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ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ  

Λίγα λόγια για το Θέατρο του Καταπιεσμένου και το δημιουργό του: 

O Μποάλ (1931-2009) ήταν Βραζιλιάνος σκηνοθέτης, θεωρητικός του θεάτρου και ακτιβιστής, 

ένας από τους πιο σημαντικούς θεατρανθρώπους που ανέδειξε ο 20ος αιώνας. Ανέδειξε το 

θέατρο ως μέσο με το οποίο κάθε ανθρώπινο ον μπορεί να εκφραστεί, να συνειδητοποιήσει τον 

κοινωνικό του ρόλο και να αλλάξει τις συνθήκες που το περιορίζουν. Ακολουθώντας την 

«Παιδαγωγική του Καταπιεσμένου» του Paulo Freire, ίδρυσε το «Θέατρο του Καταπιεσμένου» 

το οποίο εφάρμοσε πειραματικά τις δεκαετίες  1950 και 1960. Εισήγαγε το θέατρο στα 

εργοστάσια και στις φάρμες, διασχίζοντας όλη τη Βραζιλία,  και δημιούργησε παραστάσεις 

βασισμένες σε εμπειρίες ανθρώπων που από τη φτώχια και την καταπίεση είχαν «χάσει τη φωνή 

τους», το δικαίωμά τους να εκφραστούν. Οι παραστάσεις αυτές τους προσέφεραν την ευκαιρία 

να αναγνωρίσουν τα δικαιώματά τους και να μάθουν πώς να τα διεκδικούν. Οι ριζοσπαστικές 

απόψεις του Μποάλ είχαν ως αποτέλεσμα να διωχθεί το 1971 από το δικτατορικό καθεστώς της 

Βραζιλίας και να εξοριστεί για 15 χρόνια. Με την επιστροφή του πολιτεύτηκε στην τοπική 

αυτοδιοίκηση ενώ παράλληλα συνέχισε να δουλεύει για το θέατρο. Τον Μάρτιο του 2009, δύο 

μήνες πριν από το θάνατό του, η ΟΥΝΕΣΚΟ τον ανακήρυξε Πρεσβευτή του Παγκόσμιου Θεάτρου. 

Το ΘτΚ ανήκει στην κατηγορία του Εφαρμοσμένου Θεάτρου που ασχολείται με μη 

παραδοσιακές εφαρμογές της θεατρικής τέχνης και περιλαμβάνει τις κατηγορίες του 

κοινωνικού θεάτρου, του θεραπευτικού θεάτρου και των παραστατικών τεχνών στην 

εκπαίδευση. Αναπτύχθηκε με σκοπό την ενεργή συμμετοχή του πολίτη στα κοινά, ανεξαρτήτως 

προέλευσης, μόρφωσης, κοινωνικο-οικονομικής θέσης, επαγγελματικής κατάστασης. Βασική 

αρχή της θεατρικής μεθόδου είναι ότι το θέατρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για 

αναστοχασμό και αλλαγή σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Μέσα από μία σειρά παιχνιδιών 

και τεχνικών για ηθοποιούς και μη ηθοποιούς (actors and non-actors) επιχειρεί να αναπτύξει 

την ικανότητα να εκφραζόμαστε μέσω του θεάτρου και παράλληλα να καλλιεργήσει τη 

συνείδηση ότι το θέατρο είναι ένα μέσο για να γνωρίσουμε καλύτερα την πραγματικότητα που 

βρίσκεται γύρω μας και μέσα μας.  Το Θέατρο της Αγοράς (Forum Theatre) προσκαλεί το θεατή 

να μπει στη θέση του ηθοποιού, να συμμετάσχει στη δράση του έργου, να δώσει τη δική του 

λύση. Όπως λέει ο Boal, κάνοντας λογοπαίγνιο, από απλός θεατής (spectator) τον καλεί να γίνει 

δρων θεατής (spect-actor). 
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