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Šia knygele mes nesiekiame pristatyti viso Forumo teatro metodo. Ji atskleidžia asmeninį mūsų 
požiūrį į Forumo teatro sampratą, o sukurti ją  padėjo projekto vyksmo  dalyviai.  Mūsų 
tikslas -  pasidalyti įgytomis žiniomis ir patirtimi, kaip šį metodą kūrybiškai ir patraukliai 
pritaikyti iškeliant, diskutuojant ir  sprendžiant problemas. Tikimės, kad tai bus naudinga ir 
Jums.

„Teatras yra žinojimo forma: jis turėtų ir galėtų būti priemonė pakeisti visuomenei. 
Nelaukime, kad ateitis užklups pati, - teatras gali padėti mums ją susikurti.“
Augusto Boal


