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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
Τν αίηεκα γηα «δξάζεηο ζηελ θνηλόηεηα» πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ δηάδνζε 

θηινπεξηβαιινληηθώλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθώλ θαη ηελ δηακόξθσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθά «εγγξάκκαηνπ» πνιίηε, απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ αεηθνξία. Η νηθνινγηθή παξέκβαζε πνπ επηρεηξεί ν  H. J. Schult κε ηηο αλά ηνλ 

θόζκν εθζέζεηο ησλ «Αλζξώπσλ – Σθνππηδηώλ», απνηέιεζε ην εξέζηζκα γηα ηελ 

εηζήγεζε απηή, πνπ ζηνρεύεη λα ζπδεηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο θαη ηνπο 

ηξόπνπο πινπνίεζεο ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. κε ζέκα ηα «Απνξξίκκαηα»,  

δξαζηεξηνηήησλ εθπαηδεπηηθνύ δξάκαηνο πνπ ζα εκπιέμνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο 

καζεηέο, ζα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ θαληαζία θαη ηελ δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο έηζη ώζηε 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ζύγρξνλεο ηερληθέο ηεο παξάζηαζεο λα ζρεδηάζνπλ δξώκελα πνπ 

απεπζύλνληαη ζηελ θνηλόηεηα γηα λα ηελ πξνβιεκαηίζνπλ θαη λα δξαζηεξηνπνηήζνπλ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζε ζρέζε κε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο 
 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: αεηθνξηθή δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ, πεξηβαιινληηθόο 

εγγξακκαηηζκόο, αεηθνξηθή αλάπηπμε, «δξάζε ζηελ θνηλόηεηα», ελλνηνινγηθή ηέρλε, 

ecological art, ζεαηξηθή αγσγή, εθπαηδεπηηθό δξάκα, νηθν-ζέαηξν, ζέαηξν αζηηθνύ 

πεξηβάιινληνο, ζέαηξν δξόκνπ, happening, performance art, physical theatre, devised 

theatre. 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
Σν πεξηβάιινλ απεηιείηαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, απφ ηελ αιφγηζηε 

αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Οη άλζξσπνη θαζεκεξηλά παξάγνπλ, θαηαλαιψλνπλ θαη 

απνξξίπηνπλ ηα κέζα ηεο ζπληήξεζήο ηνπο, κεηά ηε ρξήζε ηνπο. Ζ αλεμέιεγθηε 

παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί κείδνλ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα 

θαη ελέρεη θηλδχλνπο, πνπ ε απνζφβεζε ηνπο απαηηεί ηε ιήςε κέηξσλ θαη ζηηο ηξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη βαζηθφ δεηνχκελν 

ηεο Π.Δ., ε επαηζζεηνπνίεζε επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ζέκαηα νηθνινγίαο, ε 

δηάδνζε θηινπεξηβαιινληηθψλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα, θαζψο θαη ε δηάρπζε ηεο γλψζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηνπο θνξείο 
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πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηακφξθσζε, ιήςε, εθαξκνγή θαη έιεγρν ησλ απνθάζεσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ, αλζξσπνγελνχο θαη πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν 

αίηεκα γηα «δξάζεηο ζηελ θνηλφηεηα», απνηειεί βαζηθή επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο γηα 

ηελ αεηθνξία ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη θεληξηθφ άμνλα φζσλ πξνγξακκάησλ 

Π.Δ. πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ αλάδεημε ηνπ θνηλσληθνχ θαη θξηηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ 

ζεζκνχ (Γεσξγηφπνπινο, 2002). 

 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηα πξνγξάκκαηα Π.Δ πνπ εθπνλνχληαη δηεζλψο, 

ζηνρεχνπλ ζηελ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβαιινληηθά «εγγξάκκαηνπ» καζεηή ηνπ 

ζήκεξα – πνιίηε ηνπ αχξην, θαη  απαηηνχλ ηελ αλαδήηεζε ησλ κεζφδσλ κάζεζεο, πνπ 

νξίδνπλ ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ σο βαζηθφ ρψξν δξάζεο θαη αλάπηπμεο κηαο θνηλσληθά 

βηψζηκεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη πξνγξάκκαηα πνπ εμεηάδνπλ νιηζηηθά ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, κέζσ ηεο θξηηηθήο απνηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ηα δεκηνπξγνχλ (Glotfelty & 

Fromm, 1996). Δίλαη, ηέινο, πξνγξάκκαηα πνπ πξνυπνζέηνπλ ην άλνηγκα ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ηελ ιεηηνπξγηθή αιιειεπίδξαζε ζρνιείνπ θαη θνηλφηεηαο 

θαη θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο ζηελ ζπκκεηνρηθή δξάζε φζνλ αθνξά ηελ 

αλάδεημε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ επίιπζε ηνπο (Hart, 1997).  

 

ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ινηπφλ,  ν ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ  ελφο 

πξνγξάκκαηνο  Π.Δ. ζηνρεχεη λα παξαθηλήζεη  ηνπο καζεηέο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

άκεζεο βησκαηηθέο ηνπο εκπεηξίεο, δξψληαο θξηηηθά αιιά θαη ζπκκεηνρηθά, φζνλ 

αθνξά ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ δηθνχ ηνπο ηνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Breiting & Mogensen, 1999).  
 

ΣΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗ  ECO ART ΚΑΙ Η ΔΚΘΔΗ «ΑΝΘΡΧΠΟΙ-

ΚΟΤΠΙΓΙΑ» ΣΟΤ HANS-JURGEN SCHULT 
Οη ζχγρξνλνη εηθαζηηθνί θαιιηηέρλεο, πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην ηνπηθφ θαη 

παγθφζκην πεξηβάιινλ, θαη κε ηελ ηέρλε ηνπο πξνζπαζνχλ λα εξκελεχζνπλ ηελ θχζε 

θαη λα αλαδείμνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηδεψδεο ηεο, ζπγθξνηνχλ ην θίλεκα ηεο Ecological 

Art. Σα eco-art θαιιηηερληθά πεξηβάιινληα πινπνηνχληαη κε ζηφρν λα ελεκεξψζνπλ 

θαη λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηελ θνηλφηεηα γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη 

κέζσ ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ πξνθαηαιήςεσλ ησλ ζεαηψλ, λα πξνσζήζνπλ ηνλ 

θνηλσληθφ δηάινγν θαη λα ζπκβάιινπλ ζηνλ θνηλσληθφ κεηαζρεκαηηζκφ, 

πξνηείλνληαο λένπο ηξφπνπο ζπλχπαξμεο κε ην πεξηβάιινλ θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο 

(Inwood, 2003 & Sanders, 1992).  

 

Ο γεξκαλφο ελλνηνινγηθφο θαιιηηέρλεο
1
 θαη δεκηνπξγφο happening

2
 Hans-Jürgen 

Schult, ρξεζηκνπνηεί ηα ζθνππίδηα σο δνκηθφ πιηθφ ησλ έξγσλ ηνπ. O Schult, ν 

νπνίνο πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ σο έλζεξκν ππνζηεξηθηή ηεο «λέαο νηθνινγηθήο 

ζπλείδεζεο» θαη ραξαθηεξίδεηαη  απφ ηελ Washington Post σο «πξσηνπφξνο ηεο eco 

art» (Beckman, 2008), εμέζεζε ην 1996 ζηε Βφξεηα Ρελαλία ρίιηα αλζξψπηλα 

νκνηψκαηα ζε θπζηθφ κέγεζνο, θαηαζθεπαζκέλα απφ αλαθπθιψζηκα ζθνππίδηα, 

                                                
1
 Σν εηθαζηηθφ θίλεκα ηεο ελλνηνινγηθήο ηέρλεο (conceptual art), εκθαλίζηεθε ηελ δεθαεηία ηνπ ΄60. πγγελεχεη κε ηε 

ινγνηερλία, επεηδή είλαη έλα είδνο ηέρλεο πνπ πιηθφ ηεο έρεη ηελ γιψζζα - κεηά ην 1965 νη θαιιηηέρλεο δελ ζθέθηνληαη πηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηέρλεο, αιιά ην ίδην ην αληηθείκελν ηέρλεο θαη δίλνπλ ην πξνβάδηζκα ζηελ ζπδήηεζε γηα ηε 

δηάδνζε θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. ηφρνο ηνπ θηλήκαηνο είλαη λα θαηαξγήζεη ηε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηελ 

ηέρλε θαη ηε ζεσξία ηεο ηέρλεο, ζπλεπψο νη πξνζέζεηο ηνπ θαιιηηέρλε ζεσξνχληαη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζηηιηζηηθψλ θαλφλσλ θαη ην εηθαζηηθφ απνηέιεζκα.(Sol Le Witt 1967). 
2
 Ο φξνο επηλνήζεθε ζηα 1950 θαη θαηνλνκάδεη έλα γεγνλφο ην νπνίν θαηαξγεί ην φξην κεηαμχ ηεο ηέρλεο θαη ηνπ ζεαηή θαη γη’ 

απηφ ην ιφγν ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο αθηηβηζηέο θαιιηηέρλεο. Δίλαη κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνηείλεηαη θη εθηειείηαη απφ 

ηνπο θαιιηηέρλεο θαη ηνπο ζεαηέο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ηπραίν ή απξφβιεπην γεγνλφο, θαη ηελ πεξηβάιινπζα πξαγκαηηθφηεηα.  



ζξπκκαηηζκέλα ηζίγθηλα θαη κεηαιιηθά δνρεία ή ειεθηξνληθά απφβιεηα.
3
 Ζ έθζεζε 

«άλζξσπνη – ζθνππίδηα»
4
 (εηθφλα 1) απνηειεί θξηηηθφ ζρνιηαζκφ γηα ηελ 

ππεξθαηαλάισζε θαη ζηνρεχεη λα επηζηήζεη ηε δηεζλή πξνζνρή ζηνλ «πφιεκν ησλ 

ζθνππηδηψλ» φπσο ηνλ απνθαιεί ν Schult, έλαλ πφιεκν πνπ, θαηά γεληθή νκνινγία, 

είλαη ε κεγαιχηεξε κάρε πνπ αληηκεησπίδεη ζήκεξα ε αλζξσπφηεηα. 

 

 
Δηθόλα 1: Η έθζεζε «άλζξσπνη – ζθνππίδηα» 

 

Ζ νηθνινγηθή παξέκβαζε πνπ επηρεηξεί ν  Schult κε ηηο εθζέζεηο ησλ «Αλζξψπσλ 

– θνππηδηψλ», απνηέιεζε ην εξέζηζκα γηα ηελ εηζήγεζε απηή πνπ ζηνρεχεη λα 

ζπδεηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη ηνπο ηξφπνπο πινπνίεζεο, ζηα 

πξνγξάκκαηα Π.Δ. κε ζέκα ηελ «Γηαρείξηζε ησλ Απνξξηκκάησλ»,  δξαζηεξηνηήησλ 

ζηα πιαίζηα ηεο Θ.Α. πνπ ζα εκπιέμνπλ ζπλαηζζεκαηηθά ηνπο καζεηέο θαη ζα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε ζεαηξηθψλ δξψκελσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ θνηλφηεηα γηα λα ηελ 

πξνβιεκαηίζνπλ, ψζηε λα δξαζηεξηνπνηήζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζηελ θαηεχζπλζε 

ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

H ΣΔΥΝΗ ΣΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ 
Σν ζέαηξν ζην ζρνιείν, σο επηθνηλσληαθή δξαζηεξηφηεηα, ελζαξξχλεη ηνπο 

καζεηέο/καζήηξηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο δξακαηηθέο ζπκβάζεηο θαη ηερληθέο γηα λα 

εξκελεχζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ, αθελφο ηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή ηνπο 

ηαπηφηεηα θαη αθεηέξνπ ην πιέγκα ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κέζα ζην νπνίν 

θαινχληαη λα ζπκβηψζνπλ. Έηζη, ζα κπνξέζνπλ λα εληαρζνχλ νξγαληθά ζην επξχηεξν 

ζχλνιν, πνπ θάζε θνξά αλήθνπλ, θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο, ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε σο απνηέιεζκα ζχλζεζεο ηνπ θαληαζηαθνχ κε ηελ 

θξηηηθή ζθέςε θαη ην ζπλαίζζεκα.  

Καηά ηελ δηδαζθαιία ηεο Θ.Α.
5
 - ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ε παηδεία γηα ην 

δξάκα θαη ηελ παξάζηαζε θαη ε αγσγή κέζα απφ απηά, θαη ε νπνία νξίδεηαη σο κηα 

                                                
3
 Ζ έθζεζε ηνπ Schult είλαη εκπλεπζκέλε απφ ηα αγάικαηα ηνπ ζηξαηνχ απφ ηεξαθφηα πνπ βξίζθεηαη ζην καπζσιείν ηνπ 

πξψηνπ Κηλέδνπ απηνθξάηνξα Quin Shi Huang, ζηα αλαηνιηθά ηεο πφιεο Υζηάλ, ζηελ Κίλα. Portal (2007).   
4
 Ζ έθζεζε «άλζξσπνη – ζθνππίδηα» ηαμίδεςε ζηελ  Κφθθηλε Πιαηεία ηεο Μφζραο (1999), ην ηληθφ Σείρνο ηεο Κίλαο (2001), 

ηηο Ππξακίδεο ηεο Γθίδαο (2002), θαη ηελ Αληαξθηηθή (2008). 
5
 Ζ Θεαηξηθή Αγσγή θαη φρη ην Δθπαηδεπηηθφ δξάκα, δηφηη σο δξάκα νξίδεηαη ην γξαπηό θείκελν πνπ αθνινπζεί κία 

ζπγθξνπζηαθή δξάζε (Pavis, 2006), θαη άξα ν φξνο, θαηά ηελ γλψκε κνπ, δελ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ «ηζηνξία» θαη ηελ 

παξάζηαζε ηεο. 



δνκεκέλε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, κε ζηφρν ηελ νιφπιεπξε πξνζσπηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ/καζεηξηψλ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

αθνκνίσζε ηεο γλψζεο κέζα ζην θνηλσληθφ ηεο πιαίζην (Π. Η. επηέκβξεο 2011)  - 

θαινχκαζηε λα πιάζνπκε έλα «ρψξν» φπνπ ε ζθεληθή πξαγκαηηθφηεηα 

δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ζπδεηήζεηο θαη δεκφζηεο αληαιιαγέο απφςεσλ, θαη φπνπ νη 

καζεηέο/καζήηξηεο ζπλαληψληαη σο πνιίηεο, δειαδή γηα λα κηιήζνπλ θαη λα δξάζνπλ 

καδί, ην «ρψξν ησλ θαηλνκέλσλ» (space of appearances, Arendt, 1989).ην ρψξν 

απηφ, ζπλ-δεκηνπξγνχκε κε ηνπο καζεηέο καο έλα πνιηηηζκηθφ γεγνλφο, ην ζεαηξηθφ 

δξψκελν, πνπ πξαγκαηψλεηαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αληαιιαγήο αλάκεζα ζηνπο 

καζεηέο -εζνπνηνχο θαη ηνπο ζεαηέο (Boal, 1995) κε ζθνπφ νη καζεηέο/καζήηξηεο: 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαη λα εξκελεχζνπλ θαη λα 

επαλαπξνζδηνξίζνπλ αμίεο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο, ηδέεο, απφςεηο ζηεξηδφκελνη 

ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο.  

 Με ηελ κέζνδν ησλ νκάδσλ εξγαζίαο λα ζπλεξγαζηνχλ, λα  αιιειεπηδξάζνπλ θαη  

λα απνθηήζνπλ  ζπιινγηθή επζχλε  απέλαληη  ζηελ  πνξεία  ηεο  κάζεζεο.   

 Με ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ λα εληζρχζνπλ ηελ  απην-

έθθξαζε, ε νπνία κεηαιιάζζεη ηε ζρέζε κε ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο θαη 

πξνάγεη ηελ απηνγλσζία θαη ηελ εηεξν-ζπλαίζζεζε. 

 Καη ηειηθά, λα εθπαηδεπηνχλ λα πξνβάιινπλ ηε δηθηά ηνπο θσλή ζηα δεκφζηα 

δξψκελα, ζπκβάιινληαο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο βειηίσζεο ηεο θνηλσλίαο ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο φισλ καο (Άιθεζηηο, 1998 & Woolland,  1999). 

 

ΟΙ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΗ: ΟΡΙΜΟΙ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 
Σν ζέαηξν θαιχπηεη ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ γηα αλαπαξάζηαζε θαηαζηάζεσλ 

θαη βησκάησλ θαη εμειίζζεηαη καδί κε ηελ θνπιηνχξα θαη ηνλ ηξφπν δσήο καο, ψζηε 

λα θαιχςεη ηα κνληέια δξάζεσλ, πνπ ζέιεη λα θνηλνπνηήζεη ν θαιιηηέρλεο. ήκεξα, 

νη ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ πηζηεχνπλ ζηελ νκαδηθή δνπιεηά θαη δεκηνπξγία, επηδηψθνπλ 

λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνπο ζεαηέο ησλ παξαζηάζεσλ ηνπο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, 

θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο θαη ζηξέθνληαη πξνο ην «νηθνινγηθφ ζέαηξν» θαη «ην 

ζέαηξν ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο». 

 

Σο οικολογικό θέαηπο  
Σν «Θέαηξν ηνπ Οίθνπ», νηθν-ινγηθφ κε ηε ινγηθή ηνπ νίθνπ πνπ θηινμελεί 

πνιηηηζκνχο, ζχκθσλα κε ηνλ βαζηθφ εηζεγεηή ηνπ είδνπο ζθελνζέηε Wlodzimierz 

Staniewski, ζέβεηαη ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ «μέλνπ», αλνίγεη ηελ πφξηα 

ηνπ ζε φπνηνλ ςάρλεη γηα ηαπηφηεηα θαη πξνζθέξεη «άξηνλ» θαη «νίλνλ». Σα νηθν – 

ζέαηξα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα είλαη ζεαηξηθέο πξσηνβνπιίεο, πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

αλαζέξκαλζε ιατθψλ παξαδφζεσλ θαη εκπλένληαη απφ πξαθηηθέο θπιψλ, εζλνηήησλ 

ή θνηλνηήησλ. Απνηεινχλ κηα ζεαηξηθή ρεηξνλνκία αλζξσπνινγηθνχ ηχπνπ πνπ 

πξνρσξεί ζηελ νηθεηνπνίεζε εζίκσλ θαη νκαδηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλήθαλ ζηηο 

αιινηηλέο θνηλφηεηεο (Βαξνπνχινπ, 1999).  

 

Σο θέαηπο ηηρ «ζςνεπγαηικήρ δημιοςπγίαρ» 
Tελ εκπεηξία ηνπ νηθν- ζεάηξνπ κπνξνχκε λα πξνζεγγίζνπκε κε ηνπο καζεηέο καο, 

κέζσ ησλ ηερληθψλ ηνπ devised theatre. Devised νλνκάδεηαη κηα παξάζηαζε, κε αξρή, 

κέζε θαη ηέινο, ε νπνία εθπνλείηαη θαη πξαγκαηψλεηαη απφ κηα νιφθιεξε ζεαηξηθή 

νκάδα. Σν θείκελν/παξηηηνχξα ηεο παξάζηαζεο πξνέξρεηαη απφ πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο, απφ θαληαζηηθέο ηζηνξίεο πνπ θαηαζέηνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ νκάδα, 



απφ δηαιφγνπο θαη ζπκβάληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Οξηζηηθνπνηείηαη κέζσ απηνζρεδηαζκψλ, πνπ πξνηείλνπλ θαη εμειίζζνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο. Ο εκςπρσηήο  ζπληνλίδεη ηελ νκάδα, 

ζπληάζζεη ην πιηθφ πνπ έρεη θαηαηεζεί θαη θαζνδεγεί ηελ πεξεηαίξσ δεκηνπξγία. Σν 

παξαζηαζηαθφ θείκελν, απφ ηε ζηηγκή πνπ είλαη έηνηκν πξνο παξνπζίαζε ζην θνηλφ, 

έρεη ηε ζηαζεξή κνξθή ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ
6
  (Oddey, 1994).  

      

Ο εθπαηδεπηηθφο/εκςπρσηήο ζηελ ζρνιηθή ηάμε, ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ εξέζηζκα 

εξσηήκαηα φπσο:   

 Ση είδνπο απνξξίκκαηα απέξξηπηαλ νη αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ηνπο πξνεγνχκελνπο 

αηψλεο; 

 Πσο γηλφηαλ ε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ;  

 Πνηα ζεσξνχληαλ ηφηε αλαθπθιψζηκα θαη πνηα κε αλαθπθιψζηκα πιηθά; 

 Αλαθχθισλαλ νη θάηνηθνη ησλ θνηλνηήησλ απηψλ θαη πψο; 

Δλεξγνπνηεί ηελ θαληαζία ησλ καζεηψλ κε απνηέιεζκα ηελ ζπιινγή πξσηνγελνχο 

πιηθνχ κε ηελ ρξήζε ηερληθψλ φπσο ε «ρηνλνζηηβάδα» ή «ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ»  θαη 

ηελ παξαγσγή, ελφο βαζηθνχ θεηκεληθνχ θακβά πάλσ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

φπσο ιφγνπ ράξε ηα απνξξίκκαηα. ε κηα επφκελε θάζε ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

ηερληθέο πξφβαο ηνπ devised theatre, δειαδή: 

 ζεαηξηθά παηρλίδηα,  

 απηνζρεδηαζκνχο,  

 παηρλίδηα ξφισλ,  

 ηελ αλαθξηηηθή θαξέθια,  

 ηελ αλίρλεπζε ηεο ζθέςεο
7
 (thought-tracking),  

 ηελ νπηηθή γσλία, ε νπνία απνθαιχπηεη ηηο ηδενινγηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πνιηηηζκηθέο αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ πνπ εθθξάδνληαη θάζε θνξά,8 

ζηήλεηαη κηα παξάζηαζε δηάξθεηαο 10 – 15 ιεπηψλ ρσξίο ηδηαίηεξα θνζηνχκηα θαη 

ζθεληθά, κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζεαηψλ ζηηο 

ηερληθέο αλαθχθισζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ ηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο ησλ 

πεξαζκέλσλ αηψλσλ π.ρ.  

 ηελ θνκπνζηνπνίεζε, ηερληθή αλαθχθισζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ 

αηψλεο γηα ηελ παξαγσγή ιηπάζκαηνο  

 ηελ απνζηείξσζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ γπάιηλσλ κπνπθαιηψλ,  

 έλα παδάξη κεηαρεηξηζκέλσλ ξνχρσλ θαη αληηθεηκέλσλ φπνπ κπνξνχκε λα 

βξνχκε ζεζαπξνχο γηα ηελ απνθξηάηηθε κεηακθίεζε  καο 

 ηελ ζνθίηα ηνπ ζπηηηνχ ηεο γηαγηάο πνπ βξίζθνληαη παιηά παηρλίδηα θαη καο 

ιέλε ηελ ηζηνξία ηνπο, 

 ή ηέινο, ηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηεζηξακκέλσλ 

εξγαιείσλ απφ ζίδεξν απφ ηηο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο . 

 

Σο θέαηπο ηος αζηικού πεπιβάλλονηορ 
Γηαθνξεηηθή είλαη ε ζεαηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. ’ απηή ηελ 

πεξίπησζε ζθεληθφ γηα ηνλ θαιιηηέρλε απνηειεί ε πφιε κε ηνπο θηλδχλνπο ηεο, ην 
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 Παξαιιαγέο ηεο ηερληθήο ηνπ devised theatre γλσζηέο σο «δξακαηνπνίεζε» ελφο ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζπλήζσο ζηα γισζζηθά καζήκαηα.  
7
 Ζ αλίρλεπζε ηεο ζθέςεο είλαη κηα ηερληθή πνπ απνθαιχπηεη ηηο πξνζσπηθέο ζθέςεηο θαη αληηδξάζεηο ησλ ξφισλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζηηγκέο ηνπ δξψκελνπ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα κπνπλ ζην ξφιν θαη λα απνθαιχςνπλ ηηο βαζχηεξεο επηζπκίεο, 

ηηο ζθέςεηο, ηηο αλεζπρίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ξφινπ κηιψληαο ζε πξψην πξφζσπν. 
8
 Ζ παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ κηαο ηζηνξίαο, θέξλεη ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε ηελ χπαξμε ζπκθεξφλησλ ή 

θηλήηξσλ, κε ηελ απνζηψπεζε ή ηελ αιινίσζε γεγνλφησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηα νδεγεί ζηελ θξηηηθή εμέηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. 



απξφβιεπην, ην ηπραίν, ην αηθλίδην. ηήλνπλ ηελ παξάζηαζή ηνπο ζηα δξνκάθηα, ηηο 

πιαηείεο, ηα θαηαζηήκαηα, ηα θαλάξηα ησλ δξφκσλ ζε ψξεο θπθινθνξηαθήο αηρκήο. 

Σν δξψκελν ζηνρεχεη λα αηθληδηάζεη ηνλ απνκνλσκέλν ζεαηή θαη λα δηαθνξνπνηήζεη 

ηελ εμαηνκηθεπκέλε πξννπηηθή ηνπ ηελ ψξα πνπ εληάζζεη ηελ πφιε, ηνλ εαπηφ ηνπ, 

ηνπο άιινπο πεξαζηηθνχο, ζην ζέακα. Οη performers ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δηάθνξεο 

ηερληθέο ηεο Performance Art θαινχλ ηνλ δηαβάηε/ζεαηή λα αληηκεησπίζεη, 

θαηαζηάζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ε πφιε πξνβάιιεη δηαθνξεηηθή, έηζη εκπιέθνπλ ην 

ζεαηξηθφ δξψκελν κε ηνλ αζηηθφ πεξίγπξν θαη ζεκαηηθνπνηνχλ ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Η «επμηνεςηική ηέσνη» 
Ο φξνο Performance Art ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηελ ελλνηνινγηθή ηέρλε θαη κπνξεί 

λα ραξαθηεξίζεη νπνηαδήπνηε παξάζηαζε πεξηιακβάλεη ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία: ην 

ρξφλν, ην ρψξν, ην ζψκα ηνπ εξκελεπηή, θαη κηα ζρέζε κεηαμχ θαιιηηέρλε θαη 

θνηλνχ. Δίλαη έλα εθήκεξν γεγνλφο πνπ δελ επαλαιακβάλεηαη θαη κπνξεί λα ζπκβεί 

ζε νπνηνδήπνηε ρψξν θαη γηα νπνηνδήπνηε ρξνληθφ δηάζηεκα. Παξνπζηάδεηαη ζε 

αθξναηήξην, αιιά δελ είλαη έλα ζπκβαηηθφ ζεαηξηθφ έξγν, νχηε απνηειεί κηα ηππηθή 

γξακκηθή αθήγεζε. Ωο εθ ηνχηνπ, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ην θνηλσληθφ ζρφιην, 

κέζσ ηεο δξάζεο ή ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ σο επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ θαιιηηέρλε 

θαη ην θνηλφ, ή αθφκε θαη λα αγλνήζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ θνηλνχ (Carlson, 1996).  

 

H ζεαηξηθή δξάζε ηεο performance κπνξεί ζηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο λα είλαη 

απιψο κηα δσληαλή παγσκέλε εηθφλα
9
 π.ρ. ην νκνίσκα κηαο λεθξήο θψθηαο ή ελφο 

αλζξψπνπ ή κηα ηζάληα γεκάηε ρξήκαηα αθεκέλε ζην πάλσ κέξνο ελφο θάδνπ πνπ 

μερεηιίδεη απφ ζθνππίδηα. Μηα εηθφλα δειαδή, πνπ πξνθαιεί ηνπο πεξαζηηθνχο λα 

ζηακαηήζνπλ θαη λα πηάζνπλ θνπβέληα κε ηνπο performers. Μέζα απφ ηε ζπδήηεζε 

«γξάθεηαη» ζηαδηαθά κηα θαληαζηηθή ηζηνξία πνπ πξνθχπηεη απφ ην δηάινγν 

αλάκεζα ζηνπο πεξαζηηθνχο πνπ δίλνπλ ζεκαζία ζην αμηνπεξίεξγν ζπκβάλ θαη ζηα 

πξφζσπα ηα ζρεηηδφκελα, ππνηίζεηαη κε απηφ, θαζψο απαληνχλ ζηηο εξσηήζεηο κε 

βάζε ηνλ θακβά πνπ έρεη πξνζρεδηαζηεί ζηελ ηάμε. 

  

Οη πιένλ πξφζθνξεο γηα ηελ Θ.Α «παξαιιαγέο» ηεο performance art είλαη ην 

ζσκαηηθφ ζέαηξν θαη νη παξαζηάζεηο ηνπ ζεάηξνπ δξφκνπ.  

 

Σο ζωμαηικό θέαηπο  
Οη ηερληθέο ηνπ Physical theatre ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξηγξαθή νπνηαζδήπνηε 

ςπρηθήο θαηάζηαζεο, κέζσ ηεο ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο κε θχξην δεηνχκελν φρη ηελ 

ινγηθή θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο αιιά ην ζπληνληζκφ ηνπ θνηλνχ κε ηνλ θαιιηηέρλε ζε 

ζπλαηζζεκαηηθφ-ςπρηθφ επίπεδν. Σν ζέκα είλαη θάζε θνξά νξηζκέλν θαη ηα κέζα 

έθθξαζεο ζσκαηηθά θαη φρη θεηκεληθά. ηελ γέλλεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ γεγνλφηνο 

δίλεηαη  έκθαζε ζηνλ ήρν δειαδή ηελ κνπζηθή, ηνπο ήρνπο ηεο θχζεο, ηνπο ήρνπο ηεο  

πφιεο θιπ (Callery, 2001). 

 

ε έλα απηνζρεδηαζηηθφ εξγαζηήξην ηνπ Physical theatre  κπνξνχλ λα 

δηεξεπλεζνχλ: 

 Ζ θίλεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε slow motion.  

 Ζ δεκηνπξγία,  κε ηελ θίλεζε ησλ εξκελεπηψλ ζην ρψξν, κηαο ηζηνξίαο πνπ 

λα πεξηιακβάλεη έλα πιέγκα ζρέζεσλ.  
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 tableau vivant 



 Ζ χπαξμε ελφο εκπνδίνπ ζην δξφκν ηνπ εξκελεπηή, ι.ρ. ελφο ηνίρνπ απφ 

αγθάζηα, ην  νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη άκεζα κηα κεηαηξνπή ζηελ θίλεζε θαη 

ηελ ζσκαηηθή έθθξαζε ζε ζπλδπαζκφ κε έλα ζπλαίζζεκα. 

 Ζ ζπκκεηνρή ζηνλ απηνζρεδηαζκφ αληηθείκελσλ: ραξηφθνπηα, κπαζηνχληα, 

κπνπθάιηα λεξνχ, κπαιφληα, πέηξεο, θαξέθιεο θαη ε ζσκαηηθή εξκελεία ηεο 

πνηφηεηαο ηνπο, π.ρ. ειαθξχ, βαξχ, καιαθφ, ζηαζεξφ, ζθιεξφ, εχθακπην, ηελ 

νπνία ζα πξέπεη λα πεξηιάβεη ν εξκελεπηήο ζηελ θίλεζε ηνπ.  

 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ: 

 Εεηήζηε απφ ηνπο καζεηέο ζαο λα θαληαζηνχλ φηη πεξπαηάλε ζε κηα 

ρσκαηεξή ςάρλνληαο θάηη πνπ έραζαλ ή θνπβαιψληαο θάηη πνπ ζέινπλ λα 

πεηάμνπλ εθεί, θαη πξνηξέςηε ηνπο λα εθθξάζνπλ ζσκαηηθά ηα αηζζήκαηα θαη 

ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, κπξσδηέο πνπ ηνπο ελνρινχλ, εηθφλεο πνπ ηνπο 

πξνθαινχλ ιχπε, ζπκφ, θφβν ή αεδία. 

 Δπίζεο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαπαξαζηήζνπλ δηάθνξα απνξξίκκαηα, 

απαληψληαο κε ζσκαηηθή έθθξαζε ζε εξσηήκαηα φπσο:  

1. Πσο θηλείηαη ζην ρψξν έλα πεηακέλν κπνπθάιη ή έλα άδεην ράξηηλν 

θνπηί απφ γάια ή νη ήξσεο ηεο «Νηελεθεδνχπνιεο»;  

2. Πσο λνηψζεη ην κνπριηαζκέλν ηπξί;
10

  

3. Φνβνχληαη ηα ππνιείκκαηα ηεο πίηζαο ηα πνληίθηα;  

4. Πσο λνηψζεη ην μεξφ ςσκί φηαλ ηνπ επηηίζεηαη κηα νξδή απφ 

θαηζαξίδεο;  

 

Σο θέαηπο δπόμος 
Σν ζέαηξν δξφκνπ, θαηάγεηαη απφ ηνπο ηξεινχο ησλ βαζηιηάδσλ θαη ηνπο 

ζαιηηκπάγθνπο ησλ παλεγπξηψλ. Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ηα ζεάκαηα ηνπ ζεάηξνπ 

δξφκνπ είλαη άξξεθηα δεκέλα, αθελφο κε ηε έλλνηα ηνπ πνιηηηθνχ δηαβήκαηνο θαη 

αθεηέξνπ κε ηελ αλαδήηεζε ελφο δηαθνξεηηθνχ θνηλνχ. Οη θαιιηηέρλεο απεπζχλνπλ 

ηνλ ζεαηξηθφ ιφγν ηνπο, ζηνπο κε επλνεκέλνπο πνιηηηζηηθά θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, 

πξνηάζζνληαο ηα πνιηηηθά κελχκαηα θαη ην αίηεκα κηαο γηνξηαζηηθήο ζπλάληεζεο. 

 

ηα πιαίζηα απηά, νη καζεηέο/καζήηξηεο : 

 Νηπκέλνη κε ζηνιέο ζαιηηκπάγθσλ θαη καθηγηαξηζκέλνη αλάινγα, κπνξνχλ λα 

ζηνηβάμνπλ ζαθνχιεο κε ζθνππίδηα ζηελ είζνδν ελφο δεκφζηνπ θηηξίνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζε έλαλ θεληξηθφ δξφκν ηεο πφιεο κέρξη λα γίλεη αλέθηθηε ε πξφζβαζε 

ζε απηφ θαη λα πξνθιεζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ πεξαζηηθψλ θαη ε παξέκβαζε ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ.
11

 

 

  Ή θαιπκκέλνη κε αλαθπθιψζηκα ζθνππίδηα, φπσο νη άλζξσπνη-ζθνππίδηα ηνπ 

Schult, κπνξνχλ λα θηηάμνπλ «παγσκέλεο εηθφλεο» ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο. 

 Ή ληπκέλνη θιφνπλ θαη πεξπαηψληαο πάλσ ζε μπινπφδαξα φπσο νη παιηνί 

θαιιηηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ δξφκνπ, κπνξνχλ λα κνηξάζνπλ έληππν πιηθφ γηα ηελ 

αλαθχθισζε.  

 

Δπίζεο κπνξνχλ λα ζηήζνπλ έλα happening δειαδή κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ 

εκπιέθεη ηνπο ζεαηέο ζηελ εμέιημε ηνπ ζεαηξηθνχ γίγλεζζαη. Π.ρ. 
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 Άζθεζε απηνζρεδηαζκνχ πνπ δεηήζεθε ζηηο εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο ηεο Γξακαηηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ ζεάηξνπ πξηλ κεξηθά 

ρξφληα. 
11

 Ζ ηδέα απφ ην Orgy Street Theater « Our Daily Bread», ζηνλ ηζηφηνπν  http://archive.org/details/CaeserPinkOurDailyBread-

OrgyStreetTheateronWallStreet 



 Μαζεηέο/καζήηξηεο πνπ θνξνχλ αληηαζθπμηνγφλεο κάζθεο είλαη θξπκκέλνη κέζα 

ζε θάδν απνξξηκκάησλ πνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλνο ζε θεληξηθφ ζεκείν ηεο 

πφιεο θαη φηαλ ηνλ αλνίγεη θάπνηνο πεξαζηηθφο
12

 πεηάγνληαη φξζηνη θαη λα ηνλ 

ξσηνχλ αλ έθαλε δηαρσξηζκφ απνξξηκκάησλ, αλ ρξεζηκνπνίεη ηνπο θάδνπο ηεο 

αλαθχθισζεο θιπ. 

 Μαζεηέο/καζήηξηεο ληπκέλνη ζαλ ηνλ ήξσα ηνπ Disney Wall-e
13

 ςάρλνπλ 

θνξψληαο γάληηα ηνπο θάδνπο θαη δηαρσξίδνπλ ηα ζθνππίδηα εμεγψληαο παξάιιεια 

ζηνπο πεξαζηηθνχο ηνπο ιφγνπο πνπ ηνπο ππνρξεψλνπλ λα ην θάλνπλ απηφ. 

 

ΔΞΟΓΟ
14

 
Σν νηθν-ζέαηξν θαη ην ζέαηξν ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο δηεξεπλνχλ πνιηηηζηηθά, 

θνηλσληθά αιιά θαη πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα φπσο ν «πφιεκνο ησλ ζθνππηδηψλ», 

ε αλεμέιεγθηε παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ απνξξηκκάησλ, ε νπνία απνηειεί έλα απφ 

ηα ζνβαξφηεξα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο αλζξσπφηεηαο ζήκεξα. Ζ παξνχζα 

εηζήγεζε, πξφηεηλε ζεαηξηθέο δξάζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζηελ θνηλφηεηα θαη 

ζηνρεχνπλ ζηελ δηάδνζε θηινπεξηβαιινληηθψλ αληηιήςεσλ θαη πξαθηηθψλ ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε επξχηεξσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 
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