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Formaat: een werkplaats voor participatief drama
Donderdag 10 januari was het zover. De opening van de
werkplaats werd een feit. Op de Westzeedijk begon Rotterdam een nieuw project: Formaat. Formaat is een theatergroep die bestaat uit een zorgvuldig samengestelde groep
mensen met bepaalde problematiek zoals: ex-ggz clienten
en dak- en thuislozen.
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Mr de Psychiaterman en
zn Verpleegkundig achterban
Ik heb opnieuw kennis moeten maken met de wereld. Dit kon
ik niet alleen. Ik dacht dat ik een ‘niemand’ was, met allemaal
angstaanjagende ‘iemanden’ om mij heen. Ik sneed mijzelf bij
de minste geringste spanning, ik pleegde in mijn hoofd keer
op keer zelfmoord wanneer ik aan mijn gedachteadopties van
ouders dacht.
Ik voelde mij eenzaam, verloren en snakte maar naar 1 ding:
ZORG
Nooit gedacht dat dit zou bestaan.
Achteraf bestond het ook niet en werd het me enkel overgedragen.
Mijn oude leven mismaakt door twee verloren schaduwen.
Ouders.
Mijn nieuwe leven voorgesteld door twee gedachteadopties.
Mijn vader en mijn moeder.
zowel deelnemers, als het publiek. En het
publiek, dat zijn we met zijn allen.”

Voorgesteld door de hulpverlening.

De regie van het theaterstuk bepalen ze
zelf, onder de begeleiding van de regisseur. Waar mensen veelal tegenaan botsen, is bureaucratie. Deze wordt niet
anders, je leert er alleen mee omgaan. Je
dringt mensen niets op, maar praat met
ze, gebruikmakend van de ervaring om
je heen en dat leidt tot verandering.

Participatief Drama (Beeldend Theater)

De interactie van de theatergroep draait
om gelijkheid en gelijkwaardigheid. Men
maakt gebruik van foto’s en tekeningen
als beeldvorming, zo kunnen acteurs en
daklozen bepaalde situaties uit drukken

Het zijn echter nog steeds twee vreemden die destijds de zorg
over mij op zich namen...
Meneer de psychiater man en zijn verpleegkundige achterban.
Ze hebben fouten herzien.
Mijn wonden gladgestreken.
En wolken verkleurd.
Maar sluiten af van het hart.
Ik kan niet van hen houden zoals ik had willen doen.
Omdat de term onvoorwaardelijk
niet zo oneindig is als zij had moeten zijn.
En de schimmen van mijn ouders
een een-deurs-door-geef-luik van de zorg betreft.

zonder woorden. Als je samen een beeld
samenstelt, dan creëer je gezamenlijke

Natasja

uitdrukking in plaats van een individuele.
Peter Hersmus.
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