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 Велимчаниця Ольга

театР длЯ дІалогу:  
на пеРетинІ з актиВІзмом  

І теРапІєю?

Сьогодні, питання «що таке мистецтво?» чи 
«що таке театр?» вже не намагаються визначити 
точні рамки цих понять, вони радше стають приво-
дом осмислити певні точки перетину різних жанрів, 
дисциплін, сфер. Розмова не про розмивання меж, 
а про точки перетину може бути більш продуктив-
ною, оскільки вона дає змогу визначити місце пере-
бування явища відносно різних площин.

Площини, в яких знаходяться точки перетину 
Театру для діалогу – мистецтво (театр), активізм 
(громадянський), терапія (соціальна). Це дещо 
інша варіація (вимір) більш історично звичного 
поєднання мистецтва, філософії та психоаналітики. 
Ален Бадью у свої книзі «Рапсодія для театру», 
протиставляючи Аристотеля і Брехта, виводить 
два розуміння театру: 1) або машина для влов-
лення бажаних ідентифікацій, і її основна ідея 
за аналогією психоаналітична. Вона переносить, 
зміщує, фільтрує і очищає ті латентні смисли, які їй 
дає сексуальний виворіт істоти, що говорить; 2) або 
ідеальний педагогічний апарат, і його основна ідея 
по аналогії – філософська. Він дистанціює Ідею під 
завісою вистави і примушує нас до роз’яснення, 
про існування якого ми би не знали, якби не міраж 
голосів і тіл, що його викликав [7, 73]. За Бадью, 
ні катарсис Аристотеля, ні відчуження Брехта не 
передбачають задоволення, яке є чи не ключовим 
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афектом суспільства споживання, тому театр теж 
часто робить на нього ставку. В першому випадку – 
це терапія, в другому – навчання.

Бразильський режисер, засновник широко 
популярної техніки «Театр Пригнічених» Августо 
Боал, у своїй однойменній книзі теж відштовхується 
від цих двох «авторів» театральних систем – 
Аристотеля і Брехта. Теоретичні і практичні роз-
робки бразильського режисера другої половини 
ХХ ст. цікаві для нас у контексті проекту «Театр для 
діалогу», який набув поширення у зв’язку з подіями 
Майдану, зокрема в середині лютого у п’яти містах 
України були здійснені постановки з використанням 
техніки Театру пригнічених, яку розробив в 70-х рр. 
минулого століття Августо Боал.

Театр Пригнічених Боала став відповіддю на 
авторитарний режим у Бразилії, сьогодні ж трене-
ри цієї методики (джокери) працюють у найбільш 
конфліктних точках світу, тому Україна не стала ви-
нятком. Шість джокерів з різних країн відгукнулися 
на пропозицію Ялмара Хорхе Жоффре-Айхорна 
підтримати Україну у цей складний для неї момент. 
Ялмар перебував в Україні ще з початку протестів, 
а «Театр для діалогу» вирішив організувати після 
протистояння на Грушевського як мирну альтерна-
тиву супротиву.

Театр Пригнічених – театр, який лежить на 
перетині мистецтва та активізму, оскільки перед-
бачає можливість політичної та соціальної зміни. 
Йому важко давати художню оцінку, як і будь-якому 
соціально критичному мистецтву, адже як зазначає 
Клер Бішоп у статті «Соціальний поворот у сучасно-
му мистецтві»: «Відтепер не може бути неадекват-
них, слабких або нецікавих творів соціально-кола-
боративного мистецтва, оскільки передбачається, 
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що їхня оцінка повинна відштовхуватись від чогось 
іншого» [8]. 

Таким критерієм може стати вплив Театру 
пригнічених на його учасників, які об’єднані не 
професійною (акторською) приналежністю, а небай-
дужістю, включеністю у певну суспільну проблему. 
До учасників належать і глядачі, оскільки А. Боал 
не протиставляє акторів і глядачів, вони однаково 
активні учасники, і саме глядачам доведеться ста-
вати провідниками соціальної зміни – спочатку на 
сцені, а потім, можливо, і в житті. 

У своїй книзі «Театр пригнічених» Боал від-
штовхується від поняття «катарсису» Аристотеля, 
адже вважає, що ця система покликана для того, 
щоб підтримувати рівновагу наявного соціального 
порядку і виключати будь-які елементи, які можуть 
цей баланс якимось чином порушити, а особливо 
революційні настрої. «Аристотель конструює пер-
шу, надзвичайно впливову поетико-політичну си-
стему залякування глядача, яка й сьогодні широко 
використовується не лише в традиційному театрі, 
а й у серіалах, фільмах: кіно, театр і телебачення 
мають спільну основу аристотелівської поетики для 
придушення (стримування) людей» [1, 2–3]. 

На противагу цій системі, автор згадує часи 
доаристотелівського театру, який починався з кар-
навалу, дифірамбічної пісні, де не було поділу на 
глядачів та акторів, протагоніста та маси, де не 
було жодних стін. «Аристотель пропонує поетику, в 
якій глядач делегує владу персонажу, щоб той міг 
діяти та думати за нього. Брехт пропонує поетику, 
в якій глядач делегує владу персонажа, який діє 
на своєму місці, а глядач залишає за собою право 
думати за себе, часто навіть протилежно до персо-
нажа. У першому випадку відбувається «катарсис», 
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у другому – прокидається критична свідомість. 
Поетика ж пригнічених фокусується на дії як такій: 
глядач не делегує влади персонажеві (чи акто-
ру), щоб той думав чи діяв, навпаки, він бере на 
себе роль протагоніста, змінює драматичну дію, 
намагається знайти рішення, обговорює план змін – 
тобто тренується для справжньої дії» [1, 126].

Практики та ідеї Боала сформувалися під впли-
вом «критичної педагогіки» бразильського педагога 
та психолога Пауло Фрейре. Фрейре критикує си-
стему навчання, в якій учитель намагається вкласти 
знання про світ учневі, який має бути пасивним, тер-
плячим і дисциплінованим реципієнтом. Такі нерівні 
стосунки унеможливлюють комунікацію. «Але лише 
через комунікацію людське життя може набути зна-
чення. Мислення вчителя стає автентичним лише 
через автентичність мислення учня. Автентичне 
мислення, мислення, яке стосується реальності, 
не може відбуватись в ізольованій вежі зі слонової 
кістки, а лише через комунікацію» [3, 77]. Ключовим 
поняттям для поетики пригнічених, яке стає цен-
тральним і для Боала, є критична свідомість: «Для 
Фрейре критична свідомість є першочерговою для 
будь-якого демократичного виховного процесу і 
вона включає в себе усвідомлення та осмислення 
структур влади» [2, 4]. 

«Саме на вивченні механізмів влади, які 
інвестуються в тіла, в жести, в способи поведінки, 
необхідно будувати археологію гуманітарних наук» 
[11, 168], – вважає Мішель Фуко, автор концепції 
«дисциплінарної влади». Вона полягає у тому, що 
влада стає анонімною, повсюдною і всеконтро-
люючою тоді, коли вона «від символічних проявів 
і підтверджень своєї могутності переходить до по-
стійної, методичної і систематичної, дріб’язкової та 
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копіткої роботи над тілами своїх підлеглих» [9, 62]. 
Влада перетворює їх на «слухняні тіла», щоб отри-
мувати від них якнайбільше користі. Тому не див-
но, що усвідомлення влади, а згодом і звільнення 
розпочинається з роботи з тілом. Щоб перетворити 
глядача на активного учасника Боал пропонує спо-
чатку вправи для усвідомлення свого тіла, вивчен-
ня його можливостей та обмежень, його соціальних 
спотворень та можливостей реабілітації. Далі слідує 
серія вправ, щоб надати тілу виразності, а вже потім 
використовувати театр як можливість соціальних 
змін. 

Усвідомлення свого тіла, виявлення невидимих 
структур, критичне мислення створюють гарні умови 
для початку розв’язання проблем спільноти, в чому 
глядачі беруть безпосередню участь. Глядачі ста-
ють свого роду трикстерами, які віднаходять творчі 
рішення проблем з наявних ресурсів. Вони збира-
ються для обміну «тактиками», який здійснюється 
не в словесній, а в театральній формі, адже гля-
дач, який перебиває дію, не просто висловлює своє 
рішення, а заміняє актора для цього. 

Отже, проаналізуємо, наскільки Театр для 
діалогу в Києві став майданчиком для обміну так-
тиками, творчими і несподіваними рішеннями про-
блем, зрештою методом порозуміння чи способом 
терапії. Семінари-тренінги та вистави відбулися в 
п’ятьох містах України – крім Києва, в Чернівцях, 
Львові, Донецьку і Чернігові. Ялмар Хорхе Жоффре- 
Айхорн, ініціатор Театру для діалогу, говорить в 
інтерв’ю, що він вважає театр одним з ефективних  
шляхів до соціо-політичної зміни. Коли театр у важ-
ких умовах робиться зі спільнотою і для спільноти, 
яка травмована сильним порушенням прав люди-
ни, він стає способом підтвердження людяності, – 
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це завжди болісний процес, але він надає сили, 
розширює права та можливості. «У кризові часи 
театр  – це не розкіш. Навпаки, цитуючи мого друга 
з Афганістану, театр здатен допомогти нам транс-
формувати наші сльози болю і відчаю в енергію 
для того, щоб продовжувати боротьбу за кра-
щий, демократичний і мирний світ» [4]. В цих сло-
вах – свідчення про терапевтичну силу «Театру 
для діалогу», яка стосувалась більше учасників 
семінару, котрим за допомогою тренажів, спеціально 
розроблених театральних ігор доводилось говорити 
тілесно про наболіле. 

У «Театрі для діалогу» важливо було зіштовхнути 
різні точки зору, щоб знайти причину і рішення 
конфліктів, які справді мають місце у суспільстві.

Відомо, що євромайдан не був гомогенним 
явищем, різні думки та погляди на події й план дій 
часто стикались в конфлікті, не кажучи вже про 
основний конфлікт між громадянами України, се-
ред яких були як прихильники, так і противники 
євромайдану. Отже, основним завданням Театру 
для Діалогу став пошук порозуміння між різними 
групами людей, різними поглядами без використан-
ня насильства. На думку А. Бадью, театральний 
текст – текст, відкритий для політики, волею-не-
волею, адже те, навколо чого театральний текст 
упорядковує свою неповноту, – це завжди зяяння 
конфлікту. Театральний текст починається тоді, 
коли два персонажі не згідні один з одним. Театр 
вписує розбіжності [7, 53]. Театр для діалогу теж 
побудований на конфлікті, але це не зовсім теа-
тральний текст, а вистава – не його завершення. 
Завершення, якщо таке можливе, може бути лише 
в реальному житті. Навіть коли хтось з глядачів зна-
ходить вихід з ситуації, яку представлено, це не є 
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кінцевою точкою чи досягненням цілісності, адже 
можуть бути й інші варіанти, до того ж процес гри 
на сцені – лише репетиція «реального життя», спро-
ба знайти порозуміння, що втратилося, і ця втрата є 
основою Театру для діалогу.

Театр для діалогу змусив почути думки та голо-
си інших, які, здавалося, не могли бути почутими, 
бо всі хотіли найперше висловити свою позицію, 
про що свідчила й активність у соціальних мере-
жах.

Один з тренерів київської групи Роберто Мадзіні 
зазначає: «Одна з найважливіших речей, яких вчить 
цей театр – бути діячами у суспільстві. Зазвичай 
люди, які звикли лише споглядати ситуацію, не на-
важуються щось змінити. Ставши ініціаторами дії у 
виставі, вони можуть перетворитися на них і в ре-
альному житті. Увесь семінар – це неначе певний 
театральний ритуал: проживання ролі, виконання 
пісень, розповідь про свої почуття через танець. У 
такий спосіб учасники можуть консолідуватися та 
подолати свої страхи чи сумніви перед змінами. Та 
надзвичайно важливо, щоб театр знаходив своє 
продовження поза сценою: у громадських органі-
заціях, політичних рухах абощо. Адже дуже важ-
ко дійсно змінити суспільство, якщо всі активні дії 
стосуються виключно вистави. Театр – це тільки 
форма пошуку відповідей на важливі питання, але 
порушені проблеми самі собою не зникнуть» [12].

16 лютого в Українському домі глядачі побачи-
ли три невеликі вистави, в кожній з яких було пред-
ставлено різні точки зору, показано різні ситуації. У 
першій виставі було показано вечірку з нагоди дня 
народження, на яку іменинниця запросила своїх 
друзів з абсолютно різними інтересами та з про-
тилежними думками щодо політичної ситуації в 
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Україні. Вечірка перетворюється на суцільні баталії 
та сварки, що остаточно псують свято. Глядачі на-
магалися замінити то гостей, то головну героїню, 
пропонуючи різні варіанти виходу із ситуації, погод-
жуюсь, що це досить поширена проблема.

Друга група представила кілька коротких сце-
нок, серед яких особливо вирізняється протистоян-
ня між радикальним і мирним протестом, а також 
створила образ України (теперішній і бажаний), за-
пропонувавши глядачам долучитися до наповнення 
його фразами. 

Третя група охопила ще одне коло питань: мані-
пуляція владою, яка створює свій дискурс, навішуючи 
ярлики та провокуючи конфлікти. І проблема в тому, 
що зміна одного обличчя іншим – це просто зміна 
гасел, по суті ж усе залишається на своїх місцях. 
Особливе зацікавлення з боку гляда чів отримав 
образ вчительки, яка займає позицію найменшо-
го супротиву, боїться в першу чергу за своє робоче 
місце, а не за майбутнє дітей, яких навчає «високим 
істинам». У залі виявляється багато вчителів, а та-
кож мам, які знаходять методи переконання вчитель-
ки. Що ж до вивішування ярликів, чи використання 
медіа – то це виявляється складнішим завданням. 
Одне з оптимальних рі шень – організувати людей у 
залі, які не вірять в ярлики, і разом переконати інших. 

Всі вистави викликали обговорення, бурхли-
ву реакцію, зважаючи на те, що представляли їх у 
публічному просторі, де будь-який «революційний» 
перехожий міг долучитись до роботи. Очікувано, що 
основний конфлікт між прибічниками та противни-
ками Майдану не був достатньо представлений і 
обговорений, оскільки, по суті, учасниками зголоси-
лись бути лише «майданівці». Єдина група, якій до-
велось зіштовхнутись з «антимайданівцями» – до-
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нецька, але ця зустріч полягала у тому, що останні 
намагались всіляко завадити показу. Щодо інших 
проблемних питань, то діалог відбувся, хоча що-
правда заледве половина аудиторії була готова до 
демонстрації дії. 

Грант Кестер у своїй книзі «Фрагменти бесід: 
комунікація і спільнота в сучасному мистецтві» го-
ворить про переваги діалогічного типу художньої 
практики, серед яких те, що критичний аналіз 
стереотипів вона здійснює в формі обміну думка-
ми і дискусії, а не шоку і деструкції; колаборатив-
ний, тобто заснований на співпраці, твір, більшою 
мірою загальнодоступний, ніж ексклюзивний; діалог 
неминуче рефлексивний, оскільки сам по собі він 
не може конституювати твір мистецтва; твір, радше 
процес, ніж фізичний об’єкт.

Саме така діалогічність з критичним аналізом 
стереотипів, загальнодоступністю, рефлексивністю, 
процесуальністю характеризують Театр для діалогу. 
Для Ніколя Бурріо «мистецтво є місцем, яке створює 
специфічний простір спілкування», оскільки «воно, 
на відміну від телебачення не руйнує, а згуртовує 
стосунки». На думку Гранта Кестера, призначення 
мистецтва – протистояти світу, в якому «ми опини-
лися зведеними до ато номізованого псевдосуспіль-
ства споживачів, емоційний досвід яких заданий 
суспільством спектаклю і репетицій» [8]. Мистецтво 
може спробувати відновити ці соціальні зв’язки. У 
цьому аспекті Театр пригнічених може відповідати 
на виклики сучасності, хоча у випадку з Театром 
для діалогу в Україні, зв’язки спільноти вже були 
налагоджені на той момент у спільній боротьбі за 
свої громадянські права та свободи.

Залишається зрозуміти вплив вистави на гля-
дача, крім того, що йому пропонують активно діяти 
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у просторі вистави, не лише думати. Наскільки 
це є подією для глядача у розумінні А. Бадью чи  
Г.-Т. Леманна, яка змінює його самого? 

А. Бадью виходить із поняття Реального у 
Лакана: несподівана зустріч із подією, для якої у 
людини немає готового пояснення. Вона «травма-
тична», оскільки створює відчуття тривоги, виявляє 
смисловий вакуум в ситуації, підстава для якої ще 
не відома. Бадью називає це «етикою реально-
го» – моментом «істини», не обумовленої будь-
чиєю зацікавленістю або раціональним підходом. 
Суб’єкт охоплений розумінням, яке змінює його 
сприйняття світу і його самовідчуття в ньому, пе-
ретворюючи його самого в іншого: суб’єкт є про-
дуктом своєї інтуїції, яка приводить його до нового 
етичного розуміння або художнього відкриття [10]. 
Леманн називає «глядацькою подією» лінію між 
реальністю і мистецтвом, коли, наприклад, ми ба-
чимо насильство і відчуваємо відповідальність та 
необхідність втрутитися. Така подія вже не може 
залишити глядача соціально і морально невразли-
вим і безпроблемним. Реальні фізичні дії на сцені 
ставлять глядача перед вибором ставитися до 
того, що відбувається, як до вигадки (естетично) 
чи як до реальності (етично). Можна навести при-
клади таких дій: вбивство метелика у виставі Пітера 
Брука, «тортури» акторів у виставах Яна Фабра. 
Таким чином, проблематизується нерефлексив-
на безпечна позиція глядача, яка лежить в рам-
ках безпроблемної соціальної поведінки. У Театрі 
пригнічених, провокація до дії дуже пряма. Якщо 
хтось із глядачів сам не вигукує і не проситься на 
сцену змінити ситуацію, джокер зупиняє виставу 
і звертається до глядачів: «Невже вам у цій сцені 
все подобається? Якщо не подобається, будемо 
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змінювати!». Для глядачів не залишається моменту 
цього етичного вибору, він просто приймає прави-
ла конкретної гри. Більше того, Театр пригнічених 
передбачає не зміну себе, а зміну реальності навко-
ло через відкриття своєї здатності діяти та мислити 
критично. Отже, глядач зіштовхується у Театрі для 
діалогу не з подією, а з дією.

Ще один момент, який зменшує ефективність 
Театру пригнічених сьогодні, це його існування в ме-
жах бінарних опозицій. Театр Боала нібито має на 
меті позбутись опозицій: активного-пасивного, силь-
ного-слабкого, пригнічувача-пригніченого та ін., од-
нак, називаючи їх, він автоматично конституює світ 
у межах цих опозицій. 

Однозначність опозиції Боала, а також його 
роботи з пригнобленням, яка перебачає або під-
корення або повалення, вважає слабким місцем і 
Р. Петтіфер. Вважаючи сучасні стосунки складні-
шими, ніж просто протистояння гнобителів і пригні-
чених, він наділяє театр місією об’єднання людей, 
адже сьогодні кожен може переживати ситуацію 
пригнічення. Тому кожен розуміє, що відчуває лю-
дина в стані пригнічення і дієвою опозицією має 
стати не «гнобитель-пригні чений», а «пригнічення-
звільнення». «Це означає, що будь-який дійсно 
революційний театр стане місцем, де діляться 
боротьбою з пригніченням, і не роблять винятків 
ні для кого. Театр не обов›язково забезпечує по-
рятунок від пригнічення, але прагне виявити його 
механізми і операції, вірячи в людську волю втру-
титися, як тільки ці механізми будуть повністю 
викриті» [6]. Більше того, через те, що ми маємо 
не одну, а більше ідентичностей, ми не можемо за-
ймати однозначно місце пригніченого, гнобителя чи 
пасивного спостерігача. Це відводить нас від ліній-
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ної дуальності «гнобитель поганий, а пригноблюва-
ний – хороший», до діалогічного театру, який є 
більш повним відображенням влади, з конфліктом 
між людьми з різними ідентичностями. 

Театр для діалогу вже своє назвою демонструє 
такий вектор, в якому є місце для різних іден-
тичностей і який першим своїм завданням бачить 
зміцнення і об’єднання спільноти шляхом порозу-
міння і пошуку варіантів дій. Театр для діало-
гу – це не просто використання техніки, якій вже 
майже півстоліття, це крок до проблематизації 
«пригнічення», котре може викликати й інші більш 
«креативні» дії як в мистецтві, так і в житті спільноти. 
Це радше точка відліку, ніж прибуття. Тому сьогодні 
часто відбуваються різні семінари з використанням 
театру-форуму, присвячені різним проблемам сьо-
годення, зокрема освіті, законодавству, гендерної 
проблематики тощо, які ще варто осмислити. І в цій 
техніці, незважаючи на те, що вона дуже пов’язана 
з реальністю і говорить простою, непоетичною мо-
вою, все ж передається не просто інформація, а 
досвід, який має властивість поширюватись, знахо-
дити відгук, підхоплюватись, переноситись зі сцени 
в життя. 
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анотація. У статті розглядається театральна практика, 
що набула поширення під час подій Євромайдану, – Театр 
для діалогу. Аналіз відбувається через дослідження техніки, 
яка лежить в основі Театру для діалогу – «Театр Пригнічених» 
Августо Боала. Показано, як через активізацію глядача, пошук 
комунікації, згуртування спільноти, критичне мислення, вияв-
лення механізмів влади тощо, Театр для діалогу прагне залучи-
ти учасників до дії, спочатку на сцені, потім – у реальному житті.



Ключові слова: театр пригнічених, активізм, терапія, ак- 
тивний глядач, комунікація, дисциплінарна влада, дія, гляда- 
цька подія, діалог, критичне мислення.

Аннотация. В статье рассматривается театральная прак- 
тика, получившая распространение во время событий ев- 
ромайдана. – Театр для диалога. Анализ происходит через 
исследование техники, которая лежит в основе Театра для ди- 
алога – «Театр угнетенных» Аугусто Боала. Показано, как че- 
рез активацию зрителя, сплочение сообщества, критическое 
мышление, разоблачение механизмов власти и т.д., Театр для 
диалога стремится вовлечь участников в действие, сначала на 
сцене, потом – в реальной жизни.

Ключевые слова: театр Угнетенных, активизм, терапия, 
активный зритель, коммуникация, дисциплинарная власть, дей- 
ствие, зрительское событие, диалог, критическое мышление.

Summary. This paper deals with a theatrical practice that 
became widespread during the events of euromaidan – Theatre for 
Dialogue. The studying of Augusto Boal’s «Theatre of the 
Oppressed» technique, which is the basis of «Theater for 
Dialogue», is primary in the analysis. «Theatre of the Oppressed» is 
not purely theatrical phenomenon – it lies at the intersection of 
activism and social therapy. Being the reaction on the totalitarian 
regime in Brazil, «Theatre of the Oppressed» technique has 
become widespread all over the world, mainly in the areas with 
military and civil conflicts. So as soon as Ukrainian people faced 
severe social and political challenges, this theatrical technique 
reached our cities through its practitioners from different countries.

In his book «Theatre of the Oppressed», Boal criticizes the 
concept of catharsis of Aristotle, which he finds to be the system 
created to maintain the balance of the existing social order and 
eliminate any elements that can somehow broken this balance, 
especially revolutionary mood. Augusto Boal’s primary idea is to 
activate the spectator. Not only actors act in the play, but the specta-
tors are involved in performance by the opportunity to intervene and 
change a particular situation in the play. Such an active participation 
in the play provides an active participation in the real life. By chang-
ing the theatre’s reality for the better it becomes, in Boal’s words, «a 
rehearsal for the revolution». In such a way theatre becomes a true 
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place of communication and action, the forum where a particular 
community discusses its problems. 

The analysis of the plays performed in Ukraine during the 
revolutionary times – on February 2014 in Ukrainian house – has 
shown how through the activation of the spectator, communication, 
community cohesion, critical thinking, identifying the mechanisms of 
power, etc., «Theatre for Dialogue» aims to involve participants in 
action, first on stage, then – in real life. Works of such philosophers, 
scholars, and art theoreticians as Alain Badiou, Claire Bishop, Grant 
Kester, and Hans-Thies Lehmann were used to analyze this theatri-
cal practice.

Awareness of one’s body, detecting invisible structures of 
power, critical thinking – all these create good conditions for the 
beginning of problem-solving in community. Spectators become a 
kind of tricksters who discover their creative problem-solving with 
available resources. They are sharing the tactics, which are carried 
out not in verbal, but in theatrical form, because a spectator 
interrupting the action, not only expresses his decision, but also 
replaces an actor for that.

Through the Badiou’s concept of «event» and Lehmann’s 
concept of «spectator’s event», we analyze how such theatrical 
practice affects the audience. Badiou’s«event»is something unex-
pected, for which a person has no ready explanation. Lehman calls 
the «spectatorship’s event» the line between reality and art, for 
example, when we see violence and feel responsible to intervene. 
In «Theater of the Oppressed» provocation to action is very direct. 
The spectator is deprived of ethical choice, it just takes a specific 
game rules. The spectator is confronted not with «event» but with 
the action.

Moreover, Boal’s theory is restrained by the opposition in which 
it is constituted: active-passive, strong-weak, oppressor-oppressed, 
etc. Current relationships are more complex, we have not only one 
identity – oppressor or oppressed, the identities are multiple as well 
as the constitution of opposition can not help to getting rid of it.

«Theatre for Dialogue» is practice, in which there is room for 
different identities and it, firstly, sees the task of strengthening and 
uniting communities through understanding. «Theatre for Dialogue» 
is not just the use of technology, which is almost half a century, it is 
a step towards the problem of «oppression», which can provoke 
creative actions both in art and in life community.
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