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Θεατρικό παιχνίδι
Της Αλίκης Κατσαβού

Υπάρχουν πολλές απόψεις για το τι είναι ή τι θα ’πρεπε να είναι το θεατρικό παιχνίδι. Θα είµαστε
πάντως ακριβείς αν πούµε ότι το θεατρικό παιχνίδι είναι η µορφή εκείνη του δρώµενου που προκύπτει
από ελεύθερους αυτοσχεδιασµούς µε ή χωρίς λόγο, βασισµένο στα βιώµατα και τα αισθήµατα των
συµµετε-χόντων. Μια βασική διαφορά του µε το ίδιο το θέατρο είναι ότι δεν στοχεύει στην παρά-σταση
του γεγονότος αλλά απλά και µόνο αρκείται στη βίωσή του από τους συµµετέ-χοντες (καµιά φορά
ακόµα κι αυτή η διαφορά ξεπερνιέται και έχουµε δει παραστάσεις που προκύπτουν από το θεατρικό
παιχνίδι). Τις περισσότερες φορές ακόµα κι ο θεατής στο θεατρικό παιχνίδι (αν υπάρχει) είναι µέρος του
παιχνιδιού. Εξάλλου το πιθανότερο είναι ότι την επόµενη στιγµή θα µεταµορφωθεί σε συµπαίχτη. Κατά τ’
άλλα το Θεατρικό Παιχνίδι και το Θέατρο µοιράζονται πολλούς στόχους και κανόνες. Στον πυρήνα της
θεατρικής πράξης κρύβεται το παιχνίδι, ενώ η δράση και η επικοινωνία είναι συστατικά της, όπως
ακριβώς και στο θεατρικό παιχνίδι.

Το παραπάνω σχήµα µας δείχνει τις σχέσεις που έχουν το θέατρο, η εκπαίδευση και το παιχνίδι. Και τα
τρία συναντιούνται στον χώρο του Εκπαιδευτικού Θεατρικού Παιχνιδιού. Θα µπορούσε βέβαια κάποιος
να αντιτάξει ότι το θέατρο είναι εξ’ορισµού ένα παιχνίδι, αλλά το παραπάνω σχήµα γίνεται µόνο για µια
γενική εικονοποίηση των σχέσεων, στην πραγµατικότητα οι σχέσεις αυτές µπορούν να γίνουν ακόµα
πιο πολύπλοκες.

Χρησιµότητα
Το θεατρικό παιχνίδι επιτρέπει στον άνθρωπο να εκφραστεί συνολικά, να διοχετεύσει δηµιουργικά την
ενέργειά του, να ευαισθητοποιηθεί και να επικοινωνήσει. Επιπλέον δυναµώνει και δένει µια οµάδα που
πρόκειται να δουλέψει µαζί π.χ. σε µια θεατρική παράσταση.

Πεδία εφαρµογής
Το Θεατρικό Παιχνίδι έχει χρησιµοποιηθεί µέχρι σήµερα για την ψυχοσωµατική κινητοποίηση του παιδιού,
στην δραµατοθεραπεία και φυσικά µπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πρακτική σαν µέσο διδασκαλίας.

Η δοµή ενός θεατρικού παιχνιδιού.
Ένα απλό µοντέλο δραστηριότητας θεατρικού παιχνιδιού είναι το εξής:
χαλάρωση ÐÐÐÐ σωµατικές ασκήσεις ÐÐÐÐ ερέθισµα ÐÐÐÐ αυτοσχεδιασµοί ÐÐÐÐ χαλάρωση
Η προαναφερθείσα δοµή θεατρικού παιχνι-διού δεν είναι ούτε περιοριστική ούτε φυσικά η µοναδική. Ο
κάθε εµψυχωτής-παιδαγωγός θα προσαρµόσει το θεατρικό παιχνίδι στα µέτρα, τις ανάγκες και τις
επιθυµίες της οµάδας του.
Το ερέθισµα για το Θεατρικό Παιχνίδι είναι το “µαγικό εάν” (π.χ. «εάν ζούσαµε στο φεγγάρι τι θα
κάναµε;») ή αν προτιµάτε το «ας υποθέσουµε» (π.χ. «ας υποθέσουµε ότι είµαστε στον στρατό του
Μεγάλου Αλεξάνδρου λίγο πριν τη µάχη»). Αυτά αποτελούν τη σπίθα που πυροδοτεί τη δράση.
Παράγοντες που συµβάλουν στην εξέλιξη του θεατρικού παιχνιδιού είναι και η ηλικία των
συµµετεχόντων, ο χώρος και ο διαθέσιµος χρόνος.
Τα στοιχεία που µπορούν να καλλιεργηθούν µέσω του θεατρικού παιχνιδιού είναι:
1. Χαλάρωση. Μαθαίνοντας να χαλαρώνεις την ένταση και να διώχνεις το σφίξιµο των µυών το σώµα
αποκτά πλαστικότητα και µπορεί να εκφράσει καλύτερα το συναίσθηµα.
2. Συγκέντρωση. Όταν επιτυγχάνεται µπορείς να ανταποκριθείς γρηγορότερα και σωστότερα στον
συµπαίκτη και στις δοσµένες περιστάσεις (του παιχνιδιού, του ρόλου, του έργου, κλπ.)
Άσκηση συγκέντρωσης: Ανά ζεύγη. Οι συµπαίκτες κοιτάζουν ο ένας τον άλλο στα µάτια. Ο ένας
κάνει µια κίνηση και ο άλλος χωρίς να χάσει την επαφή µε τα µάτια του συµπαίκτη του ούτε στιγµή
κάνει την ίδια κίνηση σαν καθρέφτης.

Άσκηση συγκέντρωσης: Ανά ζεύγη. Κάθονται ο ένας απέναντι από τον αλλον. Ο ένας διηγείται µια
ιστορία και ο άλλος είναι ο καθρέφτης του. Ο καθρέφτης πρέπει να συγκεντρωθεί στα χείλη του
συµπαίχτη του και να προφέρει µαζί του τις λέξεις της διήγησης. Μετά από µερικά λεπτά
προσπάθειας θα αντιστρέψουν τους ρόλους.
3. Μνήµη των αισθήσεων & Συναισθηµατική µνήµη. Η συµµετοχή µας στη θεατρική πράξη µε όλο
µας το είναι, µε τις εµπειρίες και τα βιώµατά µας. Μαθαίνουµε να τα ανακαλούµε και να τα
αποκαλύπτουµε.
Άσκηση: Αρχίζουµε µε χαλάρωση. Όταν όλοι έχουν χαλαρώσει λέµε στους µαθητές να κλείσουν
τα µάτια τους και να αφήσουν ελεύθερη τη φαντασία τους. Τους λέµε να θυµηθούν ένα µέρος που
πήγαιναν όταν ήταν παιδιά. Οδηγούµε µε ερωτήσεις του τύπου: Τι είναι εκεί; Τι νιώθεις κάτω από
τα πόδια σου; Τι βλέπεις δεξιά, αριστερά, πάνω; Είναι ζεστό; Κρύο; Τι µυρίζεις; Πόσο φως έχει; Τι
αντικείµενα έχει; Τώρα θυµήσου µια συγκεκριµένη στιγµή σ’ αυτόν τον χώρο. Γιατί πήγες εκεί; Γίνε
πολύ συγκεκριµένος. Τι λέχθηκε; Πώς ένιωσες; Με όλα αυτά στο µυαλό σου, σήκω και περπάτα
µέσα στον χώρο σιωπηλά, χωρίς να έρθεις σε επαφή µε τους υπόλοιπους. Πήγαινε σε ένα σηµείο
όπου θα είσαι σε κείνον τον χώρο. Μην χαλάσεις την συγκέντρωσή σου. Μείνε εκεί µέχρι να
ακούσεις «τέλος». Μετά το τέλος της άσκησης βάλτε τους µαθητές να συµπυκνώσουν ότι ένιωσαν
µε 2-3 φράσεις. Συζητήστε το.
4. Αίσθηση αλήθειας. Μαθαίνουµε να ξεχωρίζουµε το οργανικό από το φτιαχτό και προσποιητό
παίξιµο.
Άσκηση: Ας φανταστούµε ότι τρώµε ένα µήλο. Πριν κάνουµε οτιδήποτε πρέπει να “δούµε” το µήλο
στο χέρι µας. Το χρώµα του, το βάρος του. Να νιώσουµε τα δόντια µας να βυθίζονται στη σάρκα
του. Να το νιώσουµε να διαλύεται καθώς το µασάµε και το καταπίνουµε. Ίσως ένα κοµµάτι του
πιάστηκε στο δόντι. Πώς το βγάζουµε. Εκτελέστε µε υποµονή και επανάληψη. Συζήτηση.
5. ∆οσµένες περιστάσεις. Ατοµική και οµαδική δηµιουργία µέσα σε συγκεκριµένες συνθήκες όπως
αυτές καθορίζονται από ένα κείµενο (θεατρικό ή άλλο) ή από το µαγικό «εάν υποθέσουµε» του
θεατρικού παιχνιδιού. Ο Κουν έλεγε ότι πριν παίξεις τον ρόλο σου πρέπει να µπορείς να απαντήσεις στις
ερωτήσεις: Ποιος είµαι; Που είµαι; Τι θέλω; Καθώς στο θεατρικό παιχνίδι δεν µοιράζουµε ρόλους όπως
γίνεται στο θέατρο, αλλά αυτός που συµµετέχει διαλέγει µόνος του έναν ρόλο, οι απαντήσεις στα τρία
ερωτήµατα προκύπτουν αυθόρµητα (όταν η συµµετοχή στο θεατρικό παιχνίδι δεν επισκιάζεται από την
αυτοπροβολή µέσα στην οµάδα, όπου τότε οι καταστάσεις και οι αντιδράσεις υπερεκλογικεύονται και
µια τάση καλιέπειας αναδύεται).
6. Επαφή & επικοινωνία. Μαθαίνεις να αντιδράς αυθόρµητα και αληθινά µε τους συµπαί-κτες σου.
Αποκτάς συναίσθηση του εαυτού σου, του άλλου και του χώρου γύρω σου.
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