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BEVEZETÉS
A MEDART gondolata a Divadlo bez Domovában merült fel 2015-ben, a színpad
ugyanis vágyott arra, hogy megvizsgálja saját tevékenységét, visszatekintsen
a munkájára és leírja azt. A színjátszó csoport úgy érezte, könnyebb dolgozni,
mint a munkát leírni és elmagyarázni, ennek ellenére szerették volna megosztani
gyakorlatukat, és ezzel egyidőben megismerni mások munkáját, akik hasonló
területen, hasonló célokat szem előtt tartva dolgoznak – a színjátszás segítségével
ragadnak meg hátrányos helyzetű felnőtteket, hogy fejlesszék személyes és
szociális készségeiket, így segítve munkába állásukat.
DBD számos európai partnert kutatott fel, akik mind ugyanazért a célért küzdöttek,
és a színjátszás eszközével értek el pozitív változásokat veszélyeztetett embereknél,
ám mindannyian más és más módszert és megközelítést alkalmaztak. A MEDART
projekt által egy olyan fórum jöhetett létre, ahol különböző színjátszó csoportok
saját, nemzeti kereteiken belül dolgozhatták ki módszereiket, ezt követően pedig
megoszthatták egymással azokat, és tanulhattak egymástól.
A MEDART-folyamat résztvevő országokban megrendezett találkozókból,
valamint egy egyhetes műhelymunkából állt, melynek során minden szervezet a
gyakorlatban is bemutathatta ’módszertanát’ – gyakorlatait; játékait, feladatait,
megközelítésmódjait –, mely az általuk végzett munka és annak célcsoportjai
alapján készült. A találkozókra Lengyelországban, Lanzarotén, Szlovéniában,
Szlovákiában és Szicíliában került sor.
A tapasztalatcserék és a folyamatos párbeszéd képezte alapját annak az
online ’módszertani útmutatónak’, mely összegyűjtötte ezeket a különböző
szemléletmódokat és gyakorlatokat, abból a célból, hogy Európa-szerte terjessze a
közös tanulás eredményeit – színjátszó csoportok, tanárok, oktatók, drámaterápiás
szakemberek, szociális munkások, diákok, iskolák, egyetemek, intézmények és
önálló szervezetek felé.
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Az útmutató elsődleges célja az, hogy segítse és bővítse a hátrányos helyzetű
és veszélyeztetett felnőttekkel foglalkozó szakemberek kompetenciáit. Ezeket a
készségeket és képességeket fejlesztve új és hatékony ötletekkel, stratégiákkal,
gyakorlatokkal gazdagíthatják saját munkájukat, és elegendő bátorítást kaphatnak
arra, hogy kidolgozzák saját módszerüket is.
A MEDART partnerek közül heten hét különböző országban foglalkoznak
színjátszással, különböző környezetben, különböző nehézségekkel küzdő
emberekkel:
acta community theatre, Egyesült Királyság – veszélyeztetett fiatalokkal és
felnőttekkel
Asociación Acunagua, Kanári-szigetek, Spanyolország – női rabokkal, fiatalokkal
CSC, Szicília, Olaszország – menekültekkel, fiatalokkal, számos lehetőséget és
oktatást biztosítva nekik
Divadlo bez Domova, Szlovákia – hajléktalanokkal, szellemi és testi fogyatékosokkal,
volt elítéltekkel, és egyéb szükséget szenvedőkkel
Društvo ProSoc, Szlovénia – különböző kirekesztett és veszélyeztetett csoportokkal
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet AHA Színpada, Budapest,
Magyarország – hajléktalanokkal, volt hajléktalanokkal és veszélyeztetett
felnőttekkel
Teatr Grodzki – mozgássérült, hátrányos helyzetű és siket-néma emberekkel
Bielsko-Bialában, Lengyelországban
A nyolcadik partner – Hogeschool Rotterdam, Hollandia – a projekt fejlődéséért és
a módszertani keret kidolgozásáért volt felelős.
A résztvevők rengeteget tanultak egymástól a közös munka során; nem csupán
egymás munkájáról, hanem a visszajelzések alapján saját gyakorlatukról is többet
tudhattak meg. Ahogy a projekt fejlődött, a partnerek egymástól tanult elemeket
kezdtek el használni; gyakorlatokat, játékokat, technikákat. Közös terminológiát
is létre kellett hozniuk – vajon ’művészek’, ’segítők’, ’művészeti segítők’, ’oktatók’,
avagy ’színjátszók’ ezek a dolgozók? És hogyan határozzuk meg a ’módszertan’
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fogalmát? Ebből az ideológiai és szemantikai labirintusból gyakran nehéz volt
kitalálni, végül azonban megtérült a közös tanulásba fektetett energia.
A tapasztalatcsere kétéves folyamata rávilágított arra, hogy a résztvevőknek több
közös céljuk is van; elsősorban az az alapvető vágy, hogy jó irányban történő
változást érjenek el a veszélyeztetett és a társadalom szélére sodródott emberek
életében, valamint mind lelkesen hisznek a színház erejében, mint ezen célok
eléréséhez hatékony eszközben.
A színház voltaképpen nem más, mint történetek mesélése, és a résztvevők,
színjátszó tevékenységükön keresztül, bátorítják a veszélyeztetett embereket arra,
hogy elmeséljék saját történeteiket, vágyaikat, álmaikat fejezhessék ki, kapcsolatot
teremtsenek és kommunikáljanak a nagyobb közösséggel és megmutathassák
saját egyéniségüket és emberi értéküket.
Ezen felül, a színjátszás ezen módja szociális és interperszonális készségeket is
fejleszt; önbizalmat, együttműködést, kommunikációt, ötletek bemutatásának
módját, figyelmet, megértést, a kreativitás kibontakoztatását, a másokkal
együtt való, közös cél érdekében végzett munka módját, sikerélményt, a siker
megünneplésének módját. Ezek olyan elemi készséget, melyekre az embereknek
szüksége van az életben ahhoz, hogy kiépítsék és életben tartsák kapcsolati
hálóikat, és hogy egy munkaadó alkalmazza őket.
Végezetül, minden résztvevő partner hisz az élethosszig tanulás fontosságában. A
tanulás nem csupán a gyermekkor néhány évére korlátozódik, hanem olyasvalami,
amelyet mindenkinek egész életén keresztül gyakorolnia kell. Gyakran azonban
a hátrányos helyzetű embereknek, kik a társadalom szélén találják magukat,
nehezebb későbbi életük során tanulni; mindannyian csak azt ’tanulták meg’, hogy
az oktatási rendszer keretein belül nekik nehéz sikert elérni. Mi valamennyien, akik
részt veszünk a MedArt-ban, hisszük, hogy a nem intézményi kereteken belül való
oktatás, a színház és egyéb művészeti ágak segítségével, újra meghozhatja kedvét
a tanulástól eltávolodott embereknek. Ez egy módja annak, hogy kibontakoztassák
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és gyarapítsák bennük rejlő, ám azelőtt sosem használt energiáikat, kreativitásukat,
és mindezt a közösség szolgálatába állítsák.
Annak ellenére, hogy mindnyájunknak ugyanazok a céljai és a meggyőződései,
egészen eltérő módon kívánjuk elérni ezeket; színes, innovatív, gyakran meglepő,
új csavarral rendelkező, időnként ismerős, máskor a szükség szülte merőben
új gyakorlatokkal. A módszerek gazdagságát fedeztük fel egymásban; ennek
eredménye pedig az egymástól tanult ötletek saját munkánkban való felhasználása
lett. Megtanultuk, hogy egy bizonyos kontextusban működő gyakorlatok könnyen
átültethetők másokba is. A színház nyelve – és elsősorban a közösségi színházé
– univerzális. A módszerek gazdagsága és alkalmazhatósága az, melyet ebben az
útmutatóban meg kívánunk osztani.
Az útmutató különböző részekből áll: minden partner bemutatja saját színjátszó
csoportját és a környezetet, melyben működik, ezután pedig részletezi
munkájának és megközelítésmódjának bizonyos részeit – mely rövid betekintést
nyújt módszertanába. Ezek nem végleges módszerek, nem állítjuk, hogy ezek az
egyetlen, vagy a legjobb módjai a munkának. Úgy kell az útmutatóra tekinteni, mint
egy ’példatár’; szemléletmódok és esettanulmányok gyűjteménye. Hisszük, hogy
ezeket a gyakorlatokat, játékokat, módszereket lehetséges számtalan helyzetben
és környezetben alkalmazni, így mindenkit arra buzdítunk, hogy használja őket,
ahogy jónak látja – másolja, módosítsa, bővítse, keverje és kapcsolja össze saját
módszerével.
Őszintén reméljük, hogy ez az útmutató segíteni fog mindenkinek saját gazdag és
hatékony módszertanának kidolgozásában. Sok szerencsét az úton!
A MEDART partnerek
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MAGYAR VÖRÖSKERESZT
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET

A Magyar Vöröskereszt Budapest Fovárosi
Szervezetének AHA Színpada
Az AHA Hajléktalan Színpad 2001 őszen alakult, a Madridi úti Hajléktalan Szállón,
Budapesten, mikor a szálló egyik lakója jelentkezett a karácsonyi színdarab egyik
szerepére. A Színpad fenntartója a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi
Szervezete, központja pedig a Hajléktalan Szálló – mely nemcsak teret biztosít a
színházi munkához, hanem (intézményi kereten belül) közösséget is. A munkához
ugyanis elengedhetetlen a szociális munkások és egyéb szakmabeli segítők
folyamatos jelenléte. 2001 ősze óta a Színpad sokat gyarapodott. Elsősorban
hajléktalanokkal foglalkozik, de más társadalmi csoportokat is meg akar szólítani. A
Színpad dolgozott már együtt rendezett családi körülmények közt élő gyermekekkel
és felnőttekkel, állami gondozott gyermekekkel, és hivatásos színészekkel is. Mára
mind hazai, mind nemzetközi fórumokon elismerik a Színpad tevékenységét.
Számos fesztiválon, jótékonysági eseményen, magyar és nemzetközi pályázatokban
vett már részt. A minőségi szabadidő lehetőségének megteremtése mellett az AHA
Színpad egy interaktív művészeti kommunikációt kíván elősegíteni a hajléktalanok
és a társadalom közt. Egy olyan világ segítségével ahol művészet és segítés
összefonódik, az elmúlt 15 évben a játszók több, mint 40 százaléka sikeresen
visszailleszkedett a társadalomba A Színpad hosszútávú célja, hogy önálló szervezet
legyen, és hogy színházi technikáját elfogadják Magyarországon.
Kulcsszavak: hajléktalanok, indirekt segítési módszer, SPBOH, reintegráció
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Elméletünk
Módszertanunk alapja az indirekt segítési módszer. Ennek lényege, hogy a színházi
munkán keresztül bizonyos viselkedésminták (mint például problémamegoldás,
konfliktuskezelés, etikus és empatikus készségek) implicit módon beépülnek a
résztvevők mindennapi életébe. Emellett a színház lehetőséget nyújt arra, hogy
adjunk valamit a közönségnek. Ez különösen fontos a mi munkánk szempontjából,
hiszen elsősorban hajléktalanokkal foglalkozunk – a társadalomnak azon tagjaival,
akik általában másoktól kapnak. Mivel elengedhetetlen a játszók figyelemmel
kísérése a próbatermen kívül is (melyet a Hajléktalan Szállón rendeztünk be),
módszerünket folyamatsegítésnek, azaz folyamat-alapú és -orientált segítésnek
(SPBOH) nevezzük. Eredeti színdarabokat és azoknak írott szövegét használjuk
(40 percnél sosem hosszabbakat), így, más dráma-terápiákkal ellentétben
(szociodráma, pszichodráma), a színházi munka e fajtája hosszabb idő – sokszor
akár évek – múltán válik láthatóvá.
Az alábbi ábra módszertanunk felépítését ábrázolja. Jelen útmutatóban négy fő
módszerünket mutatjuk be (a görög templom / modern színház / felfelé mutató nyíl
négy oszlopa), mely legfőbb célunk elérésében, a hajléktalanok reintegrációjában
segít bennünket. Célunk – különböző gyakorlatok és feladatok felsorolása helyett
–, hogy lehetséges megközelítésmódokat javasoljunk a hajléktalan színjátszáshoz.
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A valahová tartozás érzése
CÉL
ALCÉL
CÉLCSOPORT
HOGYAN

csoportként való együtt gondolkodás
kooperáció (megnyílás – elfogadás), tolerancia,
empátia a közösségen belül
hajléktalanok, állami gondozott gyermekek
ahhoz, hogy a tagok egy csoportot alkossanak
és annak érdekeit és céljait mindnyájan
szem előtt tartsák, a játszók önkifejezésén,
beszéddinamikáján és értelmezésmódjain kell
dolgoznunk.

Az olvasópróba
Általában az első (vagy az első két-három) próba teremt helyet és időt ennek a
módszernek a használatára.
TÉR

Bármilyen tér, ami alkalmas közösségi munka
végzésére. A legfontosabb a barátságos légkör.
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IDŐ
RÉSZTVEVŐK SZÁMA
KELLÉK
LEÍRÁS

1-3 alkalom. kb. 2 óra/alkalom
A darabtól függ. Az optimális létszám 6-10 fő.
Ha a csoport ennél nagyobb, több alcsoportot
kell létrehozni (a jeleneteknek megfelelően).
Szöveg (mindenki számára), papír és toll a
jegyzeteléshez.
Az új darab bemutatásával kezdődik minden
– melyet a rendező hangosan olvas fel. Ezt
követően kerülnek kiosztásra a szerepek és
elkezdődhet a megbeszélés. A játszók kört
formálnak, és beszélnek a darab cselekményéről,
érzelmeikről, melyeket az keltett bennük, a
különböző személyiségekről, melyeket meg
kell majd formálniuk, valamint arról, hogy
hogyan képzelik el a színdarab megvalósítását.
A megbeszélés során figyelnek és reagálnak
egymásra.

Az előadás a rendező elképzelése alapján kerül megvalósításra, mert a rendezés nem
csapatmunka. A színdarab természete és a rendező képzelőereje határozza meg a
rendezést. Minden eltérés az eredeti elképzeléstől csakis a játszó(k) és a rendező
közti megegyezés eredménye lehet. Ugyanezt kell alkalmazni a további munka
során is. Ebben különbözik módszerünk a szocio- és pszichodrámától: van benne
lehetőség a megbeszélésre és a változtatásra, de alapvetően egy meghatározott
vonal mentén halad, melyet a játszó elfogad és követ. Tapasztalataink alapján
ebben a helyzetben a rendezőnek példát, egy követni való mintát kell mutatnia,
erős és határozott személyiséggel és művészeti tapasztalatokkal kell rendelkeznie,
és nem lehet autokrata vezető (még akkor sem, ha annak tűnhet). Ez nagyon
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fontos, másképp a darab inkoherens lesz.
Milyen eredményeket érhetünk el a módszerrel?
A feszültség feloldódott, a játszók választ kaptak kérdéseikre. A játszók felfedezik
lelkiállapotukat és képességüket arra, hogy tanuljanak, próbáljanak, eljátsszanak,
előadjanak. Ezek az első, mintegy láthatatlan lépések az önbizalom és önbecsülés
felé. A más csoportokból érkező játszók megismerésével pedig a tagok új barátokra
tesznek szert és újabb viselkedésmintákat láthatnak.
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Személyiségformálás
CÉL
ALCÉL
CÉLCSOPORT
HOGYAN

hogy az egyén megtalálja a helyét a
közösségben (és végül a társadalomban)
hogy új érzelmeket, elfogadást és különböző
viselkedésmintákat próbáljon ki, tapasztaljon
meg
hajléktalanok
a szerep lehetséges megformálásaival való
kísérletezés által

A rendelkezo próba
TÉR

próbaterem

55

IDŐ

2 óra/alkalom
Mi nem tudunk rendszeresen próbálni (tehát
minden héten ugyanabban az időpontban), mert
alkalmazkodnunk kell játszóink napirendjéhez. Ez
viszonylag egyszerű, hiszen játszóink többsége
a szállón lakik. Azt is szem előtt kell tartanunk,
hogy a játszó nem veszítheti el az állását a próba
miatt, így igyekszünk olyan időpontokat találni,
melyek a csoport minden tagjának megfelelnek.
Kellenek prioritások: munka – jövedelem –
közösség – színjátszás.
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RÉSZTVEVŐK SZÁMA
KELLÉKEK

10-12
Az írott szövegre nincs már szükség. A kellékekre
azonban, ahogy a darab fejlődik, egyre nagyobb
szükség lesz. A kellékek használata a tanulási
folyamat része, mely segít összpontosítani a
figyelmet és kifejezőbbé válni. Különösen azok
számára hasznos a kellékekkel való játék, akik
alapvetően kevés viselkedésmintát alkalmaznak.
A játszó „elrejtőzhet” a kellékek mögé, érzelmeket
fejezhet ki velük (az okarina például lehet a
halál, a játékbaba pedig a születés jelképe).

LEÍRÁS

A rendező folyamatos segítségével a játszó lassan
megalkotja a (fiktív, színpadi) személyiségét mind
gondolatban, mind fizikailag. A munka során a
rendező és a játszó is beszél, reflektál a saját és
a másik játékára és kérdez (Milyen egy ilyenfajta
ember? Hogy viselkedik? Hogyan mozog?). A
többi játszó szintén figyel a játékra, hozzászól,
reflektál a másik munkájára, javaslatot tesz (a
játszók felváltva dolgoznak). A beszélgetés és
az azonnali reflexió segít a játszónak a szerep
kidolgozásában és a finomságok észrevételében.
Mikor több játszó szerepel egy jelenetben, az
előadásmód változhat az egymás játékára való
válaszreakciók miatt.
Fontos, hogy a rendező kézben, szigorú keretek
közt tartsa a darabot, ne engedje azt elúszni.
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Milyen eredményeket érhetünk el a módszerrel?
Ebben a szakaszban a játszók problémamegoldó-készsége fejlődik leginkább. A
szerepek, melyeket eljátszanak, implicit módon megváltoztathatják különböző
viselkedésmódokhoz való hozzáállásukat. Egy pozitív karakter jellemvonásai
beépülhetnek a játszó saját személyiségébe, míg egy negatív karakter felhívja a
figyelmét olyan viselkedésmódokra, melyek kerülendők.
Emellett egy bizalmon alapuló interakció is kialakul a játszók között, mely apránként
mindennapi életükben is megjelenik. Továbbá, ahogy egyre érdeklődőbbek lesznek
a színjátszás iránt, más jellegű közösségi munkában is aktívabbak lesznek (segítenek
egymásnak a szövegtanulásban, a díszletek elkészítésében és javításában), és
elkezdenek felelősséget érezni egymásért (gondozzák beteg játszó-társukat).
Milyen lehetséges kockázatokkal kell számolnunk?
1. A
játszónak
lehetnek
korábbi
rossz
tapasztalatai,
feladhatja, mérges lehet, vagy túl érzelgős.
Lehetséges megoldás: A szociális munkás közbeléphet, de legjobb, ha
hagyjuk a játszók feldolgozni az érzelmeit, és a próba után (beszélgetéssel,
érzelmi támogatással) segítünk neki.
2. Az elmúlt évek során szerzett tapasztalataink szerint a játszók mentális
és tanulási képességei jelentősen eltérhetnek. Jobb képességű
játszók sokkal hamarabb megtanulhatják a darabot (és a többiek
szerepét is), míg a gyengébb képességűeknek több nehézséggel kell
megküzdeniük. Ez feszültség forrása lehet a csoportban.
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Lehetséges megoldás: A szociális munkás folyamatos jelenlétében a
rendezőnek egyértelművé kell tennie, hogy a színjátszás közösségi tevékenység,
ahol minden színésznek szerepe van, és nem az egyéni teljesítmény, hanem a
közös produkció a legfontosabb – ahol pedig mindenki egyformán fontos.
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Hídépítés
CÉL
ALCÉL
CÉLCSOPORT

HOGYAN

különböző társadalmi csoportok egymáshoz
való közelítése – a színpadon és a valóságban
(re)integráció, elfogadás, tolerancia
különböző
társadalmi
csoportok,
pl.:
hajléktalanok-hivatásos
színészek;
hajléktalanok-állami gondozott gyermekek;
hajléktalanok-rendezett körülmények között
élők
egy közös produkció létrehozása által

A fopróba
TÉR

a kulisszák mögötti tér a színpad és a színpad
ahol az előadás lesz
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IDŐ
RÉSZTVEVŐK SZÁMA

KELLÉKEK

2-4 óra
mindenki, aki részt vesz a produkcióban. Ekkor
a színjátszó csoport ideiglenesen nagyobbá
válik, mivel egy különleges önkéntes csapat
segédkezik az előadás lebonyolításában
(díszleteket előkészítő emberek, hang- és
fénytechnikusok,
fuvarozók).

Érdekes megfigyelni a játszó és a „segítő” közti
kapcsolatot: hierarchia nélküli együttműködés.
Minden kelléknek, ami az előadáshoz szükséges
(jelmezek, fények, hangok) jelen kell lennie,
mivel ez az a pillanat, mikor mind megtalálják a
végleges helyüket és a játszók már gyakorlottan
bánnak velük.

61

LEÍRÁS

Akár van, akár nincs lehetőség a színpadon
próbálni közvetlenül az előadás előtt, a rendezőnek
tájékoztatnia kell a játszókat mindenről, ami
rájuk vár, hogy elkerüljön minden kellemetlen
meglepetést. Ugyanilyen fontos lehetőséget
biztosítani arra, hogy a játszók elmondhassák az
ötleteiket, és a csoportként megbeszélhessék és
megoldhassák a problémákat. Mivel a rendező
az egész előadásért felel, a játszók még jobban
odafigyelnek és számítanak egymásra.
Ez nagyon fontos eleme a próbafolyamatnak,
mert a játszó ekkor találkozik először a
közönséggel – még akkor is, ha csak pár
emberrel (más hajléktalanok, akik a szállón
laknak, barátok, család). Ezek a találkozások
segítenek a lámpaláz leküzdésében. Ezen felül,
a főpróba végén ez a néhány néző elmondhatja
saját véleményét a darabról, így egy különleges
dialógus alakulhat ki a játszó és a közönség
közt.
Ez az a szakasz, mikor minden láthatóvá válik,
amit a rendelkező próbán elsajátítottak a
játszók.

Milyen eredményeket érhetünk el a módszerrel?
A játszóban kialakul a tisztelet saját munkája iránt, és elkezd felelősséget vállalni
saját alkotásáért.
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A hajléktalanok gyakran azt tapasztalják, hogy munkájukat vagy alkotásukat
lebecsülik. A rendszeres kudarcélmény miatt hajlamosak saját munkájukat
értéktelennek tartani. Ám annak köszönhetően, hogy a csoportnak közös érdekei
vannak, a közös munka során a tagok közös értékrendet is kialakítanak. Ez azt
jelenti, hogy az általuk létrehozott produkció értékessé válik, az övék lesz: vigyáznak
rá. Az egész csoport produkciójára való odafigyelés miatt a játszó egyszerre lesz
védelmező és a védelmezett.
A főpróba alatt a játszó többé már nem egy „megírt szerep”, vagy egy kísérletező
amatőr, hanem egy érett személyiség. Az eljátszott alak személyiségjegyei
észrevétlenül átszivárognak a játszó saját személyiségébe.
Milyen lehetséges kockázatokkal kell számolnunk?
1. Türelmetlenség és lámpaláz az előadás miatt. Ez hatással lehet a játszó
hétköznapjaira, de gondot okozhat a színpadon is. Egy lámpaláz által
okozott stresszhelyzetben a játszó leblokkolhat. Ez nem csak szóhibákban
vagy rossz mozdulatokban nyilvánulhat meg, hanem elzárkózásban,
rugalmatlanságban, melyben a játszó képtelen kommunikálni.
Lehetséges megoldás: A próbák alatt sok olyan technikát, gyakorlatot kell
alkalmazni (bizalomjátékok, súgás, stb.), melyeket ilyenkor is lehet használni:
minden játszónak tudnia kell, hogy támaszkodhat a „játszó-társaira”. Ez is a
játszók közti bizalom kialakításának egyik módja.
2. Ahogy közeleg az előadás, a játszók egyre idegesebbek és türelmetlenek
lesznek. Ez egyrészről, az előadás miatt van, másrészről pedig a megfelelési
vágytól. Ez konfliktust eredményezhet a csoporton belül.
Lehetséges megoldás: Egyéni és közös beszélgetések segítenek ezen
konfliktusok megoldásában. Biztosítanunk kell a játszót arról, hogy értéket
teremt, és hogy az előadás nem verseny, minden játszónak ugyanaz a célja.
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El kell kerülnünk a csoporton belüli kisebb csoportok létrejöttét, mert ezek az egész
előadás végét jelenthetik.
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Szociális érzékenyítés
CÉL
ALCÉL
CÉLCSOPORT
HOGYAN

a
társadalom
hajléktalan
léthez
való
látásmódjának
és
hozzáállásának
megváltoztatása
előadások
segítségével
a
társadalom
többségében
kialakult
sztereotípiák
megváltoztatása
a nagyobb közösség
váratlan és valódi képet nyújtani (előadás
formájában) a hajléktalanokról

Az eloadás és utóélete: A taps
TÉR
IDŐ
RÉSZTVEVŐK SZÁMA
KELLÉK

bárhol
(tanterem,
nagyterem,
szabadtéri
színpad,
etc.)
2,5 óra
6-30
az előadáshoz szükséges kellékek
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színház,

LEÍRÁS

Módszertanunk
legösszetettebb
részéhez
érkeztünk. Az előadás minden egyes esetben
KIHÍVÁS: az egyéni teljesítmény nyilvánossá
tétele. A legnagyobb kihívás azonban a
közönség és a játszó közti kapcsolat kialakítása
– a hivatásos színészeknek éppúgy, mint a
hajléktalan játszóknak. A közönség az, aki
visszajelzést ad arról, hogy jó, vagy rossz-e
a játék. Ha a visszajelzés pozitív, a játszó
elérte célját: a sikert. A játszó bére a taps.
A sikeres játék hatásai változók: művészi
vágyakat elégíthet ki, szükségletté válhat, vagy
egyszerűen csak „szerelem” lesz.

Fontos a közönséget tájékoztatni arról, hogy kit és mit fognak látni. Ez történhet az
előadás előtt, közben vagy a végén (a legutóbbi előnye az, hogy előítéletek nélkül
nézik végig az előadást). A közönséget több módon be is vonhatjuk a játékba
elhelyezésüktől függően. A közönség:
• ülhet és távolról nézheti az előadást
• a színpadon foglalhat helyet, a játszókhoz egészen közel
• interaktívan részt vehet (kérdés-válasz)
• bevonódhat a játékba
Számos lehetősége van tehát a nézőknek visszajelzést adni. Ha ülnek és
figyelnek, a taps lehet véleményük kifejezésének eszköze, mely erő és energia
forrása a játszónak. Ha a néző aktívan vesz részt az előadásban, improvizálhat,
megváltoztathatja a történetet (Fórum Színház), részévé válhat a darabnak.
Ezekben az esetekben különleges, bizalom alapú kapcsolat alakul ki játszó és néző
között mindkét fél részéről.
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Az előadás azonban nem ér véget a tapssal. Pozitív élmények sora vár még a
játszóra: új barátságokat köt és személyes elismerésben részesül, mely pozitív
hatással van a játszó személyiségére.
Ha tehetjük, hagyjuk a játszókat élvezni ezt a pillanatot, ne zaklassuk őket olyan
dolgokkal, mint a pakolás.
Milyen eredményeket érhetünk el a módszerrel?
A közönség nézőpontja a következőkről változik meg:
• hajléktalan sztereotípiák
• a hajléktalanok teljesítményei
• hogyan értelmezi a társadalom a hajléktalanságot (ez enyhítheti a különböző
társadalmi csoportok közt húzódó feszültségeket)
• előítéletek a hajléktalanságról
A játszóban a következők változnak meg:
• fontosnak érzi magát
• értékeli az általa létrehozott produkciót
• olyan embernek látja magát, aki képes adni a társadalomnak (pedig ez általában
fordítva történik)
• erősödik az önbizalma
Az előadás súlya alatt a játszók sokkal intenzívebben összpontosítanak. Az előadás
során képesek figyelni magukra és környezetükre is. Megbízható emberek lesznek
társaik szemében, míg a társadalom adakozó tagjaivá is válnak – az „adomány”
pedig maga a játék. Ennek a hatalmas egyéni teljesítménynek a sikere még
mérhető is:
Rögtön: a taps által
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Később: a változó személyiségjegyek figyelésével:
• pozitív gondolkodás
• problémamegoldó készségek fejlődése
• társas kapcsolatok kiterjedése
• a konfliktuskezelés fejlődése
• a szabadidő hatékony felhasználása
• lelkes csapatmunka
• erősebb felelősségérzet
• a saját munka iránti tisztelet
• a művészet iránti alázat
Összességében, ideális esetben a játszó olyan célokat ért el, melyek később – ha
nem azonnal, akár évekkel később is – hasznára válnak.
Milyen lehetséges kockázatokkal kell számolnunk?
1. A közönség érdektelensége: nagyon rossz hatással lehet a játszóra. A színdarab
rögzített menete nem teszi lehetővé a konfliktus azonnali megoldását.
Lehetséges megoldás: Ha van rá lehetőségünk, bemutathatjuk a csoportot
a közönségnek pár szóban. Minden részletnek örülni fognak.
2. A siker megemésztése kemény munka. Időnként a játszó nem tudja
saját sikerét megfelelően feldolgozni: elszigetelődhet a közösség többi
tagjától, felsőbbrendűnek érezheti magát. Ez nagyon veszélyes lehet,
befolyásolhatja a játék minőségét.				
Lehetséges megoldás: Minden esetben egyéni beszélgetésekkel kell
kezdenünk a probléma megoldását, mert az érinthet más játszókat is.
Beszélnünk kell az egyéni siker fontosságáról, de hangsúlyoznunk kell, hogy
az előadás egy közös produkció, és a csoport minden tagja ugyanolyan fontos,
mindegy, hogy milyen és mennyi szerepe van. Egy ilyen beszélgetést követően
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bevonható az egész csoport is. Egy jól működő csoport jól tudja kezelni az
effajta helyzeteket, de a csoport vezetőjének a jelenléte elengedhetetlen.
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Összegzés
A MEDART módszertanok bemutatásának összegzéseként hasznos visszatekintenünk
azokra a célkitűzésekre, amiket a partnerek együttműködésük kezdetén jelöltek ki
maguk számára. A legfontosabb cél már dióhéjban szerepel a projekt címében –
Színjátszásban gyökerező tanítási módszerek hátrányos helyzetű felnőttek számára
[Methods of Education for Disadvantaged Adults Rooted in Theatre]. A két éven
át, nyolc különböző országban zajló tevékenységeink rávilágítottak arra, hogy ezen
szavak mindegyike különös módszertani jelentőséggel bír, mely elengedhetetlen
része ennek a kézikönyvnek. A következő példák azt mutatják, hogy a résztvevők
hogyan értelmezték és hogyan osztották meg tanítási módszerüket, a hátrányos
helyzetű felnőttek támogatását, valamint a színházművészet használatát
munkájukban.

Tanítás
A tanításnak számos meghatározása létezik, ám a legnépszerűbb megközelítésmódja
még mindig az intézményi keretek között zajló tanulással való összekapcsolása,
annak ellenére, hogy az iskolai oktatás csak egy kis szelete a nevelés-tanulás
folyamatának, és a többi „szelet” is éppoly fontos. A MEDART projekt tekintetében
a legpontosabb meghatározást Mark K. Smith, londoni kutató és a nem-formális
oktatást népszerűsítő szakember fogalmazta meg: „A tanítás-tanulás önmagunk
bölcs, reményteli és tiszteletre méltó művelése, mely abban a hitben gyökerezik,
hogy mindannyian esélyt kaphatunk arra, hogy megosszunk dolgokat másokkal”
(http://infed.org/mobi/what-is-education-a-definition-and-discussion/
[saját
fordításunk]).
A fenti meghatározás két elemére – „művelés” és „megosztás” – minden oktató
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különös figyelmet fordított a műhelymunkák során tapasztalatainak bemutatásakor.
Mindannyian meg vagyunk győződve arról, hogy a biztonságos és barátságos
környezet megteremtése kulcsfontosságú, és alapvető feltétele annak, hogy a
tanulók szembenézzenek a tanulás kihívásaival. Az előző fejezetekből számtalan
különböző ötletet találunk arra, hogyan motiváljuk a felnőtteket arra, hogy
folytassák a tanulást és önmaguk fejlesztését. Bemelegítő játékok, mozdulatokkal
egybekötött gyakorlatok, csoportfeladatok és szertartások kerültek bemutatásra,
mert kifejezetten alkalmas módszerek arra, hogy a felnőtt tanulóknak felkeltse
érdeklődését, és elszántságot, elköteleződést váltson ki belőlük. Ezekben a
tevékenységekben nem csupán az elme, hanem a test is részt vesz, és szerepet
játszik az érzelmi és lelki kogníció. Ennek köszönhetően a tanulás és az új készségek
elsajátítása alkotói kalanddá válik egy közösségi élménybe ágyazva.
Ami pedig a megosztást illeti, a MEDART módszertan kooperatív tevékenységek
egész tárházát mutatja be, mely segít a tanulóknak abban, hogy szabadon fejezzék ki
önmagukat, felfedjék valódi énjüket, megosszák élettapasztalataikat, képességeiket
és tudásukat. A partnerek által bemutatott különböző történetmesélő technikák és
improvizációs gyakorlatok kiváló példák a megosztásra és a tapasztalatcserére,
hiszen segítségükkel mindenkinek lehetősége nyílik az alkotói folyamathoz való
hozzájárulásra.

Hátrányos helyzetű felnőttek
A hátrányos helyzet annyit jelent, hogy valaki különös nehézségekkel küzd mindennapi
életében. Mivel minden hátrányos helyzetű embernek más és más korlátokkal és
akadályokkal kell megbirkóznia, nagyon fontos, hogy mindenkit azzal segítsünk,
amire neki szüksége van. Ezért tartja minden partner elengedhetetlennek, hogy
színházi érdeklődését és szenvedélyét folyamatosan csoportjának szükségleteihez
és határaihoz igazítsa. Ezért különösen érdekesek a MEDART partnerek egyedi
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megoldásai, melyeket érdemes megfontolni.
Figyelembe véve a folyamatos változást, a tagok gyakori cserélődését csoportjukon
belül (hajléktalanok, mozgássérültek), a Divado bez Domova úgy építi fel
előadásait, hogy egy, vagy több játszó hiánya ne tegye tönkre a teljes produkciót
(„Puha ízületek” [„Soft joints”]megközelítés). Az Asociación Acunagua arról számol
be, hogyan kellett megváltoztatniuk eredeti ötletüket, és a rabokkal színházi
produkció helyett kézműves munkába fogniuk („Pólókészítés” [T-shirt making”]).
Azért döntöttek így, mert a rabok nem kívántak közönség előtt szerepelni, és ezt
tiszteletben kellett tartani. A művészeti tevékenység célja azonban továbbra is
az maradt, hogy a rabok esélyt kapjanak a külvilággal való kommunikációra. A
harmadik példa egy sikeres tanulási kísérlet, melyet a Teatr Grodzki vitt véghez
egy siket-néma emberekből és mozgássérültekből álló csoporttal. A csoport tagjait
arra kérték, hogy gyerekek és fiatalok számára tartsanak foglalkozásokat, a
színházi munka így messze túlszárnyalta az eredeti elképzeléseket („Műhelymunka
résztvevők műhelymunka vezetőkké válnak” [„Workshop participants become
workshop leaders”]).
Mindhárom esetben a javasolt módszerek és szemléletmódok azt bizonyítják, hogy
érdemes bátornak és rugalmasnak lenni, és ha kell, elszakadni az eredeti ötletektől,
de mindig figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű tanulók korlátait és rejtett
képességeit.

Színházi gyökerek
Ez a fogalom számtalan olyan különböző kreatív módszerre hívta fel figyelmünket,
mely a színjátszásból ered. Kézikönyvünkben hagyományos színjátszással, más
színpadi megoldásokkal és változatos, színjátszáshoz kapcsolódó megközelítésekkel
foglalkozunk. Azt is bemutattuk, hogyan segíthet hátrányos helyzetű tanulóknak a
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színjátszás a kreativitás fejlesztésének, a jóllét elérésének és az önfejlesztésnek
nem színházi eszközeit felfedezni.
A MEDART azt is alátámasztja, hogy nincs egy, univerzális módszertana a
színjátszás használatának a felnőttek tanításában és a hátrányos helyzetűekkel
való munkában. A művészeti munkának minden fajtája egyformán hatékonynak
bizonyult, ha a szükségletekhez és a körülményekhez kellően igazították. Úgy
tűnhet tehát, hogy a szövegalapú színjátszás, melyhez színészi készségekre van
szükség, sok hátrányos helyzetű tanulócsoport számára elérhetetlen, hiszen gondot
okoz nekik a szövegtanulás és a közönség előtt való beszéd és játék. Rácáfol erre
azonban az AHA Színpad példája, akik hosszú évek óta hajléktalanokkal adnak
elő színdarabokat. Ez a módszer is működik bizonyos feltételek megléte esetén
(„folyamat-alapú és –orientált segítés” [SPBOH]). Ezzel szemben az acta játékosan,
a közösség együttes erőfeszítésével, a semmiből hozza létre a történetet, majd az
előadást, melyhez mindenki hozzájárulhat („Julie történet” [„Julie story”]).
Ez a módszer tökéletes arra, hogy felnőtt tanulókat bevonjon a színház világába.
Ám további módszerek is gazdagítják a MEDART módszertant , egyebek közt a
CSC-nak köszönhetően, akik sikeresen alkalmazzák a drámaterápia eszközeit
mítoszok és azok jelentésének értelmezésén keresztül, miközben improvizálnak és
különböző szerepeket játszanak. A Drustvo ProSoc pedig a nonverbális, pusztán
mozgáson, táncon és irányított meditáción alapuló színházi kifejezésmódot
alkalmazza („ActEmo”, „Kreatív mozgás” [„Creative movement”]).
A MEDART módszertant alkotó szemléletmódok sokszínűsége mutatja, milyen sokféle
jelentéssel bír a színház a felnőttek tanításában. Bohócművészet, bábművészet,
szimbólumokkal való munka, Shakespeare színpadra állítása, hangszereken való
játék, a kávészünet megünneplése mind olyan formái a színjátszásnak, melyek
„jogosultak” arra, hogy hátrányos helyzetű felnőtt tanulókat támogassanak.
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Nemzetközi együttműködés
A kézikönyv utolsó fejezetének végén még egyszer meg kell említenünk, hogy a
MEDART projekt legfőképpen a közös munka miatt értékes. Az ERASMUS+ Strategic
Partnerships Program szabályainak értelmében, a közös munka lehetősége segíti
az oktatókat abban, hogy a tanulóikkal való munka során felkészültebbek legyenek
és innovatív gyakorlatokat osszanak meg egymással. A MEDART-nak keretében
ilyen tapasztalatcserére került sor, melynek tetőpontja a spanyol partnerek
által, Lanzarotén szervezett egyhetes műhelymunka volt (2016 júliusában). Ezt
követően, a MEDART Nemzetközi Konferencián, Szlovákiában, Pozsonyban (2016
novemberében) kiváló alkalom nyílt reflektálni a projekt módszertani eredményeire,
és megosztani azokat más oktatókkal és művészekkel.
Érdemes a projekt oktatóitól idéznünk, hogy láttassuk a projekt kézzelfogható
hasznát, és azt, hogy mit kaptak a résztvevők a módszerek és a szemléletek cseréje
során.
Szeretném kiemelni, hogy láthatóan és érezhetően különbözőek voltak a
műhelymunkák. A különböző stílusok lehetővé tették számomra, mint résztvevő
számára, hogy különböző módon kapcsolódjak be a munkába – külső szemlélőként,
aktív résztvevőként, főszereplőként, vagy egyszerűen csak a „történés” {„happening”]
közepette cselekvésre késztetett és inspirált személyként.
A partnerek a mi műhelymunkánkra adott visszajelzései és reflexiói segítettek
bennünket abban, hogy megnevezzük saját, rendszeres munkánknak azon elemeit
és oldalait (pl.: felfedezés, élvezet, bizalomépítés), melyek jelen voltak a módszereink
bemutatásának folyamán is. Ezek arra késztetnek, hogy többet gondolkodjunk a
módszerekről, melyeket használunk, de még sosem írtunk le mint „módszerek”-et.
Patrik Krebs, Divadlo bez Domova
A más szakemberek műhelymunkáin való részvétel ráébresztett bennünket arra,
hogy nem kifejezetten spirituális, sokkal inkább pragmatikus és gyakorlati az
acta megközelítésmódja. Ahogy azt figyeltük, mennyire az emberi testen és a
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mozgáson alapul néhány módszertan, megkérdőjeleztük saját, kevésbé fizikai
szemléletmódunkat, mely sokkal inkább tervezésen alapul, és szóbeli improvizációt,
megszemélyesítést, mesemondást és dialógust használ.
Megvizsgáltuk, miért van ez így, és arra jutottunk, hogy megközelítésmódunkat
befolyásolta és alakította a csoportjaink tagjairól való tudásunk. Az acta gyakran
dolgozik olyan emberekkel, akik úgy érzik, a színház nem nekik való; ezért olyan
módszert kell választanunk, melyben biztonságban és kényelemben érzik magukat.
Ezért gondoljuk úgy, hogy egy olyan módszer, melyben a test és a mozgás nagyobb
szerepet kap, elbátortalanítaná és visszatartaná a résztvevőket.
Ingrid Jones és Rosalie Pordes, acta
Rögtön a Lanzarote-i műhelymunka után sort kerítettünk arra, hogy alkalmazzuk
az acta által bemutatott „Julie történet” [„Julie story”] gyakorlatot a felnőtt, amatőr
színjátszókból álló csoportunk történetmesélő foglalkozásán. A foglalkozás célja
az volt, hogy arra biztassa a résztvevőket, hogy nyíltan kifejezzék önmagukat és
bepillantást nyújtsanak élményeikbe.
Más művészeti technikákat használtunk arra, hogy segítsük a színjátszókat személyes
történeteik másokkal való megosztásában. Ahhoz, hogy részletesebben megismerjük
és felépítsük a kiválasztott történeteket, sikeresen alkalmaztuk a csoportunkhoz
igazított „Julie történet” technikáját. Segített színjátszó csoportunknak megalkotni
az először 2017 júniusában bemutatott bábelőadás cselekményét.
Maria Schejbal, Teatr Grodzki
A műhelymunka rávilágított arra, partnereink milyen sokféle megközelítésmódot
használnak napi rendszerességgel különböző célcsoportokkal. Ez volt számunkra
a Lanzarote-i műhelymunka legfontosabb tanulsága. A MEDART projekt minden
partner számára lehetőséget teremtett arra, hogy megvizsgálja saját módszertanát
és összehasonlítsa azt másokéval. Mi elsősorban bevándorlókkal foglalkozunk. Így
a különböző célcsoportokkal való munka különböző módszereivel találkoztunk. A
képzés mind érzelmi, mind személyes szempontból kihívás volt.
A műhelymunka hangsúlyozta a veszélyeztetett csoportokkal való személyes munka
és a saját érzelmek a munka során való távoltartásának nehézségeit. Fontos, hogy
egyensúlyban tartsuk saját érzelmeinket és önuralmat gyakoroljunk, mikor másokkal
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dolgozunk, ha jó szakemberek szeretnénk lenni. A számos, bemutatásra került
módszer a Lanzarote-i műhelymunkán segíteni fog bevándorlókkal való munkánkban,
mivel több gyakorlatot is fogunk tudni használni ezzel a célcsoporttal is.
Dario Ferrante, CSC
Felfedeztük azt, milyen hatással van saját érzelmeink kivetítése a játszóra és
másokra egyaránt. Mit jelent tükröt tartani másoknak. Milyen fontos megérinteni és
megérintve lenni: hogyan emlékeznek az ujjaink partnerünk arcára, hogyan tehetjük
mi, mint szobrászok a szépet még szebbé. Milyen fontosak a szertartások – bármilyen
egyszerűnek is tűnnek. Élveztük, ahogy a szertartásosan, közösen elfogyasztott
kávé napról napra erősebbé formálta a közösségünket. Újra és újra visszatértünk a
kérdéshez: „ki vagyok én, hogy látom önmagam, hogyan lát a környezetem engem?”
Lehetőséget kaptunk arra, hogy habozás nélkül kártyát húzhassunk, azt mondván:
nézd, ez vagyok én. Sosem egyedül.
Ezután lehunyt szemmel meséket hallgattunk, élveztük selymes hangzását, időnként
vad rohamát, és az igazságáról elmélkedtünk. Átéltük milyen egy kör tagjának lenni,
és azt is, milyen kirekesztve lenni. Nagy kihívás volt megnyílni másoknak, még akkor
is, ha jól ismerem őket. Mi a csapat? Mi a csoport? Hol vagyok én benne? Képes
vagyok-e a kincseimmel elérni azt, amit a csoportom kíván tőlem? A rendszeres
találkozások rendkívül erős hatást gyakorolnak a szükséget szenvedő emberekre.
Füsti-Molnár Sándor, AHA
Nekünk, szigetlakóknak, nagy ajándék, hogy sok alkalmunk nyílt arra, hogy adjunk,
tanuljunk, befogadjunk és cseréljünk. A MEDART projekt gazdagította és erősítette
társadalmunkat és közösségünket.
Mi volt életünk projektjének legnagyobb eredménye? A MEDART projekt arról
szól, hogy nevet adunk a munkánknak, láthatóvá és még hatékonyabbá tesszük
tevékenységünket, újra meggyőződünk munkánk helyességéről és arról, hogy jó
irányba tart. Igen, nagyon fontos volt a MEDART projekt két éve, esélyt kaptunk
arra, hogy megálljunk és megfigyeljük a munkánkat, megvitathassuk azt más
művészeti és szociális szakemberekkel. A MEDART projekt tiszta képet adott a közös
erőről, amit a partnerekkel létrehoztunk, hála a profizmusnak, az elhivatottságnak és
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mindannyiunk közös akaratának.
A MEDART projekt megerősített bennünket abban, hogy bármilyen különbözőek is
háttereink, vagy munkakörülményeink, erősek vagyunk és összeköt bennünket a
közös cél – hogy a lehető legjobban végezzük a munkánkat, és mindig, amikor csak
lehet- MEGOSSZUNK.
Magdaléna Komárová, Acunagua Asociacon

Hiszem, hogy a kézikönyv legfőbb értéke a módszerek különbözősége.
Csak néhány helyen bukkanunk hasonlóságokra. Mindenki, aki érdekel ez a
fajta munka, találni fog valami hasznosat. A klasszikus drámaelőadásoktól
a mozdulati improvizációig. Ritmust, mesemondást, hangszereket és egyéb
tárgyakat, vagy bábokat használva egy új dimenzió nyílik meg. A leírt
módszerek lehetővé teszik a szöveg megírását, és, ha szükséges, csoporton,
vagy egyénen belüli konfliktusok megoldását is. Minden módszer közös
nevezője a kísérletezés és a felfedezés, hogy mindenki, aki részt vesz bennük
(a veszélyeztetettebbek is) hasznos és értékes tapasztalatokkal gazdagítsa
őket.
Domen Rakovec, Drustvo ProSoc

Minden fenti idézet egyértelműen azt mutatja, hogy az ötletek és tapasztalatok cseréje

a felnőttképzésben dolgozó szakemberek közt valóban szükséges és óriási hatással van
mindennapi munkájuk minőségére. Ez a kézikönyv egész egyszerűen még egy módja
annak, hogy megosszuk azokat a módszereket, melyekkel hátrányos helyzetű felnőtteket
segítünk a színjátszás és egyéb társművészetek eszközeivel.
A MEDART partnerek
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