju, którym może kierować tylko z 

jednego wąskiego toru na drugi; pięciu mężczyzn pracuje na jednym torze, a jeden 
na drugim; bez względu na to, na który wjedzie,  ktoś zostanie zabity.

W omawianej sytuacji tabor wymyka się spod kontroli maszynisty i nabiera 
prędkości. Jedyne, co kierowca może zrobić, to zmienić punkt i zdecydować, którą 
ścieżką będzie kontynuował. Na jednej z dwóch możliwych ścieżek znajduje się 
grupa pięciu robotników, a na drugiej tylko jedna osoba. Pewne jest, że wszyscy na 
torze wybranym przez wózek zginą w wyniku kolizji. Co powinien zrobić kierowca?

Pytania/problemy wspierające pracę grupową (można podać 
opcjonalnie)

Ten dylemat stał się przedmiotem niezliczonych interpretacji, mających 
na celu zarówno udowodnienie, że kierowca kieruje pojazd na tor, na 
którym jest tylko jedna osoba, oszczędzając tym samym pięć osób, jak i tych 
skupionych na wątpliwościach, że takie rozwiązanie oznaczałoby poświęcenie 
niewinnej osoby i niedopuszczalną kalkulację wartości życia ludzkiego.

Doktryna podwójnego skutku głosi, że jeśli nasze działanie jest 
zorientowane na dobro, a okoliczności pośrednio również szkodzą, to nie 
ma podstaw do negatywnej oceny moralnej. Winę można by przypisać tylko 
wtedy, gdyby ten zły efekt był spowodowany bezpośrednim zamiarami. To 
wyjaśnia, dlaczego pozwalamy kierowcy na zmianę toru - chce uratować 
pięć osób, czego niezamierzonym - ale dającym się przewidzieć - skutkiem 
jest śmierć jednej osoby. Powyższe rozróżnienie można wyrazić oddzielając 
sytuacje zabijania i pozwalania na śmierć.
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Podobnie jest z chirurgiem, który staje przed dylematem, czy uratować 
kilku pacjentów przeszczepiając organy od jednej osoby, którą musiałby w 
tym celu zabić.

Dylemat Heinza
Kobieta była bliska śmierci z powodu szczególnego rodzaju raka. Był jeden lek, 

który według lekarzy mógłby ją uratować. Była to forma radu, którą niedawno 
odkrył aptekarz w tym samym mieście. Lek był drogi w produkcji, ale aptekarz 
naliczał dziesięciokrotnie więcej, niż kosztowało go wyprodukowanie leku. Zapłacił 
200 euro za rad i zażądał 2000 euro za małą dawkę leku. Mąż chorej kobiety, 
Heinz, poszedł do każdego, kogo znał, aby pożyczyć pieniądze, ale mógł zebrać 
tylko około 1000 euro, czyli połowę tego ile kosztował lek. Powiedział aptekarzowi, 
że jego żona umiera i poprosił go, aby sprzedał go taniej lub pozwolił mu zapłacić 
później. Ale aptekarz powiedział: „Nie, odkryłem lek i zamierzam na nim zarobić”. 
Więc Heinz był zdesperowany i włamał się do sklepu mężczyzny, aby ukraść lek dla 
swojej żony. Czy mąż powinien to zrobić?

Pytania/problemy wspierające pracę grupową (opcjonalnie)
Czy obowiązkiem męża jest kradzież leku dla żony, jeśli nie może go 
zdobyć w inny sposób? Czy zrobiłby to dobry mąż? Czy aptekarz miał 
prawo pobierać tak wysoką opłatę, skoro nie istniało prawo faktycznie 
ustalające limit ceny? Czemu? Jeśli mąż nie czuje bliskości lub uczucia 
wobec żony, czy nadal powinien kraść lek? Czemu? Przypuśćmy, że to 
nie żona Heinza umierała na raka, ale był to najlepszy przyjaciel Heinza. 
Jego przyjaciel nie miał pieniędzy, a w jego rodzinie nie było nikogo, kto 
chciałby ukraść lek. Czy w takim przypadku Heinz powinien ukraść lek 
dla swojego przyjaciela? Czemu? Pytania te pokazują złożoność sytuacji i 
trudność wynikającą ze wspomnianego konfliktu wartości.

Dylemat Zofii 
(aka „Wybór Zofii”)

W powieści „Wybór Zofii” W. Styrona bohaterka Zofia - matka dwojga dzieci, 
Johna i Evy, zostaje wysłana do obozu Auschwitz. Podczas selekcji na wejściu 
lekarz SS stawia przed Zofią następujący wybór: „Możesz zatrzymać jedno ze 
swoich dzieci” - powtórzył. „Drugie zginie. Które z nich zatrzymasz? ” „Pospiesz 
się i wybierz. Wybierz, cholera, albo zginą oboje. Szybko!”
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Pytania/kwestie wspierające pracę grupową (opcjonalnie)
Obowiązki matki wobec każdego z jej dzieci są identyczne i nie 

ma podstaw, by je różnicować. Gdyby wymyśliła jakieś pozamoralne 
argumenty, byłby to rodzaj racjonalizacji, która nie opierałaby się na 
naprawdę istniejących powodach. Ani też, fakt, że oboje dzieci umrą, 
jeśli Sophie powstrzyma się od wyboru, nie dostarcza uzasadnienia 
wyboru, a zatem dylemat nie jest rozwiązany. Istota tego polega na tym, 
że okoliczności zmuszają ją do poświęcenia jednego ze swoich dzieci. 
Można powiedzieć, że dokonując wyboru - z pozoru koniecznego - gra w 
grę, której nie może wygrać. 

To nie jej czyn powoduje śmierć jej dziecka lub dzieci, ale działanie 
szantażującego sprawcy. Autor wskazuje, że na tym właśnie polega szantaż 
- próba przypisania ofierze odpowiedzialności za działania sprawcy. 
Jest to zawsze forma przemocy odwołująca się do strachu ofiary przed 
określonymi konsekwencjami. Opiera się jednak na fałszywym przypisaniu 
odpowiedzialności; w efekcie nie należy oceniać postępowania kogoś, 
kto uległ szantażowi, ponieważ oznaczałoby to akceptację tego fałszu. 
Podobny mechanizm stosuje się w operacjach z udziałem zakładników.
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Tytuł: 
Paradoks zasad 

(90 min)

Cele: rozwinięcie krytycznego myślenia w zakresie podejmowania 
decyzji politycznych; głębsze zrozumienie różnych warstw i niuansów 
złożonego systemu politycznego i prawnego; zastanowienie się nad 
konsekwencjami różnych paradoksów dla procesu Teatru Legislacyjnego;

Szczegóły i opis czynności:
To ćwiczenie można wykonać, koncentrując się na różnych aspektach - zobacz 

zalecenia dotyczące opcji, których możesz użyć. Poniższy opis przedstawia ogólną 
formę, którą można zastosować do dowolnie wybranej opcji
 ■ Krótko wyjaśnij grupie, że ćwiczenie polega na paradoksie polityki. 

Sesja poświęcona jest niektórym obszarom, w których aktorzy 
polityczni konkurują ze sobą, aby zdefiniować problemy polityczne i 
reakcje polityki publicznej, oraz jak można to zrobić na przeciwstawne 
sposoby.

 ■ Podziel uczestników na 4-osobowe grupy.
 ■ W każdej grupie rozdaj broszury dotyczące zagadnienia, na którym 

chcesz skoncentrować dyskusję.
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 ■ Grupa ma 30 minut na zrozumienie przedstawionego aspektu polityki 
(mogą przeszukać i przeczytać dodatkowe materiały) oraz znaleźć 
przykłady ilustrujące ten specyficzny paradoks w ich społeczności/
społeczeństwie.

 ■ Przykłady mogą być hipotetyczne, oparte na znanym kontekście lub 
rzeczywiste, jeśli potrafią je zidentyfikować. W celach ilustracyjnych 
mogą również podać przykłady z innych krajów.

 ■ Każda grupa powinna podać co najmniej 3 przykłady.
 ■ Po 30 minutach poproś grupy o przedstawienie swoich spostrzeżeń i 

wyjaśnienie ich reszcie grupy.
 ■ Po przedstawieniu się wszystkich grup przejdź do dyskusji

Podsumowanie/Sugestie pytań
powinny być dostosowane do konkretnego problemu, którym poruszyłeś się na sesji

 ■ Jakie są Twoje myśli/refleksje w tej chwili?
 ■ Jaki był najbardziej interesujący aspekt, który usłyszałeś dzisiaj?
 ■ Co cię dziwi? Czemu?
 ■ Czy te przykłady odzwierciedlają nasz system?
 ■ Jakie są konsekwencje niektórych decyzji, o których wspomniałeś?
 ■ Kto zyskuje, a kto traci?
 ■ Jakie jest Twoje stanowisko wobec takich paradoksów?
 ■ Czy możesz wskazać inne rodzaje paradoksów w naszym społeczeństwie?
 ■ Dlaczego istnieją takie paradoksy?
 ■ Co to oznacza dla nas jako praktyków Teatru Legislacyjnego?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ To ćwiczenie jest oparte na artykule „Paradoks polityki - sztuka 

podejmowania decyzji politycznych” autorstwa Deborah Stone. Aby 
uzyskać bardziej kompleksowe zrozumienie zagadnień podkreślonych 
w tym ćwiczeniu, pomocne jest zapoznanie się z całym materiałem. 
Autorka opisuje sposoby, w jakie aktorzy polityczni konkurują w 
definiowaniu problemów politycznych i reakcji polityki publicznej. 
„Paradoks” polega na tym, że możliwe jest zdefiniowanie tych samych 
praw na przeciwstawne sposoby. Dwie sprzeczne interpretacje 
nie mogą być jednocześnie prawdziwe. Paradoks to właśnie taka 
niemożliwa sytuacja, a życie polityczne jest ich pełne.
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 ■ Żadne z kryteriów definiowania konkretnego obszaru polityki 
nie oferuje prostego rozwiązania. Każdy z nich zawiera 
niejednoznaczności i problemy interpretacyjne, które czynią je 
przedmiotem walk politycznych. Zamiast udzielać jednej odpowiedzi 
na problem polityczny, ogólne definicje stanowią pole bitwy dla 
bardziej szczegółowych walk.

 ■ Poniżej znajdziesz wybór zagadnień, które możesz wykorzystać 
podczas sesji. Wspomnieliśmy o głównym temacie, głównych 
kwestiach poruszanych w tym temacie, a także głównych pytaniach 
i źródłach sprzeczności w tych konkretnych obszarach polityki. 
Uczestnicy powinni wykorzystać te kwestie, aby wymyślić przykłady 
ukazujące sprzeczności.

Równość

Wymiary równości: najbardziej znana definicja nauk politycznych mówi, że 
jest to „kto, co, kiedy i jak dostaje”.

Dystrybucje - są w centrum kontrowersji związanych z polityką publiczną. 
Ważne jest, aby od samego początku pamiętać, że sprawiedliwość jest celem dla 
wszystkich stron w dystrybucji niezależnie od problemu.

Paradoks w problemach z dystrybucją: „Aby usprawiedliwić dystrybucję 
dochodów, konieczne jest wykazanie, że jednostki w jakiś sposób nie mają 
słusznego tytułu do dochodu, który zarobiły”. Z drugiej strony równość w 
dystrybucji pewnych kluczowych zasobów jest uważana za normę, a odstępstwa 
od równości muszą być uzasadnione innymi celami społecznymi ”.

Równość może w rzeczywistości oznaczać każdą równość; równe 
traktowanie może wymagać nierównego traktowania: a ten sam rozkład może 
być postrzegany jako równy lub nierówny, w zależności od punktu widzenia.

Pytania
• Które grupy powinny zostać uwzględnione, jak ocenić zasługi, jak 

zidentyfikować kluczowe grupy społeczne, czy powinniśmy uszeregować 
populacje w grupach społecznych, jak zdefiniować potrzeby i uwzględnić 
różne osoby przypisujące różne wartości dobru lub usłudze;

• Jakiej metody dystrybucji użyć (konkurs, loteria, wybory);
• Jak zrównoważyć interwencje indywidualne, wspólnotowe i państwowe.
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Wolność
“Ludzie powinni mieć swobodę robienia tego, co chcą, chyba że ich działalność 

szkodzi innym”.

Paradoksy pojawiają się, gdy próbujemy zdefiniować, co szkodzi
Szkody materialne: sklasyfikowane jako przykłady obrażeń ciała, utraty 

dochodu, utraty wartości mienia, wyższych podatków
Uszkodzenia związane z udogodnieniami: estetyczne, środowiskowe, jakość 

życia (antena satelitarna, głośna muzyka, palenie w miejscach publicznych)
Uszkodzenia emocjonalne i fizyczne: stres, utrata poczucia własnej 

wartości, lęk, depresja
Duchowe i werbalne krzywdy: zachowanie obrażające przekonania 

religijne lub moralne
Kumulacja szkód: czynności, które są szkodliwe tylko wtedy, gdy robi 

je wiele osób (usuwanie odpadów, usuwanie ścieków, nieprzestrzeganie 
przepisów dotyczących recyklingu)

Pytania
• Jakie szkody dla społeczności, organizacji, grup powinny 

spowodować ograniczenia wolności? Jakie są skutki dla zdolności do 
funkcjonowania jako społeczność?

•  A co ze szkodami wyrządzonymi grupie przez jednego z jej członków? 
Na przykład wyrzucenie z pracy ze względu na płeć, rasę i wiek jest 
czymś więcej niż tylko utratą pracy.

• Szkodzi społeczeństwu lub społeczności zaniedbaniem jednostki w 
podejmowaniu pomocnych działań, „Bycie dobrym Samarytaninem”?

• Czyją wolność należy ograniczyć lub zdefiniować?
• Kiedy działalność kilku różnych grup, organizacji przyczynia się do 

wyrządzania szkód? Kto powinien ponieść ciężar zmian?
• Kiedy „aktorzy korporacyjni” wyrządzają krzywdę, czy ich działania należy 

powstrzymać? W jaki sposób? Kościoły, franczyzy i partie polityczne to 
podmioty korporacyjne, z którymi ludzie są związani z wyboru. W ramach 
tych grup istnieją paradoksy dotyczące decyzji dotyczących warunków 
pracy, datków na cele charytatywne i kapitału społecznego.
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Problem - symbole używane do zdefiniowania problemu
(możesz wykorzystać ten aspekt do analizy treści multimedialnych)

Słowa są używane do przedstawiania rzeczy, czasami w celu 
wyjaśnienia, jak działa świat.

Opowieści narracyjne - opis problemu przełożony na przypowieść lub 
opowieść, dzięki czemu ludzie mają odniesienie do ... używanego jako 
narzędzie odwołujące się do odbiorców.

Rodzaje opowieści
Historie upadku
Historie kontroli

Spisek
Winienie ofiary

Synekdocha - weź niewielką część problemu, aby przedstawić całość, 
starając się przedstawić zakres, aby był łatwiejszy do zarządzania. Ludzie 
patrzą na rzeczy  wąskotorowo (np. horror - niezwykły przypadek służy 
do opisania całej populacji w celu przejęcia kontroli)
Metafora - podobieństwo do czegoś innego, typowe skojarzenia w polityce 
- organizmy, prawa przyrody, maszyny, narzędzia, pojemniki, choroby i 
wojna.
Wieloznaczność - zdolność wypowiedzi, wydarzeń i doświadczeń, które 
mają więcej niż jedno znaczenie. To „klej” polityki; pozwala ludziom 
uzgadniać prawa i zasady, ponieważ mogą interpretować słowa na różne 
sposoby (z różnymi znaczeniami).
Mające więcej niż jedno znaczenie: „Czytanie między wierszami”
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Problemy - strategie numeryczne w definicji problemu

• Ludzie reagują na liczenie lub mierzenie i starają się „dobrze wyglądać” 
na miarce.

• Proces liczenia sprawia, że ludzie bardziej go zauważają, a prowadzenie 
dokumentacji stymuluje raportowanie.

• Liczenie może być wykorzystywane do stymulowania społecznych 
żądań zmian.

• Kiedy pomiar jest wyraźnie używany do oceny wyników, oceniane 
osoby próbują manipulować swoimi „wynikami”.

• Władza mierzenia to władza kontrolowania. Miernicy mają dużą 
swobodę w wyborze tego, co i jak mierzyć.

• Pomiar tworzy sojusze między mierzonymi.
• Liczby nie mówią same za siebie, a ludzie próbują kontrolować, jak 

inni będą interpretować liczby.

Przyczyny problemów

Argues who or what is to blame, product of natural causes or humans? 
Nieumyślna przyczyna - powszechna interpretacja ubóstwa, 

niedożywienia i ignorancji na temat chorób (np. Wyciek ropy; warunki 
pośrednie; nieprzewidziane skutki uboczne; ignorancja, której można 
uniknąć; nieostrożność; zaniedbanie itp.)

Przypadkowa przyczyna - wszystko, co nasza kultura rozumie jako 
należące do sfery losu (np. Samochód, który wymyka się spod kontroli; 
natura; pogoda; trzęsienia ziemi; maszyny, które zawiodły itp.)

Celowa przyczyna - ucisk; spiski, które działają; programy, które 
działają zgodnie z przeznaczeniem, ale powodują szkody

Przyczyna mechaniczna - czynniki interweniujące; ludzie poddani praniu 
mózgu; maszyny, które działają zgodnie z przeznaczeniem, ale powodują szkody

Złożone systemy - gdy systemy społeczne są zbyt złożone, niepowodzenie 
jest nieuniknione

Instytucjonalne - zakorzenione od dawna wzorce zachowań
Historyczne - podobne do instytucjonalnego, ale z czasem ma tendencję do 

reprodukcji
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Zachęty

Są motywatorami do zmiany zachowania ludzi.
Pozytywne zachęty - zachęty lub nagrody.
Negatywne zachęty - sankcje lub kary

• Istnieją trzy części związane z zachętami: pierwsza to dawca zachęty, 
druga to odbiorca/cel, a trzecia to faktyczna zachęta. Osioł i marchewka 
ilustrują, jak działają zachęty.

• Ludzie chcą jak najłatwiej osiągać swoje cele. Zachęty wpływają na 
postęp ludzi w realizacji ich celów.

• Aby zachęty były skuteczne, osoba poszkodowana musi dbać o koszty 
i korzyści oraz być gotowa do dostosowania zachowania. Zachęty, 
które pojawiają się daleko w przyszłości, mają mniejszy skutek niż te 
natychmiastowe.

• Pozytywne zachęty mogą tworzyć sojusze i tworzyć ducha dobrej 
woli, obie strony muszą coś dać.

• Negatywne zachęty mogą podzielić dwie strony i wywołać urazę.
• Sankcje nie muszą nic dawać - skuteczne groźby są darmowe - potężni 

dostają coś za nic.
• Systemy motywacyjne działają, wykorzystując słabość celów, a nie 

wzmacniając je. Jest najskuteczniejszy, gdy cel jest w potrzebie.
• Zachęty próbują ująć indywidualne motywy i cele społeczności na tej 

samej stronie.
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Proste/ szybkie ćwiczenia
 

Przykłady te można wykorzystać jako tematyczne energizery lub 
do bardziej złożonej dyskusji na temat poruszanych zagadnień. 

W naszych wyjaśnieniach zasugerowaliśmy pytania, których można 
użyć w przypadku bardziej złożonej wersji.
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Tytuł: 
Grupy zainteresowań

 (10/40 min)

Cele: pobudzenie grupy; zrozumienie pojęcia „grup interesu”; 
zastanowienie się nad grupami i ich własnymi interesami; badanie 
wpływu różnych grup interesu na społeczeństwo;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Poproś uczestników, aby chodzili po sali w ciszy.
 ■ Na twój sygnał, kiedy wspominasz o określonej charakterystyce, 

muszą się oni zgrupować według tej specyficznej cechy i kontynuować 
chodzenie z tą grupą.

 ■ Cechy wymienione w pierwszej fazie (która jest fazą energizera) 
należy wymienić w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć grupę, np.: 
idź razem z osobami o tym samym kolorze oczu, typie ubioru, płci, 
wieku, wykształceniu, religii, narodowości, pracy itp. Daj kilka sekund 
na każdą cechę i wspomnij o nowej.

 ■ W drugiej fazie wspomniane kwestie są bardziej złożone, identyfikacja 
grup może zająć więcej czasu, niektórzy mogą nie znaleźć grupy lub 
być niezdecydowani. Kwestie, na które możesz się powołać, mogą mieć 
różne poziomy wrażliwości i powinny być wybrane odpowiednio do 
grupy i tematu, z którym pracujesz: te same pasje/hobby, ulubiona 
postać polityczna, partia polityczna, czytanie mediów, troska o lokalną 
społeczność, przeszła lub obecna choroba, orientacja seksualna, 
aktywizm, troska o środowisko itp.

 ■ Daj grupom kilka minut na zebranie się wokół każdej cechy i spacer. 
Bądź stanowczy w kwestii czasu, aby ludzie nie angażowali się w 
skomplikowane dyskusje na temat swojej pracy lub zainteresowań. 
Skorzystaj z co najmniej 5 różnych zagadnień, a następnie przejdź do 
dyskusji.
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Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jakie są Twoje wrażenia z tej aktywności?
 ■ Jak łatwo było znaleźć swoją grupę?
 ■ Co było trudne?
 ■ Co cię zaskoczyło w tym procesie?
 ■ Czy zawsze znalazłeś grupę?
 ■ Czy zawsze czułeś, że należysz do grupy? Czemu?
 ■ Do ilu grup interesów należysz w swoim życiu?
 ■ Czy masz jakieś sprzeczne interesy?
 ■ Jak sobie z nimi radzisz?
 ■ Jakie grupy interesów zauważyłeś w społeczeństwie? (Grupy, które 

mają wspólne interesy i są głośne, obecne w przestrzeni publicznej na 
ten temat)

 ■ Czy możesz podać przykład ze struktur państwowych i 
niepaństwowych?

 ■ Czy mógłbyś podać przykłady wpływowych grup (które mają wpływ 
na opinię publiczną lub program polityczny)?

 ■ Jakie kwestie Cię interesują, ale dla których nie ma silnych grup 
wsparcia?

 ■ Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje?
 ■ Jak możemy wykorzystać takie grupy w naszych działaniach z Teatrem 

Legislacyjnym?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Przeszukaj z wyprzedzeniem i przygotuj listę widocznych i 

wpływowych grup zainteresowań, z której możesz skorzystać w 
dyskusji lub nawet podczas bardziej rozbudowanej sesji studium 
przypadku.

 ■ Jeśli są członkowie grupy, którzy nie znajdują żadnej grupy, w drugiej 
części ćwiczenia użyj bardziej ogólnej charakterystyki jako końcowego 
przykładu; zbadaj tę sytuację w dyskusji
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Tytuł:
 Równa przestrzeń

 (10/30 min)

Cele: pobudzenie grupy; rozwijanie więzi między członkami grupy; 
rozwijanie świadomości grupowej; zastanowienie się nad przestrzenią, 
jaką zajmujemy w społeczeństwie; głębsze zrozumienie braku równowagi 
między różnymi aktorami w naszym społeczeństwie.

Szczegóły i opis czynności
 ■ Poproś uczestników, aby chodzili po pomieszczeniu w ciszy.
 ■ Od czasu do czasu wskaż grupie różne działania:

 ◆ Podczas spaceru upewnij się, że wypełniasz całą przestrzeń
 ◆ Chodź i zachowuj równą odległość między sobą
 ◆ Chodź i zachowuj równą odległość z 4 innymi osobami
 ◆ Spaceruj bez wolnej przestrzeni między sobą
 ◆ Używaj innej trasy za każdym razem, gdy idziesz
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 ■ Zostaw około 20 sekund na każdą instrukcję i zmień na inną. Możesz 
powtórzyć niektóre z nich.

 ■ Od czasu do czasu powiedz FREEZE, a grupa musi się zatrzymać tam, 
gdzie jest. Na tym etapie sprawdź z nimi, czy naprawdę przestrzegają 
danego wymagania. Odblokuj grupę i kontynuuj.

 ■ To wystarcza jako energizer.
 ■ W przypadku bardziej rozbudowanej wersji skoncentruj się na 

instrukcji zachowania równej odległości między członkami grupy. 
Możesz powtórzyć tę instrukcję w mniejszej powierzchni lub większej; 
zachować daną zasadę dłużej, nawet kilka minut; itp.

 ■ Po około 10 minutach przejdź do części dyskusyjnej.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jak łatwo było postępować zgodnie z instrukcjami? Co było trudne i dlaczego?
 ■ Co pomogło tobie lub grupie w wypełnieniu zadania?
 ■ Jak długo mogłeś chodzić i zachowywać taką samą odległość?
 ■ Co było wspierające, a co negatywne?
 ■ Co znajduje odzwierciedlenie w tym ćwiczeniu w kontekście 

społeczeństwa?
 ■ Jak zrównoważona jest obecność różnych aktorów w społeczeństwie?
 ■ W jaki sposób ludzie lub różni aktorzy społeczni mogą być siebie 

nawzajem świadomi i zapewnić wszystkim równą przestrzeń?
 ■ Czy równa przestrzeń oznacza sprawiedliwą przestrzeń?
 ■ Jakie spostrzeżenia na swój temat masz w społeczeństwie?
 ■ Co chciałbyś zmienić w sobie lub co w społeczeństwie chciałbyś 

zobaczyć inaczej?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ W przypadku grup, które pracują razem dłużej, możesz zastosować 

bardziej złożone wymagania, takie jak: chodzenie jako atomy po 4/5 
osób (z równą przestrzenią między sobą), a także z równą przestrzenią 
między wszystkimi atomami. W dyskusji możesz więc skupić się na 
wielowarstwowych strukturach społecznych i na tym, jak trudno jest 
zachować między nimi spójność..



239  

Tytuł:
(Nie) Chcę widzieć

 (5/30 min)

Cele: zwiększenie poziomu energii w grupie; refleksja nad problemami 
społecznymi; rozwijanie krytycznego myślenia dotyczącego sposobu, w 
jaki problemy wpływają lub nie wpływają na członków społeczności;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Poproś uczestników, aby mentalnie wybrali 3 inne osoby z sali. Osoba 

A to ktoś, kto zawsze musi być w zasięgu wzroku, osoba B powinna 
stale znajdować się trochę z boku (nie w pełni widoczna), a osoba C 
nigdy nie powinna być widziana.

 ■ Gdy uczestnicy dokonają wyboru mentalnego, rozpocznij ćwiczenie. 
Uczestnicy muszą chodzić i przestrzegać wymagań dotyczących 3 
wybranych przez siebie osób.

 ■ Przez kilka minut atmosfera jest chaotyczna i przypadkowa. W 
zależności od wyborów, jakich dokonali ludzie, mogą wystąpić 
bieganie, nagłe ruchy i dużo śmiechu.
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 ■ Na poziomie energizera możesz od czasu do czasu wstrzymać 
ćwiczenie i poprosić uczestników, aby powiedzieli, kim są 3 osoby w 
pomieszczeniu, a następnie przerwać ćwiczenie.

 ■ W przypadku drugiej wersji - poproś uczestników o dokonanie 
w myślach nowej selekcji 3 osób i powtórzenie procesu - z 
uwzględnieniem zatrzymania i zapytania grupy o ich wybór (także 
jeśli wybrane osoby są inne niż w poprzednia runda).

 ■ Po kilku minutach drugiej rundy zatrzymaj się i przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Co się wydarzyło w tym ćwiczeniu? Określ to jednym słowem.
 ■ Dlaczego tak było? (Najprawdopodobniej wspomniane słowa 

wskazują na chaos, szaleństwo, zamieszanie, skupienie, pośpiech itp.)
 ■ Czy wybrałeś jakąś osobę, która również cię wybrała? Jak to wyglądało 

podczas ćwiczenia?
 ■ Czy wybrałeś kogoś, kto w pełni był w zasięgu Twojego wzroku, a oni 

wybrali ciebie, abyś był poza zasięgiem wzroku? Jak się czułeś w tej 
sytuacji?

 ■ Czy wybrałeś różne osoby w drugiej rundzie? Czemu?
 ■ Czy była jakaś różnica w drugiej rundzie w porównaniu z pierwszą?
 ■ Co te 3 osoby (A, B, C) mogą reprezentować w Twoim życiu?
 ■ Co mogą reprezentować w społeczeństwie?
 ■ Jeśli reprezentują problemy naszego społeczeństwa, czy możesz podać 

przykłady problemów A? B? C?
 ■ Jakie powiązania możesz nawiązać z udostępnionych przykładów?
 ■ Jak zmieniły się w czasie? Jakie problemy mogły być A, B, C 10 lat 

temu? Dlaczego się zmieniły?
 ■ Dlaczego niektóre problemy są bardziej widoczne niż inne?
 ■ Kto jest najbardziej dotknięty tymi problemami?
 ■ Jak poruszasz się po swoim życiu w społeczeństwie, które dostrzega 

lub nie zauważa pewnych problemów?
 ■ Kto musi je zauważyć?
 ■ Co się stanie, jeśli nikt ich nie zauważy?
 ■ W które z tych problemów chcesz się zaangażować i dlaczego?
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Zalecenia dotyczące korzystania ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Możesz przygotować przykłady problemów społecznych, które nie są 

obecne w mediach lub na porządku dziennym, aby zasugerować je na 
wypadek, gdyby grupa nie miała odpowiednich przykładów.

 ■ Ważne jest, aby głębiej zastanowić się nad powodami, dla których 
niektóre problemy są (nie) widoczne; może to być związane z liczbą 
przypadków i osób, na które mają wpływ, ale może być również 
związane ze wzmocnieniem pozycji i zaufaniem do systemu, że 
będzie ujawniał się i zgłaszał więcej przypadków. (Np. wyższy odsetek 
zgłoszeń przypadków gwałtu nie jest konieczny, co odzwierciedla 
większą liczbę przypadków gwałtu w porównaniu z poprzednimi 
okresami lub innymi miejscami)

Tytuł:
Walka na palce

 (5/30 min)

Cele: pobudzenie grupy; rozwijanie krytycznego myślenia w stosunku 
do koncepcji konkurencji i współpracy; zastanowienie się nad własnym 
stanowiskiem w odniesieniu do tych pojęć; analiza różnych podejść do 
rozwiązywania problemu;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Podziel grupę na pary.
 ■ Wyjaśnij zadanie: uściśnij dłoń partnera i trzymaj palec wskazujący 

prosto - wskazując na partnera, a wszystkie pozostałe palce zgięte; na 
mój sygnał musisz dotknąć palcem ciała swojego partnera; za każdy 
dotyk dostajesz jeden punkt; kto zdobędzie więcej punktów, zostaje 
zwycięzcą.

 ■ Daj 1 minutę na walkę i zapytaj grupę o jej wyniki. Zwykle wiele osób 
rywalizuje i stara się uniemożliwić przeciwnikowi zdobycie punktów. 
Zapytaj ich, jak mogą zdobyć jeszcze więcej punktów - mogą podzielić 
się strategiami i poświęcić kolejną minutę na drugą bitwę.
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 ■ Jeśli w tym momencie nikt nie zasugerował współpracy (aby pozwolić 
sobie nawzajem na zdobywanie punktów), możesz to zasugerować. 
W razie potrzeby możesz przez kolejną minutę wypróbować metodę 
współpracy i porównać wyniki.

 ■ W fazie energizera możesz zapytać, czy ktoś chce podzielić się kilkoma 
wrażeniami i przestać. W przypadku wersji rozszerzonej kontynuuj 
dyskusj.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jakie są Twoje wrażenia z ćwiczenia?
 ■ Jak zachowałeś się w pierwszej rundzie? Czemu?
 ■ Dlaczego grupa nie pomyślała o współpracy?
 ■ Jaka była różnica między współpracą a doświadczeniem rywalizacji? 

Który etap podobał Ci się bardziej? Czemu?
 ■ Czy uważasz, że jesteśmy bardziej skłonni do rywalizacji czy  

kooperacji? Czemu?
 ■ Czy potrafisz zidentyfikować aspekty w społeczeństwie, w których 

ludzie zachowują się konkurencyjnie, ale zyskaliby więcej, gdyby 
zechcieli współpracować?

 ■ Czy ludzie z naszego społeczeństwa powinni być bardziej skłonni do 
współpracy?

 ■ Dlaczego tak myślisz? Jak mogą się tacy stać? Kto powinien ich 
popychać?

 ■ A ty?
 ■ Co może pomóc Ci w większej współpracy?
 ■ Jaki jest najważniejszy wniosek z tej dyskusji?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Wizualnie zademonstruj ćwiczenie grupie; pomoże to uczestnikom 

być w rywalizacji, a ty unikniesz  zbyt wielu pytań.
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Tytuł:
 Trudno się przytulić

 (10/30 min)

Cele: pobudzenie grupy; rozwijanie uwagi, skupienia i koordynacji 
wśród członków grupy; refleksja nad różnymi rodzajami przeszkód, jakie 
ludzie napotykają w swoim życiu i społeczeństwie;

Szczegóły i opis czynności:
 ■ Najlepiej wykonać to ćwiczenie w grupie powyżej 15 uczestników.
 ■ Przygotuj liczby na kartkach - każdy uczestnik wybiera liczbę, która 

jest znana tylko jemu.
 ■ Uczestnicy chodzą w przestrzeni , a ty wymieniasz 2 losowe liczby. Dwie 

osoby mające te numery chcą się znaleźć i przytulić. Reszta grupy nie 
chce pozwolić im się przytulić; zatrzymują się i uniemożliwiają im to.

 ■ Przytulacze zwykle starają się być dyskretni, aby nie uświadamiać 
grupie, że są przytulającymi - ale też nie wiedzą, kim jest ten drugi 
przytulający się, co zwiększa poziom podniecenia, napięcia i zabawy 
podczas zajęć.



244 

 ■ Użyj różnych kombinacji liczb; możesz nawet powtórzyć niektóre 
liczby, aby przetestować uwagę grupy i upewnić się, że wymieniłeś 
wszystkich w grupie przynajmniej raz.

 ■ Dla fazy energizera - po 10 minutach możesz przestać. Przejdź do 
dyskusji na temat bardziej złożonej wersji.

  

Podsumowanie/Sugestie pytań
• Jak wyglądało to ćwiczenie?
• Czy udało Ci się przytulić partnera?
• Dlaczego nie?
• Jak ci się udało?
• Jak zidentyfikowałeś, kim są przytulacze?
• Dlaczego nie mogłeś zawsze sobie poradzić?
• Co przytulacze mogą reprezentować w naszym społeczeństwie?
• Co inni mogą reprezentować/symbolizować?
• Czy możesz podać przykład przeszkód, które uniemożliwiają różnym 

ludziom osiągnięcie ich (osobistych/ważnych) celów?
• Które z nich wydają się najtrudniejsze do pokonania?
• Dlaczego istnieją takie przeszkody?
• Co może nam pomóc/wesprzeć nas w pokonywaniu przeszkód, które 

napotykamy w życiu?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
• Ćwiczenie to wymaga intensywnego kontaktu fizycznego i powinno 

być wykonywane z grupami, które już pracowały razem i czują się 
dobrze w takich zajęciach.

• Ćwiczenie można z łatwością wykorzystać do omówienia kwestii 
LGBTQ + (lub wszelkich kwestii, które mają niski poziom akceptacji 
społecznej ze strony większości ludzi), jeśli w tej konkretnej 
społeczności, w której pracuje grupa, istnieje niski poziom akceptacji 
społecznej .
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Tytuł: 
Koło wkładu
 (15/30 minut)

Cele: pobudzenie grupy; lepsze poznanie członków grupy; tworzenie 
połączeń i granic między nimi; krytyczna refleksja nad tym, ile wnosimy 
do społeczeństwa;

Szczegóły i opis czynności:
• Krzesła ustawione są w kręgu dla wszystkich uczestników oprócz jednego.
• Aby osoba bez krzesła mogła usiąść, musi powiedzieć coś prawdziwego 

o sobie, a jeśli inne osoby w grupie również mają podobną cechę, 
muszą wstać i zmienić krzesło - w ten sposób osoba bez krzesła może 
znaleźć miejsce do siedzenia.

• Pierwsza runda rozgrzewki może być wykorzystana do aspektów, 
które są proste i ułatwiają znalezienie innych osób o podobnej 
charakterystyce, takich jak ulubiony rodzaj jedzenia, zwierzęta, pory 
roku itp.
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• Po rozgrzewce poproś, aby uczestnicy wspomnieli o tym, jaki wnoszą 
wkład w społeczność, w której żyją. To od nich zależy, jak to zrozumieją 
i mogą zasugerować dowolne cechy dotyczące siebie.

• W przypadku energizera przerwij ćwiczenie po 10-15 minutach lub 
gdy poczujesz, że grupa straciła zainteresowanie. W przypadku wersji 
zaawansowanej przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
 ■ Jakie są twoje wrażenia z tego ćwiczenia?
 ■ Jak się czułeś, kiedy wymieniłeś różne cechy i nikt nie wstał? Albo 

kiedy powstało więcej osób?
 ■ Co to znaczy przyczyniać się do społeczeństwa?
 ■ O jakich rzeczach wspomniała grupa w ćwiczeniu?
 ■ O jakich innych rzeczach mogłeś wspomnieć, ale tego nie zrobiłeś?
 ■ W jaki inny sposób ludzie wnoszą wkład w swoje społeczeństwa?
 ■ Czy uważasz, że ludzie w twoim społeczeństwie dostatecznie 

przyczyniają się do rozwoju swojej społeczności? Dlaczego tak 
myślisz?

 ■ Co motywuje Cię do wspierania społeczności?
 ■ Czy uważasz, że wystarczająco przyczyniasz się do rozwoju swojej 

społeczności? Co powstrzymuje Cię od robienia więcej?
 ■ Co może motywować/stymulować ludzi do zrobienia czegoś?
 ■ Co od tej pory chciałbyś robić inaczej?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
 ■ Alternatywną wersją ćwiczenia jest dzielenie się osobistymi 

doświadczeniami, opiniami lub przekonaniami; ta wersja jest bardzo 
ceniona za tworzenie więzi między członkami grupy i zwiększanie 
poziomu zaufania i empatii między sobą.

 ■ Ważne jest, aby zmotywować uczestników do uczciwości, gdy 
wspominają o swojej charakterystyce, a także później, gdy muszą 
zmienić krzesła; jeśli niektórzy uczestnicy zauważą nieuczciwość, 
czują się rozczarowani i nie otwierają się bardziej.
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Tytuł: 
To mnie boli
 (10/30 min)

Cele: pobudzenie grupy; zrelaksowanie członków grupy; 
przygotowanie grupy do działania; fizyczne rozciągnięcie ciała; refleksja 
się nad związkiem z naszym ciałem; refleksja nad różnymi „bólami” 
społeczeństwa;;
 

Szczegóły i opis czynności:
• Poproś uczestników, aby chodzili po sali w ciszy. Na twój sygnał, 

kiedy wspominasz o różnych częściach ciała, uczestnicy muszą 
fizycznie, ale także wokalnie zilustrować, jak boli ta część ciała; Twój 
sygnał sprawia, że ta część ciała boli i muszą to pokazać, kontynuując 
chodzenie po pokoju. (Przykłady części ciała, których możesz użyć 
to usta, czoło, szyja, ząb, stopa, tyłek, brzuch, serce, wątroba, łokieć, 
kolano, włosy, palce, paznokcie, oczy, nos itp.)
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• Uczestnicy mogą być tak dramatyczni i przesadni, jak chcą i powinni 
dobrze się bawić podczas tego ćwiczenia. Kiedy już wspomnisz o 
nowej części ciała, muszą skupić się na niej i przestać odczuwać 
ból we wcześniej wspomnianej części ciała, chyba że wspomnisz 
jednocześnie o 2 częściach ciała.

• W przypadku energizera, stosuj go przez około 10 minut. W przypadku 
wersji rozszerzonej zostaw więcej czasu na każdy ból; częściej stosuj 
wiele bólów w tym samym czasie, a także więcej „nietypowych/
rzadkich” rodzajów bólu. Po 10 minutach przejdź do dyskusji.

Podsumowanie/Sugestie pytań
• Jak wyglądało to ćwiczenie?
• Jak łatwo było zilustrować różne bóle? Czemu?
• Które części ciała były dla Ciebie najtrudniejsze do pokazania „w 

bólu”? Czemu?
• Jak to było pokazać więcej bólu w tym samym czasie?
• Jak ta gra przypomina życie?
• Czy masz jakieś problemy, z którymi musisz sobie poradzić?
• Jak to jest żyć z wieloma problemami?
• A co z naszą społecznością?
• Co ją boli? Kto sprawia ból społeczności?
• Który ból społeczeństwa jest także twoim bólem? Czemu?
• Jaki jest najważniejszy ból społeczności, który chcesz zmniejszyć?

Zalecenia dotyczące korzystania z ćwiczenia/Alternatywa ćwiczenia
• Możesz zwiększyć złożoność gry, dzieląc grupę na 2 (oznaczone 1 i 2) 

i nadając każdej grupie różne zadania, które mogą pokazać razem (nie 
tylko indywidualnie); mogą też próbować wspierać się w wspólnych 
bólach.
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Rozgrzewka publiczności- przykłady

 ◆ Poznaj swoich sąsiadów - publiczność jest proszona o 
przedstawienie się osobom siedzącym obok. Możesz wybrać 
konkretny problem do omówienia, od zabawnego do 
poważniejszego: ich imię/dlaczego tu są/co ostatnio jedli/jaki 
jest ich zawód/ostatnie marzenie, które pamiętają/gdzie chcą 
podróżować po świecie itp. Tak naprawdę nie ma znaczenia, o 
czym mówią - chodzi o przełamanie lodów, złagodzenie atmosfery 
i odprężenie publiczności przed podzieleniem się osobistymi 
opiniami, historiami z życia i wspólną pracą nad rozwiązaniami 
lub konkretnym problemem. Alternatywą jest poproszenie 
publiczności o przedstawienie się co najmniej 5 osobom, których 
nie znają.

 ◆ Podziel się swoimi poglądami - Umieść różne pytania (dotyczące 
sztuki) wokół krzeseł i poproś publiczność, aby wykorzystała je do 
krótkich dyskusji. Możesz skorzystać z tej samej listy w każdym 
miejscu i wybrać pytania do omówienia lub możesz przykleić 
różne pojedyncze pytania na każdym krześle.

 ◆ Wybierz i skopiuj - na scenie stoi 3 lub 4 aktorów/członków 
zespołu. Poproś publiczność, aby wybrała w myślach jedną z 
tych osób i powtórzyła wszystko, co robią; zaczyna się muzyka, a 
ludzie na scenie tańczą inaczej; ich ruch powinien wykorzystywać 
wszystkie części ciała, być zabawny i różnorodny. Każdy z widzów 
śledzi ruchy wybranej przez siebie osoby i kopiuje je.

 ◆ Klap-Klap-Klap - Używaj różnych stylów klaskania, aby tworzyć 
zabawę z publicznością. Oto kilka opcji: wszyscy klaszczą w 
tym samym czasie, więc słyszysz tylko jedno klaśnięcie; ciągłe 
klaskanie i naprzemienność prędkości i głośności; zapraszanie 
widzów do klaskania w dłoń drugiego sąsiada itp.
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 ◆ Liczenie - poproś publiczność o rozpoczęcie liczenia w kolejności, 
w jakiej siedzą w pokoju. Przy każdej określonej liczbie, którą 
wybierzesz (np. Wielokrotność 3 lub dowolna liczba parzysta 
itp.), Zamiast liczby powinni wydawać dźwięk lub czynność (np. 
Skakanie, krzyki, dźwięki dźwięków itp.). Możesz zgodzić się z 
publicznością na realistyczny cel - liczyć do 100 lub mniej bez 
pomyłki, w zależności od tego, ile osób jest w pomieszczeniu i czy 
interesują się ćwiczeniem, czy nie.

 ◆ Uwaga i skupienie - zaproś słuchaczy do wykonywania ćwiczeń 
umysłowych, rozgrzewających myślenie lateralne, aktywność 
mózgową, skupienie i uwagę na proces. Te małe czynności są często 
zabawne, angażujące i stymulujące, nawet jeśli mogą być również 
frustrujące dla bardziej rywalizujących z sobą ludzi, którym nie 
udaje się osiągnąć sukcesu. Niektóre z tych przykładów można 
przeprowadzić dla całej publiczności w tym samym czasie lub 
poprosić ich o zgrupowanie w parach lub trójkach:
• Złap palec sąsiada swoją dłonią, a w tym samym czasie musisz 

uchronić swój palec (z drugiej ręki) przed złapaniem przez 
inną osobę;

• Twórz rękoma kształty w powietrzu w tym samym czasie, 
jedną ręką kwadrat, a drugą okrąg (przełączaj kształty między 
rękami);

• Nazwij dni tygodnia (lub miesiące roku) wstecz i/lub w 
porządku alfabetycznym;

• Rozejrzyj się i w ciągu dwóch minut znajdź 5 czerwonych 
rzeczy, które mieszczą się w twoich kieszeniach i 5 niebieskich 
przedmiotów, które są zbyt duże, aby się zmieścić;

• Wymień dwa lub więcej obiektów na każdą literę swojego 
imienia;

• Nazwij obiekty dookoła, a po chwili użyj różnych prawdziwych 
słów do nazywania obiektów i nigdy nie podawaj dokładnej 
nazwy obiektu;

• Skojarzenia - jedna osoba wypowiada słowo, inna kontynuuje 
inne słowo, które skojarzyła z tym, które właśnie zostało 
powiedziane itd.
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 ◆ Zmiana krzeseł - Zaproś publiczność do gry w zmienianie 
krzeseł; kiedy mówisz o różnych cechach (związanych z kolorem 
oczu, określonym ubiorem, wiekiem, doświadczeniem itp.), jeśli 
ktoś z publiczności ma tę cechę, musi wstać i zmienić krzesło 
razem z inną osobą. Możesz zaprosić członków publiczności, aby 
zaproponowali funkcje ćwiczenia.

 ◆ Pojedynki
• Zaproponuj publiczności, aby z sąsiadem zagrali „Kamień-

papier-nożyce”; zwycięzca nadal gra z kimś, kto wygrał w 
kolejnym pojedynku, aż do wyłonienia ostatniego mistrza. 
Osoby przegrane w pojedynkach 1 na 1 mogą stać się 
kibicami osób nadal rywalizujących i kibicować tak głośno, 
jak to możliwe.

• Pojedynek można zorganizować, dzieląc grupę publiczności 
na 2 grupy w zależności od tego, jak są umieszczeni w 
pomieszczeniu (lewa/prawa; góra/dół), a każda grupa 
śpiewa piosenkę, tańczy w tym, co według nich jest bardziej 
odważne dla drugiej grupy. Kilkakrotnie zmieniają się - 
może być jury z grona wolontariuszy, aby stworzyć atmosferę 
współzawodnictwa.

 ◆ Wymyślone piosenki i choreografie - istnieje wiele energizerów 
lub dziecięcych zabaw, które wykorzystują różne piosenki 
z wymyślonymi słowami, melodiami i specyficzną prostą 
choreografią; mogą być używane z publicznością, ponieważ są 
proste, łatwe, a w niektórych przypadkach zabawne.
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Ćwiczenia przygotowawcze
-Próbki programów szkoleniowych-

Poniżej podajemy dwa przykłady programów szkoleniowych. 
Jeden jest przeznaczony dla grup początkujących, a drugi dla bardziej 
zaawansowanych praktyków. Mają one na celu pokazanie konkretnego 
sposobu strukturyzowania programu treningowego, a także sposobu 
korzystania z ćwiczeń, które właśnie wymieniliśmy.

Niemniej jednak radzimy stworzyć własny program w oparciu o 
profil i potrzeby grupy, z którą pracujesz. Wypróbuj jak najwięcej działań 
spośród wymienionych przez nas, ponieważ każde jest inne.

Program szkoleniowy dla nowej i początkującej grupy (35 godzin)

Wprowadzenie 
- Poznawanie się - Budowanie zespołu (4 godziny)

 ■ odręcznik Teatru Forum (http://toolbox.salto-youth.net/1503)
 ■ strona 44 - 3 godziny
 ■ Stara osoba- 60 min
 ■ Od A do B do C - 60 min

Ćwiczenia przygotowawcze (5 godzin)
 ■ Strona 55 i 60 (z Podręcznika Teatru Forum) - 4 godz
 ■ Równa przestrzeń - 15 min
 ■ Trudno się przytulić - 15 min
 ■ Koło wkładu - 30 min

Władza i ucisk (6 godzin)
 ■ Władza i więcej władzy (z Podręcznika Teatru Forum - str. 75) - 40 min
 ■ Władza i ucisk (z Podręcznika Teatru Forum - str. 79) - 30 min
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 ■ Stop-Sit-Drop - 50 min
 ■ Władca marionetek - 30 min
 ■ Symbole Władzy - 60 min
 ■ Rodzaje ucisku - 90 min
 ■ Termometr Ucisku - 60 min

My i Społeczeństwo (14 godzin)
 ■ Zasady, których przestrzegamy - 60 min
 ■ Władza ponad grupę- 30 min
 ■ Mapowanie Społeczność + Ja i Moja Społeczność - 6 godzin
 ■ Ogród rozkoszy ziemskich - 60 min
 ■ To co osobiste jest polityczne - 90 min
 ■ Najgorsza przyszłość - 90 min
 ■ Gdzie stoisz - 60 min
 ■ Dyskusje i opracowanie scenariusza - 90 min

Improwizacje i próby (6 godzin)
 ■ To kłamstwo - 20 minut
 ■ Wejście i wyjście - 30 min
 ■ Relacje i ukryte intencje - 40 min
 ■ To mnie boli  - 15 min
 ■ (Nie) chcę widzieć- 15 min
 ■ Podszywanie się pod kluczowe osoby - 60 min
 ■ Próby - 3 godziny
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Program szkoleniowy dla bardziej doświadczonej grupy (35 godzin)
  
Wprowadzenie - Tworzenie więzi grupowych (3 godziny)

 ■ Wprowadzenie - 20 min
 ■ Stara Osoba- 60 min
 ■ Od A do B do C - 60 min
 ■ Grupy zainteresowań - 30 min
 ■ Koło wkładu (30 min)

Władza i ucisk (5 godzin)
 ■ Stop-Sit-Drop - 50 min
 ■ Władca marionetek- 30 min
 ■ Symbole Władzy - 60 min
 ■ Termometr Ucisku - 60 min

My i Społeczeństwo (9 godzin)
 ■ Zasady, których przestrzegamy - 60 min
 ■ Władza nad grupą- 30 min
 ■ Co jest wyjątkowego w mojej społeczności? - 60 min
 ■ Ogród rozkoszy ziemskich - 60 min
 ■ To co osobiste jest polityczne - 90 min
 ■ Najgorsza przyszłość - 90 min
 ■ Gdzie stoisz - 60 min
 ■ Rodzaje ucisku - 90 min
 ■ Dyskusje i opracowanie scenariusza - 90 min

Improwizacje i próby (4 godziny)
 ■ To kłamstwo - 20 minut
 ■ Wejście i wyjście - 20 min
 ■ Relacje i ukryte intencje - 20 min
 ■ Podszywanie się pod kluczowe osoby - 60 min
 ■ Próby - 2 godz
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Uwagi końcowe

Praca nad tym podręcznikiem jeszcze bardziej ujawniła, jak złożone, 
wielowarstwowe i skomplikowane jest społeczeństwo, w którym żyjemy.

Nie ma prostych pytań ani prostych odpowiedzi dotyczących 
problemów, z którymi borykamy się każdego dnia my i inni ludzie. Stale 
napotykamy sprzeczności w sobie, ale przede wszystkim w systemie, 
który chcemy zmienić.

Po raz kolejny zdałam sobie sprawę, jak fascynujący jest Teatr 
Legislacyjny, jako metoda, która może pomóc nam bez końca filozofować 
o kluczowych aspektach naszego życia (władza, ucisk, odpowiedzialność, 
system, jednostka, zmiana itp.) i może pomóc nam wprowadzić 
namacalne zmiany w bardzo konkretnych problematycznych aspektach 
naszego systemu.

Chciałabym, żeby więcej z nas, praktyków w tej dziedzinie, mogło być 
świadkami systemowych zmian, realizowanych przy pomocy tej metody.

  

Andreea-Loredana Tudorache
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