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3.  Επείγοντα ή μη; απλά ή σύνθετα; 363

4.  πρέπει να φτάσουμε σε μία λύση ή όχι; 364

5.  πρέπει να αναπαραστήσουμε το πρότυπο της    
 μελλοντικής δράσης ή όχι; 366

6.  πρότυπο ή αντιπρότυπο; Λάθος ή αμφιβολία; 367

7.  η συμπεριφορά του μπαλαντέρ στο φόρουμ. 367

8. θεατρικότητα ή σκέψη; 369

9.  η σκηνοθεσία 370

10.  η λειτουργία της προθέρμανσης 371 

11.  η λειτουργία του ηθοποιού 372



12.  η επαναλαμβανόμενη σκηνή 374

13. ο μακρόκοσμος και μικρόκοσμος 374

14.  πώς αντικαθιστούμε έναν χαρακτήρα, χωρίς να τον    
 μεταμορφώσουμε σε κάποιον άλλον; 375

15.  ποια είναι η «καλή» καταπίεση; 376

16.  ποιος μπορεί να αντικαταστήσει ποιον; 377

17.  πώς να παίξουμε ένα πρότυπο 379

18.  μπορούμε να παραμείνουμε «θεατές» σε μία    
 παράσταση του θεάτρου-Φόρουμ; 380

19.  μπορεί ένα φόρουμ να αλλάξει θέμα; 382

20.  πότε τελειώνει μία παράσταση του θεάτρου-Φόρουμ; 382


