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Teatrul se bazează pe cetățenii, așa cum spunea Stefano Rodotà, “teatrul este Polis”. Prin tră-

săturile sale principale, are funcția de a păstra moștenirea ritualului, a sărbătorii, a mitologiei, 

prin care comunitatea este reprezentată, se auto-povestește și se celebrează pe sine, în dra-

mele și idealurile sale sociale.

Teatrul și procesele educaționale se întâlnesc în dimensiunea relațională, socială și comuni-

tară: unde aspectele cognitive, emoționale și fizice sunt integrate; unde putem recunoaște 

multiplele dimensiuni ale dezvoltării individului; și unde cunoașterea se împletește cu emoția, 

creația și estetica.

nu considerăm importantă întrebarea dacă teatrul este sau nu educativ, nici dacă este sau nu 

un instrument de transformare. 

cu toate acestea, este necesar să precizăm că tocmai în legătura incoruptibilă dintre procesul 

creativ și cel educațional se deschid multiple posibilități de a transversa scenarii complexe și 

fragile, de a experimenta locuri și limbaje în care actorii și spectatorii se confruntă cu “alteri-

tatea” și de a produce imagini noi și deschid noi viziuni, pornind de la istorie și memorie.

În această afirmație, care s-a manifestat cu tărie în cele opt organizații europene care au 

animat proiectul R.I.O.T.E. la cea de-a treia ediție, se poate surprinde în mod decisiv valoarea 

Mitul din spatele 
coMunitÃt, ii
O antologie de experiențe teatrale în mediul rural

de Marco Luciano, Teatro Nucleo (IT)

introducere
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socială, artistică și pedagogică pe care reușesc să o atingă anumite tipuri de procese teatrale, 

desfășurate de profesioniști în teritorii aflate la marginea sistemelor culturale europene.

Aceste procese, deja tensionate de invazia tehnologiei, au fost slăbite și mai mult de cei doi 

ani de pandemie care au zguduit Europa și întreaga lume. doi ani în care a fost dificil să ne 

reunim, nu numai din cauza restricțiilor legate de covid-19, ci și din cauza inevitabililor factori 

psihologici care apar în climatul de frică și incertitudine care s-a dezvoltat. ne putem foarte 

bine imagina cum anumite dinamici devin extreme în contexte marginale, în zonele rurale și 

în satele mici traversate de proiectul R.I.O.T.E.. 

Am decis să intitulăm această carte “Mitul din spatele comunității”, deoarece în cuvântul “mit” 

am găsit firul comun al drumurilor parcurse în cei trei ani de proiect. Unele grupuri, cum ar fi 

Sinum, au decis să lucreze pe teme mitologice literale (Janus Bifrontes), în timp ce altele au 

lucrat pe povești comunitare din mitologia locală, cum ar fi Shoshin în satul Mèra din România. 

Kud ljud dezvoltă, prin spectacolele sale de “Teatru de masă”, narațiuni care capătă sens doar 

în relație cu cei care participă la jocul-ritual. 

Prin urmare, cuvântul mit nu trebuie înțeles doar ca “mitologie, epopee, poveste fantastică”, 

ci mai degrabă în sensul său cel mai pur, acela de cuvânt, povestire sau discurs. comunitatea 

care povestește, întreabă și răspunde cu precizie, generează poveștile care fundamentează și 

definesc “sistemul său social”, exprimând o fază precisă în dezvoltarea istorică a comunicării 

umane; ele permit ca temerile și credințele, speranțele și condițiile socio-economice să apară 

sub formă de simboluri. Prin intermediul narațiunii, fie ea orală, muzicală sau fizică, comunită-

țile se recunosc și se conservă pe ele însele. 

În această publicație ne propunem să oferim o antologie a experiențelor pe care opt trupe 

de teatru le-au trăit și realizat împreună cu comunitățile care au îmbrățișat acest proiect. 

Pandemia a deschis opt moduri foarte diferite de abordare a muncii teatrale și a intervenției 

în situații de criză la nivel social și cultural; opt moduri distincte care pun comunitatea în cen-

trul muncii lor teatrale, acolo unde sistemul cultural este cel mai puțin prezent, generând mo-

dalități de lucru puternic participative, active și maieutice, cu scopul de a construi o relație vie 

cu cetățenii și care să dureze în timp. Proiectul a reușit să intervină la diferite niveluri asupra 

problemei identității, hotărât fragilizată în unele contexte, puternic înrădăcinată în altele. A 

generat “locuri” în care peisajele umane și arhitectura socială păreau mai degrabă evanescen-

te. locuri ale privirii, locuri de împărtășire, locuri de studiu, locuri ale memoriei, locuri ale vise-

lor, locuri de luptă și locuri de întâlnire.

după cum veți observa, această carte nu își propune să ofere răspunsuri sau soluții: mai degra-

bă, din practica teatrală desfășurată în cadrul proiectului însuși și din narațiunea acestuia, se 

desprind întrebările potrivite pentru a interpreta societatea în care trăim și pentru a da valoa-

rea corectă fenomenelor culturale care animă comunitățile care formează Europa noastră. 

de asemenea, cartea își propune să îi facă pe cititorii săi să reflecteze asupra necesității de a 

pune în aplicare și de a susține cu mai multă forță un anumit tip de acțiune culturală: să re-

ducă decalajul care există între marile orașe și zonele periferice ale continentului; să crească 

garanția accesului la cultură și teatru în teritoriile limitrofe; să permită claselor sociale mai 

puțin obișnuite cu plăcerea culturală să aibă acces la artiști și produse artistice capabile să le 

transforme modul de a vedea lumea.

Am dori să subliniem, totuși, că acesta nu este un proces unilateral: nu doar comunitățile, fie 

ele rurale sau urbane, au nevoie să se întâlnească cu artiștii, ci și artiștii au nevoie de întâlnirea 

cu aceste comunități, pentru a-și hrăni arta, pentru a-și lărgi viziunile și pentru a aprofunda 

sensul propriei creații teatrale.



TAKE ART  /  ASOCIAȚIA TEATRALĂ SHOSHIN

1
teatru participativ 

în Mediul rural
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INTrODuCere

În cartea sa, A Restless Art: How Participation Won and Why It Matters (Arta neliniștită: 

cum a câștigat participativul și de ce contează), publicată în 2019, François Matarasso 

discută rolul și profilul artei comunitare și participative în societatea contemporană.

(https://arestlessart.com)

deși termenul “artă participativă” este folosit în domeniul artelor, al politicii, al finan-

țării, al educației pentru a desemna o gamă largă de activități, definiția lui Matarasso, 

redusă la termenii cei mai simpli, este “crearea artei de către artiști profesioniști și 

artiști neprofesioniști” (p 48).

Principiile pe care le explorează sunt aplicabile domeniului nostru specific de cerce-

tare, și anume, “teatrul participativ”. 

Mai detaliat, el se întreabă ce se înțelege atunci când vorbim despre “artă participativă”:

Arta participativă traversează granițe care au fost bine păzite de foarte mult timp. cea mai evi-

dentă este cea dintre cine este artist și cine nu este, dar mai sunt și altele, între profesii, discipline și for-

me, între intenții, între tipuri și grade de putere. Arta participativă, prin definiție, se află în două locuri 

în același timp și, frecvent, în mai mult de două locuri. acest lucru poate fi inconfortabil. Cu siguranță 

o face să fie neliniștită.  (p 33)

Susținând că, în ultimii 20 de ani, cultura profesională oficială, finanța-

tă și publică a artei participative s-a normalizat (cuprins capitolul 1), el 

propune trei intenții care stau la baza artei participative (p 63):

1 creșterea accesului la artă (democratizare culturală)

2 crearea de schimbări sociale

3 Promovarea democrației culturale

Take Art este o organizație artistică care deservește populația predo-

minant rurală din Somerset. de asemenea, lucrăm și în afara județului, 

în regiunea de sud-vest, la nivel național și european. 

“Arta participativă” este un element puternic și vital al programului 

nostru, iar cele trei intenții ale lui Matarasso stau implicit la baza mun-

cii noastre, atât în ceea ce privește conceptul, cât și în ceea ce privește 

realizarea. Misiunea noastră este de a realiza un program artistic trans-

formațional, de înaltă calitate, prin oferirea unor oportunități fantasti-

ce, care să schimbe vieți, pentru ca oameni de toate vârstele, din toate 

mediile și cu tot felul de abilități să experimenteze, să participe și să 

lucreze în domeniul artelor.

lucrăm în principal prin intermediul artelor spectacolului, cu speci-

alizări focalizate pe turneele rurale, teatru, dans, educație timpurie, 

muzică și spectacole internaționale (cu accent pe Europa). lucrăm cu 

persoane și grupuri care nu sunt deservite suficient de arte, inclusiv 

copiii sub 5 ani și îngrijitorii lor, copiii și tinerii, adulții care se confruntă 

cu probleme de sănătate mintală și comunitățile rurale. 

Toate activitățile noastre se desfășoară în spațiile altor oameni, acolo 

unde aceștia trăiesc și se adună: săli de spectacole, biserici, grădinițe, 

școli, case de locuit (azile) și spații comunitare, în interior și exterior, 

spații care oferă un acces excelent.

experient, e de teatru 
participativ în Marea Britanie
de Mark Helyar (Take Art)

capitolul 1 

https://arestlessart.com
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Această secțiune a capitolului 1 se concentrează pe experiențele de lucru dintr-o mică comu-

nitate de coastă din Somerset, Marea Britanie, avute în vederea creaării unui proiect de teatru 

participativ în vara și toamna anului 2021.

SOMerSeT șI CONTexTuL LOCAL

Contextul comunităților rurale: Contextul Somerset

cu o suprafață de 3.452 de kilometri pătrați (1.333 de mile pătrate), Somerset este un comitat 

predominant rural din sud-vestul Angliei. Se învecinează cu Gloucestershire și Bristol la nord, 

Wiltshire la est, dorset la sud-est și devon la sud-vest. Peisajul din Somerset este, din punct de 

vedere geografic, extrem de divers. 

Mendips, Blackdown Hills, cranborne chase și Quantock Hills sunt desemnate zone de o fru-

musețe naturală excepțională (AOnB), iar o mare parte din West Somerset este ocupată de 

Parcul național Exmoor. 

Întinderi lungi și pitorești ale coastei regiunii, orientate spre sud-estul țării Galilor, au fost se-

lectate pentru conservare. Aproximativ 15% din Somerset se află fie la nivelul mării, fie la o 

înălțime de puțin peste nivelul mării. Întinderile mari și plate de teren care sunt susceptibile la 

inundații în lunile de iarnă includ levels și Moors. 

Se estimează că în Somerset locuiesc 555.195 de persoane (iunie 2017).

Locație: De ce Highbridge & Burnham on Sea? 

Burnham-on-Sea și Highbridge este o parohie de coastă din districtul Sedgemoor din So-

merset, cu o populație de aproximativ 20.000 de locuitori. Parohia conține orașele Burnham-

on-Sea și Highbridge, care au un consiliu municipal comun.

Am lucrat pentru prima dată cu oamenii din cele două orașe în 2014, când, în urma unui eve-

niment de consultare a comunității, am identificat Burnham și Highbridge ca fiind un loc în 

care oamenii aveau puncte de vedere puternice cu privire la mai multe probleme și doreau 

un proiect creativ care să-i ajute să-și articuleze ideile și opiniile. A devenit clar că existau mai 

multe teme și grupuri divergente de persoane și că o singură “piesă de teatru comunitar par-

ticipativ” nu ar fi putut conține tot ceea ce oamenii doreau să exprime. Așa că am dezvoltat 

împreună un proiect numit What Change?

În mod contra-intuitiv, în loc să le cerem oamenilor să plătească o mică taxă pentru a participa 

la un proiect comunitar, am decis să creăm «Provocarea de 10 lire sterline», prin care oamenii 

au fost invitați să se gândească la ce schimbări mici, dar semnificative, ar putea crea pentru a 

face din orașele lor cel mai bun loc în care să trăiască. I-am încurajat pe oameni să își asume 

responsabilitatea și să exploreze singuri micile schimbări pozitive care pot fi făcute în cadrul 

unei comunități. 

Întregul proiect a avut mai multe rezultate pozitive: a consolidat relațiile din cadrul comuni-

tății; a încurajat oamenii să gândească într-un mod pozitiv despre locul în care trăiesc; a insu-

flat în indivizi încredere și sentimente de apartenență; a ajutat oamenii să își conștientizeze 

potențialul creativ.

Având în vedere oportunitatea de a dezvolta un program participativ prin intermediul proiec-

tului R.I.O.T.E.3, am dorit să revizităm orașele pentru a dezvolta un nou proiect care să se baze-

ze pe moștenirea trecutului, dar și să exploreze povești și probleme contemporane și, în spe-

cial, impactul pandemiei: un factor foarte real și determinant pe toată durata acestui proiect. 

experIeNțA pArTICIpATIVă îN prACTICă

Aspirațiile comunității 

Toate activitățile pe care Take Art le realizează sunt produse în parteneriat cu alte persoane și 

organizații; deși noi putem oferi expertiza “artistică”, acestea își cunosc cel mai bine comuni-

tățile. Această sinergie este vitală. 

din experiență, suntem conștienți de pericolele “parașutării” într-o comunitate, oferirii unei 

intervenții artistice și plecării imediate. Acest tip de proiect ar putea fi prea scurt, superficial, 

condescendent sau chiar exploatator. Practicienii din domeniul artelor care impun un “ajutor” 

nesolicitat unei comunități fără o consultare efectivă se pot dovedi adesea contraproductivi. 

În urma cercetărilor inițiale pe bază de documente, am descoperit că avem relații bune cu 
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alte persoane și parteneri care desfășurau, de asemenea, ac-

tivități în acest domeniu și pe care le puteam completa: Se-

lina Keedwell (Teatrul pentru tineret); Actiontrack (o com-

panie lider în sud-vest în domeniul artelor participative și al 

teatrului comunitar) și SEEd Sedgemoor.

Selina Keedwell s-a născut și a crescut în zonă.  deși nu mai 

locuiește în Highbridge, ea este o persoană cunoscută și de 

încredere în comunitate, o relație vitală în dezvoltarea unui 

astfel de proiect.

SEEd este un consorțiu de organizații format din Homes 

in Sedgemoor, consiliul comunitar pentru Somerset, Foru-

mul persoanelor în vârstă din Bridgwater, Young Somerset, 

consiliul local Bridgwater și Somerset Film. Prin consultarea 

comunității, Seed curatoriază, comandă și planifică proiecte și evenimente în tot districtul 

Sedgemoor cu și pentru comunitățile locale. 

Morland community Hub este un spațiu situat în centrul unei zone concentrate de locuin-

țe sociale și private, învecinat cu un centru pentru copii și cu școala churchfields. Misiunea 

sa este de a fi un punct central, accesibil al comunității noastre, oferind un loc confortabil și 

primitor pentru toți oamenii, tineri sau bătrâni, bărbați sau femei, persoane sănătoase sau cu 

dizabilități, care să vină și să se bucure de activități sociale și stimulative.

Acesta găzduiește o serie de activități pentru membrii comunității, inclusiv un club de prânz 

care a devenit punctul central pentru colectarea de povești de la oamenii care au contribuit 

la dezvoltarea proiectului. 

Jane McPherson, manager de dezvoltare a proiectului la Hub, a fost deosebit de dornică ca 

oamenii din zonă să se implice în activități artistice și a încurajat Hub-ul să fie un punct central 

pentru activitatea comunitară a proiectului. 

Princess Theatre and Arts Centre este principalul loc de desfășurare a activităților artistice 

din Burnham on Sea și Highbridge. Misiunea sa este să îmbogățească, să educe și să distreze 

comunitatea noastră prin oferirea unor experiențe teatrale și artistice de calitate superioară.

ne-a făcut plăcere să lucrăm în parteneriat cu acest loc de desfășurare a proiectului original 

What Change? în 2014; legăturile sale puternice cu oamenii din comunitatea locală atrag o 

gamă variată de persoane să le treacă pragul. 

Aspirații artistice

din punct de vedere artistic, am fost curioși să descoperim ce s-ar întâmpla dacă am aduce 

împreună două genuri diferite de spectacole live - circ aerian și înregistrări de verbatim - în-

tr-un context participativ. care ar fi rezultatul creativ al acestei fuziuni?

“cordeline de mătase” este un tip de spectacol în care unul sau mai mulți artiști execută acro-

bații aeriene în timp ce sunt suspendați de un material. În Somerset, ne bucurăm de reziden-

țele Pirates of the carabina, o companie de circ deschizătoare de drumuri, formată din artiști 

cu mare experiență, acrobați și muzicieni din întreaga lume, specializați în spectacole teatrale, 

foarte tehnice, cu un puternic etos de muzică live.  Shaena Brandel, unul dintre producătorii 

companiei, a lucrat cu noi în cadrul proiectului ca artist.

Teatrul Verbatim este o formă de teatru documentar construit din cuvintele reale ale oame-

nilor. Acesta le permite creatorilor de teatru să exploreze povești, evenimente și teme prin 

intermediul limbajului real al oamenilor cărora le aparțin  aceste povești. Selina Keedwell este 

un practician cu multă experiență în utilizarea teatrului verbatim.

procesul de lucru

Cum și ce am planificat

Am început planificarea proiectului în toamna anului 2020, anticipând că, până în vara anului 

2021, vom trece de cea mai gravă perioadă a pandemiei.

În mod normal, considerăm că este esențial să includem o planificare sufficient de largă în 

dezvoltarea proiectelor care implică comunități, în special atunci când lucrăm cu persoane, 

parteneri și metodologii noi.

Întrucât știam că vom avea de-a face cu o provocare, care implica atât de mulți factori care nu 

pot fi controlați de noi, a fost deosebit de important să nu ne grăbim în etapa de planificare. 
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Împreună cu partenerii noștri, am elaborat o schiță și o descriere a proiectului, pe care l-am 

numit Journey Exchange, inspirați de modelul european de troc, care constă în schimbul de 

povești și de probleme importante și relevante pentru participanți și comunitate:

Covid-19 poate că ne-a împiedicat să mergem în locurile pe care le iubim, dar acele spații 

încă mai au un loc special în inimile noastre, iar noile “călătorii” mai aproape de casă ne-au 

adus aventuri diferite.  

Împreună cu partenerii noștri, am dezvoltat un scop cheie: să aducem localnicii laolaltă cu 

practicienii creativi din Somerset și artiști europeni, pentru a dezvolta noi abilități creative, 

a împărtăși povești și experiențe post-covid-19, culminând cu realizarea unui spectacol de 

teatru comunitar.  

ne-am propus să atingem acest scop prin următoarele obiective:

• Realizarea unui program de ateliere de lucru pentru 8-16 participanți locali intergenera-

ționali (o treime dintre ei având peste 60 de ani), conduse de artiștii profesioniști Shaena 

Brandel și Selina Keedwell;

• Crearea unui spectacol în aer liber, de mare succes, susținut de grupul local;

• Promovarea unei reprezentații publice a spectacolului Pirate Taxi, teatru de circ în aer liber, 

pe domeniul Morlands;

• Oferirea, în cadrul atelierelor, posibilitatea participanților de a utiliza setul de instrumente 

R.I.O.T.E. privind calitatea vieții pentru a măsura impactul participării la activități artistice 

asupra sănătății și bunăstării lor;

• Organizarea unui weekend rezidențial pentru artiștii de spectacole în aer liber din Ungaria, 

România, Germania, Italia și Franța;

• Organizarea de ateliere de schimb de competențe pentru artiștii locali, prin recrutarea a 

2-3 artiști prin intermediul unui proces deschis de exprimare a interesului și a altor câtorva 

artiști europeni, pentru a-și împărtăși practicile creative și a explora noi modalități de lucru;

• Oferirea a 10 locuri pentru practicienii creativi din Somerset pentru a participa la aceste 

ateliere de schimb de competențe; 

• Alinierea cu alte activități artistice existente și planificate în zona Highbridge și Burnham, 

de exemplu, prin intermediul proiectului Actiontrack’s Spreading the Work și prin valorifi-

carea activității pe care Selina Keedwell o va desfășura în localitate prin proiectul său de 

teatru pentru tineret.

Merită subliniat faptul că, în planificarea noastră, procesul ar fi la fel de important, dacă nu chiar 

mai mult, decât spectacolul final. Și că integrarea partenerilor R.I.O.T.E. și a practicienilor din 

Somerset pentru a co-crea ceva în colaborare ar aduce o dinamică vitală și valoroasă lucrării.

Înainte de începerea proiectului, am elaborat un Memorandum de Înțelegere cu partenerii 

noștri SEEd pentru a asigura claritatea funcțiilor fiecăruia, responsabilităților și aspectelor 

legislative. Fiind un element important în gestionarea oricărui proiect artistic comunitar din 

Marea Britanie, acestea se refereau la Egalitate și diversitate; Protecția copilului și ocrotirea 

adulților vulnerabili; Sănătate și siguranță; și confidențialitate.

de asemenea, am elaborat un protocol de comunicare prin intermediul unei combinații de 

întâlniri “în persoană”, prin telefon, e-mail și alte resurse online (de exemplu, Zoom), în confor-

mitate cu prevederile guvernamentale privind distanțarea socială și practicile de siguranță. 

În calitate de organizație finanțată din fonduri publice, am fost foarte atenți la responsabili-

tățile noastre în ceea ce privește gestionarea impactului covid-19. Am fost de acord să moni-

torizăm cu atenție cele mai recente orientări guvernamentale, să efectuăm evaluările de risc 

corespunzătoare și să respectăm toate recomandările în materie de sănătate și siguranță în 

conformitate cu prevederile în vigoare la momentul desfășurării activităților.

În cazul în care restricțiile covid-19 ar avea un impact semnificativ asupra atelierelor și/sau a 

performanței partenerilor, ne-am rezervat dreptul de a conveni amânarea proiectului sau de 

a livra proiectul prin alte mijloace (cum ar fi la distanță) care să respecte orice restricții sau 

cerințe de distanțare socială, cu acordul ambelor părți.

de asemenea, am organizat o întâlnire online cu toți practicienii pentru a conveni asupra unei 

modalități de colaborare și de gestionare a așteptărilor:

• proces, nu produs final;

• să criticăm mai puțin;
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• nu a mers așa cum ne-am fi dorit din cauza covidului;

• aducerea tuturor împreună ar fi un rezultat bun;

• este vorba despre oamenii din sală, nu despre cei care nu sunt acolo;

• rămâneți deschiși la minte și generoși, aveți încredere în proces; suntem cu toții împreună 

în acest proiect.

Ce s-a întâmplat

Am planificat ca Journey Exchange să se desfășoare din iulie până în octombrie 2021 și l-am 

promovat în consecință:

Un nou grup comunitar va fi recrutat prin intermediul unui apel adresat locuitorilor din Bur-

nham și Highbridge pentru a-și împărtăși poveștile în cadrul unui proiect participativ și al 

unei oportunități de construcție a unui spectacol împreună cu Shaena Brandel de la Pirații 

din Carabina și cu regizorul local, Selina Keedwell. Tema  se va construi în jurul ideilor de că-

lătorie și deplasare.

Proiectul va culmina cu organizarea de către Take Art a unui wee-

kend de rezidență pentru partenerii lor europeni de la R.I.O.T.E.3. 

Acesta va include un program de schimb de competențe cu și 

pentru creatorii locali. 

Înainte de demararea proiectului, am dorit să intrăm în contact 

cu oamenii încă din primăvara anului 2021, pentru a-i implica în 

proiect; în Marea Britanie abia începeam să ieșim dintr-un alt lo-

ckdown. Am simțit, în rândul multor oameni, o reticență de a se 

întoarce la activitățile culturale și comunitare pe măsură ce restric-

țiile se relaxau. 

Am organizat mai multe întâlniri de planificare, online și on site 

(atunci când a fost posibil) pentru a identifica cea mai bună și cea 

mai sigură modalitate de a încuraja oamenii să se implice în proiect.

Jane de la Hub ne-a spus că o modalitate bună de a aduna povești ar fi ca Selina să viziteze 

clubul Prânzul de Vineri și să înregistreze poveștile oamenilor pe măsură ce vorbesc.

Selina a structurat o serie de întrebări la care oamenii trebuiau să răspundă, pe baza temei 

proiectului Journey Exchange:

1 dacă ați putea face o călătorie oriunde în acest moment, unde ați pleca?

2 descrieți unul dintre locurile dumneavoastră preferate din lume, de acasă sau din străină-

tate...

3 Unde ați călătorit și cum ați călătorit în ultimele 18 luni?

4 descrieți călătoria din interiorul dumneavoastră...

5 care este cel mai bun mod de a călători?

6 Aveți la dispoziție un buget nelimitat pentru a călători undeva, dumneavoastră și încă trei 

persoane.  Spuneți-ne unde, cine, de ce și cum?

Calendarul

În zilele de joi și sâmbătă din septembrie 2021, Selina Keedwell și Shaena Brandel au organizat 

ateliere de lucru la Teatrul Princess. Înainte de aceasta, Selina a adunat și înregistrat povești 

de «călătorie» de la persoanele în vârstă care fac parte din clubul Prânzul de Vineri de la Mor-

land Hub, precum și de la membrii teatrului comunitar pentru tineret. 

Selina a lucrat cu participanții pentru a dezvolta tehnici verbatim de transferare a poveștilor 

înregistrate în spectacolul live.  Acestea au fost apoi folosite pentru a inspira mișcarea fizică 

pe care Shaena și participanții au explorat-o cu ajutorul cordelinelor de mătase.

În weekendul 2 și 3 octombrie, grupul comunitar, practicienii locali de teatru și partenerii 

R.I.O.T.E.3 s-au reunit:

2 și 3 octombrie: weekend de împărtășire cu un grup comunitar, practicieni locali de teatru și 

partenerii R.I.O.T.E.3 veniți din Europa, la Princess Theatre, B-on-Sea:

• Sâmbătă 2 octombrie:  Sesiuni de formare pentru schimbul de competențe
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• Duminică 3 octombrie dimineața: repetiții

• Duminică 3 octombrie după-amiază: spectacole comunitare în aer liber, spectacolul Jour-

ney Exchange, spectacolul public Pirate Taxi, spectacolul de trambuline al trupei Antagon.

DIfereNțA pe CAre A făCuT-O prOIeCTuL

rezultatele preconizate

În etapa de planificare a proiectului, noi și partenerii noștri am stabilit câteva rezultate dorite:

• Creșterea încrederii și a plăcerii populației locale de a participa la activități artistice (atelie-

re și spectacole);

• O oportunitate sporită pentru populația locală (de exemplu, pentru locuitorii din Morlands 

Estate) de a experimenta și de a se bucura de un spectacol de teatru de circ de îmaltă 

calitate, în aer liber, în fața casei lor;

• Mai multe date colectate pentru a suplimenta cu informații evaluarea măsurării calității 

vieții dezvoltată de R.I.O.T.E.3;

• O mai mare conștientizare a beneficiilor asupra sănătății și bunăstării individuale a partici-

pării la activități artistice 

• O oportunitate pentru un schimb cultural bilateral;

• Un grup de practicieni locali mai conectat, cu abilități creative mai dezvoltate și o rețea 

mai puternică;

• Moștenirea potențială a comunității pentru crearea de proiecte viitoare.

Ce a funcționat 

Există câteva realizări care au fost extrem de satisfăcătoare.

Recrutarea artiștilor “potriviți” pentru acest tip de proiect este esențială. Este nevoie de un 

set de competențe specifice, de flexibilitate și de o bună înțelegere a ceea ce presupune 

acest tip de muncă; artiștii trebuie să “înțeleagă”. 

Am contractat-o pe Abby Young ca artist de legătură 

pentru a asigura connexiunea între partenerii R.I.O.T.E.3, 

practicienii din Somerset și comunitatea locală.

Echipa de la Morland community Hub, Highbridge, a fost 

extrem de mulțumită de impactul asupra comunității lo-

cale. Jane Macpherson, manager de dezvoltare a proiec-

tului, a scris:

Un eveniment rar și antrenant a adus bucurie și uimire publicurilor din Highbridge. În calitate de centru co-

munitar, într-o zonă cu un grad ridicat de lipsuri, arta, muzica și orice proiect creativ sunt preocupări în care ne 

place să investim timp.

După doi ani de izolare socială pentru mulți dintre ei, din cauza pandemiei Covid, oamenii vorbesc despre speran-

ța că aceste tipuri de proiecte și evenimente pot reveni și le vor fi din nou disponibile, în viitorul foarte apropiat.

Mulți dintre membrii comunității noastre nu și-ar putea permite sau nu s-ar deplasa în spațiile dedicate specta-

collelor pentru a vedea artiști de această calitate. Ei încă mai vorbesc și astăzi despre ziua în care “circul” a venit 

pe proprietatea lor.

Proiectul a inclus mai multe nivele de creație, integrate, până la weekendul final; diferite ate-

liere (culegere de povești; tehnici de teatru verbatim; cordeline de mătase) care au fost pre-

zentate separat, dar care s-au reunit la final.

Spectacolul final a inclus contribuții din partea mai multor grupuri din comunitate: dans In-

dian, trupă rock, teatru pentru tineri, teatru pentru copii, pentru alți membri ai comunității, 

precum și piesa Journey Exchange cu artiștii din Somerset și partenerii R.I.O.T.E.3.

Implicarea în acest mod a mai multor grupuri diferite a contribuit la asigurarea unui public de 

dimensiuni considerabile. Acesta a fost un mod de lucru integrat, specific Regatului Unit: im-

plicarea copiilor și a tinerilor implică apoi adulții și familiile. deși accentul a fost pus pe teatrul 

participativ pentru adulți, totul este interconectat: legătura dintre comunitate, participare și 

spectacolul profesionist este punctul în care magia se adună.

corrinne curtis, una dintre participantele la proiect, a scris:

Proiectul m-a pus în contact cu oameni noi și m-a făcut să mă simt mai implicată în comunitatea mea și mân-

dră să văd ce putem realiza împreună. A asculta poveștile celorlalți și a învăța împreună să mânuim lianele de 

mătase a fost reconfortant și inspirațional, deoarece a reunit generații diferite puse pe picior de egalitate. Toa-

legãturã dintre 
comunitate, participare s,i 
spectacolul profesionist 
este punctul în care magia 
se adunã
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tă lumea a fost tratată în mod egal și toată lumea a 

fost apreciată. Să ne jucăm și să explorăm fără a fi 

judecați reprezintă un stimulent de încredere.

În mod cert, în tradiția de lucru din Marea Britanie, pentru a avea cea mai bună experiență 

participativă de educație a adulților, este adesea benefică implicarea copiilor și a familiilor 

acestora: acest lucru face ca experiența să fie mai bogată.

Am produs un model care se poate extinde și contracta, în funcție de circumstanțe.

Ce a funcționat mai puțin bine?

cele mai multe dintre provocările cu care ne-am confruntat au fost legate de cazurile de co-

vid. nu se poate estima cât de mult a fost proiectul afectat de acest lucru. 

Am menționat anterior provocările legate de planificarea unui proiect comunitar în timpul 

unei pandemii și măsurile pe care le-am luat pentru a ne asigura că respectăm toate restric-

țiile. nu există nicio îndoială că, în pofida eforturilor noastre, impactul covid ne-a scăpat de 

sub control. O comparație utilă este cea cu proiectul anterioar, What Change?, proiect pe 

care l-am realizat în 2014, în cadrul căruia până la 100 de persoane au luat parte la atelierele 

de lucru și la programul de evenimente.

covid a avut un impact semnificativ asupra proiectului, în una dintre următoarele feluri:  

• A fost afectată recrutarea participanților din comunitate; oamenii au fost reticenți sau ne-

siguri la ase implica; 

• Întâlnirea cu oamenii față în față pentru a le vorbi despre proiect a fost o provocare; majo-

ritatea discuțiilor au trebuit să se desfășoare online;

• Am petrecut o cantitate disproporționată de timp pe tema siguranței covid și a planificării 

situațiilor de urgență; cel puțin unul dintre conducătorii noștri de atelier, Shaena Brandel, a 

fost testată pozitiv în timpul programului de ateliere;

• Până la sfârșitul săptămânii de încheiere, nu am știut cu siguranță câte persoane vor putea 

participa, inclusiv dintre partenerii noștri R.I.O.T.E.3.

Ce am fi făcut diferit?

Atunci când evaluăm un proiect, aceasta este o întrebare la care încercăm întotdeauna să 

răspundem.  Având această oportunitate de reflexie, în acest caz, ne  e  greu să răspundem. 

Gândind retrospectiv, am fi alocat timpi mai lungi fiecărei etape și am fi depus și mai mult 

efort în recrutarea participanților, dacă acest lucru ar fi fost posibil. dar, având în vedere că 

circumstanțele au fost inedite, este dificil să știm ce altceva am mai putea adăuga. 

Gânduri de încheiere

Pentru a reveni la afirmația lui Matarasso conform căreia “arta participativă, prin definiție, se 

află în două locuri în același timp și, adesea, în mai mult de două locuri”, proiectul Journey 

Exchange s-a aflat în mai multe locuri diferite simultan. la un moment dat, care nu poate 

fi niciodată reprodus, mai multe elemente disparate s-au reunit - adulți, copii, familii, actori, 

muzicieni, artiști de circ, un cartier de locuințe și o pandemie - pentru a crea o bucată de ma-

gie; o experiență unică, o experiență de afirmare a vieții într-o și cu o comunitate care avea 

nevoie de ea. 

deși nu se va mai repeta niciodată (în același mod), bucuriile, provocările, experiența și cu-

noștințele împărtășite ne vor conduce în călătoria către următorul proiect, oricare ar fi acesta.

Take Art este o organizație unică, care schimbă vieți, care nu trăiește într-un sediu, într-un studio sau în-
tr-un teatru extraordinar, ci în satele, orașele și comunitățile rurale din Somerset. În fiecare an lucrăm cu 
mii de oameni din întreaga regiune, oferind oportunități pentru toate vârstele și dezvoltându-le oamenilor 
abilitățile de a experimenta, participa și lucra în domeniul artelor. De la centrul nostru din South Petherton 
conducem unul dintre cele mai renumite programe de turnee rurale din Marea Britanie, alături de proiecte 
la nivelul întregului ținut care se concentrează pe sprijinirea artiștilor, copiilor, tinerilor și comunităților.

Mark Helyar este director de teatru și lucrează pentru Take Art din 2009. Este, de asemenea, regizor in-
dependent, muzician, scriitor și profesor universitar.  A fost director artistic a două companii de turnee și 
a lucrat intensiv in calitate de  compozitor, compunând partituri muzicale pentru zece spectacole. A fost 
angajat ca manager de proiecte artistice, facilitator și formator în sectorul public, corporatist și voluntar.
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rezuMAT AL TrADIțIILOr TeATruLuI pArTICIpATIV rOMâNIA

În România a fost nevoie de mult timp pentru ca arta participativă, în special teatrul 

participativ, să prindă rădăcini. În 2016, Administrația Fondului cultural național (AFcn 

- Administrația Fondului cultural național) a diversificat liniile de finanțare prin in-

troducerea unor noi categorii, cum ar fi Intervenție culturală și Educație prin cultură 

(printre altele). Acest lucru a lărgit ulterior paleta de proiecte depuse/finanțate și a 

contribuit enorm la diversificarea domeniului. Faptul că o finanțare dedicată a devenit 

disponibilă pentru proiecte care nu se încadrează în limitele “producției teatrale” (adi-

că atunci când spectacolele de teatru sau de dans profesionale sunt create de profe-

sioniști din domeniul teatrului sau al dansului, în principal pentru publicul profesionist, 

adică pentru persoanele care au mijloacele și obiceiul de a merge la spectacole de 

teatru sau de dans) a însemnat că au putut să apară în sfârșit multe idei noi. cu toate 

acestea, nu toate aceste idei sunt legate de artele spectacolului, iar dintre cele care 

sunt, doar o parte sunt realizate în zonele rurale. În plus, nu toate pot fi considerate 

participative. Așadar, în ceea ce privește teatrul participativ creat în așezările rurale, în 

ciuda progresului clar, trebuie spus că se poate și trebuie făcut mai mult. 

Un alt lucru care trebuie remarcat este că, din punct de vedere instituțional, teatrul 

participative, ca gen, rămâne o abordare periferică. În ciuda diversifi-

cării liniilor de finanțare menționate mai sus, bugetul Administrației 

Fondului cultural național este destul de mic, iar marea majoritate a 

fondurilor din zona culturală din România se îndreaptă către institu-

țiile de teatru și dans subvenționate direct de către stat sau de către 

consiliile locale/județene. cu câteva excepții, aceste instituții rămân, 

în mare parte, în parametrii “clasici” de producere a teatrului/artei, iar 

participarea se limitează în principal la rolul de spectator, de observa-

tor tradițional la spectacole. 

Încă nu și-a dezvoltat,în România, rădăcinile o tradiție reală a specta-

colului participativ, în sensul, de exemplu, al Teatrului în Educație sau 

TiE, o formă foarte precisă și specializată de teatru participativ care a 

fost creată în Marea Britanie, dar care s-a impus și în multe alte țări (in-

clusiv în Ungaria, o țară vecină, în careacest tip de spectacol a devenit 

aproape o mișcare națională).

MerA șI CONTexTuL LOCAL

Încă de la înființarea sa, Asociația Teatrului Shoshin a dezvoltat constant 

acțiuni în zonele rurale. Originile acestor acțiuni datează de la unul din-

tre primele ateliere organizate de Shoshin, care a avut loc în vara anului 

2014, în chidea (Kide), un mic sat de aproximativ 150 de locuitori, la 

40 km de cluj-napoca (Kolozsvár). deși atelierul nu a fost conceput 

pentru participarea activă a localnicilor, ci s-a adresat profesioniștilor, 

studenților și celor care doreau să învețe ceva nou, am fost totuși con-

știenți, încă de la început, de poziția noastră în sat: veneam de la oraș, 

din afară - eram doar în vizită aici. A devenit important pentru noi să nu 

pierdem din vedere acest fapt, să nu avem o atitudine care ne-ar da 

cumva dreptul, în calitate de profesioniști, să intrăm în casa altcuiva și 

să ne așteptăm ca ei să-și vadă de treaba lor în timp ce noi ne concen-

experient, e de teatru 
participativ în roMânia
de Csongor Köllő (Asociația Teatrului Shoshin)
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trăm asupra artei noastre de dragul ei sau de dragul nostru. În timp ce acest lucru este ceva ce 

poate fi considerat “normal” într-o mare metropolă, sosirea unei echipe de 8-10 străini nu trece 

neobservată în astfel de comunități mici. Prin urmare, am dorit să intrăm în contact cu localnicii 

și astfel (inspirați de practica culturală dezvoltată de zeci de ani de Odin Teatret), am organizat 

un troc, un schimb cultural la care am invitat întregul sat. Un troc este, în esență, o întâlnire, un 

spectacol care are loc o singură dată; el combină, folosind o dramaturgie specifică (deci nu în 

mod improvizat, ci organizată în prealabil), elemente aparținând tradiției și patrimoniului local 

(o poveste, un dans, un cântec, dar poate fi vorba și de obiecte sau profesii, pe scurt, formele 

și aparițiile specifice culturii locale), cu elemente aparținând culturii actorilor, a vizitatorilor (în 

cazul nostru, în 2014, fragmente din exercițiile la care am lucrat în timpul săptămânii). 

Această ocazie s-a dovedit a fi semnificativă atât pentru noi, cât și pentru localnici și, de atunci, 

pe lângă activitatea noastră de a prezenta spectacole profesioniste în sate, am organizat și 

alte astfel de schimburi. 

ceea ce face ca un schimb să fie special este faptul că activează și animă grupurile parti-

cipante. chiar dacă nu toți localnicii participă în mod activ și există oameni care rămân doar 

spectatori, totuși, o parte din ei, o parte din propria lor cultură, din propria mitologie și moș-

tenire este prezentată de către semenii lor, vecinii sau rudele lor. Este propria lor identitate 

locală care este exprimată nu de străini, ci de localnicii înșiși. Această situație generează o 

atmosferă foarte vie, iar prin această formă de autoexprimare se consolidează în participanți 

un sentiment de mândrie și de apartenență.                         

ÎÎn 2019, cu ajutorul actorilor Kai Bredholt și donald Kitt de la Odin Teatret am organizat un 

astfel de troc în Mera (Méra), un sat aflat la 13 km de cluj-napoca. Satul este foarte mândru de 

tradiția vie a dansului și muzicii populare maghiare, precum și de multe alte tradiții locale, cum 

ar fi păstoritul bivolilor. cu toate acestea, impactul lumii moderne poate fi întâlnit și aici; pentru 

fiecare dezvoltare pozitivă există și multe dezvoltări negative, care sfâșie țesutul social tradi-

țional al comunității: metodele tradiționale de auto-susținere, cum ar fi munca pământului și 

creșterea animalelor, sunt din ce în ce mai puțin o opțiune. Majoritatea locuitorilor sunt forțați 

să muncească în oraș, televizorul și internetul își cer partea lor de atenție și, desigur, există, cel 

puțin pentru un segment al comunității, probleme mai vechi, nerezolvate, cum ar fi consumul 

de alcool. Toate acestea schimbă modul în care este trăit 

timpul (ceea ce duce la simptomul lumii accelerate și la 

lipsa de timp suficient, precum și la slăbirea tradițiilor și 

obiceiurilor sociale care odată îi legau pe locuitori și for-

mau comunitatea). 

Pe scurt, se trăiește în izolare, care este un simptom, o con-

secință a diminuării posibilităților de participare. Elemen-

tele tradiționale care permit participarea și activarea au 

dispărut, iar cele noi care să le înlocuiască sunt inexistente. 

desigur, ceea ce am descris aici nu se aplică doar satului 

Mera, ci este realitatea majorității așezărilor din zonele ru-

rale din România de astăzi. de fapt, așa cum am afirmat 

mai sus, Mera este, într-o anumită măsură, o excepție, cu 

multe tradiții păstrate în viață, iar transmiterea tradiției de 

la generațiile mai vechi la cele noi fiind mult mai puternică 

decât în majoritatea cazurilor. Acest lucru a fost evident în 

schimbul nostru din 2019, în cadrul căruia au existat contri-

buții din partea localnicilor, nu doar din partea generației 

mai în vârstă sau de mijloc, ci și din partea celei tinere: cele 

mai mici grupuri de muzicieni și dansatori locali. Eveni-

mentul s-a dovedit foarte reușit și a generat încă o dată acel tip de “zumzet” în comunitate care 

face ca schimbul cultural să fie atât de special și o practică atât de eficientă.          

Motivul pentru care ne-am aplecat atât de mult asupra istoriei și contextului local în cele 

două pagini anterioare a fost acela de: a) a face o radiografie a anumitor aspecte din reali-

tățile sociale actuale care predomină în marea majoritate (aproape 100%) a așezărilor rurale 

din România și b) a sublinia faptul că tocmai actul de participare și activare se pierde atunci 

când formele tradiționale de adunare socială și comunitară nu mai pot funcționa și nu există 

modalități de transmitere ale acestora. Așadar, unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă 

practicienii interesați de dezvoltarea comunitară este să creeze structuri și acțiuni care să 

permită participarea activă. 

tocmai actul de participare 
s,i activare se pierde atunci 
când formele tradit,ionale de 
adunare socialã s,i comunitarã 
nu mai pot funct,iona s,i 
nu existã modalitãt,i de 
transmitere ale acestora. 
as,adar, unul dintre lucrurile 
pe care trebuie sã le facã 
practicienii interesat,i de 
dezvoltarea comunitarã este 
sã creeze structuri s,i act,iuni 
care sã permitã participarea 
activã.
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experIeNțA pArTICIpATIVă îN prACTICă

etapele inițiale și constituirea unui grup

În timp ce într-un oraș mare se pot lipi afișe și se pot trimite câteva 

e-mailuri și adesea participanții vor veni, într-un sat este necesar să se 

cunoască oamenii, să se câștige încrederea lor. În acest sens, este nevoie, 

de obicei, de o figură centrală: cineva precum un organizator local, un 

preot local, un cercetător local, un povestitor. Este vorba de o persoană 

(pot fi mai multe, desigur) care este respectată, privită cu admirație, care 

este în contact cu mulți oameni, îi cunoaște, cunoaște istoria locului, etc.  

Având experiența din 2019, am decis că Mera ar fi comunitatea rurală 

potrivită cu care să ne imersăm în partea de implicare a comunității și 

de aplicare practică din R.I.O.T.E. 3, deoarece exista persoana de con-

tact perfectă, iar prin schimburile culturale au fost stabilite multe relații. 

Acest lucru s-a dovedit a fi esențial încă odată. În etapele inițiale, a fost trimis un apel de o 

pagină prin mai multe canale: o pagină locală de socializare care este urmărită de mulți dintre 

localnici, precum și prin intermediul a doi organizatori locali. Unul dintre acești organizatori 

s-a înscris cu toată familia sa. cu toate acestea, nu au existat alți candidați. În paralel, am con-

tactat “figura noastră centrală”, domnul Varga György, fost director al școlii locale, istoric local 

și fondator al muzeului local al bivolului (o dovadă a importanței pe care o are în prezent tra-

diția pășunatului bivolilor). Interesul nostru de a ne întâlni cu el a fost guvernat de trei direcții: 

în primul rând, pentru a-l convinge să participe (lucru pe care, din fericire, a fost foarte dispus 

să îl facă); în al doilea rând, pentru a-i lua un interviu despre subiectul nostru, care consta 

în cunoașterea miturilor din spatele comunității (poveștile locale, legendele, evenimentele 

semnificative, tradițiile, originea satului etc.); și în al treilea rând, pentru ca el să ne recomande 

personal oameni care ar putea participa. Apoi i-am contactat personal pe toți acești oameni.  

Pe lângă aprofundarea cunoștințelor noastre despre istoria satului, s-a format o imagine re-

curentă: aceea a tradiției istorice a unor trupe de teatru de amatori care nu mai funcționau. 

Multe dintre persoanele pe care le-am intervievat au fost cândva membri activi ai unei trupe 

de teatru locale, auto-organizate, care nu mai era în viață.  

În cele din urmă, grupul nostru a fost format din 7 adulți și 3 copii, cu vârste ex-

trem de variate: de la 4 la 77 de ani. deși se discutase anterior între partenerii 

de proiect să lucrăm cu grupuri de vârste mixte (1/3 din grup să aibă peste 60 

de ani), am căutat în mod conștient posibilitatea de a include și familii. 

Spre o coeziune de grup

Odată ce grupul a fost format și în conformitate cu scopurile și obiectivele 

R.I.O.T.E. 3, scopul nostru principal a fost de a crea un spectacol de teatru în 

aer liber împreună cu participanții, bazat pe poveștile pe care le-am desco-

perit în încercarea noastră de a găsi mitul din spatele comunității. ce trebuie 

să căutăm atunci când înființăm un nou grup? Este să se creeze coeziunea 

între membri acestuia. O adunare de oameni nu este încă un grup capabil 

să acționeze împreună (atât la propriu, cât și la figurat). Trebuie să aibă loc 

un proces de formare a echipei, în care fiecare individ să fie integrat în grup. Este important 

ca acest proces să țină cont de capacitățile și posibilitățile fiecărui individ și să nu încerce să 

îi împingă spre niște competențe și capacități minime universale; aceasta este poate treaba 

academiei de actorie (deși această afirmație este, de asemenea, foarte discutabilă), sau mai 

degrabă a anumitor companii/medii profesionale în care domină un stil foarte precis definit. 

cu siguranță nu este a unui efort care vizează crearea unei experiențe comunitare revelatoare 

prin intermediul instrumentelor teatrale. 

Este esențial să se găsească exerciții care să se potrivească grupului. Trebuie găsit un anu-

mit echilibru între gradul de provocare pe care îl constituie diferitele exerciții și capacitățile 

fiecărui individ de a se ridica la înălțimea provocării și de a o învinge. A acorda atenție aces-

tui aspect înseamnă alinierea la teoria FlOW (FlUX) a lui csíkszentmihályi. În cazul nostru, 

pentru că am avut participanți de toate vârstele și cu corpuri foarte diferite, a fost extrem de 

important să pregătim ingredientele cât mai precis posibil pentru ca munca să fie incluzivă, să 

crească încredereaîn sine și să fie semnificativă pentru toată lumea, să aibă sens pentru toți și 

să permită dezvoltarea unei experiențe a fluxului. 
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Există multe jocuri și exerciții teatrale care pot fi utilizate, dar ceea ce este important este să 

aflăm exact în ce mod aceste jocuri și exerciții ar trebui să fie jucate de către grupul cu care ne 

implicăm în proiect; același exercițiu va fi diferit pentru un grup de adolescenți, un grup de tineri 

adulți, un grup de seniori sau un grup mixt de toate vârstele (sau etnii, sexe, clase sociale etc.).

Spre structuri neierarhice

lucrul cu un grup intergenerațional a fost o alegere deliberată din partea noastră. În 2018-

2019, Asociația de Teatru Shoshin a fost partenerul principal al unui proiect cofinanțat de 

Erasmus+ numit ATIPIA (Applied Theatre in Practising Integrated Approaches). Proiectul 

s-a axat pe tehnici și abordări de teatru aplicat/participativ, grupul țintă principal final fiind 

generația 60+ (https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details#projec-

t/2018-1-RO01-KA204-049553) În cadrul trainingului, membrii Joint Staff și alți voluntari ai or-

ganizațiilor participante (care erau deja foarte amestecați din punct de vedere al vârstei) s-au 

angajat într-o sesiune de lucru de o săptămână în cluj-napoca, cu un grup de persoane locale 

cu vârste de peste 60 de ani, creând astfel un grup de aproape 30 de persoane cu vârste cu-

prinse între 22 și 80 de ani care lucrează împreună, cot la cot, zi de zi, pentru un scop comun. 

ca experiență de viață, aceasta a 

fost extrem de profundă și o expe-

riență de îmbogățire, nu doar pen-

tru noi ca organizație, ci (după cum 

au raportat ei înșiși) pentru toți par-

ticipanții. de fiecare dată când dis-

tanțele dintre momentele în timp 

și diferențele de vârstă pot fi depă-

șite în acest fel, creând egalitate în-

tre membri unui grup, poate avea 

loc o reală acumulare și ia naștere 

un alt tip de sensibilitate. Acest cu-

vânt, a sensibiliza, este de o importanță primordială aici. Învățăm cu adevărat, înțelegem și 

devenim capabili să empatizăm doar atunci când nu doar creierul nostru înțelege un anumit 

subiect (discriminarea rasială ar trebui oprită, inegalitatea de gen este o problemă etc.), ci ne 

implicăm în aprofundarea lui și cu simțurile noastre, conectându-ne astfel la el în mod com-

plet, corporal, holistic, transformând relația noastră cu subiectul dat într-o chestiune persona-

lă. la urma urmei, asta se întâmplă atunci când mergem la teatru: suntem sensibilizați de su-

biectele prezentate în cadrul spectacolului, deoarece suntem angajați experiențial (prin actul 

de a vedea, de a fi martori) în procese. cu toate acestea, o diferență majoră constă în faptul 

că în teatrul participativ această creștere a sensibilității este inerentă și direct exponențială 

în grupul participant, față de companiile profesioniste care pregătesc spectacole (desigur, 

acest lucru depinde în mare măsură de modul în care diferite companii abordează repetițiile) 

și în faptul că pentru cei implicați este atât o experiență individuală, cât și una comunitară, 

ceea ce nu este întotdeauna cazul în teatrul profesionist. 

de data aceasta, am extins în mod deliberat și mai mult grupul de vârstă. Pe lângă faptul că 

eran interesați de o perioadă mai lungă de timp în inițierea lucrului cu familiile (chiar și cu 

familiile cu copii mici), celălalt motiv pentru care am făcut acest lucru a fost faptul că o co-

munitate sătească se bazează frecvent pe o anumită structură ierarhică în ceea ce privește 

copiii, adulții și vârstnicii. dorința noastră a fost de a construi o at-

mosferă non-ierarhică, în care vocea copiilor să se facă auzită prin 

individualitatea lor, exprimându-se. Faptul că ceea ce au de spus 

sau de exprimat cu privire la o anumită experiență sau subiect este 

la fel de important ca și ceea ce au de spus omologii lor de 20 de 

ani, părinții lor sau persoanele în vârstă, le conferă legitimitate. Și, în 

mod ciudat, într-un mod paradoxal, acest rezultat este obținut prin 

acordarea aceluiași nivel de legitimitate fiecărui grup participant, 

nu prin diminuarea autorității anumitor grupuri (a părinților, a vârst-

nicilor), pentru a o ridica pe cea a altuia. nimănui nu i se ia nimic, și 

totuși toată lumea primește; aceasta este frumusețea structurilor 

orizontale, așa cum o încadrează atât de frumos Mary Overlie.

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details%23project/2018-1-RO01-KA204-049553
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/eplus-project-details%23project/2018-1-RO01-KA204-049553
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Spre construirea unui spectacol

În procesul de lucru cu grupul de la Mera, am aplicat o abordare etapizată, în sensul în care con-

strucția propriu-zisă a spectacolului cu actorii-participanți nu a început decât în ultima perioa-

dă. Așa cum am afirmat mai devreme, prima noastră sarcină a fost să creăm coeziunea grupului 

și, fără prea multă presiune, să îi pregătim pentru a construi spectacolul. Prin diferite exerciții, 

am lucrat asupra unor aspecte, cum ar fi încrederea, bucuria, atenția acordată celuilalt, prezen-

ța în momentul respectiv, reacția, exprimarea corporală etc. Rezultatele unor exerciții au fost 

fixate ca material scenic ce urma să fie folosit ulterior în construirea spectacolului. În același 

timp, am continuat să adunăm povești de la participanți, ascultând ce au de spus. Pe lângă mi-

turile, legendele și povestirile istorice locale, i-am rugat să împărtășească și povești personale 

legate de locul în care trăiesc sau de ceea ce înseamnă Mera și comunitatea pentru ei. În acest 

sens, munca s-a bazat pe colectarea poveștilor împletite cu o «punere la punct» treptată a 

participanților, iar apoi, în ultima săptămână, pe punerea laolaltă a elementelor de construcție 

și crearea spectacolului. În acel moment, alesesem poveștile pe care urma să le folosim (pro-

gresând de la cele locale la cele personale), aveam pregătite mai multe materiale fixe și câteva 

exerciții pe care le făcusem și care credeam că ar putea fi folosite și ca material scenic. 

Un aspect important de menționat aici este că participanții nu au lucrat pornind de la un 

text fix (o piesă de teatru, fie ea comedie sau dramă), ci de la mitologiile și istoria locală, de 

la propriile povești (extrem de important) și de la elemente care au apărut în urma lucrului 

împreună. În acest fel, această metodă de lucru se diferențiază oarecum de «teatrul de ama-

tori» obișnuit, deoarece participanții nu încearcă să interpreteze pe altcineva (un personaj 

fictiv dintr-o piesă), ci sunt în mare parte un amestec între ei înșiși și un interpret, conferind 

un aspect foarte personal lucrării. Acest lucru ne duce, desigur, înapoi la cuvintele-cheie men-

ționate și contextualizate la început, cum ar fi cultura locală, activarea, exprimarea de sine și 

participarea activă. 

Gânduri de încheiere

de-a lungul paginilor anterioare, am încercat să plasăm problema participării și a teatrului par-

ticipativ într-un context social și comunitar, explicând și explorând procesul nostrum de lucru. 

Am încercat să creionăm imaginea teatrului participativ, așa cum l-am practicat și experimen-

tat. Firește, teatrul participativ (sau aplicat) este o abordare foarte complexă, cu multe ramuri, 

posibilități de acțiune, iar experiența noastră este doar un mod de abordare, dar sperăm că 

aspectele pe care am încercat să le acoperim și să le explicăm sunt de ajutor pentru cei care 

doresc să se angajeze în practici de dezvoltare comunitară cu ajutorul mijloacelor teatrale.

Lucrurile scrise de ceilalți parteneri R.I.O.T.E. 3, care pot fi găsite în prezenta publicație, oferă 

multe alte aspecte, strategii și întrebări interesante la care se poate reflecta atunci când 

se planifică o experiență participativă în mediul rural (și nu numai). În partea noastră din 

prezentul capitol, am ales să ne concentrăm asupra aspectelor intergeneraționale și legate 

de vârstă, precum și asupra aspectelor legate, poate, de comunități în ansamblul lor mai 

larg, deoarece munca discutată mai sus s-a concentrat mai mult asupra acestui aspect. Cu 

toate acestea, o parte vitală a abordării noastre este contextul spațial (importanța acțiuni-

lor specifice locului și a spațiului deschis), pe care nu l-am abordat în acest moment, deși a 

fost o parte organică a muncii noastre. Motivul este că în capitolul IV din prezenta publicație 

se tratează pe larg acest aspect. 

Asociația Teatrului Shoshin  este o organizație care se bazează pe cei trei piloni pe care îi conține numele său.  
Shoshin, care înseamnă “mintea începătorului” în budismul Zen, este starea de spirit cu care dorim să abor-
dăm toate eforturile noastre. Teatrul este disciplina pe care o alegem ca formă de lucru și de studiu. Des-
prinzându-ne de ideea că teatrul înseamnă doar reprezentare, dorim să analizăm modalitățile prin care 
acesta poate avea un impact concret asupra calității vieții. Și, în sfârșit, al treilea pilon, asocierea, noțiunea 
și actul de a asocia, de a progresa spre unitate.

Csongor Köllő este actor, regizor, trainer de actorie și co-fondator și co-director al Asociației Teatrului 
Shoshin.
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INTrODuCere

de Vida Cerkvenik Bren (Kud Ljud)

În capitolul următor puteți citi despre experiențe personale, metode de lucru și gân-

duri despre teatru ca instrument pentru dialogul intercultural, scrise de diverși autori: 

artiști, actori, regizori, pedagogi, analiști creativi și practicieni de teatru din Slovenia, 

Franța și Marea Britanie (activi în cadrul asociațiilor culturale artistice Une Idée și KUD 

Ljud, printre altele).

Teatrul a fost dintotdeauna legat în mod inseparabil de publicul său, înrădăcinat în 

timp și spațiu, petrecându-se unei/în cadrul unei anumite comunități (unificând-o 

și unind-o). din Grecia antică până la piesele de mister medieval, la epoca elisabeta-

nă și mai departe, teatrul a fost un loc în care se formulau și se discutau idei, un loc 

în care se întâlneau diferite clase sociale. chiar mai mult, conform majorității teoriei 

reprezentate, originile sale se află în ritualuri care erau realizate pentru a reconecta și 

reconfirma structurile sociale comune, valorile și identitatea, printre altele.

la începutul secolului al XIX-lea, un reformator elvețian al teatrului, Adolphe Appia, 

precum și alți teatrologi ai vremii sale, au încercat să redefinească teatrul ca “act 

social la care contribuie toată lumea”, sperând că teatrele vor deveni 

“catedralele viitorului”. Appia, care a fost în primul rând scenograf și 

designer de lumini, a fost un mare adversar al separării nu numai în 

cadrul publicului, ci și între public și actor (scenă și sală). În opinia sa, 

groapa ar trebui să dispară, iar scena împreună cu sala de spectacole 

ar trebui să fie un tot unitar, arcul avanscenei (acea gaură de cheie 

uriașă) ar trebui, de asemenea, să dispară și să permită o interacțiune 

deplină între public și actor, precum și între spectatori. “Teatrul nu 

ar trebui să separe sau să creeze relații interpersonale ierarhice; ar 

trebui să unească.” 

care este valoarea “teatrului ca liant social” în zilele noastre? Unde se 

află potențialul său (de a crea unitate și coeziune socială, de a acționa 

ca un instrument de dialog intercultural)?

Ideea materialului noastru nu este aceea de a căuta răspunsuri finale 

gravate în piatră sau de a afirma cum sunt sau cum trebuie să se facă 

lucrurile, ci de a împărtăși exemple de practici bune și proaste, de a 

nota ceea ce am învățat, de a reflecta asupra metodelor noastre, de a 

ridica noi întrebări și de a inspira continuarea gândirii și creației. 

În paginile următoare veți citi despre proiectele noastre artistice (The 

Invasion, The Streetwalker - o galerie în aer liber gata făcută, Table 

Theatre, Sur la place de Villars, Emmaüs et autres lieux, Des enfants 

et des corps en mouvement etc.) și despre activitatea noastră peda-

gogică, despre abordările pe care le-am dezvoltat și despre luptele pe 

care le-am purtat în ultimele decenii folosind mijloace teatrale pentru 

a construi punți între grupuri sociale diverse, poziții politice polarizate, 

opinii și sisteme de credință opuse, precum și între trecutul și viitorul 

locurilor în care ne-am implicat.

Indiferent cât de diverse sunt practicile noastre, cu toții am făcut tea-

tru în dialog cu mediul înconjurător. ca antropologi amatori, arheologi 

experient, e 
în slovenia
(Kud Ljud)

capitolul 2 
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culturali, detectivi, femei de serviciu care șterg praful de pe vieți prăfuite, am săpat mai adânc 

pentru a descoperi straturile uitate și pentru a face să strălucească din nou povești vechi. Sau 

am creat noi povești de la zero în interacțiune cu publicul nostru, “live”, în timp real. Sau am-

bele.

În practicile noastre, uneori, teatrul a reflectat în mod direct problemele conflictuale/de se-

gregare ale comunităților cu care am lucrat. Prin punerea în scenă a unor materiale docu-

mentare refăcute, am abordat subiecte tabu și am creat spațiu pentru un dialog într-un me-

diu mai puțin încărcat emoțional.

Ridicate la nivel de ficțiune, aceste subiecte au devenit mai ușor de digerat și de dezbătut 

între membrii comunității cu puncte de vedere opuse. 

În alte cazuri, conținutul intervențiilor noastre teatrale nu a avut nicio legătură directă cu «su-

biectele fierbinți», însă participarea la un «joc»/eveniment teatral comun a adus împreună 

oameni din medii diferite și i-a ajutat să se conecteze la un nivel uman mai profund.

 Uneori, dialogul a început înainte și a fost urmat de teatru, creat pe baza întâlnirilor și con-

statărilor anterioare. Alteori, dialogul a avut loc chiar în mijlocul teatrului: dialogul a fost tea-

tru și viceversa, ca în cazul spectacolelor interactive în care cele mai interesante părți au fost 

reacțiile publicului. Sau, ca în cazul spectacolului Table Theatre, teatrul a avut loc înainte, iar 

apoi a urmat o dezbatere moderată: o scenă teatrală menită să “spargă gheața” și să deschidă 

participanții la o discuție angajată. 

cu toate acestea, am găsit 4 lucruri în comun pentru noi toți, care, de altfel, avem experiențe 

de lucru destul de diverse:

1 Facem teatru în spații non-teatrale;

2 Teatrul pe care îl facem este un proces, nu este orientat spre rezultate (teatrul ca instru-

ment al dialogului intercultural este o activitate constantă în curs de desfășurare);

3 Spectatorii sunt activi, nu pasivi (în toate etapele procesului artistic, “publicul” este invitat 

să co-creeze, viețile lor servesc drept material pentru o scenă/spectacol/proiect teatral 

sau, în alte cazuri, teatrul devine parte din viețile/străzile/spațiile și/sau relațiile lor).

4 Teatrul pe care îl facem se află la granița dintre artă și viața de zi cu zi: fie că ia viața de zi cu 

zi și o transformă în altceva, fie că aduce altceva și îl plasează chiar în inima vieții de zi cu zi, 

fie ambele.

Este evident de ce teatrul care are loc în spații non-teatrale (pe străzi, în baruri, acasă, în trans-

portul public, în centrele comerciale, în școli etc.) reunește o comunitate eterogenă prin fap-

tul că oferă posibilitatea tuturor tipurilor de oameni să îl vadă și să se implice. În timp ce, 

dimpotrivă, teatrul clasic, precum și alte instituții culturale, atrag de obicei un public similar în 

ceea ce privește statutul social, vârsta, limba, religia, culoarea pielii etc. 

cu toate acestea, credem că punctele 2., 3. și 4. din lista de mai sus valorifică și, chiar mai im-

portant, aprofundează potențialul teatrului ca instrument de coeziune socială; teatru făcut 

cu dorința de a cultiva ascultarea, de a încuraja onestitatea și de a primi îndoiala în locul dorin-

ței de a avea întotdeauna dreptate; și teatru cu capacitatea de a cultiva valorile democratice 

și cetățenia activă, de a inspira dialogul și exprimarea deschisă. Pe baza propriei noastre ex-

periențe, putem susține că un proces artistic și social deschis, pe termen lung, care combină 

mijloacele teatrale cu practici interdisciplinare ale altor arte, asistență socială, antropologie 

și pedagogie etc., poate reconecta o comunitate eterogenă în care membrii sunt divizați de 

culoarea pielii, religie, statut social sau economic și poate deschide un spațiu în care o comu-

nitate își poate defini identitatea comună într-un context intercultural. 

ACTIVITățILe șI SCHIMBurILe MeLe INTerCuLTurALe îN DOMeNIuL TeATruLuI 

De Grega Močivnik (Kud Ljud) 

învățături, valori și experiențe în cultura Ljud 

În calitate de regizor de teatru, formator și mentor, Iwan Brioc spune, citându-l pe filosoful 

sloven Slavoj Žižek, că filosofia nu înseamnă rezolvarea problemelor, ci reformularea lor. Potri-

vit lui Žižek și lui Brioc, dacă există o problemă practică, mai bine să întrebăm un om de știință 

și exact în acest sens teatrul interactiv participativ este cel mai eficient pentru a reîncadra 

problemele și a repeta acțiunea în aceste noi cadre.

O parte din cultura grupului de la ljud constă în a pune calitatea experienței înaintea câști-

gurilor bănești, comunitatea înaintea individului, iar frumusețea și adevărul sunt foarte apre-
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ciate. Sunt atât de multe de învățat dintr-o astfel 

de viziune asupra lumii.

dobândirea diferitelor tehnici (Buto, tehnici de 

teatru fizic, meditație, yoga) și, la un alt nivel, 

subconștient, implicarea în diferite culturi, a ex-

tins orizonturile grupului în moduri greu de de-

scris, mi-a îmbogățit procesul personal de învă-

țare și mi-a permis să obțin noi impulsuri.

Spectacolele ljud și intervențiile teatrale în spa-

țiul public (conform experiențelor noastre) func-

ționează de multe ori ca un “test de turnesol” la 

nivelul recunoașterii diversității, stereotipurilor, 

incluziunii și deschiderii culturii și societății. Prin 

activitățile noastre în spațiul public deschidem 

un spațiu pentru încadrarea și reîncadrarea punc-

tului de vedere, formarea și reformarea opiniilor, 

presupunerilor, valorilor și credințelor; are loc ri-

dicarea și decăderea măștilor.

În climatul actual, pare deosebit de important să 

căutăm oportunități pentru a îmbrățișa dialogul 

și schimbul intercultural, să explorăm relația din-

tre universal/general uman și specific/cultural și 

să reprezentăm pe scenă voci neauzite și o vari-

etate de experiențe și perspective globale: atât 

acasă, cât și în străinătate.

cred că teatrul ca instrument pentru dialogul intercultural nu este un remediu pentru toate 

relele și un răspuns la toate întrebările și trebuie să recunoaștem că domeniul său de aplicare 

poate fi limitat. Se spune adesea, pe bună dreptate, că “dialogul cu cei care refuză dialogul 

este imposibil, deși acest lucru nu scutește societățile deschise și democratice de obligația 

de a oferi în mod constant oportunități de dialog”.

Pe de altă parte, dialogul cu cei care sunt dispuși să ia parte la dialog, dar care nu împărtă-

șesc - sau nu împărtășesc pe deplin - valorile “noastre” poate fi punctul de plecare al unui 

proces mai lung de interacțiune.

Obiectivele realizării de ateliere de teatru și spectacole de teatru interactiv în diferite 

contexte, țări din afara Sloveniei, culturi diferite:

• să stârnească dezbateri și confruntări pe marginea subiectului abordat

• să introducă metode de lucru folosind experiențe diferite

• să facă schimb de experiență și de cunoaștere cu organizații din alte țări europene

• să creeze o atmosferă de înțelegere reciprocă între oameni din culturi diferite

• să dezvolte activități inovatoare la nivel local 

• să educe oamenii să îi înțeleagă pe ceilalți

• să facă față întâlnirilor culturale, să ia în considerare toate aspectele identității personale

• Implicarea participanților, a spectatorilor și a trecătorilor în procesul de învățare non-forma-

lă și de educație între egali, implicând participanți din diferite țări care lucrează cu tinerii. 

Voi încerca să descriu proiectele și spectacolele în curs de desfășurare ale ljud, experiențele 

personale și încercările (ne)reușite de a aduce artiștii în fața publicului, de a aduce oamenii 

mai aproape și de a încerca să dăm o semnificație diferită utilizării spațiului public cu scopul 

de a reuni comunitățile.

THE INvASION (INvAzIA) 

(premiera în 2008), un spectacol fizic interactive, în spațiu public, în care fiecare performer are 

propriul personaj extraterestru stilizat (non-uman) care comunică cu oamenii într-un mod 

non-verbal, folosind sunete universale și mișcări corporale stilizate asemănătoare cu cele ale 

personajelor. 

Un complot și o poveste în spate

O expediție interplanetară de imigranți din spațiul cosmic a aterizat pe planeta noastră. Mem-

brii expediției aparțin unor specii extraterestre diferite, dar, ca reacție la atmosfera terestră, 
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toți au căpătat o culoare protectoare: sunt roz (pentru ca oamenii să nu-i ia prea în serios). Unul 

dintre obiectivele spectacolului este de a stabili un dialog “interplanetar”. Să confrunte publi-

cul și trecătorii cu creaturi surprinzătoare din spațiul cosmic, oferindu-le ocazia de a observa și 

de a reacționa la modul neobișnuit de comportament pe care îl au acestea în spațiul public; să 

ofere publicului posibilitatea de a-și regândi propriile moduri (mecanice) de comportament și 

să reconecteze oamenii prin readucerea la ei a evenimentului/ritualului social al teatrului. 

din 2008, peste 120 de spectacole/evenimente sociale/ritualuri au avut loc în peste 90 de fes-

tivaluri din 30 de țări diferite de pe glob: Austria, coreea de Sud, Belarus, Rusia, Anglia, Australia, 

Finlanda, Italia, Germania, Portugalia, Spania, Bosnia și Herțegovina, croația, Serbia, Ungaria, Ro-

mânia, Suedia, norvegia, Olanda, Belgia, cehia, Polonia, Israel, Irlanda, Scoția, Franța și Slovenia.

Eu (performer în spectacolul The Invasion) am simțit că mesajul principal al spectacolului 

este acela de a aduce laolaltă bogăția întâlnirilor diferite; prin varietatea de personaje diferite 

ne adresăm publicului cu propriile prejudecăți, examinând și punând sub semnul întrebării 

granițele fiecărui individ care se întâlnește cu extratereștrii.

În călătoria noastră extraterestră, încă în curs de desfășurare, aș dori să evidențiez câteva situ-

ații (scene) pe care mi le amintesc și care m-au făcut să mă gândesc la perspectivele diferite, 

la poveștile personale, la orașele, culturile, națiunile diferite și la modul în care un dialog teatral 

poate uneori (pentru câteva minute sau pentru o oră) să aducă laolaltă oameni cu experiențe 

și opinii personale diferite.

Koper, Slovenia (2008): când scena finală (“furtul mașinii”) s-a petrecut în piața din fața unui 

mare magazin, un agent de pază a scos pistolul și m-a amenințat serios pe mine (personajul 

meu extraterestru) cu arma. În final, totul s-a terminat cu bine.

zagreb, Croația (2009): dialog cu o persoană fără adăpost pe o bancă a prieteniei, cu o bere 

în mână, ciocnim, dialog cu contact vizual, totul este în regulă, totul este bine. El îmi vorbea în 

limba croată, străinul îi răspundea în limba lui străină, ne înțelegeam perfect.

Brest, Belarus (2010): la începutul repetiției publice din piața principală (întotdeauna repe-

tăm în același spațiu public cu o zi înainte de spectacol) a sosit poliția, a oprit repetiția și ne-a 

ordonat să ne întoarcem la hotel.

Cracovia, polonia (2012): un grup de extratereștri roz care cântau un cântec de leagăn unei 

persoane fără adăpost care dormea lângă fântână. În jur de 100 de persoane (public) care 

observă scena.

Szeged, ungaria (2009): o plimbare cu un autobuz public prin Szeged; un agent de securitate 

care urmărește doi extratereștri; oameni care cheamă poliția la periferia orașului, doi polițiști 

care vin, râzând, făcând o fotografie cu creaturile roz.

Acco, Israel (2010): venind în cartierul palestinian, personajul primește un cadou de la o feti-

ță - o brățară mică - iar la plecare este atacat de un grup de tineri care au aruncat cu ouă în 

extratereștrii.

Bihač, Bosnia și Herțegovina (2011): acordarea unui interviu pentru televiziunea locală și co-

municarea cu ”nebunul satului” local; un dialog teatral de un minut pe scena din piața centrală.

perm, rusia (2014): dansând cu femeia în fântână.

Arkhangelsk, rusia (2013): poliția a venit în fața teatrului (chiar înainte de începerea spec-

tacolului) cu câini spunând că spectacolul este prea provocator pentru spațiul public și pen-

tru municipalitatea orașului; chiar înainte de începerea spectacolului, directorul festivalului a 

convins poliția și a pledat pentru noi. În cele din urmă a reușit. Spectacolul nu a fost anulat; 

afară era un public imens care aștepta să se întâlnească și să interacționeze cu extratereștrii.

Haderslev, Norvegia (2016): sosind în piața principală, o îngrijitoare a venit cu un grup de copii 

preșcolari, conducându-i, ținându-i laolaltă cu ajutorul unei frânghii; când a văzut extrateres-

trul roz, a decis să îi încredințeze acestuia un grup de copii preșcolari și să-i dea (să-mi dea 

mie) conducerea (frânghia). Extraterestrul a devenit îngrijitor pentru un minut.

METAMORFOZA ORAȘUlUI

Este un proiect demarat în 2018, în care performerii (cu ajutorul instrumentelor digitale) își 

propun să se joace artistic cu “aici și acum!” al spațiului urban, mijloacele sale sunt imagini vi-

zuale eficiente, ritmuri accentuate, scene corale și suprarealiste, umor neașteptat, iar actorul 

principal al acestei noi forme este chiar spațiul urban.
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câteva momente importante din întâlnirile noastre cu di-

verse spații urbane, situații și oameni:

Gadna, Szikso, ghetou Stradă numerotată din Miškolc 

(Ungaria): copii romi care se distrează, fără să știe ce se în-

tâmplă sau cine suntem noi; după ce artiștii au făcut o pro-

punere de a vărsa ușor apa, au început să ne “ude” puternic 

din sticlă. Forma lor de a fi jucăuș și de a-și arăta afecțiunea.

Pentru ei era pentru prima dată când experimentau o ast-

fel de intervenție teatrală (poate orice fel de teatru), iar 

pentru mine (și pentru trupa de teatru) era pentru prima 

dată când făceam parte dintr-un eveniment teatral într-un 

cartier/ghetou atât de degradat, sărac și fără acces la bu-

nuri culturale (accesibile în fiecare zi pentru cei din lumea 

exterioară și pentru un cetățean obișnuit). Intervenția s-a 

dezvoltat într-un loc de joacă nebun unde ne-am exprimat 

afecțiunea unii față de alții fără nicio reținere, în cel mai sin-

cer mod.

lABORATOARElE dE TEATRU AlE lJUd 

Sunt un proces continuu (din 2008) de organizare și con-

ducere a unor ateliere de teatru fizic interactiv (cu ajutorul 

Primăriei din ljubljana) pentru aertiști de teatru, studenți 

și pasionați de teatru, indiferent de cultura, economia, et-

nia, vârsta, sexul sau pregătirea lor teatrală.

Am creat laboratorul ljud ca un mediu sigur pentru ex-

primarea teatrală creativă, dezvoltând noi idei de teatru, 

schimbând cunoștințe cu colegii din domeniul artelor con-

temporane, încercând și testând noi idei de intervenții tea-

trale în spațiul public.

credem că (prin intermediul mentoratului prin ateliere de teatru) am reușit să sta-

bilim un nivel mai ridicat de educație teatrală non-formală și gratuită și de consi-

liere pentru persoanele cu mai puține oportunități (ateliere de mentorat în satele 

mai mici din afara ljubljanei și în cartierele rurale din ljubljana, unde oamenii au 

mai puține oportunități de a intra în contact zilnic cu capitalul cultural).

Am observat (prin implicarea lor într-o varietate de repetiții și jocuri de teatru) că 

participanții au dobândit un nivel mai ridicat de încredere în sine, dezvoltând atitu-

dini mai sănătoase față de corpul lor, exprimându-și mai regulat ideile și gândirea 

critică. Unii dintre participanți au fost încurajați să își continue și să își dezvolte edu-

cația în domeniul teatrului și sunt acum lucrători culturali și de teatru de succes.

Am împărtășit bunele noastre practici, metode și învățături teatrale prin ateliere 

de teatru de mentorat și în afara Sloveniei: Belarus, Rusia, Israel, danemarca, core-

ea de Sud, Italia, Polonia, Germania, Austria, Iran, Serbia, Ungaria, România, Belgia 

și Olanda.

cAPTAIn dAdA’S PIRATE THEATRE 

(TEATRUl PIRAT Al căPITAnUlUI dAdA) (dIn 2015)

Spectacol interactiv de teatru pentru copii pe care l-am jucat mai ales în Slovenia. 

dar, de câteva ori, s-a întâmplat să jucăm și în afara Sloveniei. Un spectacol bazat 

pe interacțiune fizică non-verbală, dar care include și scurte scene verbale în care 

un personaj pune întrebări, iar copiii (publicul) dau răspunsuri și își exprimă opinia.

ZIlElE dARTInGTOnUlUI, dARTInGTOn, AnGlIA

Un grup de tineri pirați englezi strigă răspunsurile la întrebarea “ce fac pirații?” în 

dialectul lor local, care nu este înțeles de piratul sloven.

A existat un moment de mică jenă, dar jocul a continuat și, când spectacolul s-a 

mutat din interior în spațiul exterior (unde căutam comoara), toată lumea s-a ală-

turat jocului de construcție a scenei finale (formarea unui cerc mare, crearea insu-

lei comorii, găsirea și împărțirea comorii).
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BAKKET cAFFE, BERlIn, GERMAnIA

Am cântat într-o duminică dimineața într-o cafenea din Berlin pentru 10 persoane, majorita-

tea copii, iar când am pus o întrebare “auf deutsch” toată lumea a tăcut. Un monolog, care se 

derula în capul interpretului (eu) era: “Chiar atât de proastă e germana mea?”.

la finalul spectacolului, un tânăr tată a venit la mine și mi-a spus că i-a plăcut foarte mult și, în 

același timp, mi-a spus că, în Germania, copiii nu sunt obișnuiți cu astfel de spectacole inter-

active: “ei sunt obișnuiți (la ordinul părinților) ca atunci când vin la spectacol să stea jos, să 

privească și să tacă”.

consiliul Europei. (2008). Cartea albă privind dialogul 

intercultural. Trăind împreună ca egali în demnitate. 

Extras din http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/so-

urce/white%20paper_final_revised_en.pdf

                            

TABLe THeATer  (TeATru LA MASă)

de Vida Cerkvenik Bren (Kud Ljud)

“M-am străduit să nu râd de acțiunile oamenilor, să nu plâng 

din cauza lor, să nu le urăsc, ci să le înțeleg”. 

Baruch Spinoza, Tractatus Politicus, 1679

‘Într-adevăr, suntem cu toții blocați aici pentru o vreme, așa că 

măcar să facem tot ce putem pentru a înțelege de ce suntem atât 

de ușor de împărțit în grupuri ostile, fiecare fiind sigur de drepta-

tea sa.’

Jonathan Haidt, The Righteous Mind, 2012

 

Table Theatre este o formă de teatru care se află încă 

la început și care este dezvoltată de asociația Kud ljud 

în dialog cu fondatorii săi, regizorul german Harry Fuhr-

mann și dramaturgul christiane Wiegand. Este un nou model de teatru documentar angajat 

care combină cercetarea antropologică cu creația artistică și care, așa cum sugerează și nu-

mele, se desfășoară în jurul unei mese, în dialog cu publicul.

Regizorul, dramaturgul sau o întreagă echipă de creatori, inclusiv actorii, realizează interviuri 

într-o anumită regiune, concentrându-se pe un subiect ales. Aceste interviuri servesc drept 

bază pentru o piesă de teatru de 10-15 minute, de obicei un dialog care poate fi jucat în jurul 

mesei într-o reședință privată, într-un bar, o bibliotecă, 

un parc, un pub sau chiar în teatru. Piesa se joacă în mod 

normal în fața a unul până la zece spectatori (eventual și 

a unui grup mai mare). 

Personajele din piesă susțin opinii diametral opuse, sunt 

reprezentanți ai unor generații diferite, susținători ai unor 

partide politice diferite, au identități culturale diferite 

etc. Fiecare spectacol este urmat de o discuție mode-

rată discret, dacă este cazul, de către regizor, dramaturg 

sau un alt membru al echipei de creație. Scena jucată 

servește drept catalizator și oferă o bază pentru dezba-

tere, “sparge gheața” prin implicarea emoțională a spec-

tatorilor/participanților, permițându-le în același timp să 

intre în discuție prin intermediul unor personaje fictive. 

deoarece nu li se cere să își dezvăluie imediat opiniile 

personale, participanților le este mai ușor să depășească 

potențialele conflicte dintre ei. Table Theatre permite ca 

problemele sociale să fie privite pe un orizont de timp 

mai larg, reducând astfel încărcătura emoțională a aces-

tora și facilitând o înțelegere mai profundă.

creăm teatru la masă pentru a putea înțelege mai bine 

“diferitele părți ale aceleiași povești”, pentru a alimenta 

creãm teatru la masã 
pentru a putea înt,elege mai 
bine “diferitele pãrt,i ale 
aceleiasi povesti”, pentru 
a alimenta o culturã a 
ascultãrii, a deschiderii si a 
empatiei care sã prevaleze 
asupra dorint,ei de a avea 
dreptate cu orice pret,

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/source/white%20paper_final_revised_en.pdf
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o cultură a ascultării, a deschiderii și a empatiei care să prevaleze asupra dorinței de a avea 

dreptate cu orice preț. Această metodă ne permite să abordăm subiecte controversate în-

tr-un mediu neutralizat, într-un spațiu de dialog plasat între realitate și ficțiune, unde arta 

poate înmuia și pune la îndoială în mod jucăuș opiniile înrădăcinate. Actorii (marionete/ dan-

satori) și publicul stau în jurul aceleiași mese, ceea ce creează o atmosferă informală, mai re-

laxată, care favorizează comunicarea. Scena jucată este concepută ca un dialog între cei doi 

actori care escaladează într-un conflict pe care interpreții (actori/păpuși) îl rezolvă apoi cu 

ajutorul publicului.

Principala virtute a teatrului la masă constă în stabilirea unui cadru artistic și a unui mediu si-

gur care să permită un schimb autentic (de opinii, istorii personale și emoții) între “spectatori 

activi”. În plus, discuțiile aduc la suprafață noi povești care pot fi folosite de echipa de creație 

ca bază pentru noi scene. Reprezentarea acestor scene generează material pentru scriere și 

creație ulterioară, acesta fiind modul în care evoluează teatrul la masă. Un proces artistic ci-

clic, care este, de asemenea, un instrument de cercetare angajată social (și invers), dă naștere 

la piese de teatru mereu noi, care, la un moment dat, pot chiar să se unească pentru a forma 

un întreg (producție ambientală sau scenică).

ciclurile de colectare de materiale, transformare artistică, spectacole și discuții culminează, 

de obicei, cu o producție finală, care este o serie de scene în diferite stiluri și genuri, legate 

între ele prin două elemente comune: un subiect comun și masa ca loc de desfășurare. Spec-

tacolele finale sunt mai solicitante din punct de vedere al producției și pot dura între 2 și 3 

ore. Spectatorii se deplasează de la o scenă la alta (adică de la o masă la alta) în timp ce ac-

torii continuă să repete scenele, permițând astfel fiecărui membru al publicului să vadă toate 

scenele. 

dacă se consideră mai potrivit, toate scenele pot fi jucate una după alta la aceeași masă, ca 

apoi să fie urmate de o discuție comună. În timpul spectacolului, spectatorii încep ca obser-

vatori/privitori pasivi și devin treptat interlocutori până când ajung să fie co-creatori ai unui 

spectacol eterogen, la jumătatea distanței dintre realitate și imaginație.

LJUD este un colectiv de idealiști din medii foarte diferite care s-au adunat pentru a schimba lumea prin 
intermediul artei. Credem în teatru ca un fenomen “viu” care trebuie să fie în contact direct cu vremurile 
actuale. Jocul cu “al patrulea perete” dintre actor și public este vital pentru grup, pentru a stabili specta-
colul de teatru ca joc, ritual și eveniment social. În prezent, ne concentrăm pe spectacole în spații publice, 
combinând diferite medii, genuri și tehnici, dar ne puteți găsi, de asemenea, făcând muzică, filme, scri-
ind, mixând muzică, grădinărit, jucând șah și practicând levitația. Din 2006 dezvoltăm, de asemenea, noi 
abordări ale proiectelor educaționale, sociale și de mediu. Am inițiat chiar și un proiect european pentru 
o nouă mobilitate artistică numit H.O.M.E. - Houses for Open Mobility Exchange.  Activitățile noastre sunt 
cofinanțate de Comisia Europeană - Direcția pentru Cultură, rețeaua IN SITU, Ministerul sloven al Culturii, 
municipalitatea din Ljubljana și alții.
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TeATru Cu freINeT, MArIONeTă șI yOGA  

de Marc petazzoni (Cie une idée dans l’air)

de-a lungul anilor, experiența teatrală și cea a pedagogiei Freinet au devenit insepa-

rabile în acțiunile pe care le-am desfășurat. 

În cadrul IcEM, asociația care diseminează pedagogia Freinet în Franța, a fost creat 

«sectorul corpuri” în timpul congresului din august 2021. Acest act marchează, fără 

îndoială, un interes reînnoit pentru corpul fiecărui copil - și al fiecărui adult - ca loc de 

joc și de expresie. Pedagogia Freinet, care este încă foarte activă în Franța, în Europa 

și în lume, se bazează pe mai multe principii, printre care: o “metodă naturală” care 

pledează pentru a lăsa elevul - copil sau adult - să își folosească cât mai mult posibil 

propriile resurse interioare, un proces experimental care dă frâu liber încercărilor și 

spațiu pentru erori, cooperare la toate nivelurile și o organizare democratică sub for-

ma unor consilii ale copiilor pentru problemele școlare...

Atunci când pedagogia Freinet și teatrul sunt combinate, jocurile și impulsurile spon-

tane ale copiilor conduc munca. din aceste momente se nasc propuneri, dorințe care 

sunt reexplorate prin acte creative. Adultul oferă, în interiorul și în afara școlii, un mediu 

bogat: spațiu natural, literatură pentru copii, materiale și echipamente diverse (hârtie, 

carton, creioane, vopsea, sfoară, țesături, lipici etc.). O tijă de lemn, o 

foaie de hârtie colorată, un proiector și o foaie albă transformă un colț 

de clasă într-un teatru de umbre. O pictură a unui copil este revizuită 

și reinterpretată într-un dans colectiv. O față de masă mare de hârtie 

albă este ruptă în păpuși, fiecare dintre ele spunându-și propria po-

veste vizuală și verbală. Siluetele copiilor, desenate pe un carton mare, 

pictate cu acrilic, decupate și prevăzute cu mânere, permit copilului, 

începând cu vârsta de trei ani, să dea viață și limbaj unui personaj care 

există dincolo de el.

În fiecare dintre aceste expresii, intervenția adultului este redusă la 

minimum. Știm cu toții că este suficientă o bucată de lemn sau o gră-

madă de pământ pentru ca un copil să-și creeze o lume imaginară 

alimentată de o profunzime naturală, dar și de cultura familiei sale, ea 

însăși țesută din origini etnice, religioase, sociale și lingvistice. Interven-

țiile individuale se împletesc astfel încât să apară o cultură comună, 

creații colective. Pedagogia Freinet și metodele teatrale “libere” con-

tribuie fiecare la libertatea de a fi și de a-l întâlni pe celălalt. 

călătoria artistică a adultului are multe asemănări cu dezvoltarea co-

pilului: aceeași sursă de creativitate, impactul important al experien-

ței emoționale și, mai ales, relația cu jocul. Jocul este muncă și munca 

este joc pentru actorul adult, la fel ca și pentru copil. 

călătoria personală este alcătuită din întâlniri, evenimente neprevăzu-

te și cercetări profunde în interiorul fiecărei persoane. Personaje, clo-

vni, păpuși, dar și pasiunea pentru cuvinte, originile lor, întrebuințările 

lor mi-au conturat drumul. O bunică italiană, a cărei limbă am folosit-o 

încă din copilărie, a fost inspirația  pentru o marionetă, bunicul italian 

m-a împins spre romantism, un străbunic a traversat Europa din Ro-

mânia până la Paris, trecând prin Ungaria, a cărei limbă - după un stu-

diu uneori aprofundat, alteori superficial al latinei, greacăi, sanscritei și 

a hindi - mă cheamă astăzi. 

experient, e 
în Frant, a
(Cie une idée dans l’air)
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de la dezbrăcarea unui clovn, în fața unui public maghiar amestecat din copii și adulți, până la 

un spectacol de marionete în timpul unei traversări a Europei de la Reims la Odessa, exprima-

rea orală este minimalistă sau chiar inexistentă. Va fi posibil să cunosc această limbă suficient 

de bine pentru ca marioneta mea să spună o poveste italiană pe înțelesul copiilor maghiari? 

Aceasta este provocarea lunilor următoare.

Yoga, chiar dacă uneori îmi joacă feste, face parte integrantă din viața mea de mai multe 

decenii, fie că este vorba de a ușura tensiunile din activitățile mele, fie că este vorba de a 

menține relaxarea și capacitățile corpului, fie că este vorba de a le propune copiilor un mod 

de a-și trăi corpul... Teatrul este făcut din corpul actorilor, iar yoga face propuneri corpului 

fiecăruia dintre ei. Ședințe într-un muzeu al vitelor din România, salutul colectiv al soarelui în 

Italia, un proiect de formare în Germania. limbi, practici corporale, obiceiuri se încrucișează 

și se întrepătrund. Yoga observă respirația, uneori lucrează asupra ei. Respirăm în același mod 

în funcție de limba pe care o vorbim? Fiecare se dezvăluie cu corpul său, cu vocea sa, cu res-

pirația sa, care nu se pot distinge, trei intimități cu care teatrul, yoga și pedagogia se joacă în 

permanență. celălalt atunci apare.

TeATruL INVIzIBIL 

de Séverine Bruneton (Cie une idée dans l’air)

Scopul lui Une idée dans l’air este de a permite rostirea unui singur cuvânt în cadrulunui colectiv.

de aceea, din 2014 până în 2018, compania a lucrat la comemorarea Marelui Război din 1914-

18 în jurul a două idei:

• În aproape 25 de comune din Pays d›Apt Luberon, am invitat copiii de 10-12 ani, în cadrul 

orelor de dezvoltare a abilităților, să scoată un soldat de pe monumentul de război închinat 

lui  cu ajutorul unei garoafe roșii care să-i poarte numele. 

• În Apt, am mobilizat văduve de război pentru a conduce un marș de aproximativ cincizeci 

de femei îmbrăcate în negru pe 11 noiembrie 2018. 

Gesturi simple înscrise în durata unui război mondial pentru mai bine de 4 ani. O perioadă 

lungă de timp, punctată de garoafe purtate de copii și de ateliere pentru a-i pune în mișcare, 

măsurând dezastrul unui astfel de război și trăindu-l prin corpurile noastre.

cu o clasă am mers la Verdun, unde am putut citi impactul războiului asupra peisajului încon-

jurător. Era primăvară, iarba era verde presărată cu flori galbene de păpădie. copiii coborau în 

fugă pe pantele formate de găurile de obuze și cădeau ca morți pentru filmarea unui cadru 

fix din filmul pe care îl făceam (https://vimeo.com/user9562720). 

Scopul nostru a fost de a investi spații improbabile, în acest caz spațiul-timp al comemorărilor 

de la monumentele de război, prin implicarea populației și prin crearea de noi ritualuri, cum ar 

fi purtarea unei garoafe roșii și grija față de numele care îi este asociat. Gesturi invizibile care 

sunt totuși împărtășite prin actul de însușire al fiecărei persoane.

Spectacolul “Singurătățile” își propune, de asemenea, să investească spații improbabile și să 

stabilească corespondențe cu întregul și cu nimicul. Este ceea ce am pus în aplicare în cadrul 

schimburilor R. I. O. T. E. 3 în Ungaria, România și Italia. “Singurătățile” sunt o invitație la a lăsa 

o urmă a propriului corp pe un perete, conturul siluetei desenat cu cretă și pictat cu vopsea 

cretată. O urmă efemeră și fragilă care se estompează odată cu ploaia sau cu vântul.

la JST de la Gagyapàti (Ungaria), fiecare partener și-a așezat “Singurătatea” pe iarba și pe pe-

reții cabanelor și pe toată arhitectura vernaculară a câmpurilor. de asemenea, ”singurătățile” 

s-au întâlnit cu comunitatea romă prin intermediul unei tinere mame și a unui copil într-o sta-

ție de autobuz din tablă ruginită. două “singurătăți” dintr-un capăt de lume neglijat. la Mera, 

în România, o “Singurătate” a gazdei noastre a fost plasată pe peretele Muzeului Buffalo ca o 

infirmieră de cruce roșie, cu prelungirea sa animală formată din două coarne mari. Iar cu o zi 

înainte, în timpul unui atelier, am fost invitați să așezăm o singurătate colectivă a bivolului din 

noi pe podeaua muzeului. 

la Pontelagoscuro (Italia) - suburbia din Ferrara unde își are sediul Teatro nucleo - “Singu-

rătățile” au fost amplasate de-a lungul unui zid privat (cu o permisiune parțială, am crezut) 

pentru o după-amiază, pentru ca a doua zi să fie șterse în neînțelegerea unei expresii de ex-

primare prea libere pentru o periferie care are deja un teatru acoperit cu picture murale și 

care poartă numele lui Julio cortazar. 

“Singurătăți” care se simt bine să fie expuse, dar care sunt și tulburătoare, marcând-și prezența 

invizibilă în fața societății bine ordonate pe care ne place să o construim.

În Villars, în Place de la Fontaine, unde se spun povești, ne-am imaginat corespondențe - scri-

https://vimeo.com/user9562720
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sori, afinități - pentru a putea crea un dialog. Un dialog în jurul unei mari mese comune unde 

locuitorii și vecinii se pot întâlni cu cei din altă parte și din împrejurimi.

Pornim de la pământ, de la cultura sa, de la ceres, zeița agriculturii, a fertilității și a recoltei, 

pentru a aduna povești din Provence, un ținut traversat de Hannibal, ocupat de romani, vizitat 

de  pe mare prin Marsilia, cu originile sale feniciene... Villars, un ținut care se întinde de la 247m 

la 1184m altitudine.

Doamnele de pe bancă

Villars

Într-o joi la finalul zilei

Măcelăreasa, trecea prin fața

Casei englezești

Prin față pe la Madame Jean

Era o măcelărie doamnele de pe bancă

obloanele verzi erau la hotel

au fost chinezi care au lucrat la ocru

în această casă exista un croitor

în casa bunicului

se făcea un troc

în pivnița mea era un pantofar

exista o fabrică de gresie

sub Molinas

exista ceramic

la primărie era o moară de ulei

am trait în Grands Cléments 

ae urmă în Fumerasse

acum trăim acolo

cu fiul nostrum

…

Obișnuiam să ne jucăm popice

pe asfalt

înainte erau bucăți mici 

de pietre

ele erau pavajul

…

supa cu pesto pachețele de picioare

burta de miel

burțile trebuie curățate

le-am pregătit ani de zile

mă simt ca și cum aș fi cu mama

când le mănânc

nu-mi plac ciocârliile

preGăTIreA peNTru uN prOIeCT LOCAL, De TerMeN LuNG 

de Helen Aldrich

ce se întâmplă cu creatorii de teatru atunci când viața 

încetinește? când rămânem aproape de casă? când ne 

cunoaștem vecinii? când lucrăm cu ceea ce ne este la 

îndemână? ce fel de proiect, ce fel de teatru se creează 

astfel? 

Asculta:

În primul rând, dacă vă faceți un plan, pregătiți-vă să îl 

aruncați și să vă faceți unul nou. când am început proiec-

tul din Villars, luberon, aveam un proiect planificat pen-

tru “binele” tuturor locuitorilor satului: plante comestibile 

în piață, grădinărit comunitar, povești despre pământ cu 

scopul de a deschide dialogul și creativitatea. Primăria a 

spus: “mulțumesc, dar nu, mulțumesc”. nu am putut în-

țelege de ce. 

Apoi, am stat în piațeta centrală în timp ce fiica mea se 

juca și am vorbit cu doamnele care și-au petrecut viața în 

acest sat. le-am întrebat dacă își mai amintesc poveștile 

la soupe au pistou les pieds paquets

c’est du ventre d’agneau

il faut nettoyer les ventres

je les ai faits pendant des années

j’ai l’impression d’être avec ma mère

quand je les mange

je n’aime pas les alouette

les dames du banc

Villars

un jeudi de fin de journée

la bouchère elle passait 

là où il y a la maison des anglais

avant madame Jean

il y avait une boucherie

les volets verts c’était un hôtel

il y avait des chinois qui travaillaient aux ocres

dans cette maison c’était un tailleur

chez mon grand-père

 il y avait un métier

dans ma cave c’était un cordonnier

là c’était une usine de carrelage

en dessous Molinas

 il y avait des céramiques

à la mairie c’était un moulin à huile

j’ai habité aux Grands Cléments 

puis à la Fumerasse

maintenant on est logé 

là chez notre fils

…

avant on jouait aux boules

 sur le dallage

avant il y avait des bandes de petits 

cailloux 

c’étaient les trottoirs

…
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pe care le spuseseră bunicile lor, ele nu-și aminteau, 

dar puteau să-mi povestească despre cum a fost 

odată satul, puteau să-mi spună cum și-au întâlnit so-

ții, puteau să-mi spună cum s-au îndrăgostit. Atunci 

a devenit clar că nu era necesar ca un artist să vină 

să conducă un proiect sau să predea ceva, ci doar să 

asculte. Așa că ne-am oprit și am ascultat. Era evi-

dent că poveștile erau acolo și că locuitorii voiau să 

le spună. Așa că, timp de un an, am stat în piațetă cu 

Severine Bruneton, ascultând poveștile oamenilor.

Dialog:

Puncte comune:

Putem începe prin a spune că împărtășim satul în 

care trăim astăzi. Unele dintre aceste locuri sunt fo-

losite mai mult de anumiți oameni și mai puțin de 

alții, dar piațeta satului este spațiul central pe care 

majoritatea oamenilor îl traversează pentru a ajunge 

la brutărie, la școală, la bar. Este un loc comun pentru 

a sta, a se juca, a vorbi, a lua apă de la fântână, pentru 

ca să crească copacii, pentru ca pisicile, câinii, copiii 

să alerge și, cândva și caprele. Este un loc al dialogului și, în egală măsură, al conflictului. 

Totul pornește în jurul orei 16.00, începând cu cei mai mici: copiii care se plimbă cu bicicleta 

în cercuri, la nesfârșit, în timp ce mamele se odihnesc. doamnele trecute de o anumită vârstă 

stau și comentează despre faptul că pomii au fost tăiați prea scurt și că nu va mai fi umbră la 

vară. Au refăcut o hartă a întregului sat, povestindu-ne cum era acum 30 de ani, acum 40 de 

ani, acum 50 de ani: chioșcul fanfarei, magazinul alimentar, comuna hippy olandeză și mirosul 

de iarbă, spălătoria.

Sunt în sat de 21/2 ani și aici sunt mai multe familii aflate la a 4-a sau a  5-a generație: străbu-

nicii copiilor de la școală au venit să lucreze la vițele de vie (vendanges), la dealurile argiloase 

(specifice zonei provensale), la fabricile de fructe confiate, au trecut granițele, au fugit de 

fascism din Spania și de sărăcia de după război din Italia.  când amintirile se opresc, atunci 

trecem pe tărâmul metafizic al imaginației, al mitului; statuia de pe fântână capătă o impor-

tanță reală. ceres, zeița recoltei, se află în centrul “locului”, în centrul satului, ținându-și spicele 

de grâu într-o mână și strugurii în cealaltă. Poveștile ei vor deveni o parte importantă a unui 

spectacol planificat pentru sat în vara următoare. 
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Puncte de vedere diferite:

la un moment dat, chiar dacă avem patru generații stabilite în sat, ră-

dăcinile noastre încep să se extindă. Aceste momente sunt fascinante 

pentru că descoperim, într-un loc care este chintesența franceză, că 

suntem un grup foarte eterogen.

Rezultatul teatrului: inventarea, utilizarea, reciclarea altor metode

după toate aceste pregătiri și ascultări, încotro mergem? Am putea, 

desigur, să facem un spectacol împreună cu școala locală și să-l rugăm 

pe primar să facă o introducere și apoi să vedem dacă clubul de bin-

go ar putea servi niște băuturi, dar cum să-i răspundem cu adevărat 

satului? cum să încorporăm toate aceste povești, toate aceste vieți, 

toate aceste schimbări și toate aceste vise? Și acest lucru să ducă la 

un dialog intercultural.

Să analizăm cum am putea răspunde la poveștile locuitorilor din pre-

zent, trecut și trecut îndepărtat.

Prezentul este o chestiune de negociere și de valorificare a unei “di-

namici” care există deja în sat. cum să folosești obiceiurile oamenilor 

și cum să rupi obiceiurile oamenilor? cum putem aduce împreună 

toate vârstele, din toate colțurile satului: copiii pe bicicletă, adolescen-

ții care fumează în parcare, bunicile din piațetă și băieții din bar? Îmi 

cer scuze pentru stereotipuri, pentru că există și bunicuțe pe biciclete 

care fumează în parcări și adolescenți care stau în piațetă la taclale. 

ne gândim să pregătim mici surprize înainte de evenimentul princi-

pal: o bicicletă tandem acoperită cu plante comestibile și cuvinte in-

spiraționale și hărți de vânătoare de comori pentru copii. Evenimentul 

în sine:

1 Mâncare: bucătărie locală

2 Muzică: muzicieni locali

3 Spațiul public în aer liber: piațeta

4 Stând în jurul meselor

5 Implicarea publicului

cum să încorporăm poveștile din trecut? Scriem o serie de scrisori care pot fi citite cu voce 

tare de către locuitori în timpul servirii mesei, iar acest lucru va declanșa mici spectacole care 

vor repovesti, vizual, aceste anecdote. Arhitectura din jurul pieței va fi folosită pentru a da via-

ță acestor povești, cu spectacole de la ferestre și intrările și ieșirile ușilor, precum și cu biciclete 

și mașini. cum rămâne cu trecutul îndepărtat? Tărâmul mitului, al lui ceres de pe fântână? 

Acesta va fi un scurt spectacol construit în jurul apei, folosind fântâna și un limbaj mai poetic, 

vizual.

În esență, ne-am pus în rolul unui arheolog, scoțând praful de pe ceea ce există deja și apoi 

hotărând ce să facem cu ceam descoperit. Este locul acestei descoperiri într-un muzeu sau 

este de lăsat in situ? Să umplem golurile, să o reconstruim sau să o admirăm așa cum este? 

Facem aluzie la ea și lăsăm restul în seama imaginației noastre?

Une idée dans l’air: de la arta stradală la artele vizuale, de la scris la noile tehnologii, cu cuvântul vorbit cât 

mai aproape posibil, reinterpretează diferitele teritorii dintre cultură și patrimoniu, având în centru omul 

și viața.
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INTrODuCere

de pintér-Németh Géza (Laboratorul de Teatru Sinum) 

Articolul de față se referă la dezvoltarea competențelor de interpretare pen-

tru comunitățile rurale. Acest capitol III. este alcătuit din două părți principale: 

partea A, “Aplicarea tehnicii de teatru în aer liber în mediul rural”, scrisă de Si-

num Theatre laboratory; și partea B, “dezvoltarea abilităților de interpretare 

cu comunitățile locale într-un mediu rural”, scrisă de Protagon e.V.

cele două părți sunt complementare una față de cealaltă. În cadrul proiec-

tului R.I.O.T.E. 3, care a permis apariția acestei cărți, partenerii au ales tema 

mitului local, care pare o opțiune potrivită pentru a realiza un proiect de 

dezvoltare comunitară cu locuitorii din mediul rural. Reinterpretarea unui 

mit local poate contribui la integrarea în comunitate și la dezvoltarea abili-

tăților indivizilor în ceea ce privește o mai bună înțelegere a patrimoniului 

local și/sau a valorilor umane intangibile, care să consolideze identitatea lo-

cală și responsabilitatea pentru progresul colectiv. Mitul local poate fi in-

terpretat într-un sens mai larg, care poate include orice lucru care aparține 

memoriei colective și narațiunilor locale.

partea A vorbește despre o abordarecare presupune că o trupă de teatru 

profesionistă creează un spectacol cu intenția de a-l prezenta într-un mediu 

rural și analizează apoi modul în care intră în relație cu o comunitate rurală 

pentru a aduce spectacolul în sat și pentru a facilita participarea la întâlnire, 

din punctul de vedere al membrilor publicului. Procesul prin care o trupă de 

teatru și membrii săi construiesc relații între actorii profesioniști și locuitorii 

satului și felul în care organizează un spectacol, care se joacă în sat, conectat 

cu un eveniment final al întâlnirii sau schimbului cultural reprezintă deja un 

model de educație pentru adulți. 

partea B vorbește direct despre procesul de dezvoltare comunitară: despre 

esența creării unei trupe de teatru de amatori într-un mediu rural și, felul în 

care, în loc de a construi un spectacol bazat pe o piesă deja scrisă, grupul este 

capabil să își dezvolte propria poveste legată, de asemenea, de o reinterpre-

tare a unei narațiuni locale colective actuale. 

Partea A nu este necesară pentru ca partea B să se realizeze, dar poate fi o 

pregătire foarte bună pentru aceasta. Se întâmplă adesea ca regizorii și ac-

torii să întâmpine dificultăți în a angaja participanți într-o trupă de teatru de 

amatori, prin urmare, oferta unui spectacol de teatru poate facilita entuzias-

mul pentru o viitoare participare, după cum demonstrează aceeași experien-

ță din exemplul proiectului Bergenheim.

pArT A 

de Laboratorul de Teatru Sinum

ApLICAreA TeHNICII De TeATru OuTDOOr SITe-SpeCIfIC îN MeDIuL 

rurAL 

Articolul de față este un rezumat al experiențelor legate de activitățile per-

formative specifice de la fața locului din anii 2016-2021 în România și Ungaria. 

Studiile de caz de la final sunt spectacole de teatru, toate construite pe tema 

arhetipurilor mitologice.

experient, e 
din ungaria s,i gerMania

capitolul 3 
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Glosar pentru acest capitol 

În primul rând, aș dori să rezum câțiva termeni care vor deveni cuvinte cheie în textul următor: 

Performance: folosesc aici definiția lui Johann lothar Schröder. Potrivit acestuia, perfor-

mance-ul este o formă de artă care s-a dezvoltat în anii ‘60 și este realizată de dansatori 

și artiști vizuali care construiesc forme experimentale de exprimare, expresive, cu sau fără 

public.

Site-specific: pentru noi înseamnă un spectacol sau o manifestare teatrală, într-o clădire sau 

în aer liber, care folosește dotările mediului înconjurător, fie că sunt naturale, fie construite: 

copaci, tufișuri, pădure, deal, clădiri, piețe, statui etc. Într-un fel, acestea devin decorul spec-

tacolului ca element complementar sau chiar ca ceva care poate căpăta un sens dramaturgic 

în interiorul narațiunii.

Mediul rural: prin rural se înțeleg locațiile din afara sau uneori de la periferia orașelor, mai ales 

orașe mici sau sate, în care o activitate teatrală poate crea o legătură cu comunitatea locală, 

un sat sau cartier cu mai puțin de cinci mii de locuitori. 

Barter: este un schimb cultural între actor și spectator. Termenul de troc a fost introdus de 

Eugenio Barba în anii ‘70 pentru a denumi acele situații în care o trupă de teatru călătorește 

pentru a vizita o comunitate rurală, în care membrii comunității, după spectacolul actorilor, 

prezintă un alt spectacol și împărtășesc ceva despre cultura, obiceiurile sau ritualurile lor. În 

acest fel, în cadrul unui troc, au loc două spectacole unul după altul: mai întâi reprezentația 

teatrului profesionist, apoi reprezentația localnicilor. Acesta este un schimb urmat adesea de 

un ospăț comun în cadrul căruia participanții mănâncă și beau împreună.

Auto-dramaturgie: este un termen preluat de la Horacio czertok. Sub conceptul de au-

to-dramaturgie, prezenta abordare înțelege un proces colectiv de realizare a spectacolului, 

în cadrul căruia participanții își cercetează propriile materiale (scrise sau practice) în funcție 

de întrebări ghidate și de una sau mai multe teme comune agreate de grup, dar în funcție de 

propriile interese.

Starea de flux: definiția este preluată de la psihologul maghiar Mihály csíkszentmihályi, sta-

rea de flux este o stare mentală în care o persoană care desfășoară o anumită activitate este 

complet imersată într-un sentiment de concentrare energetică, de implicare totală și de plă-

cere în procesul activității.

reluarea firului

În cazul unui atelier condus de cei de Sinum, nu se pornește de la un scenariu scris sau de la 

o piesă de teatru. Așa cum Teatro nucleo, de exemplu, interpretează conceptul de auto-dra-

maturgie, ca o modalitate de a ne dezvolta abilitățile de interpretare, actorii sau participanții 

se reunesc și pornesc de la o temă concretă sau una abstractă. În cazul nostru, prima parte a 

construcției se bazează de multe ori pe improvizații vocale și de mișcare, ceea ce poate crea 

coeziunea unui grup, sau poate da baza unei vibrații comune. În această etapă, abordarea 

demnă de luat în considerare, poate că nu este chiar munca unui actor sau a unui regizor de 

teatru, ci mai degrabă perspectiva unui artist vizual, care simte forma și calitățile vocale și ale 

mișcărilor, cu intenția ca fiecare să-și găsească propriul drum, asemenea cursului unui râu. la 

început poate fi de dorit evitarea așteptărilor și concentrarea, deoarece un astfel de proces 

colectiv are nevoie de timp pentru a se iniția și pentru a-și găsi forma. În orice caz, oame-

nii ajung să se confrunte cu faptul că improvizația liberă este foarte dificilă, iar noi, ca ființe 

umane, suntem blocați de automatismele noastre în timp ce desfășurăm acțiuni și încercăm 

totuși să rămânem într-o stare de flux.

Intrarea în faza de planificare a unui spectacol

durata în timp a unei munci de tip creativ este considerată ideală dacă durează minim un 

an sau, eventual, doi ani, conform unei abordări pe care regizorul polonez Jerzy Grotowski o 

sugerează ca fiind o modalitate antropologic sustenabilă a unui proces creativ colectiv des-

fășurat de un grup de oameni. Acest interval de timp creativ, considerat ideal, este proble-

matic din punct de vedere financiar, dar acest aspect nu îl analizăm în lucrarea de față, în 

profunzime. Prin urmare, după prima fază (poate câteva luni) a muncii, care este dedicată 
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cercetării, “actorii-poeți” pot scrie unele materiale, cum ar fi coregrafii sau partituri vocale. de 

asemenea, participanții pot alege tehnici pe care să le învețe și să le exerseze sau să dezvolte 

cântatul sau orice alte abilități vocale speciale, cum ar fi cântatul din gât. Este un proces mai 

îndelungat de Repetarea  unor partituri de mișcare necesită un process mai îndelugat, pentru 

ca mai apoi să fie exersate cu scopul creării unor abilități tehnice pentru a cerceta modalită-

țile de exprimare ale. 

Ajungerea la creație

Spectacolul final poate fi mai scurt sau mai lung, în funcție de tema și scopul pe care par-

ticipanții intenționează să îl atingă: un spectacol unic sau un spectacol pe care grupul sau 

compania dorește să îl ducă în turneu. Prima reprezentație poate fi un spectacol test pentru 

a primi feedback din partea publicului și pentru a avea o idee mai clară despre ce poate func-

ționa și care sunt părțile mai problematice. Premiera este, de asemenea, importantă pentru 

a testa aparatura tehnică a spectacolului, pentru a vedea calitatea și efectul materialelor pe 

care le puneți pe scenă ca recuzită. Este, de asemenea, prima dată când vedeți cum mediul 

înconjurător poate juca un rol în dramaturgia dumneavoastră și vă va ajuta să luați decizii pen-

tru planificarea ulterioară în ceea ce privește alte tipuri de contexte rurale.

Cinci considerații posibile pentru a introduce un spectacol în mediul rural. 

1 Vizitarea locației este unul dintre primii și indispensabilii pași ai fazei de pregătire. Atunci 

când cunoașteți următoarea locație a spectacolului dumneavoastră, puteți începe cu o 

cercetare, cu cel puțin o lună înainte de spectacol, despre regiune, istoria locală, condițiile 

geografice, sociale, politice și demografice. Este important să colectați informații și despre 

condițiile culturale, ce limbă se vorbește și la ce nivel? În funcție de spectacolul dumnea-

voastră, dacă se bazează pe limbă sau nu, începeți să vă gândiți la strategii de comunicare. 

Apoi, veți selecta spațiul exterior potrivit și este recomandat să faceți o documentare vizu-

ală, o măsurare a spațiului. de asemenea, ați putea face o vizită la primăria locală și să că-

utați alte persoane cheie care sunt active și angajate în sat pentru activități culturale. Este 

un moment magic; sunteți prezent și sensibil la toate 

vibrațiile mediului. luați notițe și observați-vă impresi-

ile și încercați să mergeți cu ele în măsura în care spec-

tacolele dumneavoastră își permit.

Este recomandată cunoașterea prognozei meteo, a ele-

mentelor care înconjoară mediul planificat și a acusticii. 

2 Te gândești la dramaturgie pentru a o adapta la spațiul 

tău. Vedeți mai întâi caracteristicile tehnice și influen-

ța lor asupra partiturii mișcării, a capacităților sonore 

etc. În al doilea rând, dacă puteți include câteva carac-

teristici culturale despre acest spațiu este cu adevărat 

un dar.  

3 dacă spectacolul dvs. este un spectacol de tip eveni-

ment, atunci probabil că luați decizii cu privire la pro-

log și epilog: este convenabil să aveți un maestru de 

ceremonii și ați putea crea o situație în care oamenii să aibă ocazia să se întâlnească după 

spectacol și poate să bea și să mănânce împreună.

4 O altă parte importantă este BARTERUl ca un potențial schimb cultural care vă poate 

îmbogăți spectacolul într-un mediu rural, ca eveniment. Atunci când anunțați spectacolul 

în scris, există o primă șansă de a invita oameni pentru un troc, dar probabil că unele co-

nexiuni locale sunt indispensabile pentru a realiza un troc real. din acest motiv, este util să 

colaborați cu o persoană din sat, care îi va încuraja pe oameni să împărtășească ceva despre 

cultura lor: cântece, povești, spectacol de teatru de amatori, dansuri populare sau jocuri 

interactive. 

5 dacă vă permiteți, merită să luați interviuri cu un localnic sau cu profesorii din zonă, profesi-

oniști din domeniul culturii etc. pentru a fi cât mai bine informați despre contextele locale.

o altã parte importantã 
este Barterul ca un 
potent,ial schimb cultural 
care vã poate îmbogãt,i 
spectacolul într-un mediu 
rural, ca eveniment



6968 Sinum Theatre dezvoltarea abilităților de interpretare și tehnici de teatru stradal

pentru un spectacol care poate deveni un “eveniment” în sat? 

• Dacă ați făcut toate pregătirile și se apropie ziua spectacolului, s-ar putea să ajungeți la 

locul spectacolului cu una sau două zile mai devreme, împreună cu întregul grup, pentru a 

gusta din atmosfera din sat. Este important ca actorii să fie văzuți de săteni încă dinainte 

de spectacol, iar comunicarea pe stradă sau în bar poate fi un avantaj. Ei vă vor întreba Ce 

faceți aici?  Când este spectacolul de teatru?...etc. și este deja o ocazie bună pentru a 

crea un interes. De asemenea, e bine să mâncați în sat și să gustați mâncarea locală, 

dacă există un restaurant.

• Imediat înainte de spectacol, o bună introducere o poate reprezenta o paradă pe străzile 

satului. În mod normal, câțiva actori cu instrumente muzicale și unii pe picioroange pot 

străbate una sau două străzi pe o distanță de cel mult un kilometru, cântând și anunțând 

spectacolul pentru săteni.

• După spectacol, dacă participarea se poate face printr-un troc sau sub alte forme, este im-

portant să rămâneți și să petreceți ceva timp cu localnicii, poate să mâncați și să beți puțin 

împreună. 

Despre picioroange, ca instrument performativ clasic în aer liber

Există o mare varietate de stiluri de mers pe picioroange în teatrele europene. Instrumentul 

poate fi construit din lemn sau din fier și poate funcționa ca un instrument greu sau mai de-

grabă ca ceva foarte ușor. 

Teatrul de stradă ca fenomen nou s-a născut în 1976 la Belgrad, în timpul Festivalului BITEF, 

sau cum îl numesc regizorii italieni de teatru din a treia mișcare teatrală, în consens, “teatru de 

stradă”, un termen care poate fi adaptat acum pentru cartea de față. de atunci, picioroangele 

au devenit un instrument foarte comun pentru acțiunile de teatru de stradă, devenind un fel 

de trend la sfârșitul anilor ‘70. după cum spunea Beppe chierichetti la o conferință la Teatro 

Vivo din Bergamo în 2016, organizată de Teatro Tascabile di Bergamo, criticii de teatru spu-

neau “hai să tăiem aceste picioroange, nu mai vrem să le vedem”. Prin urmare, au început să 

practice mersul pe picioroange într-un mod diferit, cu o motivație diferită.

Există două stiluri de bază de mers pe picioroange: 1) conectat la sol și 2) înălțat de la sol, 

adesea un mod foarte elegant de a sta pe picioroange. Unul dintre cei mai faimoși umblători 

pe picioroange a fost Peter Schuman de la teatrul Bread and Puppet, cu picioroangele sale 

de șase metri înălțime, între anii ‘70 și anii ‘90. 

Astăzi, Jay Ruby din SUA, de la carpetbag Stilt Brigade, este o persoană importantă care or-

ganizează congresul Global de Stilt. El este o figură importantă a unei rețele de mers pe pi-

cioroange, care a crescut până în momentul în care a organizat multe dintre aceste ateliere în 

toată Europa pentru începători și pentru avansați. 

cu siguranță, un exemplu este Teatrul Antagon Akti-

on, reprezentativ pentru un stil în care mersul pe pi-

cioroange este puternic legat de sol, ca în spectacolul 

lor Time Out, în care mersul pe picioroange joacă rolul 

animalelor sau al sclavilor. Teatro Tascabile di Bergamo 

este un alt exemplu de stil avansat. de exemplu, spec-

tacolul Valse, care este în turneu din 1990 până în pre-

zent, în care actorii TTB joacă rolul aristocraților care 

dansează într-un salon. Acestea sunt două exemple 

extreme. În primul caz, îndemânarea acrobatică este 

ceva de arătat, iar în al doilea caz, este ceva de ascuns.

A merge pe picioroange este ca și cum ai merge pe 

dealurile noastre, ceea ce înseamnă că nu există echili-

bru, ci o luptă constantă pentru stabilitate. Prin urma-

re, aceasta determină o tehnică corporală care trebuie 

dezvoltată și utilizată de către cel care merge pe pi-

cioroange. Această tehnică corporală îl face pe actor 

mai interesant pe scenă și îl ghidează către un mod 

mai coregrafic de editare a spectacolului în locul unei 

prezentări bazate pe text. 

În cazul în care nu sunt folosite pentru a arăta abili-

tăți acrobatice, ele pot căpăta un sens foarte practic 

în cazul în care nu sunt 
folosite pentru a arãta 
abilitãt,i acrobatice, ele 
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spectatori 
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și, în același timp, teatral, ceea ce înseamnă că ele devin un tip 

de scenă cu scopul de a face actorul individual mai înalt și vizi-

bil pentru un număr potențial mai mare de spectatori. În acest 

caz, scopul actorului este de a obține un mai mare control asu-

pra mișcărilor sale în timp ce se află pe picioroange, ceea ce 

reprezintă o contradicție, deoarece instrumentul îl îndeamnă 

pe actor la un dezechilibru constant. controlul asupra mișcări-

lor face posibilă crearea de către actor a unei partituri proprii/

partituri de mișcare care poate fi repetată și inserată într-o co-

regrafie mai complexă a spectacolului. 

Picioroangele, ca tip de mișcare scenică, oferă actorului posibi-

litatea de a juca la 360 de grade, mai ales în aer liber, în locuri în 

care nu este posibilă construirea unei scene, și de a fi mobil, așa 

cum o cere teatrul de stradă. 

Picioroangele au, de asemenea, un impact asupra spectatoru-

lui în moduri diferite, așa cum spune Horcio czertok în cartea 

sa “Teatrul în exil”: 

“Funcțiile obișnuite ale locurilor au fost temporar expropriate și date în 

folosință teatrului. În general, oamenii nu văd lucrurile de deasupra lor, așa 

că ne-am concentrat în special asupra ferestrelor, balcoanelor și teraselor. 

Această lucrare, precum și acțiunile realizate de actorii pe picioroange, au 

făcut ca publicul să privească în sus.

Când cineva din public ridică privirea, se întâmplă două lucruri simultan. Primul este fiziologic: ridicarea capului 

presează ușor baza craniului împotriva coloanei vertebrale. Acest lucru are ca rezultat o atenție sporită și un 

tonus muscular crescut. Schimbarea de stare este plăcută și stimulantă și îi afectează simultan pe toți membrii 

publicului. A doua este redescoperirea propriului context arhitectural. Îți redescoperi propriile străzi, locul în care 

locuiești poate de zeci de ani. Și acest lucru poate fi plăcut și stimulativ.

Toate acestea generează un flux de simpatie în rândul publicului față de grupul de actori. Acest flux dă un plus 

de greutate rezultatelor obținute prin acțiunile actorilor și devine parte integrantă a acestora, până la a face din 

mulți dintre cei din public ostatici ai grupului și, ulterior, aliați ai acestuia. Acest lucru sporește și mai mult impor-

tanța și, în consecință, capacitatea de impact asupra celorlalți membri ai publicului.”

Studii de caz pentru teatrul experimental de stradă 

creat pentru a fi itinerant în mediul rural

TAURUl nEGRU ȘI AlTE POVEȘTI

Acesta este un spectacol realizat de Asociația Teatrului Shoshin în regia lui csongor 

Köllő și Enikő Györgyjakab în 2017. Spectacolul a fost în turneu timp de trei ani, din 

2017 până în 2019 și a fost jucat de șase actori. narațiunea spectacolului a fost crea-

tă prin montarea a două povești, mai puțin partea de basm: Taurul negru și Părul de 

aur. Poveștile nu au fost firul conducător al procesului de creație. Shoshin a adoptat 

abordarea Teatro Tascabile di Bergamo, încă de la prima întâlnire din cadrul proiec-

tului R.I.O.T.E. din decembrie 2016, la Bergamo. Abordarea s-a bazat pe un anumit 

schimb de abilități și dezvoltare tehnică. 

cOnFERInțA PăSăRIlOR

Acesta este un spectacol de teatru de stradă cu o narațiune bazată pe text, pre-

luată din vechea poveste persană a lui Attar. Spectacolul a fost regizat de Balázs 

Simon și se află în repertoriul Teatrului Utca-SzAK din 2019 până în 2022. Acesta a 

fost un spectacol de teatru experimental care a pus sub semnul întrebării un prin-

cipiu de bază al teatrului de stradă: cum să abordezi textele în aer liber și cum să 

gestionezi informațiile intelectuale și filosofice pentru oamenii care doar se opresc 

pe stradă. Personaje de commedia dell’Arte cu măști, vorbind despre argumente 

filozofice devin absurde în timp ce păsările își căută dumnezeul și casa, dând impresia unei 

traume de urgență climatică. Spectacolul a fost reprezentat de șapte actori care au creat mai 

întâi spectacolul în interior, pe baza unor dialoguri. Prin urmare, partitura principală a întregu-

lui spectacol s-a bazat pe dialogurile filosofice ale actorilor. 

MISTERUl ȘI cARnAVAlUl JAnUS

Aceasta a fost o primă reprezentație a Teatrului Sinum, creată pentru solstițiul de iarnă din 

2021. Spectacolul a fost construit de șase actori care au sosit din diferite domenii ale artelor 



7372 Sinum Theatre

performative: teatru de păpuși, teatru fizic, clownerie, teatru vocal și teatru de stradă. 

Tema spectacolului este figura lui Janus Pannonius, un poet maghiar renascentist, și 

viața sa prezentată prin imagini re-evocate de motive din poezia sa. Prin urmare, și 

zeul, care i-a inspirat numele artistic Ianus, devine prezent ca motiv principal al spec-

tacolului, reprezentând elementul de revenire constantă a naturii care s-a pierdut 

în civilizația modernă; prin urmare, individul occidental trăiește într-un dezechilibru 

constant.

Spectacolul a avut loc în cserkút (un sat situat la 10 kilometri de Pécs), într-un ham-

bar, în cea mai lungă noapte de iarnă. Prin urmare, a obținut și semnificația de cele-

brare a unei schimbări de ciclu. Misterul și carnavalul lui Janus a însemnat un specta-

col facilitator, care va fi analizat într-o anexă a cărții de față.

Teatrul Sinum este o nouă organizație cu sediul în Pécs, înființată în 2019. Obiectivele Teatrului 

SINUM sunt de a răspândi, regândi și crea valori culturale și artistice legate de artele spectaco-

lului la nivel local și european, în concordanță cu mediul natural. Acordăm o atenție deosebită 

formelor de artă în aer liber, concentrându-ne pe inițierea unui dialog cu mediul înconjurător și 

raportarea la valorile date de natură. De asemenea, dorim să încurajăm dialogul intercultural, 

cum ar fi teatrul intercultural, antropologia teatrală, arta creativă a vocii și a sunetului, dan-

sul, mișcarea sau alte tehnici de interpretare non-verbală. Sinum este coordonator al proiectului 

R.I.O.T.E. din 2016.

Nikolett Németh are 32 de ani, s-a născut în Budapesta. Este interesată de cercetarea teatrală 

și vocală, atât din punct de vedere practic, cât și teoretic.

Géza Pintér-Németh are 36 de ani, s-a născut în Pécs. A lucrat cu mai multe companii de teatru 

de stradă din Germania și Italia. A cercetat spectacolul în aer liber atât din punct de vedere 

practic, cât și teoretic. 

pArT B 

de protagon e. V.

În acest capitol dorim să arătăm, pe baza muncii noastre cu comu-

nitatea locală din Bingenheim/Germania, cum se poate realiza dez-

voltarea competențelor de interpretare într-un mediu rural împre-

ună cu o comunitate locală. Proiectul cu comunitatea locală a fost 

condus de trupa de teatru “antagon theaterAKTion” din Frankfurt 

am Main în cooperare cu asociația culturală locală “WetterauSicht 

e.V.” din Bingenheim. Acesta s-a întins din iulie până la sfârșitul lu-

nii septembrie, cu un spectacol final care a fost prezentat în fața a 

aproximativ 60 de persoane din sat. Documentația video a specta-

colului este disponibilă online și în arhivele ”antagon theaterAKTion”.

INTrODuCere

În primul rând, câteva definiții și considerații: 

dezvoltarea abilităților de interpretare este un domeniu vast, iar 

în artele spectacolului pot fi găsite multe abordări. În acest capitol 

descriem o modalitate simplă de a lucra cu participanți neexperi-

mentați sau amatori pentru proiecte pe termen scurt și mediu, care 

este cea mai potrivită în așa-numitele “circumstanțe de pionierat”.  

cu câteva excepții, organizatorii de proiecte și conducătorii de ate-

liere nu îi cunoșteau pe participanții la proiect înainte de începerea 

acestuia. În plus, participanții aveau o experiență redusă sau chiar ine-

xistentă în domeniul teatrului fizic, care reprezenta conținutul propus 

pentru ateliere.

Mediul rural a fost important pentru noi. Bingenheim este un sat din 

Hessen, Germania. Este înconjurat de câmpuri cu animale care pășu-

nează, dealuri și zone de o extraordinară frumusețe naturală. Am vrut 
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să folosim legătura participanților cu acest mediu și am simțit că natura sălbatică, cele patru 

elemente și lucrul în aer liber sunt aspecte la care majoritatea participanților se puteau rapor-

ta, deoarece acestea sunt caracteristici cheie în munca noastră teatrală și în estetica noastră.

O comunitate locală a fost definită ca fiind un grup de persoane care interacționează între 

ele și care locuiesc într-un spațiu comună. cuvântul este adesea folosit pentru a se referi la un 

grup organizat în jurul unor valori comune și căruia i se atribuie coeziune socială într-un spațiu 

geografic comun, în general în unități sociale mai mari decât o gospodărie. 

Un aspect cheie în activitatea protagon e.V. este sustenabilitatea. Toate activitățile noastre 

vizează interacțiuni oneste și respectuoase pentru a oferi o bază solidă de încredere și apre-

ciere reciprocă pentru relații solide și de lungă durată.

Sustenabilitatea programelor comunitare reprezintă capacitatea programelor (servicii con-

cepute pentru a satisface nevoile membrilor comunității) de a răspunde în mod continuu la 

problemele comunității. 

Un program susținut își menține accentul pe scopurile și obiectivele sale inițiale, inclusiv pe 

persoanele, familiile și comunitățile pe care trebuia să le deservească inițial. Programele se 

schimbă în ceea ce privește amploarea și profunzimea programării lor. Unele se aliniază cu 

alte organizații și instituții consacrate, în timp ce altele își păstrează independența. Înțelege-

rea contextului comunitar în care funcționează programele care deservesc comunitatea are 

o influență importantă asupra durabilității și succesului programului. 

Conexiunea socială contează în viața noastră în cel mai profund mod. Robert Putnam 

CuM AM îNCepuT? 

ca un prim pas în dezvoltarea programului, am definit obiectivele, termenii și condițiile și in-

strumentele noastre: 

Obiectivele, termenii și condițiile programului nostru au fost parțial predefinite în cadrul con-

ceperii proiectului mai mare R. I. O. T. E. 3, cu mai multe sub-obiective. cele principale au fost: 

crearea unui spectacol cu comunitatea locală. Tema ar trebui să servească coeziunii sociale în 

cadrul comunității, iar o variant potrivită o reprezenta utilizarea unui mit local. Am dorit să ne 

străduim să avem un grup de participanți incluziv în ceea ce privește vârsta, sexul și mediul de 

proveniență.  

Pentru implementarea atelierului, am lucrat cu trei membri ai companiei de teatru “antagon 

theaterAKTion” (denumită în continuare Antagon). Antagon este o trupă de teatru fizic cu 

sediul în Frankfurt am Main și, pe lângă faptul că își creează propriile spectacole, membrii săi 

au mulți ani de experiență în oferirea de cursuri și ateliere de lucru pentru persoane cu un 

background redus sau inexistent în domeniul teatrului sau al spectacolului. 

“Instrumentele” au fost abilitățile și experiența acestor membri și oferta de aproximativ 30 de 

ore de pregătire teatrală și repetiții, care s-au încheiat cu un spectacol public. cele 30 de ore 

au fost împărțite în 10 cursuri de teatru și au constat în două etape principale:  

Formare: exerciții și jocuri concepute pentru a dezvolta abilități, a explora teme comune și, 

mai ales, pentru a crea un sentiment de încredere și coeziune între participanți și liderii de 

atelier. 

Regia (crearea spectacolului): preluarea temelor și ideilor care au reieșit în timpul formării și 

sprijinirea participanților pentru a le transforma într-un spectacol. 
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primul contact

Pentru a stabili un prim contact cu comunitatea, am ales să 

prezentăm un spectacol gratuit în aer liber susținut de trupa 

de teatru Antagon. Spectacolul a avut loc într-o duminică 

după-amiază, într-un parc din apropierea centrului satului. 

A fost anunțat în prealabil pe canalele de comunicare locale 

și, în plus, cu câteva ore înainte de spectacol, o mică paradă 

teatrală pe picioroange și cu muzică live, prin sat, a contribu-

it la anunțarea ultimilor locuitori că urma să se întâmple ceva 

“nou și interesant” în satul lor. Spectacolul a oferit comuni-

tății o impresie despre activitatea teatrală, stilul și limbajul 

artistic al acesteia și a fost menit să inspire oamenii să participe la proiect. Accesibilitatea 

facilă a fost principala calitate pe care am căutat-o în planificarea, comunicarea, prezentarea 

și, ulterior, discutarea spectacolului din Bingenheim. după spectacol, au fost împărtășite și 

diseminate informații despre următoarele ateliere gratuite. Împreună cu impresia vie a spec-

tacolului, această ofertă a devenit bine cunoscută în rândul comunității locale. 

Grupul de lucru rezultat, format din 12 persoane, cu vârste cuprinse între 19 și peste 70 de ani, 

a fost informat câteva săptămâni mai târziu cu privire la detaliile programului. Au fost conve-

nite datele, locul și ora, iar antrenamentul de teatru a putut începe. În ceea ce privește tema 

spectacolului, am ales să căutăm o temă concretă în cadrul primelor sesiuni de formare și să 

ne decidem împreună asupra acesteia. 

A fost foarte util faptul că unul dintre conducătorii de ateliere era rezident al comunității, re-

ducând astfel “efectul de străin” și oferindu-le oamenilor posibilitatea de a discuta cu cineva 

din comunitatea lor despre ceea ce se oferea. Formarea unei echipe bune pentru sarcina de 

a conduce atelierele ar trebui, de asemenea, să fie privită ca un aspect al conectării la comu-

nitate. O “persoană de încredere” din cadrul comunității însăși reprezintă un mare avantaj și 

recomandăm să se caute astfel de alianțe înainte de planificarea proiectului. În cazul nostru, 

am contactat o mică asociație culturală cu sediul în sat (WetterauSicht e.V.) și am găsit un par-

tener entuziast care ne-a sprijinit în toate aspectele logistice.

Toată lumea poate face teatru fizic - o metodă în trei etape 

Ideea din spatele acestei metode este că toată lumea poate face teatru; oricine poate 

urca pe scenă și juca. Se acordă importanță unei conexiuni personale, distracției și plăcerii 

procesului de lucru, dobândirii unui sentiment de bunăstare prin conexiunea de a lucra și 

explora cu propriul corp și reducerii temerilor și blocajelor oamenilor de a urca pe scenă 

și de a juca.  ca introducere, conducătorii atelierului povestesc întâmplări din viața profe-

sională și din experiențele lor, dând exemple de persoane foarte timide și aparent lipsite 

de talent care au devenit actori de succes. noi numim acest lucru “Getting stories right”: 

eliminarea mitului unui anumit talent necesar pentru a fi actor și/sau a juca pe scenă. 

În acest sens, punem accentul pe aspectul formării și al lucrului cu instrumente teatrale 

pentru a ne dezvolta abilitățile.  

Faza I: Integrare și sensibilizare 

Prima fază a constat în trei cursuri cu exerciții privind elementele de bază ale teatrului fizic 

(de exemplu, conștientizarea spațiului de joc, coordonarea corpului și respirația), precum și 

jocuri amuzante și dinamice (de exemplu, jocuri cu nume de mingi cu mișcare). 

Aceste jocuri și exerciții sunt concepute pentru a reduce treptat distanța dintre corpurile par-

ticipanților, în ideea de a deveni mai confortabili unul cu celălalt și cu fizicul lor. 

de asemenea, sunt concepute pentru a crea încredere și încredere în cadrul grupului, ceea ce 

îi va ajuta ulterior pe participanți să se imerseze mai adânc în procesul de creație. 

În continuare sunt prezentate câteva exemple de exerciții utilizate de către conducătorii de 

atelier. 

Să fim împreună într-un singur spațiu, mai întâi fără să ne atingem: 

Se definește un spațiu în care participanții se pot deplasa. Experimentăm cu diferite viteze de 

mișcare, calități ale mișcării și diferite înălțimi în spațiu (de exemplu, pe sol, la mijloc, deasupra 

capului). Mișcările pot fi lente și rapide, opriri bruște sau mișcări continue, intense, atente, ju-

căușe, imitare de mișcări și așa mai departe.  Odată ce exercițiul a fost stabilit și participanții 

sunt obișnuiți să se miște în același spațiu, putem introduce elementul de contact fizic între 
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participanți. de exemplu, în cadrul atelierului nostru, 

le-am cerut participanților să își dea mici impulsuri fi-

zice unii altora pentru a spori sau schimba impulsul 

unei alte persoane în timp ce se deplasează în spațiu. 

calitatea contactului fizic se intensifică treptat pe 

parcursul exercițiului. dacă simțim că participanții 

sunt pregătiți, putem continua cu exerciții de par-

teneriat care se pot încheia cu îmbrățișări profun-

de sau interacțiuni puternice bazate pe conducere 

și urmărire, exerciții în oglindă sau alte sarcini con-

crete. Este foarte important să le reamintim tutu-

ror să fie atenți la limitele personale ale fiecăruia.  

Rundele regulate de feedback sunt utile pentru a 

deveni conștienți de limitele fiecăruia. În timpul exer-

cițiilor încercăm să păstrăm tăcerea, fără a comunica 

verbal deloc. Un aspect interesant aici este faptul că, 

prin aceste exerciții, participanții își pot defini între ei 

“scala grupului” în spațiu, de viteză și în timp. ce în-

seamnă lent? ce înseamnă rapid? ce înseamnă înalt? 

ce înseamnă scăzut? ce înseamnă înalt? ce înseamnă 

scăzut? Grupul poate găsi răspunsuri între ei la aces-

te întrebări, care constituie apoi o bună bază pentru 

interacțiunea ulterioară. 

În cele din urmă, sunt propuse câteva exerciții de 

grup și exerciții de încredere, pentru a verifica ni-

velul de încredere care a fost construit între partici-

panți. Exemple sunt exercițiile “cu ochii legați” (pre-

ferăm să lucrăm doar cu ochii închiși pentru a avea 

întotdeauna posibilitatea de a deschide rapid ochii 

în caz de urgență).

Alte aspecte sunt:

conducătorii de atelier nu ar trebui să participe la exerciții pentru a-și forma o imagine de 

ansamblu și pentru a observa și înțelege dinamica grupului. 

Focus: Prin concentrarea asupra exercițiului, temerile și blocajele individuale se diminuează. 

Exercițiile de focalizare fac parte din fiecare încălzire din toate fazele. Regula noastră de a nu 

vorbi deloc în timpul exercițiilor, ceea ce se întâmplă oricum, i-a ajutat pe participanți să se 

concentreze. Recomandăm, printr-o astfel de regulă, să se găsească un echilibru între nevoia 

de a comunica și nevoia de concentrare. Aceasta a fost, de asemenea, dublată de momente 

în care s-a vorbit: de exemplu, feedback individual sau runde de discuții.

Faza II: Bazele teatrului fizic 

Echilibru, ritm, acțiune fizică, distorsiune, improvizație și interpretare, manipulare de obiec-

te, mimă, dans, acrobație.  În această fază, abilitățile, aptitudinile și interesele individuale ale 

fiecărui participant devin mai importante. Aceste exerciții se scufundă în calitățile fizice ale 

individului, precum și în propria percepție a spațiului în care lucrează.

două exerciții ca exemplu: 

Mimă

Un exercițiu clasic de mimă: Explicarea lucrurilor fără cuvinte, eventual ca o competiție între 

două grupuri sau unul câte unul într-o rundă mare. 

Jocul compoziția improvizației 

Fă ceea ce vrei și nu face ceea ce nu vrei. Participanții sunt liberi să intre și să iasă de pe “scenă”, 

să interacționeze sau nu, după cum doresc. conducătorii opresc jocul din când în când, pentru 

a arăta sau chiar a discuta despre elementul care tocmai a fost văzut. de exemplu, intrarea, 

ieșirea, solo, duo, trio etc., repetarea, pauzele, vocea și cântecul, mișcările repetitive etc. după 

ce am spart gheața și am început procesul de creare a unui sentiment de încredere între 

participanți, a venit momentul să începem primul exercițiu “personal”, care a servit, în cazul 

nostru, ca bază de lucru la tema comună și la spectacol:
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Exercițiu central: “Sculptura mea

Se alege o întrebare de bază, de exemplu: Analizându-ți viața, de ce te afli acum aici, în acest 

sat/zonă/loc?

Sarcină: Găsește un loc în exterior cu care te simți conectat și în largul tău și construiește, din 

obiectele naturale care se află în jurul acestui loc, o sculptură care să reprezinte “povestea” 

răspunsului tău la întrebare.

Acest exercițiu poate fi folosit pentru a conecta o poveste individuală cu povestea unui loc, 

a naturii și a comunității locale. la finalul sarcinii, fiecare participant își prezintă propria sculp-

tură în fața grupului: o explică, răspunde la întrebări și ascultă feedback-ul grupului. Acesta a 

fost un moment foarte intim și a trebuit să convenim să continuăm mai mult decât era plani-

ficat în acea zi pentru a acorda timpul și atenția necesare sculpturii fiecărui participant. după 

ce am aflat despre legătura mai profundă a fiecărui participant cu comunitatea sa locală, cu 

peisajul, natura și istoria acesteia, am început să ne îndreptăm spre tema comună a specta-

colului. Pornind de la sculpturile indi-

viduale, se poate modera o discuție și 

o dezbatere, cu scopul de a identifica 

imaginile și temele principale, comu-

ne ale participanților. 

În cazul nostru, din Bingenheim, 

sculpturile individuale ale partici-

panților au fost suficient de vii și ex-

presive pentru a fi folosite ca bază 

de lucru pentru spectacolul final. 

Prin crearea unei secvențe a acestor 

“sculpturi” am putut încorpora teme-

le principale ale participanților și am 

putut crea ceva care să reflecte legă-

turile, calitățile și ideile individuale ale 

comunității locale care erau cele mai 

relevante în acel moment al vieții lor. 

Între fazele 2 și 3 există o schimbare/tranziție dinamică pentru conducătorii de atelier, de la 

predare la regie. Această schimbare este, de asemenea, explicată de către profesor/regizor 

participanților. 

Până în acest moment, liderii de atelier au fost în rolul de “profesor”. Acest rol se concentrează 

pe dezvoltarea abilităților individuale și a încrederii participanților, îndrumându-i după cum 

profesorul consideră necesar, dar permițându-le și să crească și să exploreze în interiorul lor. 

dinamica și atmosfera grupului sunt, de asemenea, un obiectiv principal al profesorului.  Regi-

zorul se concentrează pe compoziția generală a spectacolului și pe modul în care personajele 

pot lucra împreună pentru a construi acest lucru. 

În acest caz, participanții pot observa o schimbare în comentariile și discuțiile despre interpre-

tarea/performanța lor, deoarece acum regizorul mută accentul de la individ la rolul pe care îl 

joacă fiecare “personaj” în cadrul spectacolului. 

Faza III: Pregătirea spectacolului sau a prezentării rezul-

tatului atelierelor 

din momentul în care se decide asupra dramaturgiei, a 

scenelor și a personajelor, este timpul să implicăm profe-

sioniști:

Muzicieni, tehnicieni de lumini, tehnicieni de sunet, crea-

tori de costume etc. cu cât se poate organiza mai mult 

sprijin profesional, cu atât mai bine, pentru a le oferi parti-

cipanților experiența reală de a face parte dintr-un spec-

tacol. cu toate acestea, trebuie avut grijă ca profesioniștii 

să nu-și depășească rolul de consilieri și de susținători ai 

participanților. Acest lucru necesită o anumită înțelegere 

prealabilă între liderii de atelier și profesioniști pentru a 

avea un teren comun în ceea ce privește modul de inter-

acțiune cu participanții.
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Acum este momentul de a lucra la scenele concrete, 

folosind elementele și tehnicile pe care participanții 

le-au învățat în prima și a doua fază. Sprijinul profe-

sional ridică nivelul de analiză a diferitelor scene, iar 

ideile privind lumina, sunetul, costumele și decorul 

pot fi schimbate și discutate între participanți și pro-

fesioniști pe tot parcursul acestui proces.

În cea mai mare parte, sprijinul profesional este limi-

tat de posibilitățile financiare ale proiectului. În cazul 

nostru, am “rezervat” profesioniștii doar pentru spec-

tacolul final, ceea ce a reprezentat minimul de sprijin 

profesional necesar pentru această metodă și totuși 

a funcționat foarte bine. A ajutat faptul că sprijinul a 

venit din partea aceleiași trupe de teatru și a perso-

nalului său experimentat ca și conducătorii de atelier. 

din acest motiv, muzicienii și tehnicienii au putut lu-

cra foarte repede cu liderii de atelier pentru a adău-

ga idei muzicale, un design de lumini și costume care 

au îmbogățit reprezentația și i-au conferit senzația 

de spectacol publicului, cât și participanților.

Alte aspecte sunt:

Ochiul exterior: un element foarte util în compoziția 

spectacolului a fost prezența unui “ochi din afară” la ultimele repetiții: un profesionist care ob-

servă compoziția pentru prima dată și îi sfătuiește pe conducătorii de atelier. cu o perspecti-

vă nouă și cu sfaturile unei persoane care nu a fost implicată în prima parte, mai individuală și 

mai pedagogică a procesului, rezultatul final poate fi îmbunătățit.

Un spectacol de teatru ca ritual, incluzând artiștii și publicul: prin spectacolul final încercăm, 

de asemenea, să insuflăm în rândul participanților ideea de a împărtăși și de a sărbători ceea 

ce au creat, cu publicul lor. credem că, dacă participanții pot vedea și simți calitatea specta-

colului lor, au posibilitatea de a se bucura mai mult de el. Se poate întâmpla deseori ca, în mo-

mentul unui spectacol, actorii fără experiență să fie nervoși și să se grăbească să treacă prin 

scene. dar noi am încercat pe cât posibil să îi ajutăm pe fiecare dintre participanți să se bucure 

cu adevărat de timpul petrecut pe scenă, să respire, să simtă conexiunea dintre ei și public și 

să se bucure de sentimentul de conștiință colectivă pe care îl creează.

Bazele spectacolului: printre alte reguli “nescrise” care sunt explicate înainte de spectacol (în 

funcție de stilul și experiența liderilor de atelier), există un alt aspect important asupra căruia 

ar trebui să se ajungă la un acord comun cu toți participanții: să se definească în ce momente 

ale spectacolului este posibil să se improvizeze, să se experimenteze și chiar să se introducă 

idei noi și spontane. Prin urmare, convenim, de asemenea, să ne respectăm cu adevărat “pla-

nul” și să prețuim faza lungă de repetiții și munca depusă pentru a ajunge la acest rezultat. 

rezuMAT 

A devenit clar în capitolele anterioare cum am adus teatrul fizic într-o comunitate locală. Pen-

tru a trage o concluzie, trebuie discutate avantajele acestei activități în comunitățile locale. 

după cum s-a menționat deja la început, o astfel de muncă se referă la abordarea sustena-

bilității și a unor probleme concrete. Munca teatrală poate da rezultate uimitoare în multe 

probleme sociale. Un rezultat concret al muncii (în cazul nostru, spectacolul) este deosebit 

de util în acest caz. Acesta le permite participanților să lucreze împreună la un obiectiv care 

le este dat și pe care nu l-ar putea atinge singuri. Teatrul este muncă în echipă. Acest lucru 

depășește deja barierele de comunicare dintre participanți. Prezentarea are, de asemenea, 

efectul de a împărtăși rezultatul cu un grup și mai mare din comunitatea locală, extinzând 

astfel sfera de acțiune implicată.

Teatrul fizic ajută, de asemenea, să lăsăm discuțiile deoparte și să trecem la acțiune. În acest 

fel, pot fi evitate discuțiile obositoare și pot fi găsite acțiuni comune practice. Un alt aspect 

foarte valoros al muncii în teatru este faptul că nu există un profil specific pentru interpreți. 

Un individ poate contribui cu ceva valoros cu care altul nu poate, nu există mai bun sau mai 

rău, toată lumea poate face teatru, dar trebuie să muncim pentru asta. de asemenea, fără a 

un spectacol de teatru ca 
ritual, incluzând artistii s,i 
publicul: prin spectacolul 
final încercãm, de 
asemenea, sã insuflãm 
în rândul participant,ilor 
ideea de a împãrtãs,i s,i de a 
sãrbãtori ceea ce au creat, 
cu publicul lor.
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folosi vorbirea, bariera limbii poate fi depășită pentru a include grupuri de oameni care nu pot 

împărtăși experiențe comune în alte moduri.

compararea abilităților este dificilă, ceea ce ne ajută să uităm de competiție și de rivalități-

le nebenefice. În același timp, o performanță necesită acțiuni foarte specifice care trebuie 

exersate. Mai ales persoanele cu experiență puțină sau deloc în teatrul fizic pot face progrese 

rapide în acest caz. Această autoeficacitate are ca rezultat o percepție de sine pozitivă.

În cele din urmă, ar trebui subliniat rolul pe care teatrul fizic îl joacă în formarea unui grup. 

demarcarea și excluderea sunt adesea fenomene fizice care se întâlnesc aici. Procesul inten-

siv de repetiții comune, în care participanții se întâlnesc într-un spațiu și în condiții complet 

noi (scena), le permite acestora să se cunoască din nou într-un mod diferit și unește grupul. 

chiar dacă activitatea teatrală are un efect terapeutic, în cele din urmă nu este vorba despre 

terapie, ci despre a crea împreună ceva care depășește individul. de asemenea, activitatea 

teatrală antrenează creativitatea participanților, o abilitate care este adesea necesară în viața 

de zi cu zi.

nu ar trebui să fie o surpriză faptul că acest proiect a avut un impact pozitiv în comunitatea 

locală, iar interesul și motivația pentru alte proiecte teatrale au crescut de atunci. Acum pla-

nificăm - împreună cu mai multe instituții locale și persoane implicate - alte două proiecte de 

teatru: unul axat pe tineri, iar celălalt pe persoane cu un trecut legat de migrație. Prin urmare, 

oferta noastră inițială de teatru, nu numai că a avut un rezultat durabil, dar a fost capabilă 

să declanșeze un proces de creștere a activității culturale comunitare. Având în vedere difi-

cultățile întâmpinate de actorii și activitățile culturale și nivelul general scăzut al diversității 

culturale în mediul rural, precum și efectele celor doi ani de pandemie corona și amenințarea 

izolării pe scară largă a grupurilor marginalizate în cadrul micilor comunități din mediul rural, 

teatrul se dovedește a fi din nou un instrument foarte puternic de transformare socială. Este 

capabil să includă pe toată lumea și să consolideze coeziunea socială, precum și să dezvolte 

abilitățile de interpretare și creativitatea persoanelor participante. 

Protagon – Friends and Supporters of free Theater Action e.V. organizează evenimente culturale mari 
și mici, cum ar fi ateliere de lucru, proiecte educaționale și sociale pentru copii și adulți din toate genurile 
și oferă săli de formare, de producție și de spectacol, precum și rezidențe pentru artiști. Asociația se anga-
jează să se asigure că artiștii liberi, grupurile și persoanele interesate pot interacționa din punct de vedere 
artistic și politic. Membrii săi sunt încurajați, prin activități de conștientizare și de implicare socială, să ofere o 
platformă de cercetare a artelor spectacolului în spațiul public și să le aducă în rândul unor audiențe diverse. 
Acestea sunt principalele obiective ale asociației din Frankfurt, fondată în 1999. 
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Festivalul TeatRom este un festival cultural al romilor organizat de Utca-SzAK în-

tr-unul dintre cele mai defavorizate județe din nord-estul Ungariei, de obicei în 10-12 

locații. Scopul său principal este de a aduce cultura de calitate în satele mici, izolate, 

care altfel nu ar fi accesibilă populației locale.

CONTexTuL pOLITIC

Asociația nu are niciun motiv politic clasic în spatele organizării festivalului. Utca-SzAK 

este o organizație civilă de artiști și profesori care se preocupă de situația romilor din 

Ungaria din convingere profesională și sensibilitate socială. Situația romilor din Un-

garia este foarte specifică. Vorbim despre o minoritate estimată la 800.000 de per-

soane, reprezentând aproape 10% din totalul populației. cu toate acestea, această 

minoritate este foarte eterogenă. Ei sunt descendenți ai diferitelor triburi de romi 

de diverse origini, Beyaks, Oláhs, Knights, Kolompars etc., care se deosebeau anterior 

prin diferitele lor ocupații tradiționale, originile lor, caracteristicile rasiale și obiceiurile 

sociale. Având în vedere că aceste ocupații erau orientate spre producția de produse 

care în prezent sunt puțin sau deloc adecvate pentru economia modernă, propriile 

lor mijloace de trai și-au pierdut sensul, iar sursa lor de subzistență s-a epuizat. 

În plus, triburile de romi au dus un mod de viață preponderent nomad 

până la sfârșitul secolului al XIX-lea, care a devenit de asemenea înve-

chit în secolul al XX-lea, iar regimurile politice din Europa centrală și 

de Est au încurajat un mod de viață sedentar. deoarece anterior ocu-

pau locuri de muncă de prestigiu scăzut din punct de vedere social și 

erau marginalizați social prin stilul lor de viață tribal și itinerant, aceștia 

erau adesea asociați cu criminalitatea. Odată stabiliți, aceștia au fost 

fie asimilați, fie complet excluși din ordinea socială, trăind la periferia 

așezărilor, în zone segregate. În perioada socialistă, s-au făcut încercări 

de a-i integra, dar acestea fie nu au avut succes, fie au rămas izolate. 

Perioada de după schimbarea de regim a însemnat, de asemenea, o 

restructurare economică a Ungariei, care a perturbat și societatea în 

ansamblu. dar romii pot fi numiți cu greu câștigătorii imediați și clari 

ai acestei transformări. Romii neasimilați și segregați sunt, de obicei, 

subeducați, și-au pierdut structurile sociale tradiționale și rădăcinile 

culturale, nu își vorbesc limba și, din cauza subeducației, au dificultăți 

de comunicare în limba majoritară, deoarece s-au amestecat cu ma-

ghiarii din straturile sociale mai dezavantajate ale societății și se nu-

mesc pe ei înșiși romi maghiari. 

Modul de viață și cultura romilor asimilați nu diferă de cele ale majori-

tății societății. Stratul cel mai prosper al romilor, care poate fi conside-

rat o subcultură, este reprezentat de artiștii romi, în principal muzici-

eni, care și-au păstrat tradițiile muzicale de familie de generații întregi, 

precum și tradițiile romilor. Există unele activități comerciale și indus-

triale, care sunt desfășurate în principal de antreprenori romi, cum ar 

fi comerțul cu metale neferoase la mâna a doua, achiziționarea de bu-

nuri moștenite la mâna a doua și comerțul cu mașini la mâna a doua, 

care se încadrează uneori în așa-numitul “sector al economiei gri”. 

Antreprenorii romi din economia legală sunt implicați mai ales în sec-

torul construcțiilor. din punct de vedere social și socio-politic, după 

experient, e 
în ungaria
de utca-SzAK
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schimbarea de regim, romii neasimilați au fost puternic dezavantajați, pierzându-și chiar și 

locurile individuale de muncă și ajungând într-o sărăcie cruntă. Această situație a fost exacer-

bată de faptul că, inițial, guvernele nu au tratat “problema romilor” ca pe o problemă separată, 

alocând beneficii sociale familiilor cu copii ca un stimulent general de creștere demografică. 

Ulterior, acest lucru s-a dovedit a fi prost conceput, deoarece a fost folosit în mod obișnuit 

de familiile care doreau să își rezolve problemele financiare pe termen scurt cu banii pe care 

îi primeau după ce aveau copii, în special romii. Astfel, pe termen mai lung, acest tip de sub-

venții au avut tendința de a duce la o criză socială, deoarece nu au fost în măsură să asigure 

un trai în adecvat copiilor lor mai târziu.

Multe dificultăți, pe care sociologii le caracterizează drept simptome de sărăcie, i-au afectat 

pe romi, deoarece părinții subeducați nu și-au încurajat copiii să studieze sau să-și găsească 

un loc de muncă. Vârsta fragedă, aproape de vârsta primei fertilități a romilor, este frecventă 

în societate, astfel încât perioada scurtă de schimbare a gene-

rațiilor face ca reproducerea rapidă a simptomelor sociale să 

fie izbitoare. 

O controversă socială majoră de la începutul anilor 2000 a fost 

criminalizarea romilor, pe care oamenii de știință o consideră un 

simptom natural al straturilor sărace ale societății. Acest lucru, 

în majoritatea societății, s-a tradus în prejudecăți etnice, nereu-

șind să faciliteze integrarea comunităților și indivizilor romi. 

deși au fost lansate o serie de programe publice de incluziune 

bazate pe finanțare comunitară internațională sau europea-

nă, acestea au eșuat în general. Probabil că au fost folosite 

metode nepotrivite pentru a ajunge la comunități; majorita-

tea fondurilor au fost cheltuite pentru întreținerea instituții-

lor în sine, creând o prejudecată în rândul romilor că “albii” le 

exploatează sărăcia pentru a se îmbogăți și, astfel, excluzând 

programele cu adevărat utile. cu alte cuvinte, prejudecățile 

puternice au devenit, ca să spunem așa, reciproce în comuni-

tățile majoritare și minoritare. 

În mod obișnuit, sectorul civil a început să se apropie de această problemă prin abordări și 

metode “alternative”, cum ar fi rețelele de asistență personală și proiectele artistice și socia-

le specializate. Având în vedere că statul i-a lăsat pe lucrătorii propriilor sale instituții sociale 

și educaționale regionale singuri cu problemele, acest lucru a dus la faptul că aceștia nu au 

fost capabili să îndeplinească standardele și așteptările “normale”, neputincioși și resemnați 

în fața situației. 

Poate că doar în ultimii ani am văzut guvernul lansând programe publice complexe, pe ter-

men lung, în spiritul rezultatelor deceniilor de muncă ale OnG-urilor, cu implicația politică 

deosebită că nu lucrează cu sectorul civil, cât mai mult “împotriva” acestuia, sau că îl înlocu-

iește. deși ar fi în interesul societății în ansamblul ei să nu existe un număr mare de comuni-

tăți și grupuri marginalizate, societatea este destul de divizată în ceea ce privește astfel de 

probleme, fie și numai pentru că în Ungaria statul are o cotă destul de puternică, am putea 

spune exclusivă, în ceea ce privește proprietatea asupra instituțiilor sociale, educaționale, 

de sănătate și culturale și a sistemelor instituționale; taxele pe care statul le colectează în 

astfel de scopuri sunt destul de mari proporțional, astfel încât o mare parte a societății sim-

te că nu este de datoria sau treaba ei să se ocupe de astfel de probleme și se așteaptă ca 

statul să le rezolve. 

Utca-SzAK s-a întâlnit cu comunitățile de romi din Borsod în urmă cu aproape un deceniu 

și jumătate, împingând formele tradiționale de teatru, prin scoaterea teatrului în stradă și în 

comunitățile care nu ar putea merge la teatrele din clădiri. În curând a devenit evident că nu 

era vorba doar de o chestiune de locație, ci că anumite categorii de public aveau nevoie de 

teme și forme de expresie specifice. Astfel, timp de aproape un deceniu, s-a încercat găsirea 

unor modalități de a atrage și de a păstra atenția acestor comunități și de a le implica în spec-

tacole, chiar și în calitate de colaboratori. 

la început, publicul-țintă a fost cel din Budapesta, diverse cartiere și ansambluri de locuințe 

defavorizate, apoi diverse instituții care se ocupă de persoanele defavorizate, cum ar fi închi-

sorile, instituțiile corecționale, centrele de dezintoxicare de droguri și alcool, unde, într-adevăr, 

proporția de clienți de origine romă este extrem de mare, și mai târziu “ieșind” în locurile lor 

de naștere. În aceste așezări, compania a întâlnit inevitabil condiții sociale extrem de dificile 
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și complexe, ceea ce a făcut dificilă activitatea exclusiv teatrală, dar am constatat, de aseme-

nea, că activitățile bazate pe teatru cu tinerii au avut un impact pozitiv asupra condițiilor soci-

ale ale acestora, asupra integrării lor în școală și, indirect, am presupus la momentul respectiv, 

asupra viitorului lor. 

Astfel, după un timp, balanța s-a înclinat către teatrul aplicat în regiune, mai exact către edu-

cația teatrală pentru tineri, iar interesul nostru teoretic s-a îndreptat către metodele teatrale 

aplicate. Am avut mai multe colaborări internaționale pentru a învăța și adapta astfel de ge-

nuri și metode (Teatrul Forum, TIE etc.). 

Între timp, bineînțeles, am insistat întotdeauna asupra faptului că teatrul ar trebui să fie marca 

noastră, iar obiectivul ar trebui să fie bunăstarea comunității. Având în vedere că pluralismul 

politic din Ungaria nu oferă o cooperare echilibrată a unor grupuri complementare cu valori 

ideologice diferite, ci mai degrabă o luptă continuă între forțele politice care doresc să con-

troleze exclusiv statul și exercitarea puterii, care, cu excepția perioadelor de campanie, pare 

să piardă din vedere problemele “de zi cu zi” și căutarea unor soluții eficiente pentru acestea, 

politica noastră este o demonstrație a abținerii noastre de la “politizare”.  

reACțII ALe LOCuITOrILOr

comunitățile din Borsod, unde Street-SzAK a apărut pentru prima dată cu ani în urmă, nu 

auziseră prea multe despre teatru. Pentru ei, actoria însemna să joace în filme, deoarece toți 

se uită la televizor. dar cum televiziunea difuzează rar teatru sau, dacă o face, nu pe canalele 

și în intervalul orar pe care îl urmărește acest public, aceștia au fost inițial reticenți, dacă nu să 

privească “oamenii ciudați mascați”, atunci să interacționeze cu spectacolul sau chiar să urce 

ei înșiși pe scenă.

Școlarii frecventează în mod regulat teatrul și organizează spectacole școlare, dar majoritatea 

copiilor romi nu au fost la școală de câteva generații (o tendință care s-a îmbunătățit semnifi-

cativ în ultimii ani). Sau, dacă au făcut-o, de cele mai multe ori fie nu au fost “selectați” pentru 

spectacolele școlare, fie nu au fost suficient de ambițioși pentru a participa (o tendință care, 

de asemenea, s-a îmbunătățit de atunci).  

Marele progres a venit odată cu organizarea taberelor de vară, unde copiii și tinerii s-au bucu-

rat cu adevărat de șansa de a merge undeva și de a face lucruri neobișnuite în circumstanțe 

neobișnuite. Familiile de romi din mediul rural sunt în general neîncrezătoare; nu își lasă copiii 

să iasă cu “străini”. deoarece a fost foarte dificil să le câștigăm încrederea, a durat câțiva ani 

până când părinții au cerut ei înșiși ca copiii lor să meargă în tabără, sau dacă unul dintre copii 

era “lăsat pe dinafară” devenea o insultă. 

Până la sfârșitul taberelor, munca de grup a dus la diverse mici spectacole, pe care copiii le-au 

prezentat unii altora la sfârșitul taberei. Mai târziu, a apărut ideea de a le prezenta în satele din 

care provin, pentru ca părinții să vadă ce au făcut. Tinerii care s-au întors din tabere au format 

un “nucleu dur”, care locuiesc în sate diferite (Alsóvadász, Kázsmárk, Abaújszolnok, léh, Ináncs 

etc.), dar care au păstrat legătura pe parcursul anului (unii chiar căsătorindu-se anul trecut) 

și care au devenit mai târziu ajutoarele noastre tinere și apoi liderii noștri de grup, cu care lu-

crăm de atunci și pe care ne putem baza. 

Împreună cu acești tineri și cu actorii de la Utca-SzAK a fost creat spectacolul “Oglinda magi-

că”, bazat pe basmele romilor, care a fost vizionat de publicul din mai multe orașe din Borsod. 

În ultimii ani, le-am prezentat tinerilor multe dintre instrumentele pe care noi înșine le-am 

învățat prin intermediul programului R.I.O.T.E..

din păcate, volumul acestor colaborări pe tot parcursul anului a depins întotdeauna de sub-

vențiile anuale efective. A fost un an în care am avut 13 grupuri în 13 sate; ani în care am putut 

sprijini activitatea tinerilor din 3 comune; iar în ultimul an sau doi ani, am avut 5-6 grupuri care 

au funcționat mai mult sau mai puțin regulat. În 2016, am organizat primul festival Made in 

Gypsistan, care a avut loc timp de 3 ani consecutivi. Inițial, a fost un program al producției 

acestor tabere de vară: mici spectacole ale copiilor și spectacole de stradă ale partenerilor 

noștri din cooperările internațională. Apoi, în urmă cu trei ani, programul și-a schimbat volu-

mul, deoarece am considerat că este important ca tinerii să vadă un exemplu care să îi inspire. 

de asemenea, festivalul și-a schimbat numele, TeatRom, și am încercat să îl transformăm din-

tr-o fiesta spontană într-o serie de evenimente organizate și promovate, atât cât am putut. 

Ideea de bază este în continuare aceea de a le oferi tinerilor romi care trăiesc în regiune și 

care sunt activi posibilitatea de a prezenta producțiile de teatru pe care le creează în timpul 
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anului și de a vedea producții de teatru rom și non-rom profesionist care abordează proble-

ma identității romilor. 

Receptarea festivalului a fost pozitivă, deși tocmai din cauza tonului neobișnuit pe care îl are 

în comunități este primit uneori cu consternare, alteori cu nedumerire. 

În ultimii ani, viața culturală din comunitățile rurale a fost epuizată de instituția festivalului sa-

tului, mai ales în așezările de romi, care au rămas în urmă. Acesta este, de obicei, un eveniment 

comunitar organizat de primărie, iar programul include, de obicei, un grătar comunitar, finan-

țat de primărie, și un concert susținut de artiști cunoscuți din cultura populară. deși este, fără 

îndoială, important să existe evenimente comunitare organizate la nivel local, motivul cel mai 

des întâlnit este faptul că comunitatea le vede ca pe un “cadou” din partea primarului, chiar 

dacă sunt conștienți că primăria folosește (și) bani publici și simt că este o datorie să fie între-

ținuți de primar. Primarul este în ochii lor un reprezentant al puterii de deasupra lor, chiar dacă 

știu în teorie că “trăim într-o democrație”, dar se simt excluși de la democrație la nivel social. 

din nefericire, ei sunt obișnuiți și cu ideea că toți ne-romii din exterior vor să realizeze un fel 

de proiect de stat de incluziune a lor, în care ei sunt victimele și suferinzii. Abia încet încep 

să învețe că OnG-urile nu sunt reprezentanți ai statului, chiar dacă sunt organizate, ci sunt 

cetățeni care încearcă cu adevărat să creeze oportunități de conviețuire socială, în interesul 

acestor comunități.

STILuL

Vom încerca în principal să includem în programul festivalului TeatRom spectacole de teatru 

care prezintă viața și problemele comunităților de romi. la Budapesta au fost create mai mul-

te companii de teatru tinere și profesioniste de romi, care prezintă astfel de situații prin prisma 

propriilor experiențe trăite. cu toate că, în cea mai mare parte, au ateliere de pedagogie tea-

trală pentru tinerii dezavantajați, spectacolele lor sunt în majoritate “contra-intuitive”, adică 

încearcă să prezinte aceste situații și probleme ale societății majoritare și, spre surprinderea 

noastră, uneori se tem de ceea ce va crede publicul rom din mediul rural despre spectacolele 

în “limba și forma albă”. Acestea au fost, de exemplu, producția “Gypsy-Hungarian” a Grupu-

lui Knowledge-Power sau “chameleon Girl” a 

Teatrului Independent din Ungaria, care pre-

zintă problemele tinerilor care încearcă să se 

adapteze în marile orașe. Teama s-a dovedit a 

fi nefondată, deoarece aceste spectacole au 

fost mai bine înțelese și primite de public de-

cât, de exemplu, spectacolul ușor istoric des-

pre Panna cinka, o violonistă romă din secolul 

al XVIII-lea foarte cunoscută în istoria culturală 

a Ungariei, care, în ciuda faptului că era despre 

o persoană celebră, a fost ușor strain specta-

torilor. Probabil că a prezentat un sistem de 

relații pe care publicul nu l-a dorit, fiind vorba 

despre o relație de dragoste nefericită între 

un ofițer militar maghiar de rang înalt și vio-

lonistă. 

Propria noastră producție, de asemenea o 

adaptare a unei opere literare din secolul al 

XIX-lea, 

Makar Chudra de Maxim Gorki, a fost mult 

mai bine primită. deși Maxim Gorki nu este 

de origine romă, el descrie viața unui grup de 

călători romi cu un romantism poetic de care 

publicul s-a simțit probabil mai apropiat. În această producție, actorii Teatrului național Mis-

kolc au jucat alături de tineri de vârste diferite din mai multe așezări, cei mai tineri dintre ei 

interpretându-i pe “bătrânii taberei”, încadrând povestea romantică și pasională cu un farmec 

primitiv care a fost răsplătit de public.

de obicei, încercăm să includem în program un spectacol de teatru interactiv sau un specta-

col de teatru forum sau un atelier pentru adulți, cum ar fi spectacolul de teatru forum despre 

capcana datoriilor de anul trecut, care a atins destul de multe persoane din aceste domenii. 
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nu mai puțin gravă este situația femeilor rome, care de multe ori sunt chiar mai vulnerabile 

decât soții lor, deoarece comunitățile rome, pe de o parte, își protejează puternic fiicele, dar 

acest lucru este mai adevărat mai ales în relație cu străinii; din punctul de vedere al societății 

majoritare, acestea tind să le împiedice să se integreze în societate ca subiecți, fiind adesea 

mai puțin educate decât bărbații, având copii la o vârstă foarte tânără, devenind astfel vul-

nerabile în propriul mediu. de asemenea, încercăm să abordăm această problemă în diverse 

ateliere de lucru.

Identitatea etnică nu este încă o problemă pentru copiii din această grupă de vârstă, așa că 

le oferim teatru de păpuși “normal” și spectacole pentru copii dimineața, precum și activi-

tăți creative care sunt într-un fel legate de artele spectacolului. de câțiva ani, am încheiat 

parteneriate cu Asociația maghia-

ră de jonglerie, care organizează 

sesiuni de artizanat de circ, și cu 

Grupul BélaMűhely, care utilizea-

ză instrumente muzicale realizate 

din diverse obiecte de uz cotidian 

pentru a explora bucuria sunetului 

și a crea muzică cu copiii mai mici 

sau pentru a crea instrumente cu 

cei mai mari. dar încercăm, de ase-

menea, să aducem aceste arte mai 

aproape de copii și să le facem mai 

accesibile prin ateliere de literatură 

și arte vizuale. 

concertele de muzică sunt o parte 

foarte importantă a programului 

festivalului și încercăm să oferim și 

o serie de genuri pe care publicul 

le întâlnește mai rar, cum ar fi et-

no-pop, care este, practic, cel mai 

popular gen din comunitate. Oferim concerte de muzică clasică, muzică romă autentică, mu-

zică romă autentică combinată cu jazz și rock, precum și formații și fuziuni similare care uneori 

apar doar pe durata festivalului. Uneori, spunem noi, ni se spune că spectacolul e bun, dar nu 

poți să te “distrezi cu el”. 

Pe lângă acestea, noi oferim, de asemenea, spectacole de stradă tradiționale pentru festi-

valuri, producții de mers pe picioroange, cum ar fi producția Teatrului Shoshin, partenerul 

R.I.O.T.E., “Taurul negru și alte povești”; spectacolul de stradă Kud ljud Metamorphosis din 

ljubljana; parada de păpuși gigantice și păpuși pe picioroange, inspirată de dhürer, un eve-

niment comun cu Teatrul de păpuși Miskolc Miracle Mill; sau noua producție de circ “cyrano’s 

Moon Journey” a Teatrului de circ Spotting Fire circruiser cruiser circus.

În spiritul integrării artistice, au avut loc producții ocazionale, cum ar fi o prezentare de modă 

muzicală cu Romani design, Grupul BélaMűhely, dorco Band și trupa de teatru din Rásonysáp-

berencs, sau o seară de teatru lectură cu tablouri și texte ale pictoriței romi naive Mara Oláh.

Și, deși poate mai puțin spectaculoase din punct de vedere profesional, pentru noi cele mai 

importante spectacole din programul festivalului sunt spectacolele originale create de gru-

purile de copii, care, de fapt, au dat naștere la ideea festivalului.

Tinerii sunt, de asemenea, implicați în mod regulat în organizarea festivalului de vară. la nivel 

local, ei și-au asumat și rolul de organizatori comunitari în comune, găzduind zilele de festival 

în satele lor. Poveștile și textele spectacolelor prezentate în programul festivalului sunt alcă-

tuite de către membrii grupului, lăsând adesea mult loc pentru improvizație. Să prezentăm 

câteva dintre ele mai detaliat.

profesorul cel rău. Grupul din Rásonysápberenc, condus de Tamás Trézsi, este format din co-

pii cu vârste cuprinse între 9 și 14 ani, care și-au folosit experiențele școlare și cinematografice 

pentru a crea o piesă emoționantă și luxuriantă despre prejudecățile reciproce din școli, atât 

din partea profesorilor, cât și a elevilor, despre visele și planurile lor de viitor. 

un om mincinos este prins în fața unui câine șchiop. Grupul de copii din Untervadás, condus 

de lilána Horváth și János Jocek Kótai, este format din copii cu vârste cuprinse între 8 și 12 

ani și organizează în mod regulat cursuri de teatru și dans, programul lor constând de obicei 

într-o producție de teatru și mișcare. Aceștia au devenit faimoși în zonă, nu numai pentru că 
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se prezintă în cadrul programelor noastre, ci își organizează propriile spectacole și sunt invitați 

la evenimente școlare. Genul spectacolului The lying man... este cel mai bine descris ca o co-

medie polițistă suprarealistă, povestea unei familii bogate și boeme al cărei membru cel mai 

tânăr întâlnește un copil sărac care este invitat să se joace în casa lor și căruia i se arată seiful 

familiei, care este apoi jefuit noaptea de un bărbat cu chip de coșmar, iar băiatul moare în 

timpul încăierării. Suspiciunea cade asupra bunicii surdo-mute și prostuțe, dar la proces apar 

îngerii (cu măști medicale), învie băiatul, iar de sub masca de coșmar iese la iveală adevăra-

tul vinovat, care nu este nimeni altul decât bietul băiat, și prin al cărui monolog jignitor, dar 

în același timp emoționant, reușește în cele din urmă să obțină iertarea, mai ales că acuzația 

devine nefondată și, desigur, începe o mare petrecere. deși bufoneria mascată atenuează 

gravitatea crimelor, copiii par să știe acest lucru, chiar dacă au încredere doar în îngeri, care își 

fac treaba cu seriozitate sublimă.

romazuri. Banda Romii din Mera, condusă de Ketrin Oláh, este o formație formată din patru 

tineri cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani, iar spectacolul lor este în consecință despre proble-

mele mari și ale tinerilor adulți. deși de cele mai multe ori, adaugă în spectacolele lor un anu-

mit cadru de colectare creativă de texte, muzică și coregrafie, ei insistă să pună în scenă un 

videoclip sau un filmuleț cu tematică romă, grotescă sau amuzantă. dintr-un motiv oarecare, 

ei nu sunt buni în a-și exploata propriile povești, dar au o înțelegere profundă a materialului, 

care arată “ciudățeniile” romilor, dar și atitudinea societății majoritare față de ei, cu o subtili-

tate grotescă. de data aceasta, protagonistul piesei lor este Zsolti, un tânăr din kajla, care mai 

întâi are probleme și se ceartă cu bunicul său “lejmoló” din cauza unor cecuri și împrumuturi 

neplătite, iar apoi, după ce “iese”, merge la o discotecă, unde, bineînțeles, portarii nu-l lasă să 

intre până când nu este apărat de proprietarul clubului, care îi găsește și un loc de muncă. În 

timpul interviului de angajare, se dovedește că Zsolti este un băiat educat, iar șeful este un 

ticălos rasist, dar totul se schimbă atunci când află că statul plătește o alocație pentru mun-

citorii romi...

Sfântul evantai. Grupul Thuvaslo Rom din Kázsmárk este un grup cu adevărat democratic; nu 

are un lider, toți membrii sunt “lideri de tineret”, tineri cu vârste cuprinse între 16 și 22 de ani, iar 

spectacolele lor sunt cu adevărat “de casă”. Întotdeauna repetă în locul unuia dintre membrii 

lor și nu solicită o instituție, deși anul trecut au găsit drumul înapoi înspre fosta lor școală pri-

mară, unde au organizat ziua festivă în colaborare cu fosta directoare. din punct de vedere al 

genului, “Sfântul evantai” ar putea fi descris cel mai bine ca o farsă frivolă franțuzească, cu care 

tinerii ne-au surprins pentru că, având în vedere vârsta lor, este puțin probabil să fie versați te-

oretic în acest gen nu foarte contemporan. În mod excepțional, nu se vorbește de romantism, 

ei vor pur și simplu să se distreze, și o fac cu o sensibilitate extraordinară față de personaje, 

umor și improvizație; piesa nu are un text scris în prealabil. 

Povestea spune că un cardinal a trăit o viață minunată în tinerețe, vizitând chiar china, unde 

a primit de la călugări un evantai sacru de mare valoare (și putere magică). Spre groaza pă-

rintelui Philip (interpretat de o fată, Szimonetta Horváth), cardinalul se simte brusc rău, simte 

că va muri și îi mărturisește părintelui Philip cel mai mare păcat și secret al său: are o fiică de 

care nu a avut niciodată grijă și care, din câte știe el, a trecut la păcat și a devenit prostituată. Îi 

cere părintelui Philip să o găsească, să aibă grijă de ea și să-i lase moștenire prețiosul evantai. 

nu trebuie să o caute prea mult timp, pentru că ea este deja la fața locului; în scena de des-

chidere, servitorul pe jumătate notoriu al casei, Zserbó, care se joacă cu telefonul părintelui 

Philip, comandă o damă de companie, care sosește în persoana unui băiat, Peter Horváth. dar 

întâlnirea nu are loc, pentru că părintele Philip și cardinalul rup târgul, ea se ascunde la fața 

locului și îi aude confesiunea cardinalului. În haosul care urmează morții, evantaiul cade cumva 

în mâinile lui Zserbo și, deși nu știe ce este, îl întreabă pe părintele Philip, care, distrat, acceptă 

să-l lase să ia ce vrea de la decedat. Fata merge să se spovedească la părintele Philip, îi mărtu-

risește totul, iar acesta vrea să-i dea evantaiul, dar obiectul a dispărut. 

Menajera deosebit de răutăcioasă se dovedește a fi prietena fetei de serviciu și ele complo-

tează pentru a recupera evantaiul. Pe de altă parte, grădinarul cu picioare de dansator este 

fratele lui Zserbó și vede obiectul în posesia lui; scrisoarea atașată evantaiului îi dezvăluie că 

obiectul ar fi o operă de artă valoroasă, despre care Zserbó, care nu știe să citească, nu a fost 

informat până acum. Încearcă să-l ia de la el, dar acesta refuză să i-l returneze. Toți îl fugăresc 

pe Zserbó pentru a fi primul care recuperează evantaiul, dar el este indignat de faptul că vor 

cael să  returneze cadoul și îi fugărește impulsiv. Acest lucru provoacă o mare încăierare, evan-

taiul este “activat”, iar apoi se dezvăluie care este puterea sa magică: Părintele Phiilip se regă-

sește îmbrăcat într-o rochie și în corpul fetei de serviciu, prostituata în cel al părintelui Philip, 
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iar grădinarul și menajera își schimbă corpuri-

le. Zserbó nici măcar nu observă schimbarea, 

lăsându-i în voia sorții, și se retrage cu iubitul 

său evantai, pe care acum vrea să-l  păstreze 

și mai mult. 

de asemenea, are loc o ședință de spiritism 

pentru ca personajele să afle cum se poa-

te anula schimbul de corpuri. Ei se strecoară 

noaptea pentru a recupera evenatiul, îl hipno-

tizează pentru a-l face inofensiv și îl determi-

nă pe încăpățânatul Zserbo să urmeze planul 

pentru restabilirea ordinii. Planul lor reușește, 

dar, în timp ce ei se bucură de succes, Zserbo, 

acum reînviat și furios, rupe în bucăți prețiosul 

obiect, astfel încât nimeni să nu-l poată avea. 

când ceilalți observă, este prea târziu. lăsat în 

voia lui, Zserbó, cu vociferările sale furioase, în 

timp ce nu observă cu adevărat nimic din ceea 

ce s-a întâmplat, tachinează încă o dată pu-

blicul. Producția beneficiază de câteva situații 

teatrale inventive și momente actoricești de-

osebite. Am fost încântați de munca tinerilor, 

iar publicul nu a fost dezamăgit.

perSpeCTIVe

În fiecare an, festivalul este creat cu mare di-

ficultate și cu un buget foarte mic. Încă nu am 

găsit o autoritate care să se preocupe cu ade-

vărat de el, în afară de noi înșine. deși nu exis-

tă o opoziție politică sau decizională explicită față de această inițiativă, nu există un sprijin 

public cu adevărat generos pentru ea. la nivelul administrației locale, aceeași prudență este 

deopotrivă susținătoare și distantă. Pentru a fi un program turistic cu adevărat atractiv pentru 

cea mai mare parte a populației, ar trebui să fie mult mai bogat și mai general din punct de 

vedere tematic, cu un buget mai mare și, poate, cu îmbunătățiri de mediu și de infrastructură 

care depășesc cu mult competența unui astfel de festival. 

cu toate acestea, ne  temem că, în cazul în care, printr-un miracol, astfel de lucruri s-ar întâm-

pla, publicul țintă, populația locală, ar fi exclusă din program. Am văzut în repetate rânduri 

acest lucru în cazul unor festivaluri culturale rurale de succes, care aveau ca scop promovarea 

dezvoltării rurale, unde populația locală a devenit mai degrabă victima unui aflux turistic de 

o săptămână decât “beneficiarii” sau adevărații consumatori ai festivalului. În prezent, progra-

mele festivalului sunt gratuite și, deși ne-am dori mai mult decât orice ca localnicii să poată 

solicita și plăti pentru programe culturale similare, este puțin probabil ca acest lucru să fie 

realist pentru o perioadă de timp deacum încolo. Așadar, obiectivul nostru realist este, poate 

cel mai important, să ne obișnuim cu comunitățile locale și să le acceptăm; de asemenea, lu-

crăm în mod constant pentru a convinge pe cineva să “ni le ia din mână”, având în vedere că 

poate fi un răspuns la un set mult mai larg de probleme care necesită un set mult mai larg de 

competențe decât cele pe care le poate avea o asociație teatrală mică.

Utca-SZAK este o organizație neguvernamentală, non-profit, care activează în sectorul cultural - artistic/
creativ și educațional. Activitățile noastre se bazează pe dorința noastră de a crea valoare, ca artă și so-
cietate, și pe formele posibile de aplicare pedagogică și de dezvoltare a teatrului. Proiectele noastre se 
adresează în principal populației din satele mici, mahalalelor urbane, centrelor de reabilitare, instituțiilor 
de corecție și închisorilor. Responsabilizarea tinerilor defavorizați este cea mai semnificativă caracteristi-
că a activităților noastre.
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CONTexTuL pOLITIC

Încă de la înființare, Teatro nucleo și-a dedicat întotdeauna spectacolele de Teatru în 

Spațiu deschis celor mai marginale locuri și publicuri, celor care sunt de obicei excluși 

din oferta culturală principală, considerând că aceasta este misiunea sa politică și po-

etică. Pe parcursul anilor de acumulare de experiențe, am descoperit că tipul foarte 

special de “întâlnire” pe care îl căutăm este mai ușor de găsit în acele locuri. din 1987 

până în 1989, Teatro nucleo a fost implicat într-un lung “tournèe” în regiunea castilla 

la Mancha, în Spania. Scopul acestei călătorii a fost acela de a vizita și de a împlini prin 

teatru satele mai mici din regiune, unde oamenii nu mai văzuseră niciodată o piesă de 

teatru. Spectacolul “luci” a fost una dintre primele piese de teatru în spații deschise 

pe care Teatro nucleo le-a produs vreodată. Această experiență europeană primară 

a companiei va defini calea viitoarelor zile ale Teatro nucleo.

În 1989, Teatro nucleo și alte companii din întreaga Europă au creat proiectul «MIR 

cARAVAnA», care a adus o paradă de artiști precum Slava Polunin (licedei URSS), 

Footsbarn, Osmegodnia, divadlo na Provadzku, Ufa Fabrik (pentru a cita doar câteva) 

să traverseze Zidul Berlinului cu o 

lună înainte de căderea acestuia, 

într-un lung festival itinerant de 

la leningrad la Paris. de atunci, la 

fiecare zece ani, cele mai diferite 

companii itinerante Open Spa-

ces, așa cum suntem noi, se reu-

nesc pentru a repeta experiența 

și a se confrunta cu cea a celor-

lalți, urmând spiritul care a animat 

prima ediție. În 2019, chiar înainte 

de pandemie, a avut loc “Odyssèe 

Karavane”: un grup de peste 20 

de companii de teatru care au 

călătorit de la Avignon (Franța) la 

Plovdiv (Bulgaria), pe atunci ca-

pitală Europeană a culturii, oprin-

du-se și jucând în multe orașe și 

sate. Teatro nucleo este în pre-

zent reprezentantul italian al cITI 

(centrul Internațional de Teatru 

Itinerant).

Inspirându-se din aceste experiențe din trecut, în care responsabili-

zarea politică și socială a fost motorul întregii inițiative, în 2020 a luat 

naștere “ERSA - Emilia-Romagna Scena Aperta”.

În acești ani de pandemie, a devenit evident pentru artiști cât de sem-

nificativ și vital este să se întâlnească cu publicul. Oamenii au aflat, de 

asemenea, că arta este ceva de care nimeni nu se poate lipsi: în timpul 

blocajelor lungi cu care ne-am confruntat cu toții, cântecele, cărțile și 

experient, e 
în italia
de Teatro Nucleo
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filmele au devenit cei mai buni prieteni ai noștri, aducându-ne alinare. Ele au devenit o armă 

împotriva izolării, a singurătății, a tristeții.

Am început să cercetăm modul în care se face distribuția ofertei culturale publice în regiunea 

noastră, Emilia-Romagna. Satele de interes sunt numite “comune mici” datorită numărului 

redus de locuitori, dar care reprezintă totuși nucleul acestui teritoriu, perle de frumusețe as-

cunse în spatele dealurilor și al câmpurilor de porumb, unde sunt păstrate înțelepciunea și 

tradițiile străvechi. ne-am întrebat dacă aceste zone sunt suficient de echipate pentru a face 

față acestor vremuri grele.  În întreaga regiune există 352 de săli de teatru: 193 sunt teatre, iar 

restul de 77 sunt teatre de interes istoric. Majoritatea (122 - 63%) sunt distribuite în orașele cu 

peste 15.000 de locuitori. În ciuda faptului că 153 dintre aceste spații sunt proprietăți publice, 

63% dintre ele sunt administrate de organizații private, în timp ce 50 sunt gestionate de enti-

tăți publice. (Raport din 2016 al Regiunii Emilia-Romagna, Ater și Observatorul pentru Artele 

Spectacolului din Regiunea Emilia-Romagna - https://spettacolo.emiliaromagnacreativa.it/

wp-content/uploads/2017/06/teatri-geografia-tipologia-gestione-low-res.pdf)

Acest document prețios arată că 250 de comune mici, cu mai puțin de 15.000 de locuitori, 

nu au un teatru. Acestea au rareori acces la activități culturale publice, deoarece fondurile 

regionale destinate culturii sunt concentrate în zonele mai populate ale regiunii. credem că 

această excludere extremă a peisajului politic și social ar trebui să fie cel puțin îngrijorătoare. 

Pentru a face față acestei situații, am conceput o rețea formată din satele mai mici din regi-

une conectate cu trupele de teatru de pe același teritoriu, pentru a face față problemelor de 

depopulare și izolare apărute în perioada pandemiei.

cu sprijinul prețios al AncI (Asociația națională Italiană pentru comunele Mici), am început 

să îi sunăm pe primarii fiecăruia dintre cele 250 de sate, sau pe oricine era disponibil, pentru 

a-i întreba despre contextul cultural deja existent în acele localități și pentru a-i invita să se 

alăture rețelei prin semnarea unui “document de susținere” și prin plata unei “cotizații” sim-

bolice. În schimb, urma să locuim în satele lor timp de 3-4 zile, să ne antrenăm “en-plein-air” 

dimineața, să ținem ateliere pentru diferite generații, în funcție de nevoile teritoriului, și să 

jucăm cele două spectacole (pe care le-am creat special pentru acest proiect) seara: “Eretica” 

de Marco luciano, tânărul regizor al noii generații de la Teatro nucleo, și “il Tempo del canto” 

de cora Herrendorf, fondatoarea companiei. Am filmat, de asemenea, un documentar cu in-

terviuri cu oamenii pe care i-am întâlnit pe stradă, politicienii și familiile din sat. 

după fiecare apel, am fost surprinși să descoperim că majoritatea primarilor care au primit cu 

entuziasm propunerea noastră și au investit în ea erau femei. de aici provine numele proiec-

tului: am recuperat ceea ce fusese anterior unul dintre cele mai comune nume feminine din 

regiunea noastră, ERSA, ale cărui litere formează acronimul de Emilia-Romagna Scena Aperta 

(Emilia-Romagna Scena deschisă). când am filmat documentarul nostru, am invitat oamenii 

să-și imagineze: cine este ERSA? 

Rețeaua ERSA include în prezent 15 municipalități (la prima ediție), ceea ce reprezintă un 

angajament redus pentru moment. Totuși, acest lucru exprimă nevoia de cultură, și de teatru, 

în aceste locuri, ceea ce ne-a făcut să mizăm din nou pe ele, în speranța că rețeaua va crește 

din ce în ce mai mult.

reACțII 

reacția municipalităților

În februarie 2021, personalul Teatro nucleo a pornit în aventura E.R.S.A. 

coordonată de Marco luciano și formată din fondatorii companiei, Horacio czertok și cora 

Herrendorf, am lucrat în sinergie cu noua generație de actori și angajați ai teatralui.

În primul rând, am găsit un aliat prețios în AncI Emilia-Romagna, asociația regională a mi-

cilor municipalități, activă și la nivel național, al cărei rol este de a crea legături între aceste 

locuri, oferindu-le abordări politice diferite în materie de cultură, socialitate, ocuparea forței 

de muncă și alte domenii. Această colaborare ne-a permis să ajungem la toate cele 276 de 

municipalități cu mai puțin de 15.000 de locuitori cărora le-am putut prezenta propunerea 

noastră.

Am trimis o scrisoare în care am explicat proiectul în toate cele 276 de sate, adresându-ne 

primarilor. după părerea noastră, aceștia erau figurile cele mai potrivite pentru a înțelege pe 

deplin importanța acestui tip de acțiune. Iată textul scrisorii pe care am trimis-o:
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“Obiectivele și motivele proiectului ERSA

Proiectul pornește de la un studiu realizat de Teatro Nucleo pe 

baza datelor publicate de Observatorul Regional pentru Artele 

Spectacolului din Emilia-Romagna. Această cercetare eviden-

țiază modul în care oferta culturală a teritoriului și resursele fi-

nanciare destinate acesteia sunt cheltuite în principal în capi-

talele și în comunele cu peste 20.000 de locuitori, lipsind o mare 

parte din regiune și populația care locuiește în ea de posibilita-

tea de a experimenta teatrul.

Acest proiect ERSA al nostru, pe care l-am putea defini ca fiind 

un proiect pilot pentru anul 2021, își propune să creeze o rețea 

care să conecteze direct municipalitățile mai mici cu trupe și 

companii de teatru naționale și internaționale care își concep 

spectacolele și practica teatrală în funcție de întâlnirea cu 

aceste comunități.

Nu este vorba doar de respectarea unui principiu de egalitate 

cetățenească (locuitorii acestor comune “mici” plătesc și ei taxe 

și impozite și ar avea dreptul, ca și cei care locuiesc în oraș, la 

o ofertă culturală decentă, pentru transversalitate și calitatea 

propunerii), ci și pentru că suntem convinși că valoarea culturală, socială, am putea 

spune antropologică, care există în teritoriile “limes” ale regiunii noastre, reprezintă o 

bogăție care nu trebuie risipită. 

O bogăție culturală și umană și, în același timp, o oportunitate pentru noi de a ne îm-

bunătăți creația teatrală, stimulată de anumite tipuri de întâlniri, și de a inventa cele 

mai bune practici pentru reconectarea între artă și teritorii, ar genera un proces de 

autoproducție culturală care ar putea declanșa procese virtuoase între public și privat. 

Acesta ar fi capabil să creeze venituri economice pentru micile comunități prin dezvol-

tarea microturismului, a activității micilor comercianți, a meșteșugarilor și artizanilor și 

a activităților enogastronomice.

Un alt motiv important care ne-a determinat să concepem ERSA, împărtășind idei cu 

A.N.C.I. Emilia-Romagna, este convingerea că este necesar, în mijlocul acestei urgențe 

sanitare, să încurajăm coeziunea socială, să depășim frica și să avem grijă de relațiile 

care structurează identitatea unei comunități. 

În opinia noastră, este esențial să creăm momente capabile să activeze procesele de 

inteligență colectivă și emoționalitate, mai degrabă decât evenimente la care asistă 

pasiv.  

Propunerea

Practic, aderând la proiectul ERSA, municipalitatea poate alege 2/3 zile consecutive, 

între mijlocul lunii mai și sfârșitul lunii septembrie 2021, în care Teatro Nucleo va locui în 

teritoriu, oferind în două spații deschise spectacole, acțiuni poetice și momente peda-

gogice adresate în special tinerilor prin sesiuni de ateliere de teatru în aer liber.

Vor fi create momente de “troc” cultural, în care trupa Teatro Nucleo va colecta po-

vești, cântece, tradiții de la cei mai vechi locuitori ai comunității. Întregul proiect va fi 

apoi povestit printr-un Documentar Video care va circula pe canalele de socializare 

(15K vizualizări pe săptămână) și pe platformele regionale și naționale, fiind totodată 

diseminat în Europa ca parte a mai multor proiecte al căror promotori suntem.

Toate acțiunile se vor desfășura în strictă conformitate cu reglementările sanitare în 

vigoare. Actorii și actrițele de la Teatro Nucleo vor fi testați și vor lucra cu toate preca-

uțiile necesare. Teatro Nucleo va furniza un plan de fructificare la fiecare spectacol, 

ținând cont de normele în vigoare.

Municipalitatea va fi coproducător al întregului proiect, nu doar al momentului pe 

care îl va găzdui pe teritoriul său. Se poate adera la proiect contribuind cu o cheltuială 

simbolică și garantând ospitalitatea pentru zilele de ședere a grupului de actori, pe 

lângă o sursă simplă de energie electrică pentru sistemul de lumini. Restul cheltuielilor 

privind organizarea; echipamentul tehnic; cheltuielile pentru inspecții; salariul și contri-

buția actorilor; SIAE; salariul și contribuția profesorilor de la ateliere; documentația și 

producția video vor fi suportate de Teatro Nucleo.

caravana ca principal concept de turism rural și de conectare la comunități
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Conștienți de numeroasele dificultăți cu care se confruntă municipalitățile, dar con-

vinși că o investiție în socializare și cetățenie este necesară pentru a ieși din această 

pandemie cu o perspectivă de viitor mai solidă și mai echitabilă, atât la nivel colectiv, 

cât și individual, sperăm să vă fi trezit interesul.”

Mai mult de 50 de municipalități au răspuns la această scrisoare solicitând informații supli-

mentare. 

În prima fază a proiectului, am putut verifica «pe teren» validitatea propunerii noastre.

În primul rând, conceperea, proiectarea și organizarea rețelei include acum provinciile Raven-

na, Forlì-cesena, Ferrara, Piacenza, Modena, în special în teritoriile comunităților montane, la 

periferia regiunii. 

În al doilea rând, organizarea internă a fiecărei etape; după ce am realizat materialele grafi-

ce și de comunicare, am putut constata în cele din urmă că inițiativa a fost bine primită de 

administrațiile pe care le-am întâlnit. Acestea s-au dovedit primitoare și dispuse să răspundă 

nevoilor noastre în ceea ce privește cazarea, hrana, prezența la fața locului a tehnicienilor spe-

cializați și a voluntarilor; identificarea locurilor de desfășurare și exprimarea nevoilor acestora 

și cercetarea celor mai bune condiții în care să se 

desfășoare experiența. 

Telespectatorii, cetățenii, consilierii și primarii care 

au sprijinit inițiativa au fost implicați ca martori ai 

proiectului, în cadrul “diario di Bordo” și al docu-

mentarului “cine este ERSA?” care urmează să fie 

lansat.

‘ERSA are părul lung, are forma Emilia-Romagna și este 

protectoarea casei mele!

Ilaria, 9 ani ERSA în Bobbio (Pc) la 10/07/2021

Acest documentar include opinii, senzații și gânduri 

poetice. de asemenea, cuprinde sfaturi, îndoieli, in-

terpretări ale naturii proiectului în sine; curiozități și priviri asupra peisajului locurilor vizitate; și 

gândurile administrațiilor cu privire la participarea la o rețea culturală și la spectacolele pe care 

le-am prezentat. Afluența cetățenilor (spectatori inconștienți) la momentele performative a 

permis o adevărată reevaluare a locurilor de interes istoric, precum și a periferiilor orașelor. 

Aceasta a pus comercianții, hotelierii și restauratorii în situația de a primi beneficii indirecte.

Vizibilitatea etapelor individuale în ziarele de provincie și în presa locală a fost bună. Acestea 

au beneficiat de eforturile comune ale biroului nostru de presă cu administrațiile însele, care 

s-au străduit să aducă publicul la proiect. Am avut, de asemenea, o bună urmărire online în 

ziare și pe rețelele de socializare, depășind 10.000 de vizualizări în puțin peste o lună. 

reacții ale publicului

Același feedback l-am primit și din partea cetățenilor, care au alimentat un public din ce în ce 

mai numeros la fiecare etapă, ajungând la un vârf de 200 de spectatori pe seară, de vârste, 

etnii, sexe și orientări religioase diferite. Acest lucru se întâmplă datorită accesului liber la 

spectacole, garantat de termenii proiectului și de contribuția municipalităților însele.

datorită experiențelor și stimulentelor oferite de proiectul R.I.O.T.E., am reușit să evităm unele 

greșeli pe care le-am constatat ca fiind comune tuturor țărilor partenere: 

A Să forțezi oamenii să devină publicul tău, participanți la emisiuni sau la interviuri.  

Activitățile proiectului trebuie să fie gratuite și nu are niciun sens să forțăm oamenii să 

participe. Este mai bine să se implice mai puțini oameni care se bucură să petreacă timp 

cu tine. Această senzație de bună primire va atrage și alte persoane mai mult decât am 

putea-o noi face. 

‘În piața din Borgonovo Val Tidone tocmai a plouat, iar soarele iese din nou, puternic și fierbinte ca întot-

deauna vara. A fost construită “masa de bun venit”, unde mai târziu, cei care se vor ocupa de îngrijire vor asigura 

siguranța tuturor. Actorii și actrițele se încălzesc și vocile lor umplu aerul. Câțiva curioși încep să ceară informații, 

să afle ce se întâmplă în “rocca” lor (un castel militar în centrul pieței Garibaldi). La scurt timp după aceea, un 

grup de adolescenți își asigură prezența strigând, sărind și mergând pe bicicletă...’.

(Jurnal de călătorie ERSA - 17/07/2021, Borgonovo Val Tidone)
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B Să vă îndreptați întreaga atenție către locuitori și public. 

Atunci când oferiți o activitate culturală în spații urbane (deschise), există întotdeauna riscul 

ca publicul să se simtă invadat de companie și să încerce să lupte și să își cucerească din nou 

spațiul. cei mai curajoși se pot poziționa în centrul atenției și pot “fura” publicul spectacolului. 

Este întotdeauna dificil să știi cum să gestionezi acest tip de situație, dar dacă ai un respect 

clar față de meseria ta și față de obiectivele acesteia, ceilalți vor simți acest lucru. 

‘Aici, la Bobbio, putem vedea diferite tipuri de spectatori. Cei neliniștiți, care nu știu dacă, unde, când și cât 

timp să stea pe scaunele (pe care încă le curățăm). Cei generoși, care vor să lase niște bani pentru proiect și 

pentru companie... nu are rost să le spunem că nu colectăm bani de la public pentru că au plătit deja taxe. Cei 

foarte preciși, care vor să completeze documentele necesare pentru restricțiile Covid și care citesc cu atenție 

toată politica de confidențialitate, creând o coadă interminabilă. Cei nerăbdători, care se plâng de toate do-

cumentele pe care le  au de completat. Cei curioși, care pun mii de întrebări și apoi pleacă. Și cei confuzi, care 

nu înțeleg ce se întâmplă și cer explicații, dar mai ales o hoardă de copii care răspund strigând în gura mare la 

fiecare întrebare pe care o aud...’.

(Jurnal de călătorie ERSA - 10/07/2021, Bobbio)

C lăsarea de gunoaie (chiar și în cantități mici) la locul de desfășurare a spectacolului.

Oamenii care vin să vadă un spectacol în spații deschise în zonele rurale sunt cei care locuiesc 

în același loc; îl iubesc sau îl urăsc foarte mult. În cadrul atelierelor și spectacolelor noastre, 

încercăm întotdeauna să îi facem pe locuitori să își vadă satele, monumentele și tradițiile în-

tr-o altă lumină, ca pe niște locuri demne de a fi locuite și vizitate și capabile să găzduiască o 

serie de evenimente. Faptul că lăsăm spațiile curate nu face decât să ne confirme intențiile 

noastre.

Iată un exemplu de atelier pentru copii pe care l-am organizat în Terra del Sole: 

‘SPAțII ȘI nOI 

Atelier de teatru urban pentru fete și băieți cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani 

ca parte a proiectului ERSA Emilia Romagna Scena Aperta de Teatro nucleo, propunem 

un atelier de teatru pentru fete și băieți cu o durată de 2 ore pentru a descoperi mediul și 

spațiile urbane din Terra del Sole: elemente de teatru fizic și jocuri de teatru pentru a re-

descoperi orașul și pentru a pune în valoare imaginea mediului înconjurător pentru tinerii 

care locuiesc acolo.

Iată ce am făcut în practică, din jurnalul nostru:

“În jurul orei 10:40, am început un joc cu băieții și fetele care au participat la atelier: să 

desenăm o hartă a Terra del Sole!

Se deschide o dezbatere despre povestea și originea satului, despre lucrurile pe care 

le are în comun și despre diferențele cu cele din apropiere, despre lucrurile care le plac 

și cele care nu le plac la el. 

Scopul nu este de a desena o hartă realistă a orașului, ci mai degrabă de a o îmbogăți 

cu viziuni și dorințe pe care le inspiră. Vă place forma orașului dumneavoastră? Cum 

ați dori să o schimbați? 

La prânz, harta noastră este gata, iar orașul are și numele său: Canimifofu.”

D Părăsirea locului fără a stabili legături.

Unul dintre principiile care au făcut ca proiectul ERSA să funcționeze a fost acela de a direc-

ționa eforturile tuturor spre crearea de legături, conexiuni și cunoștințe cu oamenii pe care îi 

întâlneam pe drum. Acest comportament simplu, dar vital, este considerat o extensie a piesei 

de teatru din spații deschise în sine și a permis întregii companii să devină cu adevărat o parte 

din viața municipalității pe care o traversam. În fiecare dintre ele întrebăm de teatre, școli de 

muzică, asociații locale, vorbim cu bucătarul și chelnerul din restaurante, profitând de toate 

ocaziile posibile pentru a purta dialoguri și a face schimb de idei. 

În cele din urmă, am putut face posibile toate acestea datorită anilor de muncă cu actorii și 

actrițele noastre, voluntary, familii, angajați, studenți la teatru, fotografi și tehnicieni: am con-

struit echipa potrivită, acțiune cu acțiune, implicându-i în R.I.O.T.E. 3, precum și în alte activități 

de-a lungul anilor. Aceasta este o muncă mai lungă și mai fragilă, care necesită multă răbdare 

și dorința de a-ți asuma riscuri. 
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STILuL

Pentru proiectul ERSA am structurat o practică ce a avut ca punct central relația cu locuitorii, 

o relație care s-a bazat pe întâlnirea și “calitatea” relației dintre două comunități: cea a locui-

torilor și cea a artiștilor de teatru care au locuit în sat timp de trei zile.

compania era programată să ajungă în sat într-o vineri dimineață. dubele au fost descărcate, 

o parte a grupului s-a ocupat de copiii care călătoreau cu grupul, o altă parte a grupului a în-

ceput să se pregătească pentru spectacolul din piață. Alții, înarmați cu camere de luat vederi, 

au început să filmeze priveliștile și peisajele, să intervieveze locuitorii și să vorbească cu ei 

despre teatru:

“Ce cred ei? De cât timp nu au mai văzut un spectacol? În urmă cu câți ani s-a închis 

teatrul de aici?”.

cei mai tineri sunt distanți: nu-și mai amintesc că a existat un teatru. despre artă, spun ei, nu 

înțeleg nimic și mulți dintre ei nu au văzut niciodată un spectacol. cei mai bătrâni îl regretă: 

era locul de adunare și de educație pentru cei care nu puteau merge la școală. dar acum se 

pare că nu mai este nevoie. la nivel intergenerațional, planează un fel de dezinteres marcat, 

ca un sentiment latent de ofensă. Poate că teatrul îi trădase. 

când s-a întâmplat acest lucru? când a devenit acest patrimoniu, care prin natura sa aparține 

tuturor, ceva detașat de viața de zi cu zi?  

Sistematizarea sectorului teatral, în care politica italiană a investit atât de mult în ultimii 35 

de ani, a eradicat cu adevărat această nevoie de teatru? A reușit cu adevărat să anihileze o 

poveste de dragoste milenară între teatru și comunitate? Am avut încredere că pasiunea se 

va reaprinde în practica prezenței artistice, capabilă să transforme timpul și spațiul.

dar scânteia trebuia aprinsă și în inimile actorilor și actrițelor, pentru ca întâlnirea să aibă loc 

în totalitate. Și fiecare sat a fost diferit. Întâlnirile au fost diferite, oamenii care ne-au primit, 

locuințele în care am dormit, ceea ce ne-au oferit să mâncăm. Un echilibru delicat, alcătuit 

din multe mici detalii.

din aceste interviuri au reieșit adesea basme și legen-

de legate de teritoriu, cântece populare și anecdote 

despre personaje pitorești din comunitate. 

O rememorare debordantă din care actrițele și ac-

torii s-au hrănit cu lăcomie și care a permis grupului 

și spectacolelor să pătrundă mai adânc în câmpul în 

care cercetau. 

Vineri după-amiaza ne antrenam în piața în care urma 

să jucăm seara. Acest lucru atrăgea trecătorii; erau 

curioși să vadă 15 persoane făcând exerciții și cântând 

în orele fierbinți de vară. Unii oameni s-au îngrijorat și 

au adus apă, alții s-au alăturat antrenamentului, parti-

cipând activ sau rămânând să observe și apoi punând 

întrebări despre motivul acelui antrenament, despre 

ce spectacol urma să prezentăm seara.

Breșa fusese deschisă. 

Alegerea spectacolelor care vor fi prezentate în cele 

12 municipalități care au aderat la rețeaua ERSA nu 

a fost întâmplătoare, ci, dimpotrivă, a făcut obiectul 

unei reflecții profunde din partea grupului. Ieșeam 

din primul an de pandemie și ne mișcam cu toții în-

tr-o societate slăbită din punct de vedere psihologic, tensionată, neîncrezătoare și speriată. 

nu a fost doar o problemă de “conținut”, nu a fost doar o chestiune legată de “poveștile” pe 

care am vrut să le spunem. 

A trebuit să inventăm o poetică generală a operațiunii. O modalitate de a traversa cu grijă și 

blândețe oamenii, dealurile, satele care ne-ar fi primit, inclusiv din punct de vedere organiza-

toric, tehnic și logistic.
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Am ales să căutăm esențialul, să călătorim cu două spectacole adaptabile la orice context 

arhitectural și urban, cu foarte puține cerințe tehnice. O punere în scenă care să nu provoace 

logica “evenimentului”, dar capabilă să genereze un moment de neuitat în comunitate, iar 

cheia pentru a face acest lucru au fost actrițele și actorii.

perSpeCTIVe

după prima ediție a turneului ERSA și acum, când cea de-a treia ediție a proiectului R.I.O.T.E. 

se află în faza finală, am dori să privim viitorul acestor proiecte prețioase cu o perspectivă 

mai largă, cu noii noștri ochi, hrăniți de mii de călătorii de descoperire, cu credința că aceste 

gânduri vor deveni cărămizi pe care să se construiască calea socială și politică a unui viitor eu-

ropean incluziv și plin de bucurie. 

Teatrul live nu poate fi considerat o activitate profitabilă din punct de vedere financiar. Va-

loarea sa este profund diferită și am avut o dovadă copleșitoare a acestui lucru în timpul 

pandemiei. comunitățile noastre, fie ele rurale sau nu, au nevoie de momente care să fie 

trăite în mod colectiv, mai degrabă decât de evenimente la care să participe; numai dacă ne 

vom scoate “ochelarii economici” pe care îi purtăm cu toții, oamenii vor simți cu adevărat că 

au acces la aceste momente. Politica “biletelor vândute” nu mai funcționează, iar în mai mul-

te națiuni legea recunoaște desfășurarea unui spectacol doar prin numărarea biletelor, încă.  

clădirile teatrelor nu mai sunt un loc sigur, ele nu mai reprezintă nici măcar locul de întâlnire 

al societății locale, așa cum erau odată. Între timp, nu am reușit să acoperim toate munici-

palitățile care au solicitat proiectul nostru ERSA. nu am avut suficient timp (din păcate, vara 

nu durează niciodată mai mult de trei luni), dar nici nu am avut finanțarea adecvată pentru 

acest lucru. Pentru implementarea unor astfel de acțiuni, care evident merg într-o direcție 

necomercială, sperăm într-o schimbare radicală a politicii pe care Europa o promovează în 

domeniul culturii.

Așa că noi, compania de teatru open space, ne aflăm în mijlocul unei piețe largi, descoperite 

de cererea publicului.

Teatro Nucleo este o companie internațională de teatru Open Spaces, fondată la Buenos Aires în 1974 și 
stabilită la Ferrara din 1978. De-a lungul anilor, Teatro Nucleo a lucrat mereu cu actori și artiști, precum 
și cu numeroșii spectatori întâlniți în timpul turneelor din întreaga lume. Întotdeauna a avut în vedere 
persoanele defavorizate, lucrând cu deținuții din închisoarea orășenească din Ferrara, în ceea ce a fost 
azilul din Ferrara, primul sediu al Teatro Nucleo în 1981, cu persoanele cu dizabilități, cu studenții, cu copiii 
și cu întreaga comunitate din Pontelagoscuro, cartierul în care gestionează Teatrul Julio Cortàzar. Aici, 
compania, finanțată de Ministerul național al Culturii (MIC), organizează stagiunea teatrală “Magnifiche 
Utopie”, festivalul “TOTEM Scene Urbane”, conduce școala “Teatru în Terapie”, produce spectacolele sale 
în spații deschise, găzduiește artiști în rezidență cu sprijinul regiunii Emilia-Romagna, implementează pro-
iecte europene precum R.I.O.T.E. 3.
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Ce este teatrul? nu este (doar) o carieră. nu este (doar) o slujbă. nu este (doar) o formă de artă. 
nu este nici măcar (doar) o meserie. Este o cale. Este un mod de a fi în lume. Este un mod de 
a exista, de a trăi. Este un mod de a gândi. despre lume. despre existență. despre viață. despre 
sine, familie și comunitate. Este un mod de a rezolva probleme, de a construi punți, de a realiza 
conexiuni. de a aborda locul individului în lume și de a aborda grupul. colectivul. 

Și pentru că teatrul este întotdeauna o afacere colectivă, pentru că este creat în colectiv și 
prezentat colectivului (chiar dacă este jucat de un singur individ), acest fapt îl plasează pe un loc 
preeminent printre arte. Acesta a fost secretul Greciei antice. Este secretul misterului, al religiei, 
dacă vreți. Este un dispozitiv medical. Este un bisturiu, o yantră, după cum a spus Grotowksi. Și asta 
îl face să fie uriaș. Este mult mai mare (enorm de mare) decât locul oricărui individ în teatru. Pentru 
că este un sistem de a exista, de a funcționa în lume și în societate. 

de aceea, pentru creatorii de teatru este o greșeală să gândească doar în termeni de sine, de a se 
mulțumi, de a se gratifica, de a se împlini sau de a se raporta doar la ei înșiși în teatru. Și de aceea 
sunt atât de importante eforturile teatrului aplicat, teatrului participativ, teatrului comunitar și 
așa mai departe. Mai ales acum. Mai ales astăzi, când izolarea și distanța nu sunt doar produse ale 
progreselor tehnologice - cât de simplu era când puteam da vina doar pe “societatea modernă” 
și pe ecranele noastre pentru că ne distanțează! -, ci consecințe ale pericolelor exterioare, care 
amenință să sfâșie țesătura societății. 

Multe elemente ale vieții și ale societății, printre care și teatrul, au acum o a doua șansă. O șansă de 
a se răscumpăra, de a se reinventa, de a se reconfigura și de a-și relua locul care a fost uitat, de a-și 
îndeplini rolul și destinul. depinde de noi, oamenii de teatru, oamenii care lucrează cu comunitățile, 
oamenii sensibili la aceste părți invizibile, dar atât de elementare ale individului și societății, să aflăm 
ce vom face cu acest dispozitiv și cum o vom face. În paginile precedente am putut citi despre 
eforturile unui grup de persoane și organizații care au încercat să abordeze aceste întrebări în 
cadrul activității lor și al proiectului R.I.O.T.E., cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene. 
Exemplele lor nu sunt singurele valabile, dar ele pot fi un punct de plecare, o sursă de inspirație 
sau de învățare, o sursă de diversificare artistică pentru cei care doresc să rezolve probleme, să 
construiască punți și să realizeze conexiuni prin teatru.

gânduri 
de încheiere
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dacă aveți întrebări, sugestii, gânduri pe care doriți să le împărtășiți, 

vă rugăm să ne contactați la 

rioteproject@gmail.com
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peană și nici EAcEA nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea.


