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ÚVOD
Projekt MEDART bol vytvorený Divadlom bez domova (ďalej aj DBD) v roku 2015 a 
vychádzal z túžby organizácie preskúmať a otestovať svoje skúsenosti, zastaviť sa, obzrieť 
sa späť a opísať svoju vlastnú prácu z odstupu. Divadelnému tímu sa zdalo, že je omnoho 
jednoduchšie svoju divadelnú prácu realizovať, ako ju vysvetľovať. Cítil však aj potrebu 
podeliť sa o svoje skúsenosti a súčasne sa učiť od iných organizácií, ktoré pracujú v rovnakej 
oblasti a s rovnakými cieľmi – používať divadlo ako prostriedok na zapojenie sociálne 
znevýhodnených dospelých s cieľom zvýšiť ich osobné a sociálne zručnosti a zlepšiť ich 
šance na získanie zamestanania.

DBD kontaktovalo viacero partnerských organizácií z celej Európy, ktoré takisto pracujú 
s týmto cieľom a používajú divadlo ako nástroj na dosiahnutie pozitívnych zmien u 
zraniteľných ľudí, pričom využívajú širokú škálu rôznych metód a prístupov. Projekt 
MEDART bol skoncipovaný tak, aby vytvoril priestor, kde sa môžu jednotlivé organizácie 
rozvíjať v rámci svojho národného kontextu a následne spolupracovať, s cieľom vymieňať 
si skúsenosti a navzájom sa od seba učiť.

Projekt MEDART pozostával aj zo série stretnutí v krajinách projektových partnerov a z 
týždennej výmeny praktických skúseností medzi pracovníkmi všetkých partnerských 
organizácií. Počas tohto týždňa sa podelili o svoje „metodiky“ – praktické skúsenosti, ale aj 
hry, cvičenia a prístupy, ktoré vychádzajú z aktuálnej práce každej partnerskej organizácie 
so skupinami, ktorým sa venujú. Projektové stretnutia sa konali v Poľsku, Slovinsku, na 
Slovensku, talianskej Sicílii a týždňový workshop sa uskutočnil na španielskom Lanzarote. 

Tieto výmeny a prebiehajúci dialóg boli základom pre vytvorenie on-line „metodologickej 
príručky“, ktorá zhromaždila tieto rôzne prístupy a postupy s cieľom šíriť naše spoločné 
vzdelávanie v celej Európe – medzi komunitnými divadelnými organizáciami, učiteľmi, 
vzdelávateľmi, trénermi, dramaterapeutmi, sociálnymi pracovníkmi, študentmi, školami, 
univerzitami, relevantnými inštitúciami či mimovládnymi organizáciami. 
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Hlavným cieľom príručky je pomôcť rozvíjať a rozširovať kompetencie vzdelávateľov 
pôsobiacich v oblasti práce so znevýhodnenými a zraniteľnými skupinami dospelých. 
Zámerom je, aby vzdelávatelia prostredníctvom rozvoja týchto zručností a schopností 
dokázali vo svojej vlastnej práci uplatniť nové a účinné myšlienky, stratégie a postupy a 
aby boli motivovaní k tvorbe vlastných postupov a metód.

Sedem partnerských organizácií projektu MEDART tvorí divadlo v rôznych krajinách a 
kontextoch, zameriavajúc svoju prácu na ľudí so širokým spektrom znevýhodnení:

acta community theatre, Spojené kráľovstvo – venuje sa práci so zraniteľnými mladými a 
dospelými ľuďmi
Asociación Acunagua, Kanárske ostrovy, Španielsko – venuje sa práci so ženami vo výkone 
trestu odňatia slobody a s mladými ľuďmi
CSC, Sicília, Taliansko – ponúka množstvo príležitostí a vzdelávanie utečencom a mladým 
ľuďom
Divadlo bez domova, Slovensko – venuje sa práci s ľuďmi bez domova, ľuďmi s telesným 
znevýhodnením, ľuďmi so psychiatrickou diagnózou, bývalými väzňami a inými ľuďmi v 
núdzi
Društvo ProSoc, Slovinsko – venuje sa divadelnej práci s rôznymi vylúčenými a zraniteľnými 
skupinami
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet AHA Színpada, Maďarsko – venuje sa 
divadelnej práci s ľuďmi bez domova, bývalými ľuďmi bez domova a zranitelnými dospelými 
v Budapešti
Teatr Grodzki, Poľsko – venuje sa divadelnej práci s ľuďmi s postihnutím, s nepočujúcimi a 
znevýhodnenými ľuďmi v Bielsko-Biała

Ôsmy partner – Hogeschool Rotterdam, Holandsko – bol zodpovedný za reflexiu metód, 
hodnotenie projektu a vytvorenie formálneho rámca metodologickej príručky.

Partnerské organizácie sa výrazne obohatili a mnohé zistili najmä vďaka spoločnej práci – 
nielen informácie o práci iných, ale prostredníctvom vzájomnej spätnej väzby aj o svojej 
vlastnej práci. Ako sa projekt vyvíjal, jednotlivé organizácie začali aplikovať konkrétne 
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postupy ďalších partnerov – cvičenia, hry, techniky. Partneri tiež prešli výzvou nájsť spoločnú 
terminológiu – sú naši pracovníci „umelcami“, „facilitátormi“, „umeleckými facilitátormi“, 
„trénermi“, „divadelnými praktikmi“? A ako jednoznačne definovať „metodológiu“? 
Prepracovať sa týmto ideologickým a sémantickým labyrintom bolo často náročné, ale z 
pohľadu nášho vzájomného učenia sa to nakoniec prinieslo cenné ovocie. 

Dvojročný proces spoločnej práce zreteľne potvrdil, že partnerské organizácie majú mnoho 
spoločných cieľov – predovšetkým sa veľmi usilujú o dosiahnutie pozitívnych zmien v 
životoch zraniteľných a marginalizovaných ľudí a zároveň vášnivo veria sile divadla ako 
efektívnemu nástroju, ktorý umožňuje, aby sa tieto pozitívne zmeny udiali.

Divadlo je, napokon, rozprávaním príbehov. Vďaka komunitnej divadelnej práci partnerských 
organizácií sú zraniteľní ľudia motivovaní a schopní povedať svoje vlastné príbehy, vyjadriť 
svoje túžby a sny, prepojiť sa a komunikovať so širšou komunitou a ukázať svoju vlastnú 
individualitu a hodnotu, ktorú majú ako osoby sami osebe.

Okrem toho, táto forma divadla je prínosom aj pre rozvoj sociálnych a interpersonálnych 
zručností – sebavedomia a sebadôvery, spolupráce, komunikácie, spôsobu, ako vyjadriť 
myšlienky a nápady, ako počúvať a diskutovať, ako povoliť uzdu vlastnej kreativite, ako 
spolupracovať s ostatnými na spoločnom cieli, ako uspieť a ako tento úspech osláviť. To 
sú základné zručnosti, ktoré ľudia potrebujú, aby mohli rozvíjať a udržiavať svoje sociálne 
siete. A tieto zručnosti očakávajú a hľadajú aj zamestnávatelia u svojich zamestnancov a 
pracovníkov.

Nakoniec, všetky partnerské organizácie spája hlboké presvedčenie o dôležitosti 
celoživotného vzdelávania. Vzdelávanie by sa nemalo zúžene vzťahovať len na krátke 
obdobie detstva a dospievania, ale malo by byť súčasťou celého života každého človeka. 
Práve znevýhodnení ľudia, ktorí sa nachádzajú na okraji spoločnosti, sa však len veľmi 
zriedka a ťažko zapájajú do ďalšieho vzdelávania. Pre mnohých z nich je ich skúsenosť 
so vzdelávaním v období detstva spojená so zlyhaním – v rámci systému formálneho 
vzdelávania „sa naučili“ predovšetkým to, že je pre nich ťažké dosiahnuť úspech. My všetci, 
ktorí sa podieľame na projekte MEDART, však veríme, že neformálne vzdelávanie obsiahnuté 
v divadle a ďalších formách umenia predstavuje spôsob, ako do vzdelávania zapojiť aj 
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ľudí, ktorí sú od neho odrezaní. Vidíme v ňom tiež cestu, ako podnecovať a pestovať ich 
nevyužitú energiu, kreativitu a potenciál, ktoré môžu potom užitočne a zmysluplne využiť 
v rámci komunity.

Napriek tomu, že nás spája toto presvedčenie a sledujeme spoločné ciele, spôsoby, 
akými pristupujeme k ich dosiahnutiu, sú rôzne – ide o súbor praktík a postupov, ktoré sú 
rôznorodé, inovatívne, často prekvapivé, prístupy s nečakaným zvratom, niekedy známe, 
inokedy úplne nové nápady vychádzajúce z aktuálnej potreby. Práve toto je to bohatstvo 
skúseností a praxe, ktoré sme objavili medzi sebou navzájom. Výsledkom tohto procesu je, 
že sme všetci začali využívať nápady iných partnerov, aby sme obohatili svoju vlastnú prácu. 
Súčasne sme si pritom uvedomovali, že cvičenia, vytvorené na prácu v určitom kontexte, 
sú často veľmi jednoducho prenosné a transformovateľné do kontextu iného. Jazyk divadla 
– a zvlášť komunitného divadla – je univerzálny. Prostredníctvom tejto príručky by sme sa 
chceli podeliť najmä o rozmanitosť, prenosnosť a prispôsobivosť metód.

Príručka je zostavená v sekciách, pričom každý z partnerov najskôr predstavuje svoju 
organizáciu a kontext, v ktorom realizuje svoje aktivity. Následne podrobne opisuje niektoré 
prístupy, ktoré používa vo svojej práci. Tie ponúkajú len ochutnávku z mnohých metód, s 
ktorými každá organizácia pracuje. Tieto prístupy a metódy nie sú konečné, uzavreté, ani 
sa nesnažíme povedať, že ponúkajú jediný či najlepší spôsob práce. Možno by sme príručku 
mohli vnímať ako „spektrum rôznych vzoriek“ alebo zbierku prístupov a prípadových štúdií. 
Akokoľvek sa už na ňu pozriete, sme presvedčení, že v nej obsiahnuté cvičenia, hry a 
metódy je možné aplikovať v širokej škále kontextov a oblastí. Preto vám odporúčame 
použiť ich tak, ako vám najlepšie vyhovujú. Kopírujte ich, prenášajte, prispôsobujte, 
vymýšľajte, dotvárajte, miešajte a pridávajte k vašim metódam a prístupom. 

Úprimne veríme, že táto príručka vám pomôže rozvíjať vaše bohaté a efektívne metodiky, 
ktoré využívate vo svojom kontexte. Prajeme veľa šťastia na vašej ceste.

Partneri v projekte MEDART 
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komunitné 
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acta - komunitné divadlo
Komunitné divadlo acta z anglického Bristolu je umelecko-vzdelávacia organizácia, 
ktorá bola založená v roku 1985. Do tvorby a účinkovania v originálnych a relevantných 
divadelných predstaveniach zapájame najzraniteľnejších členov spoločnosti. 
Vytvárame im priestor, kde sa môžu vyjadriť, prejaviť, zvyšovať vlastnú sebaúctu, 
sebadôveru a sebavedomie a zlepšovať svoje šance na zamestnanie sa, vzdelávanie 
či integráciu do spoločnosti. acta v priebehu posledných 30 rokov spolupracovala a 
vytvorila pevné partnerstvá s množstvom formálnych aj neformálnych organizácií 
a zapojila mnoho znevýhodnených ľudí, ktorí nemali žiadny kontakt s kultúrnym 
životom v Bristole. acta pôsobí na miestnej, národnej aj medzinárodnej úrovni a 
angažuje sa v zdieľaní komunitnej divadelnej práce so širokým spektrom partnerov 
v oblasti vzdelávacej, sociálnej akademickej i umeleckej praxe. acta produkuje 
približne desať nových predstavení ročne, pričom používa metódu kolektívnej 
tvorby (kolektívnej improvizácie). Tá dáva účastníkom možnosť priniesť vlastné 
skúsenosti, zážitky i predstavy – a vytvárať tak divadlo, ktoré odráža a oslavuje 
ich životy a zároveň je vhodné aj pre širšiu komunitu. Presvedčením divadla acta 
je, že to prospieva nielen účastníkom, ale novými nápadmi a kultúrnymi vplyvmi to 
obohacuje a povzbudzuje celé divadlo. 
acta má viacero donorov; Arts Council England, Bristol City Council, EU, Big Lottery 
Fund, Heritage Lottery Fund, a mnoho charitatívnych združení, vrátane The 
Wellcome Trust, Singer Foundation. 

Ciele: zámerom divadla acta je pracovať s najzraniteľnejšími, vylúčenými a 
znevýhodnenými ľuďmi, ako sú osamelí starší ľudia; migranti, utečenci a žiadatelia o 
azyl; zraniteľní mladí ľudia; mladí opatrovatelia/asistenti; ľudia s postihnutím.
Kľúčové slová: Participácia; kvalita; vlastníctvo; divadlo; vzájomné učenie sa; 
partnerstvo; komunita; priateľstvo; starostlivosť/záujem; zábava. 
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 Vlastníctvo kreatívnej práce
Prečo? 
• Rozvíjať sebavedomie, schopnosť riešiť problémy, kreativitu a sebadôveru 

účastníkov.
• Zvyšovať sebaúctu a vieru účastníkov vo svoje vlastné schopnosti.
• Tvoriť divadlo, ktoré je nové, originálne a vhodné pre účastníkov a ich publikum.
• Rozvíjať skupinové a sociálne zručnosti, ako sú: spolupráca, komunikačné 

zručnosti, podpora kreatívneho myslenia a riešenia problémov, pestovanie 
iniciatívnosti a zlepšovanie skupinovej dynamiky.

Čo a ako?
Vytvorenie skupinového príbehu, ktorý možno rozvinúť do divadelného diela. Táto 
metóda oceňuje a berie do úvahy všetko, čo účastníci povedia, všetky ich nápaday 
a tvorivé zámery. 

Pre koho?
Pre kohokoľvek, kto chce vytvoriť originálny príbeh.
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Cvicenie: Príbeh Julie

Cieľ Vytvoriť skupinový príbeh, ktorý možno použiť 
na vystavanie divadelného diela. 

Priestor Bezpečný priestor, rozmermi vyhovujúci veľkosti 
skupiny.

Pomôcky Flipčart a fixky.
Počet účastníkov 5 a viac.
Čas 2 hodiny, pričom v cvičení možno pokračovať 

počas ďalších workshopov/stretnutí a pracovať 
na vytvorení predstavenia. 

Profesionálne požiadavky U facilitátora sú potrebné dobré sociálne 
zručnosti, poznanie skupiny a jej dynamiky, 
aby mohol povzbudiť k zapojeniu sa aj tichších 
účastníkov a vhodne smerovať vznikajúci príbeh. 

Popis cvicenia 

Celá skupina sedí v polkruhu smerom k flipčartu alebo veľkému papieru upevnenému 
na stene. Facilitátor nakreslí v strede papiera piktogram postavy a opýta sa skupiny: 

„Kto je to?“

Skupina dáva postave meno, pričom facilitátor zapisuje prvý návrh, ktorý zaznie.
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Facilitátor pokračuje v kladení otázok a odpovede značí/kreslí/píše na papier okolo 
piktogramu postavy. Príklady otázok: 

• „Kde žije?“
• „S kým žije? Kto sú ich priatelia?“
• „Čo robievajú každý deň?“
• „Čo majú najradšej na svete? Čoho sa najviac boja?“
• „Po čom ich srdce najviac túži?“

Facilitátor môže klásť rôzne otázky, ktoré sa týkajú hlavnej alebo vedľajších postáv. 
Cieľom je vybudovať podklad pre príbeh. 
Facilitátor pristúpi k ďalšiemu kroku a prinesie problém, ktorý je potrebné vyriešiť: 
„Jedného dňa príde k ozajstnej kríze, ktorá spôsobí veľký problém. Čo sa stalo, čo 
sa stane? Ako to zasiahne do života hlavnej postavy a ostatných postáv?“ 

Facilitátor pokračuje v zapisovaní odpovedí skupiny, vo výstavbe príbehu a dáva 
skupine špecifickejšie otázky, napr.: 

• „Ako by ste tú udalosť dramatizovali?“
• „Kto by mohol v tej scéne vystupovať?“
• „Povedala by o tom postava svojej najlepšej priateľke?“

V tejto fáze procesu začne facilitátor písať scenár – napr.: 

Scéna 1 – hlavná postava a jej rodina doma. Prichádza list so zlými správami. 
Hlavná postava predstiera, že sa nič nedeje. 

Scéna 2 – partner hlavnej postavy sa zdôverí priateľovi, že hlavná postava sa 
správa zvláštne atď. 
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V tejto fáze by mala byť celá skupina zapojená do diskusie o príbehu, mala by 
dávať návrhy a prinášať nápady. Keď je scenár rozvinutý (nemusí byť dokončený), 
facilitátor účastníkom navrhne scény improvizovane zahrať, aby videl, ako sa dá z 
príbehu spraviť predstavenie. O scénach sa potom diskutuje, vytvárajú sa ďalšie, 
scenár sa ďalej vyvíja, dokončuje a môže sa zahrať. 
Tento proces predstavuje vhodný spôsob na skupinové vytvorenie predstavenia. 
Príbeh možno rozdeliť do viacerých scén, ktoré môžu účastníci súbežne pripravovať 
v menších skupinkách, a následne si ich vzájomne zahrať. 

Variácie: Aby bolo rozvíjanie príbehu vedené vhodným smerom, o téme, probléme 
alebo podstate sa možno rozhodnúť pred jeho začiatkom. 
Cvičenie možno použiť viac na rozvíjanie jednotlivých postáv a ich života, nie 
celého príbehu. 

Riziká: Účastníci, ktorí používajú známych ľudí alebo príbehy. 
Smerovanie príbehu udávané dominantnejšími členmi skupiny. 
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Spájanie
Rozvíjanie pocitu spolupatričnosti medzi účastníkmi skupiny.

Prečo? 
• Na odstránenie bariér.
• Na povzbudenie účastníkov, aby sa navzájom spoznali.
• Na vytvorenie bezpečného prostredia.
• Na podporu vzájomného zdieľania.
• Na sprostredkovanie akceptácie a vzájomného prozumenia medzi účastníkmi.
• Na rozvíjanie priateľstva a pocitu spolupatričnosti medzi účastníkmi.

Čo a ako? Pri práci s ľuďmi z rôznych prostredí a kultúr umožňuje táto metóda 
sceliť skupinu, vytvárať jej súdržnosť. 

Pre koho? Pre ľudí všetkých vekových kategórií a s akýmikoľvek schopnosťami, 
pokiaľ dokážu navzájom komunikovať.
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Cvicenie: Tri veci, ktoré máme spolocné 

Cieľ
Navzájom sa zoznámiť a spoznať, odstrániť 
bariéry, nájsť veci, ktoré máme spoločné, a 
vytvárať priateľstvá. 

Priestor Bezpečný priestor (na vzájomné zdieľanie), 
rozmermi vyhovujúci veľkosti skupiny. 

Počet účastníkov 2 – 20.
Čas 10 – 20 minút, podľa veľkosti skupiny. 

Profesionálne požiadavky Facilitátor vysvetlí a sleduje cvičenie, určí časové 
ohraničenie. 

Popis cvicenia 
Skupina sedí/stojí v kruhu. Facilitátor vyzve účastníkov, aby sa otočili k osobe, 
ktorú majú vedľa seba – ideálne k takej, ktorú veľmi nepoznajú. Ak sú v kruhu 
vedľa seba skupinky kamarátov, rozdelia sa na iné miesta. Vzniknutým dvojiciam 
facilitátor povie, aby našli tri veci, ktoré majú obe osoby spoločné. 
Jednotlivé dvojice sa potom podelia o svoje tri spoločné veci s celou skupinou. 

Variácie: Hľadanie piatich vecí, ktoré majú spoločné. Ak sa členovia skupiny medzi 
sebou dobre poznajú, je možné dvojice vyzvať, aby našli také veci, ktoré o nich 
ostatní nevedia.
Namiesto verbálneho predstavenia spoločných vecí zvyšku skupiny ich môžu dvojice 
zobraziť telom, v nemých, statických alebo krátkych scénkach. 
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Citlivy prístup
Prečo?
• Vytvoriť zraniteľným účastníkom bezpečné a podporujúce prostredie. 
• Zabezpečiť účastníkom pocit dôvery a istoty, aby mohli v bezpečnom prostredí 

zdieľať a byť kreatívny. 
• Umožniť účastníkom, aby sa cítili ako súčasť niečoho, podporovať ich pocit 

spolupatričnosti. 

Čo a ako? 
Načúvaním, vnímaním a rešpektovaním potrieb, obáv a starostí iných. 
Odstránením tlaku a vytvorením pocitu láskavosti a bezpečia. 

Pre koho? 
Pre ľudí od 8 rokov vyššie, s akýmkoľvek pozadím a skúsenosťami. 
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Cvicenie: Improkolo 

Cieľ
Vytvárať nápady a postavy pre proces kolektívnej 
tvorby/improvizácie. Rozvíjať verbálne 
improvizačné zručnosti v bezpečnom prostredí. 

Priestor
Bezpečný priestor, kde účastníkov nikto nesleduje 
a kde je dostatok miesta, aby mohla celá skupina 
vytvoriť kruh. 

Počet účastníkov 10 – 30.

Čas 15 – 30 minút na celé cvičenie, 15 – 30 sekúnd 
na jeden rozhovor. 

Profesionálne požiadavky Facilitátor dáva inštrukcie, určuje časové 
ohraničenie a hovorí prvé vety/repliky. 

Popis cvicenia
Facilitátor vyzve skupinu, aby vytvorila kruh, a prechádza okolo, pričom označuje 
každého účastníka písmenom – striedavo A a B. Potom požiada všetky A-čka, aby 
spravili 2 kroky vpred, otočili sa a postavili tvárou k B-čkam. Tak vzniknú dva kruhy 
– vnútorný a vonkajší. 
Facilitátor povie účastníkom vo vnútornom kruhu, A-čkam, prvú vetu/repliku, napr.: 
„Mám jednu dobrú a jednu zlú správu.“ Facilitátor vyzve všetkých vo vnútornom 
kruhu, A-čka, aby povedali túto vetu/repliku naraz, a B-čka majú okamžite 
reagovať, pričom improvizujú s A-čkom, ktoré stojí oproti nim. Všetci účastníci 
naraz pokračujú v improvizovanom dialógu, až kým facilitátor po približne 20 
sekundách povie „stop“. 
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Facilitátor požiada vonkajší kruh, B-čka, aby sa posunuli o jednu osobu doľava, 
pričom A-čka zostanú stáť, takže každý účastník má oproti sebe nového partnera. 
Facilitátor potom povie novú úvodnú vetu/repliku B-čkam a začne sa nová 
improvizácia. 

Proces sa opakuje a pokračuje, až kým všetky A-čka pracovali so všetkými B-čkami, 
prípadne pokiaľ sa facilitátorovi zdá, že je to vhodné. 

Variácie: Dvojice možno potom požiadať, aby sa podelili o niektoré improvizované 
rozhovory so zvyškom skupiny.

Namiesto státia možno do kruhu rozložiť páry stoličiek, A-čka si presadajú v kruhu 
vždy na novú stoličku a B-čka stále sedia, až kým opäť všetky A-čka pracovali so 
všetkými B-čkami. 

Namiesto prvých viet/replík možno použiť rekvizity alebo časti kostýmov či scén. 

Riziká: Ak sú účastníci veľmi ponorení do improvizácie, nemusia počuť facilitátora, 
keď dáva pokyn na jej zastavenie. 
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Spolocná vízia 
Prečo? 
• Rozvíjať kooperáciu, podnecovať predstavivosť a tvorivosť. 
• Stimulovať myšlienky a nápady ako súčasť kolektívneho improvizačného 

procesu. 
• Vytvárať pocit akceptácie a vlastníctva kreatívnej práce. 
• Rozvíjať zručnosti v oblasti spolupráce a budovania tímu. 

Čo a ako? 
Používaním fantázie a kreativity pri spoločnej práci vytvoriť skupinové podnety pre 
proces kolektívnej improvizačnej tvorby. 

Pre koho? 
Pre väčšinu ľudí akéhokoľvek veku, s rôznym pozadím a skúsenosťami. 



22

Cvicenie: Som strom

Cieľ Využívaním fantázie pri spoločnej práci fyzicky 
vytvoriť skupinový obraz.

Priestor Bezpečné prostredie, rozmermi vyhovujúce 
veľkosti skupiny. 

Počet účastníkov 7 – 30.
Čas 5 – 20 minút, približne minúta na každý obraz. 

Profesionálne požiadavky Facilitátor cvičenie vysvetlí, vedie a usmerňuje, 
aby pokračovalo vhodným smerom. 

Popis cvicenia
Všetci účastníci sedia v kruhu a facilitátor vysvetlí princíp aktivity, na lepšie 
vysvetlenie používa príklady. 
Facilitátor stojí v strede kruhu. Povie: „Som strom,“ a telom vytvorí tvar stromu. 
Facilitátor potom požiada jedného z účastníkov, aby sa pridal k stromu a telom 
vytvoril niečo, čo by mohlo byť súčasťou spoločného obrazu so stromom, napr. 
muž spiaci v tieni pod stromom. Facilitátor požiada, aby sa do obrazu pridal ďalší 
účastník a svojím telom opäť niečo vytvoril, napr. jablko chystajúce sa spadnúť na 
hlavu ležiaceho muža. 
Facilitátor potom povie, aby jedna osoba z obrazu zostala vo svojej pozícii/polohe 
a aby sa k nej niekto z účastníkov pridal – a vytvorili tak nový obraz, napr. ležiaci 
muž zostáva a pridáva sa osoba, ktorá zobrazuje slnko svietiace na ležiaceho muža. 
Facilitátor vyzve tretieho účastníka, aby sa pridal k obrazu. Prvá osoba z obrazu, v 
tomto prípade ležiaci muž, sa rozhodne, kto z účastníkov v obraze zostane, a znova 
začne vznikať nový obraz s dvomi novými účastníkmi, ktorí doň postupne vstupujú. 
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Ak sa skupina pri nejakej téme zasekne a neposúva sa ďalej, prípadne ak sa príliš 
vzďaľuje od potrebnej témy, facilitátor môže začať odznova a priniesť novú tému. 
Facilitátor môže povzbudiť váhavejších účastníkov, aby sa pridali, alebo im pomôcť 
s vymýšľaním nápadov. 
Celý proces možno opakovať, kým sa vystriedajú všetci účastníci, niektorí aj 
viackrát. 

Variácie: Facilitátor môže vyzvať účastníkov, aby dali statickému obrazu názov/
meno. 
Jeden obraz môžu vytvárať aj viac ako 3 účastníci – 5 alebo 6. 
Facilitátor môže požiadať niektorého z účastníkov, aby na porozprával príbeh, ktorý 
mu napadne pri pohľade na statický obraz. 

Riziká: Účastníci neprinášajúci nápady alebo navrhujúci nevhodné obrazy. 
 





Acunagua
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Acunagua
Združenie Acunagua vzniklo v roku 2009 na Lanzarote, ktorý je jedným z Kanárskych 
ostrovov, vďaka skupine dobrovoľníkov, ktorí chceli aktivizovať ostrovanov 
a pomôcť im nájsť a spojiť sa s ich vlastnými potrebami, koreňmi a kultúrou. 
Hlavným cieľom organizácie je podporovať porozumenie medzi rôznymi kultúrami 
na ostrove, udržiavať medzigeneračný dialóg a zvyšovať verejné povedomie o 
vlastnom životnom prostredí na Kanárskych ostrovoch. 

Ohniskom našich aktivít je sledovať tieto ciele: neformálne vzdelávanie, prispievanie 
k osobnému rozvoju a rastu miestnych ľudí; práca so zvukom, hudbou, divadlom, 
tancom, rozprávaním príbehov a inými umeleckými a terapeutickými metódami, 
najmä z oblasti dramaterapie, arteterapie, práce so zmyslami; sprostredkovanie 
a podpora medzikultúrneho porozumenia; spájanie miestneho obyvateľstva s 
kontinentálnou Európou a potláčanie kultúrnej izolácie. 

Združenie Acunagua (v preklade: kolíska v strede mora) slúži ako platforma na 
organizovanie rôznych aktivít – v závislosti od záujmov každého z jej členov. Mladí i 
starší ľudia majú možnosť pridať sa k našej komunite, realizovať a rozvíjať projekty 
v súlade s cieľmi združenia Acunagua. 

Od roku 2015 sme zapojení do medzinárodných projektov v programe Erasmus+. 

Cieľová skupina: všeobecne obyvateľstvo ostrova ako také; dospelí ľudia s telesným a 
mentálnym postihnutím; ženy vo väzení (v miestnom zariadení na výkon trestu odňatia 
slobody a výkon väzby). 
Kľúčové slová: sociálna inklúzia, divadlo, rituál, hra, sloboda vyjadrenia/prejavu, pohyb, 
tanec, komunikácia/reč tela, dôvera. 

A C U N A G U A
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Rituál
Prvou metódou, o ktorú sme sa rozhodli s vami podeliť, je RITUÁL. Rituál má svoje 
dôležité miesto počas našich stretnutí so ženami vo väzení a používame ho na 
každej divadelnej skúške/stretnutí. 

Náš príbeh
... Prečo sme začali vo väzení používať rituál? Väzenie je miestom s množstvom 
povinných a nepríjemných rituálov, opakujúcich sa celý deň a každý deň. Pre náš 
kreatívny proces sme hľadali priestor, kde by sme mali trocha súkromia, kde by sme 
mohli oceniť a tešiť sa z prítomnosti každej účastníčky a kde by sa dalo vymaniť 
z väzenského režimu, železných pravidiel a prísnych príkazov. Pozerať sa a byť 
videná, počúvať a byť vypočutá – to boli naše základné požiadavky a piliere vzťahu 
so skupinou. Naším cieľom bolo ponúknuť účastníčkam rituál so zámerom vytvoriť 
bezpečný priestor s jasne stanovenými hranicami, podporiť ich koncentráciu, aby 
boli prítomné v danom okamihu, tu a teraz, aby boli citlivé a aby vnímali, pozerali 
sa a počúvali samy seba aj ostatné účastníčky. 

Čo je rituál? 
Rituál je špecifická akcia, oslava, ktorá sa koná v skupine („špecifická“ ako opak 
„každodennej, bežnej“). Ide o typ aktivity, ktorá sa odohráva v presne a dobre 
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vyhradenom priestore, mimo každodenného života. Rituál zasahuje hlboké úrovne 
vedomia, aby vytvoril zmeny, ktoré sú len ťažko dosiahnuteľné racionálnou cestou. 

Rituál zvyčajne používame na začiatku a na konci stretnutia. Ide o krátku aktivitu, 
ktorá sa bežne odohráva v kruhu, vytvorenom všetkými prítomnými účastníkmi. 
Rituál je uvedený facilitátorom, ktorý dopredu vysvetlí jeho priebeh. Štruktúra 
rituálu môže byť presne a pevne stanovená, čo účastníkom pomáha cítiť sa 
pohodlnejšie, istejšie a bezpečnejšie. 

Prečo používať rituál? 
Ak hľadáte aktivitu, ktorá vám pomôže vytvárať súdržnosť skupiny, „navnadiť“ ju 
na ďalšiu prácu, priviesť skupinu do stavu reflexie, aby boli účastníci viac prítomní 
a vedomí si daného okamihu, alebo ak potrebujete získať informácie, v akom 
rozpoložení sa účastníci nachádzajú, čo si myslia, vrelo vám odporúčame začať a/
alebo skončiť stretnutie rituálom. Rituál vám môže pomôcť priviesť skupinu k pocitu 
jednoty a k spoločnému porozumeniu. Je to šikovný prostriedok na navodenie 
nálady. 

Pre koho je rituál? 
Rituál sa používa v skupinách, ktoré sa stretávajú s cieľom tvoriť, učiť sa, zdieľať 
atď. Je vhodný na skupinovú prácu s ľuďmi bez domova, ľuďmi vo väzení, ľuďmi s 
duševným ochorením, dospelými ľuďmi so závislosťami, zneužívanými ženami atď. 
Konkrétny rituál si vyberáme podľa skupiny, s ktorou budeme pracovať. 
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Cvicenie: Uvítací rituál

Cieľ Vytvoriť jednotu, byť „tu a teraz“, vyjadrenie 
pocitov, energetická rovnováha, rozvoj empatie

Priestor Interiér alebo exteriér, nevyhnutné je ale 
súkromie

Počet účastníkov Bez obmedzenia
Čas Približne 10 – 15 minút

Profesionálne požiadavky Sú potrebné všeobecné vedomosti o skupinovej 
práci a vedení skupín

Pomôcky Sviečka a zápalky

Popis cvicenia
Facilitátor vyzve všetkých účastníkov, aby sa posadili/postavili do kruhu. Kruhový 
alebo oválny tvar je veľmi dôležitý, pretože ohraničuje priestor. Kruh vytvára 
posvätný priestor. 

Facilitátor môže dať skupine čas na upokojenie sa a uvedomenie si daného 
momentu. Privíta skupinu, ponúkne účastníkom, aby nadviazali očný kontakt s 
ostatnými, aby pozorovali tváre ostatných, ich rôzne nálady a energetické hladiny. 
Toto je fáza vzájomného spojenia sa v skupine. Následne facilitátor zapáli sviečku 
v strede kruhu, nechá ju tam a vráti sa na svoje miesto. Povie účastníkom, aby sa 
všetci spoločne trikrát zhlboka nadýchli a vydýchli, pozerajúc sa pritom na plameň 
sviečky. Potom povie: „Dnes (sa) cítim...“ – a jedným slovom alebo jednoduchou 
vetou opíše svoj emočný stav. Jasným gestom odovzdá slovo účastníkovi sediacemu 
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vedľa, ktorý tiež povie: „Dnes (sa) cítim...“ – vyjadrí svoj pocit alebo stav. 

Slovo sa takto posúva ďalej, až kým sa o svoje pocity podelia všetci účastníci. 
Facilitátor na záver poďakuje všetkým účastníkom za ich ochotu a schopnosť zdieľať 
a vysvetlí, že v skupine nemusíme nevyhnutne zdieľať len emočné stavy. Zaželá 
skupine dobré, príjemné stretnutie/workshop a požiada niektorého z účastníkov, 
aby odložil zapálenú sviečku na bezpečné miesto s tým, že na konci stretnutia/
workshopu by mohol byť čas a priestor na záverečný rituál. 

Variácie: Namiesto verbálnej frázy „Cítim (sa)...“ je možné použiť neverbálny 
spôsob sebavyjadrenia či vyjadrenia emócií, napr. pohyb – každý účastník vstane 
a niekoľko sekúnd „rozpráva“ svojím telom. Namiesto „posúvania slova“ gestom 
možno použiť nejaký prírodný prvok, napr. kamennú misku s vodou, pierka alebo 
čokoľvek, čo nás osloví. Tento predmet sa dá potom podávať z ruky do ruky. 
Prítomnosť rituálneho predmetu nie je podmienkou. 

Poznámka: Môžu byť účastníci, ktorý na začiatku, prípadne niekoľko prvých 
stretnutí odmietajú štruktúru rituálu alebo nechcú zdieľať, rozprávať, vyjadriť sa 
alebo byť videní – to je v poriadku. Odporúčame ich vnímať ako osoby, ktorých 
mlčanie alebo odmietnutie predstavuje tiež spôsob vyjadrenia a prejavu. Súčasne 
odporúčame neupozorňovať na ich odlišný spôsob komunikácie, ale dať im čas. 
Ďalšou našou radou je, aby si rituál držal pevnú štruktúru a aby sa fráza „Cítim 
(sa)...“ nemenila na rozvláčny monológ alebo vyrozprávanie svojho denného plánu. 
Jednoznačne chceme podporiť kreativitu a fantáziu facilitátorov, aj pri rešpektovaní 
svojej pevnej štruktúry môže mať rituál mnoho podôb. Tá nami ponúknutá je 
jedným z mnohých príkladov a môže slúžiť ako inšpirácia. 
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Práca so symbolmi
Druhou metódou, o ktorú by sme sa chceli s vami podeliť, je PRÁCA SO SYMBOLMI. 
Práca so symbolmi predstavuje kľúčovú súčasť našich stretnutí so ženami vo väzení 
a pravidelne ju využívame na každom divadelnom stretnutí/workshope/skúške. Pre 
našich účastníkov je jednou z ich najobľúbenejších metód. Atraktívne obrázky a 
pestrá paleta kresieb ponúka širokú škálu možností, ako sa bezpečne prejaviť a 
vyjadriť. 

Náš príbeh
... Prečo sme začali vo väzení používať prácu so symbolmi? Práca so ženami vo 
väzení je veľmi náročná, väzenské prostredie vytvára medzi nimi veľa napätia. 
Nemôžu uvoľniť stres, zbaviť sa ani zmierniť emocionálnu záťaž. Nevyhnutne 
si vytvárajú určitý spôsob emocionálnej obrany, nosia brnenie, ktoré ich chráni 
pred všetkými možnými strachmi a obavami spojenými s ich prekérnou situáciou. 
Strach – byť zraniteľná a preto následne zranená – im nedovoľuje byť v kontakte, 
vidieť ani chápať povahu tohto vnútorného konfliktu, skutočnú príčinu ich situácie. 
Zmena je možná len pri pohľade do svojho vnútra, prijatím a integrovaním svojich 
hlbokých emócií. Väzenie im ale neposkytuje bezpečný priestor, kde by bolo možné s 
týmto procesom začať. Práca so symbolmi nám pomáha pomaly s nimi nadväzovať 
kontakt, najcennejšia je však skutočnosť, že pomaly prichádzajú do kontaktu so 
svojimi vlastnými skrytými potrebami a hlbokými túžbami, prostredníctvom procesu 
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uvedomovania si ich. 

Čo je práca so symbolmi? 
Individuálne alebo skupinové procesy, pri ktorých symboly pomáhajú získať 
informácie z podvedomia účastníkov a zachytiť emócie a myšlienky. Možno pri tom 
využiť viac alebo menej známe symboly (predmety, karty Dixit, tarotové karty, karty 
božstiev, obrázky atď.). Práca so symbolmi umožňuje verbalizáciu podvedomých 
myšlienok a emócií, dovoľuje vidieť ich, prijať ich a transformovať ich na vedomé. 
Po prijatí môže začať proces zmeny. 

Prečo používať prácu so symbolmi? 
Táto metóda má nasledovné prínosy: 

• Pomáha zvyšovať uvedomenie si podvedomých procesov 
• Ponúka bezpečný priestor vidieť a byť videný 
• Účastníkom dáva možnosť na verbálne sebavyjadrenie, ale ponúka aj priestor 

na neverbálnu komunikáciu 
• Rozvíja fantáziu a predstavivosť 
• Vytvára jednotu a intimitu v skupine 
• Poskytuje priestor a dynamiku na zdieľanie 
• Zdokonaľuje schopnosť formulovať a argumentovať/zdôvodňovať 
• Precvičuje schopnosť sústrediť sa 

Pre koho je práca so symbolmi? 
Pre skupiny, ktoré sa pravidelne stretávajú s cieľom tvoriť, učiť sa, spoločne sa 
deliť atď. Je vhodná na prácu s rôznymi skupinami – s ľuďmi bez domova, vo 
väzení, dospelými ľuďmi so závislosťami, zneužívanými ženami atď. Neodporúča 
sa jej použitie pri práci s ľuďmi s ťažkosťami s učením. 
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Cvicenie: Hra s kartami Play with cards

Cieľ Vyjadrenie pocitov, túžob a potrieb, rozvíjanie 
empatie, rozširovanie poznania, vytváranie 
súdržnosti a jednoty, byť „tu a teraz“, 
podporovanie vedomej prítomnosti (mindfulness) 

Priestor Interiér alebo exteriér, nevyhnutné je ale 
súkromie

Počet účastníkov Bez obmedzenia
Čas Približne 15 minút
Profesionálne požiadavky Sú potrebné všeobecné vedomosti o skupinovej 

práci a vedení skupín
Pomôcky Tarotové alebo DIXIT karty, široká paleta rôznych 

obrázkov alebo fotografií (možno ich jednoducho 
vystrihnúť z novín či časopisov), karty božstiev 
(možno ich vyrobiť vlastnoručne)

Popis cvicenia
Facilitátor vyzve všetkých účastníkov, aby si sadli do kruhu. V jeho strede je malý 
kruh, ktorý tvoria karty otočené obrázkami nahor. Symboly je vidno veľmi zreteľne. 

Facilitátor položí účastníkom a vyzve ich, aby si každý vybral jednu kartu, ktorá 
vyjadruje ich odpoveď na ňu, napríklad: 

„Ako sa dnes máte?“ – „Vyberte si zodpovedajúcu kartu.“ 
Alebo: 
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„Čo je váš najdôležitejší/najsilnejší zážitok od nášho posledného stretnutia?“ – 
„Vyberte si zodpovedajúcu kartu.“ 

Facilitátor vyzve účastníkov, aby v kruhu po jednom zdieľali svoje karty.

Variácie: Postup je rovnaký s jedným dôležitým rozdielom. Karty sú rozmiestnené 
náhodne – symbol nie je vidno. Účastníci sú vyzvaní, aby si vybrali kartu intuitívne 
bez toho, aby videli obrázok/fotku. V tomto prípade nie je potrebné dať otázku, 
facilitátor môže jednoducho povedať: „Vyberte si správu/odkaz pre vás.“ Rozdiel 
tejto obmeny spočíva v tom, že sa účastníci otvárajú novému a neznámemu. Aj 
tu je symbol kľúčom od brány do ich podvedomia a nevedomia. (Pred realizáciou 
tohto cvičenia odporúčame zaradiť krátke koncentračné cvičenie, ktoré je vhodné 
pre danú konkrétnu skupinu.) Veľmi dôležitý pre túto variáciu je aj vhodný výber 
dizajnu kariet. V závislosti od skupiny, s ktorou pracujete, odporúčame použiť karty 
s výlučne pozitívnymi odkazmi, ako sú napríklad karty božstiev. Použitie napríklad 
tarotových kariet alebo iných kariet s komplikovanejšími či negatívnymi obrázkami 
môže byť kontraproduktívne, prípadne môže mať na niektorých účastníkov, najmä 
v špecifických životných situáciách a podmienkach, škodlivé dopady. 

Poznámka: Naše skúsenosti ukazujú, že práca so symbolmi je medzi účastníkmi 
veľmi obľúbená a často si ju sami žiadajú. S kartami sa môžu aj hrať, skúmať 
svojich kolegov, rozprávať príbehy a vytvárať menšie divadelné scénky. Podstatné 
je, že facilitátor sa nemusí prísne držať popisu tohto cvičenia. Môže sa stať, že 
niektorí účastníci odmietajú (sú v odpore) proces zdieľania. Ak sa nič výnimočné 
nedeje, treba im dať čas. A symbol hovorí za nich. Ak sa pracuje s náhodným 
výberom kariet, kde účastníci nevidia, aký symbol si vyberajú, niekedy sa stane, 
že účastníci chcú vrátiť kartu, ktorú si vybrali, alebo ju vymeniť za inú. Vtedy 
odporúčame vyzvať ich, aby si túto kartu ešte raz poriadne pozreli alebo aby si 
vzali ešte jednu kartu – ako pomoc na pochopenie tej prvej. Účastníci sa facilitátora 
často pýtajú na interpretáciu významu kariet. Facilitátor by však nemal zasahovať 
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do ich vlastnej interpretácie, pretože by to mohlo nielen spôsobiť zmätok, ale 
zároveň blokovať vyjadrenie podvedomia. Namiesto toho je možné pokúsiť sa 
podporiť a posilniť schopnosť účastníkov interpretovať symboly. 
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Rucná umelecká práca - vyroba triciek 
Pomocou manuálnych aktivít sa nám podarilo vytvoriť mierne odlišný prístup, ktorý 
prišiel na svet počas našich divadelných stretnutí. Zohráva kľúčovú rolu v našom 
kontakte so ženami vo väzení – Ručná umelecká práca – výroba tričiek. Čítajte 
ďalej náš príbeh. 

Náš príbeh 
... Prečo je pre nás dôležité podeliť sa o túto metódu? Na začiatku našej divadelnej 
práce so ženami vo väzení bolo naším prvým nápadom pripraviť divadelné 
predstavenie, ktoré by sa uskutočnilo vo väzení a bolo by pre ľudí zvonka, členov 
komunity, študentov a rodiny väzenkýň. Z legislatívnych dôvodov to nebolo možné. 
Naším ďalším nápadom bolo hrať vo väzení pre iných väzňov, najmä pre mužov, 
pretože ženská časť je veľmi malá. Ako sme sa ale dostávali hlbšie do procesu 
tvorby, objavili sa pred nami prekážky. Naše herečky sa necítili dobre a neboli 
stotožnené s navrhnutým cieľom – hrať pred inými väzňami alebo väzenskou 
strážou – cítili sa byť zraniteľné a obnažené. Tu je dôležité spomenúť, že uväznení 
ľudia si veľmi poctivo chránia svoje súkromie. Existuje tu mnoho predsudkov voči 
odhaľovaniu vašich vnútorných myšlienok a pocitov. Inými slovami, „čím menej o 
mne vieš, tým lepšie pre nás oboch.“ Väzni považujú za jednu z najdôležitejších vecí 
obliecť sa do „hrubého kabáta“, aby sami seba chránili. „Hrubý kabát“ predstavuje 
ich ticho, mlčanlivosť, neochotu zdieľať, povrchnosť komunikácie. Hlavne z tohto 
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dôvodu sme pripravili bezpečné a povzbudzujúce spôsoby komunikácie a interakcie 
medzi väzenkyňami a spoločnosťou „vonku“, keďže sme vtedy nedokázali vytvoriť 
divadelné predstavenie. 

Ako spojiť počas výkonu trestu uväznených ľudí a spoločnosť? 
Tu sú niektoré z najdôležitejších a najnaliehavejších dôvodov dožadovania sa zmeny 
„väzenskej reality“. Väzenkyne si uvedomujú svoju vinu, no uvádzajú nasledovné 
skutočnosti: 

• „Spôsob výkonu trestu úplným mrhaním času. Žiadne aktivity, žiadna práca, len 
počítanie dlhých hodín každého dňa.“

• „Som si vedomá svojho previnenia, ale keď tu nič nerobím, mám pocit, že len 
plytvám časom.“ 

• „Výkon trestu je úplne neefektívny. Môžeš sa tu naučiť (získať) akurát kopu 
zlozvykov.“

• „Musím študovať, pracovať alebo komunikovať. Z ničnerobenia sa idem 
zblázniť.“ 

• „Najhorší trest je, keď ma vylúčia zo všetkých aktivít. Rozmýšľanie a uvažovanie 
o svojej minulosti mi spôsobuje pocity zúfaltva a depresie.“ 

Preto sme rozbehli aktivity s týmito hlavnými cieľmi: 

• zmysluplné využitie času
• cvičenie slobodného prejavu/vyjadrenia
• vytvorenie komunikácie s vonkajším svetom 
• cvičenie sebestačnosti
• učenie sa prácou
• byť ziskový a prospešný/užitočný
• zvyšovanie sebavedomia 
• naučiť sa nové metódy tlače (tlač na tričká) 
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Ako to prebieha? 
Aby sme splnili naše ciele, vytvorili sme vo väzení aktivitu VÝROBA TRIČIEK. 

Sekundárny cieľ Slobodné rozmýšľanie a tvorba, spolupráca, 
rozvíjanie zmyslu pre zodpovednosť, tréning 
kreativity 

Priestor Miestnosť s dostatkom svetla, podmienkou je 
súkromie

Počet účastníkov Bez obmedzenia, ale odprúčame malú skupinu s 
max. 10 účastníkmi

Čas Približne 120 minút
Profesionálne požiadavky Sú potrebné všeobecné vedomosti o skupinovej 

práci a vedení skupín a predchádzajúce 
skúsenosti s výtvarnými technikami maľovania 
a pečiatkovania

Pomôcky Obyčajné jednofarebné tričká, farby na textil a 
štetce, rôzne pečiatky, staré noviny, časopisy a 
handry, rydlo a lino (nie sú podmienkou, iba ak 
chcete vyrobiť linorez a vytvoriť si svoje vlastné 
pečiatky), žehlička na fixovanie farieb

Popis cvicenia 
Facilitátor vyzve účastníkov, aby porozmýšľali, akú správu/odkaz/posolstvo by 
chceli vyjadriť na tričko. V celej skupine možno dať priestor na kratšie diskusie 
na túto tému a na zdieľanie názorov účastníkov. Každý účastník sa môže vyjadriť 
slovami alebo maľbou. Potom si každý vyberie jedno tričko a začne ho zdobiť 
pomocou farieb, slov, pečiatok. Obvykle musia byť na konci všetky farby zafixované 
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žehlením. Ku každému tričku možno tiež pridať visačku s podpisom alebo menom 
jeho autora. 

Pokiaľ workshopy prebiehajú vo väzení, väzni sú úplne vylúčení z ďalších krokov, 
pretože nemajú možnosť vytvoriť si priamy kontakt s vonkajším svetom. Preto my, 
facilitátori, hľadáme možnosti (podujatia, festivaly, trhy) na prezentáciu workshopov 
a predaj tričiek za dobrovoľné príspevky. Keď tričko predáme, navrhneme jeho 
kupcovi, aby natočil krátke video adresované konkrétnemu autorovi trička, ktorý je 
vo väzení. Žiadneho zákazníka k tomu nenútime, je to jeho slobodné rozhodnutie. 
Týmto spôsobom sa môžeme vrátiť do väzenia so spätnou väzbou. Väzni si môžu 
pozrieť videá zákazníkov s ich spätnou väzbou alebo obyčajným odkazom, prečo 
si tričko kúpili. Vytvárame tak dvojitý zisk: ekonomický (financie za predané tričká) 
a spätná väzba (osobná podpora). Jedna časť financií slúži na nákup nového 
materiálu, druhá na kúpu kreatívnych pomôcok pre ženskú časť väzenia. 

Poznámka: Zistili sme, že najväčším dopadom tejto metódy na väzenkyne bolo 
získanie spätnej väzby prostredníctvom videa a podpory od im neznámych ľudí. 
Takáto spätná väzba vyvoláva silnú emocionálnu reakciu a predstavuje obrovskú 
podporu pre ľudí vo výkone trestu. 
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Storytelling (rozprávanie príbehov)
Náš píbeh 
„Na tomto svete je toľko rozprávačov, koľko je ľudských bytostí.“ To bol náš 
východiskový bod pre zistenie, koľko ženských rozprávačiek sa zúčastňuje 
našich divadelných stretnutí vo väzení. Naším cieľom bolo prebudiť „vnútorného 
rozprávača“ vo všetkých prítomných ženách a načúvať ich pocitom, príbehom, 
ktoré počuli, anekdotám, príbehom z detstva plným fantázie, spomienkam... Chceli 
sme počuť hlas slobodných žien, žien, ktoré stoja na druhej strane väzenských 
múrov. Väzenie je  miestom s nedostatkom intimity a so vzťahmi bez vzájomnej 
dôvery. Po niekoľkých mesiacoch práce sme sa rozhodli vytvoriť intímny kruh 
založený na dôvere a rešpekte – priestor na zdieľanie vlastných zážitkov a 
skúseností prostredníctvom rozprávania príbehov. Rozprávanie príbehov bolo 
cestou oslobodenia, katarzie a spojenia sa s pozitívnymi emóciami v ich príbehoch. 

Čo je storytelling? 
Storytelling je silná stratégia, ktorá pôsobí na emocionálnu a kognitívnu úroveň. 
Na emocionálnej úrovni sa príbehy stávajú nástrojom na život, pretože vyjadrujú 
situácie, pocity, správanie a konflikty našej existencie. Vedú nás k novým formám 
poznania a uvedomenia si, že naše vlastné pocity sa odrážajú v postavách 
rozprávaných/čítaných príbehov. Toto tvrdenie platí tak z pohľadu rozprávača, ako 
aj toho, kto príbeh počúva. 
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Prečo používať storytelling? 
Rozprávanie našich vlastných príbehov, spomienok, príbehov, ktoré nás znova 
spájajú s archetypmi, zážitkami a skúsenosťami, s nami samými, s tým, kto 
skutočne sme a odkiaľ pochádzame, to všetko nás vedie k spojeniu s našimi piatimi 
zmyslami. Spomenúť si a rozprávať príbeh, ktorý nám povedali v detstve, príbeh, 
ktorý sme rozprávali dieťaťu, anekdota, ktorú sme rozprávali milovanej osobe, 
to všetko prináša so sebou silné prúdy emócií a pocitov. Táto aktivita umožňuje 
cestovať v magickom svete a priestore fantázie, kde sa dokážeme v danom 
momente dívať, počúvať, ochutnávať, ovoniavať, cítiť a vnímať. Načúvame a 
sme vypočutí. Rozprávanie príbehu umožňuje byť videný a zároveň sa zaň skryť, 
poskytuje bezpečný priestor. 

Pre koho je storytelling? 
Pre skupiny, ktoré sa pravidelne alebo príležitostne stretávajú s cieľom tvoriť, 
vzdelávať sa, zdieľať atď. Je vhodná na prácu s rôznymi skupinami, ako sú ľudia 
bez domova, ľudia vo výkone trestu, dospelí ľudia so závislosťami, zneužívané 
ženy, deti, mládež atď. Odporúča sa aj pri práci s ľuďmi s ťažkosťami učenia. 

Cvicenie: Rozprávajte nosom 

Cieľ Podporovať schopnosť rozprávať príbehy, 
prostredníctvom zdieľania príbehov, anekdot 
alebo spomienok vytvárať prepojenia medzi 
účastníkmi – prepojenia budujúce vzájomnú 
dôveru, rozvíjať schopnosť sebaprezentácie, 
tímová práca, aktivácia zmyslov. 
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Priestor Interiér alebo exteriér, nevyhnutné je ale 
súkromie. Vhodnejší je útulný priestor. V 
priestore možno použiť ľahšiu/jemnú vôňu. 

Počet účastníkov Maximálne 10 osôb. 
Čas 1,5 hodiny. 
Profesionálne požiadavky Odporúčané sú základné vedomosti o rozprávaní 

príbehov (storytelling) a divadle. 
Pomôcky Rôzne vône (korenia, éterické oleje, parfumy, 

rastliny, čistiace prostriedky atď.). 

Popis cvicenia
Facilitátor začne stretnutie rozprávaním pripraveného príbehu, aby zapojil 
účastníkov do aktívneho počúvania. Môže to byť jeho vlastný príbeh, príbeh, ktorý 
počul, alebo vymyslený príbeh, ktorý súvisí s čuchovým zmyslom. Potom ponúkne 
skupine rôzne vzorky vôní. Môžu to byť korenia ako škorica alebo karí, rastliny ako 
ruža alebo jazmín, alebo čistiace prostriedky, ktoré bežne používame v domácnosti. 
Aby bola  ponuka zaujímavejšia, je dobré mať 5 až 10 vzoriek. Pri skúšaní rôznych 
vzoriek vôňa uvoľní spomienky a emócie účastníkov, s čím prichádzajú príbehy a 
fantázia. Po skončení skúšania vôní sú účastníci vyzvaní, aby sa podelili o svoje 
zážitky vyvolané vôňou. Facilitátor vyzve účastníkov, aby porozprávali svoje vlastné 
zážitky. „Čo vám táto vôňa pripomenula? Máte nejakú konkrétnu situáciu alebo 
príbeh, o ktorý by ste sa chceli podeliť? Aká je vaša najsilnejšia spomienka, ktorá 
sa vám vynorila napríklad pri ovoňaní škorice?“ 
Po zdieľani môže facilitátor navrhnúť, aby sa vybral jeden príbeh, ktorý by mohli 
účastníci zobraziť divadelným spôsobom. 
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Úlohy facilitátora v procese workshopu: 

• Zisťovať, v čom spočívajú ťažkosti účastníkov pri vyjadrení príbehu: ich 
prekážky, ich bloky. 

• Odhaľovať potenciál rozprávačov príbehov, povzbudzovať ich, aby používali 
svoje vlastné zdroje, záznamy, príbehy. 

• Vytvoriť podmienky a situáciu na rozprávanie. 
• Ponúknuť zdroje a techniky rozprávania príbehov, techniky divadelného 

stvárnenia, ktoré umožnia zdokonaľovanie jednotlivých príbehov. 
• Navrhovať cvičenia zamerané na prekonávanie zábran či strachu z vystupovania 

na verejnosti, hravou cestou sprostredkovať techniky rozprávania pred 
publikom, využívať terapiu smiechom. 

Variácie: Ako stimulátory možno namiesto vôní použiť jedlo (chuť), obrazy, 
obrázky a fotografie (zrak) atď. 



45



AHA 
Homeless 

Theatre 
Company



AHA 
HOMELESS 
THEATRE 
COMPANY

AHA 
Homeless 

Theatre 
Company





49

Mad arsky –erveny krìž, Budapešt
Bezdomovecká divadelná spolocnost AHA
Bezdomovecká divadelná spoločnosť AHA (Divadlo AHA) bola založená na jeseň 
roku 2001 v útulku pre ľudí bez domova na ulici Madridi v Budapešti, keď jeden 
z ubytovaných dobrovoľne účinkoval vo vianočnom predstavení toho roku. 
Divadlo AHA je financované Maďarským Červeným krížom a sídli v útulku pre 
ľudí bez domova, čo súčasne poskytuje priestor na divadelnú prácu a komunitu 
v inštitucionálnom rámci, keďže aktívna prítomnosť sociálnych pracovníkov a 
mnohých ďalších profesionálnych pomocníkov je pre túto prácu nevyhnutná. Od 
svojho vzniku sa Divadlo AHA rozrástlo. Zameriava sa najmä na ľudí bez domova, 
ale chce zapájať aj iné skupiny spoločnosti. 

Divadlo už pracovalo s deťmi i dospelými z bežných rodín, s deťmi, ktoré sú v 
starostlivosti štátu, a tiež s profesionálnymi hercami. V súčasnosti je Divadlo AHA 
známe na národnej aj medzinárodnej úrovni. Vystúpilo a vystupuje na mnohých 
festivaloch, fundraisingových podujatiach a zapája sa do množstva maďarských a 
európskych projektov. Ponúka kvalitné voľnočasové aktivity pre ľudí bez domova, ale 
okrem toho sa zameriava na sprostredkovanie interaktívnej umeleckej komunikácie 
medzi ľuďmi bez domova a spoločnosťou, pričom používa divadlo ako metódu. 
Za posledných 15 rokov sa viac ako 40 percentám jeho hercov podarilo opätovne 
začleniť naspäť do spoločnosti – s pomocou sveta, v ktorom sa mieša umenie s 
pomocou. Cieľom Divadla AHA je stať sa nezávislou organizáciou a dostávať tento 
typ divadelnej práce do verejného povedomia v Maďarsku. 

Kľúčové slová: ľudia bez domova; metóda nepriamej pomoci; SPBOH (na procese 
založená a na proces orientovaná situačná pomoc); reintegrácia. 

MAGYAR VÖRÖSKERESZT 
BUDAPEST FŐVÁROSI SZERVEZET
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Naša teória
Naša metodológia vychádza  z toho, čo my nazývame nepriamou pomocou 
prostredníctvom divadla. To znamená, že divadelnou prácou sa určité vzorce 
(napríklad riešenie problémov či konfliktov, schopnosti v oblasti empatie atď.) 
implicitne stávajú súčasťou bežného života účastníkov. Okrem toho, divadlo 
ponúka príležitosť odovzdať niečo aj divákom. To je pre nás zvlášť dôležité, 
pretože pracujeme hlavne s ľuďmi bez domova – s tými členmi spoločnosti, ktorí 
väčšinou prijímajú, čo im dajú iní ľudia. Keďže je dôležité sledovať vývoj hercov aj 
mimo divadelnej miestnosti (ktorá je v útulku), nazývame svoju metódu na procese 
založená a na proces orientovaná situačná pomoc (SPBOH). Pri na šej práci používa 
pôvodné hry a ich písané scenáre (nikdy nepresahujúce 40 minút), pretože na 
rozdiel od iných dramaterapeutických metód (sociodráma či psychodráma), aby 
boli dopady tejto formy divadelnej práce viditeľné, vyžaduje to viac času – niekedy 
dokonca roky. 
Nasledujúci obrázok znázorňuje štruktúru našej metodológie. V tejto príručke 
sa s vami podelíme o štyri hlavné metódy (štyri stĺpy nášho gréckeho chrámu/
moderného divadla/šípky smerujúce nahor), ktoré nám pomáhajú dosiahnuť náš 
hlavný cieľ, ktorým je reintegrácia ľudí bez domova. Naším zámerom je – namiesto 
popisu rôznych aktivít a cvičení – predstaviť možné prístupy k divadlu pre ľudí bez 
domova. 
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Poskytnutie pocitu spolupatricnosti
Cieľ Myslieť a uvažovať spoločne ako skupina. 
Sekundárne ciele Spolupráca (otvorenie sa – prijatie), tolerancia, 

empatia v rámci komunity. 
Cieľové skupiny Ľudia bez domova, deti bez rodičov (siroty).
Ako Aby účastníci vytvorili jednu skupinu a spoločne 

premýšľali a uvažovali, mysliac pritom na záujmy 
a ciele skupiny, musíme sa zamerať na prácu 
so sebavyjadrením hercov, dynamiku diskusie a 
spôsoby interpretácie. 

–ítacka (cítacia skúška)
Obvykle ide o prvú skúšku (alebo prvé dve či tri skúšky), kedy je priestor a čas 
využiť túto metódu. 

Priestor Akákoľvek miestnosť vhodná na prácu s 
komunitou. Najdôležitejšia je priateľská 
atmosféra. 
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Čas 1 – 3-krát, približne 2 hodiny/skúška. 
Počet účastníkov Závisí to od hry/predstavenia. Optimálny počet je 

6 – 10 účastníkov. Ak je ich počet vyšší, skupinu 
je potrebné rozdeliť na menšie podskupiny 
(podľa scén). 

Pomôcky Scenár (pre každého účastníka), papier a pero 
na písanie poznámok. 

Popis Začína sa predstavením novej hry – režisér 
ho nahlas predčíta. Následne rozdelené roly a 
začína diskusia. Herci vytvoria kruh a rozprávajú 
o scenári, svojich emóciách, ktoré v nich hra 
vyvoláva, rôznych osobnostiach, ktoré budú 
zosobňovať, a tiež o tom, ako si predstavujú jej 
realizáciu. Počas diskusie sa navzájom počúvajú 
a reagujú. 

Keďže réžia nie je tímová práca, predstavenie je založené na režisérovej koncepcii. 
Je to povaha hry a režisérova predstavivosť, ktoré ju určujú. Akýkoľvek odklon od 
pôvodnej koncepcie je výsledkom konsenzu medzi režisérom a hercom/hercami. 
To isté by malo platiť aj pre nasledujúce fázy tvorby hry. V tomto sa naša metóda 
odlišuje od psychodrámy a sociodrámy. Poskytuje priestor na diskusiu a zmeny, 
ale v podstate nasleduje jasne načrtnutú líniu, akceptovanú, nasledovanú a 
podporovanú hercom/hercami. Podľa našich skúseností by mal byť v tejto situácii 
režisér príkladom, vzorom hodným nasledovania, silnou a rozhodnou osobnosťou s 
umeleckými skúsenosťami, a nie autokratický vodca (aj keď to tak môže pôsobiť). 
Toto je veľmi dôležité, inak bude hra nekoherentná. 
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Aké výsledky prináša metóda? 
Napätie poľavilo, otázky hercov sú zodpovedané. Herci objavujú svoje vnútorné 
podmienky a schopnosť učiť sa, skúšať, vyjadriť a prejaviť sa, zahrať predstavenie. 
To sú prvé, takmer neviditeľné kroky k získavaniu a zvyšovaniu sebadôvery a 
sebavedomia. Pripojením sa hercov, ktorí prichádzajú z iných skupín alebo iného 
prostredia, si účastníci vytvárajú nové priateľstvá a vidia nové vzorce správania. 
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Formovanie osobnosti 
Cieľ Nájsť svoje miesto v komunite (a nakoniec v 

spoločnosti). 
Sekundárne ciele Zažiť nové emócie, pocit integrácie a rôzne 

vzorce správania. 
Cieľová skupina Ľudia bez domova. 

  

Zdokonal ovacia skúška 

Priestor Miestnosť na skúšanie. 
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Čas 2 hodiny/skúška. 

Nemáme pravidelné skúšky (nie každý týždeň v 
rovnakom čase), pretože sa musíme prispôsobiť 
každodennému plánu hercov. To je pomerne 
jednoduché, pretože väčšina našich hercov žije 
v útulku. Musíme tiež myslieť na to, že herci 
nemôžu prísť kvôli skúškam o prácu, takže sa 
čo najviac snažíme nájsť časy, ktoré vyhovujú 
každému členovi skupiny. Musíme mať priority: 
práca – príjem – komunita – herectvo. 

Počet účastníkov 10-12
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Pomôcky Písaný text už nie je potrebný. Pokiaľ ide o iné 
pomôcky a materiál (rekvizity, kostýmy), ako 
sa hra vyvíja, sú stále viac a viac potrebné. Ich 
použitie je súčasťou vzdelávacieho procesu, 
pomáhajú hercom udržiavať pozornosť 
a umožňujú im stať sa expresívnejšími. 
Používaním rekvizít sa rozvíja koncentrácia a 
vyjadrovacie zručnosti a schopnosti hercov. V 
prípade ľudí, ktorí narábajú s len malou výbavou 
vzorcov správania, je vhodné používanie rekvizít 
extrémne užitočné. Herec sa môže za ne „skryť“ 
alebo s ich pomocou vyjadriť pocity (napríklad 
okarína môže symbolizovať smrť, bábika zase 
narodenie). 
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Popis S neustálou asistenciou režiséra začína herec 
pomaly vytvárať (fiktívnu, javiskovú) postavu – 
ako mentálne, tak aj fyzicky. Počas tejto práce 
režisér aj herec hovoria, zamýšľajú sa nad svojím 
vlastným vystupovaním, nad vystupovaním 
toho druhého a kladú otázky („Ako vyzerá taká 
postava? Ako sa správa? Ako sa hýbe?“). 
Ostatní herci tiež pozorne sledujú výstup, 
komentujú, zamýšľajú sa nad ich prácou, dávajú 
návrhy (herci sa striedajú). Diskusia a neustála 
reflexia pomáha hercovi zdokonaľovať rolu a 
venovať pozornosť detailom. 

Keď vystupuje v nejakej scéne viacero hercov, 
ich výstup sa môže meniť podľa toho, ako 
reaguje/odpovedá/aký podnet dáva iný herec. 

Je veľmi dôležité, aby režisér hru kontroloval, 
držal ju v pevne stanovených hraniciach a 
nenechal ju uletieť. 

Aké výsledky prináša metóda? 
V tejto fáze si herci najviac rozvíjajú zručnosti v oblasti riešenia problémov. Postavy, 
ktoré sú stvárnené hercami, môžu implicitne zmeniť svoje postoje k rôznym 
spôsobom správania. Vlastnosti pozitívnej postavy sa môžu integrovať do vlastnej 
osobnosti hercov, zatiaľ čo negatívna postava ich môže upozorniť na to, čomu by 
sa mali vyhnúť. Takisto sa rozvíja interakcia založená na vzájomnej dôvere medzi 
hercami, čo sa tiež pomaly odráža aj v ich bežnom živote. Nakoniec, ako stúpa ich 
záujem o divadlo, aktívnejšie sa zapájajú aj do iných druhov komunitnej činnosti 
v rámci divadelnej skupiny (pomoc iným hercom pri učení sa textov, pomoc pri 
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výrobe a opravovaní rekvizít) a začínajú preberať zodpovednosť jeden za druhého 
(starostlivosť o chorého spoluherca atď.). 

Aké sú možné riziká metódy? 
1. Herci môžu mať zlé skúsenosti z minulosti, môžu to vzdať, nahnevať sa 

alebo reagovať emotívne.      
Možné riešenie: Sociálny pracovník môže zasiahnuť, ale najlepšie je nechať 
hercov spracovať svoje emócie a pomôcť im (diskusiou, rozhovorom a 
emocionálnou podporou) po skúške. 

2. Podľa našich skúseností z uplynulých rokov sa mentálne schopnosti hercov aj 
ich schopnosti a techniky učenia sa veľmi líšia. Herci s lepšími schopnosťami sa 
naučia roly (aj roly iných hercov) omnoho rýchlejšie, kým pomalší herci môžu 
mať viac problémov pri ich učení. To môže spôsobiť napätie v skupine.

Možné riešenie: Za neustálej prítomnosti sociálneho pracovníka musí režisér 
jasne vysvetľovať, že divadlo je tímová práca, kde má každý herec svoju rolu, a 
nie individuálne úspechy, ale spoločná práca a spoločná produkcia – kde je každý 
rovnako dôležitý – sú to najpodstatnejšie.  
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Budovanie mostov
Cieľ Spájanie rôznych sociálnych skupín – na javisku 

aj v reálnom živote. 
Sekundárne ciele (Re)integrácia, akceptácia/prijatie, tolerancia. 
Cieľové skupiny Rôzne sociálne skupiny, napr. ľudia bez domova 

– profesionálni herci, ľudia bez domova – deti 
bez rodičov (siroty), ľudia bez domova – ľudia z 
bežnej populácie. 

Ako Vytvorením spološného predstavenia. 

Generálka (generálna skúška) 

Priestor Pódium/javisko a zákulisie, kde sa bude konať 
predstavenie. 

Čas 2 – 4 hodiny. 
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Počet účastníkov Každý, kto je zapojení do hry/predstavenia. 
Tentokrát sa skupina zväčšuje, pretože do 
prípravy sa zapája špeciálna dobrovoľnícka 
skupina (ľudia pripravujúci rekvizity, ovládajúci 
svetlo a zvuk, organizujúci dopravu). 

Je zaujímavé sledovať vzťah medzi hercami a 
„pomocníkmi“ – je to kooperatívna forma práce, 
kde nie je žiadna hierarchia. 

Pomôcky Všetko vybavenie potrebné na predstavenie 
(kostýmy, rekvizity, svetlá, zvuková technika) 
musí byť nachystané, toto je moment, kedy 
každá jeho časť získa svoju konečnú podobu a 
miesto a herci s ním už šikovne pracujú.
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Popis Či už má skupina možnosť na javisku pred 
predstavením skúšať alebo nie, aby sa predišlo 
prekvapeniam, musí režisér informovať hercov 
o všetkom, čo ich čaká. Rovnako dôležité je 
každému dať priestor, aby sa podelil o svoje 
nápady a myšlienky, diskutovať a dohodnúť sa 
na riešeniach ako tím. Režisér je tiež zodpovedný 
za celé predstavenie, preto si herci stále viac 
a viac uvedomujú a všímajú jeden druhého, 
musia sa na seba navzájom spoliehať, starať a 
pomáhať si. 

Ide o veľmi dôležitú časť procesu skúšania, 
pretože je to prvýkrát, kedy sa herci stretnú s 
divákmi – aj keď len v menšom počte (iní ľudia 
bez domova žijúci v útulku, priatelia, rodina). 
Tieto stretnutia pomáhajú hercom zvládať 
trému, obavy alebo úzkosť. Na záver generálky 
sa často môžu zapojiť aj diváci a vyjadriť svoje 
názory a pohľady na predstavenie, čím vzniká 
vzácny dialóg medzi hercami a publikom. 

Je to fáza, kedy sa všetko, čo sa herci naučili 
počas zdokonaľovacej skúšky, stane viditeľným. 

Aká výsledky prináša metóda? 
Herci si začnú vážiť a rešpektovať prácu, ktorú vykonali, a začnú preberať 
zodpovednosť za svoje vlastné dielo. 
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Ľudia bez domova sa často stretávajú s tým, že ich práca alebo tvorba je 
podhodnocovaná. Výsledkom opakovaných podvodov alebo zneužitia je potom to, 
že sami považujú svoju prácu za bezcennú. Nakoľko má ale divadelná skupina 
spoločné záujmy a ciele, počas spoločnej práce sa objaví spoločný súbor či 
nastavenie hodnôt. To znamená, že dielo, ktoré spolu tvoria, sa stáva vzácnym a 
bude patriť im – budú sa oň starať. Chrániť dielo celej skupiny znamená, že herci 
môžu byť súčasne ochrancami aj tými chránenými. 

Počas generálky herci už nie sú „napísanými časťami“ alebo experimentujúcimi 
amatérmi, ale sú zrelými osobnosťami. Charakteristiky postáv, ktoré stvárňujú, 
nebadane prenikajú do ich vlastnej osobnosti. 

Aké sú možné riziká metódy? 

1. Netrpezlivosť, tréma, strach a úzkosť z predstavenia. To môže mať vplyv 
na bežný život hercov, ale môže to spôsobiť aj problémy na javisku. V 
stresovej situácii spôsobenej úzkosťou môžu herci zažiť mentálny blok. To sa 
môže prejaviť nielen chybami v textoch alebo nesprávnymi pohybmi, ale aj 
celkovým stuhnutím, kedy herec vôbec nedokáže komunikovať.   
Možné riešenie: Počas skúšok by sa mali nacvičovať rôzne techniky a cvičenia 
(hry zamerané na dôveru, šepkanie atď.), ktoré možno v takýchto situáciách 
využiť. Každý herec si musí byť vedomý, že sa môže spoľahnúť na svojich 
hereckých kolegov. To je ďalší spôsob budovania vzájomnej dôvery medzi 
hercami. 

2. Ako sa predstavenie blíži, herci sú čoraz viac nervóznejší a 
netrpezlivejší. Jednak kvôli predstaveniu, ale aj kvôli ich túžbe 
zapáčiť sa, potešiť či uspieť. V skupine to môže vyvolávať konflikty.  
Možné riešenie: Individuálne a skupinové diskusie pomáhajú pri riešení 
takýchto problémov. Musíme uistiť hercov, že naozaj vytvárajú niečo výnimočné 
a že predstavenie nie je súťaž, ale všetci herci majú spoločný cieľ. 
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Musíme sa vyhýbať vytváraniu menších skupín v rámci skupiny, pretože to môže 
znamenať koniec pre celé predstavenie. 
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Zvyšovanie sociálnej citlivosti 
Cieľ Zmeniť postoj spoločnosti k ľuďom bez domova 

a ich vnímanie. 
Sekundárne ciele Prostredníctvom divadelných predstavení zmeniť 

stereotypy vytvorené väčšinou spoločnosti. 
Cieľové skupiny Široká verejnosť. 
Ako Verejnou prezentáciou ľudí bez domova v 

neočakávanom, ale pravom svetle (formou 
divadelného predstavenia). 

Predstavenie a jeho d alší život: Potlesk

Priestor Kdekoľvek (školská trieda/učebňa, hala, divadlo, 
pódium pod holým nebom atď.). 

Čas 2,5 hodiny
Počet účastníkov 6-30
Pomôcky Vybavenie potrebné na realizáciu predstavenia. 
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Popis Prichádzame k najkomplexnejšej časti našej 
metodológie. Predstavenie je, v každom jednom 
prípade, VÝZVOU – zverejnením individuálnych 
úspechov. Najväčšou výzvou je však vytváranie 
prepojenia medzi publikom a hercami – ako pre 
hercov – profesionálov, tak aj pre hercov – ľudí 
bez domova. 
Je to publikum, kto dáva spätnú väzbu, či bolo 
predstavenie dobré alebo zlé. Ak je spätná 
väzba pozitívna, herci dosiahli svoj cieľ – 
úspech. Odmenou hercom je potlesk. Dopady 
úspešného účinkovania/hrania môžu byť rôzne 
– môže naplniť umelecké túžby, môže sa zmeniť 
na potrebu alebo sa z neho jednoducho môže 
stať „láska“. 

Je veľmi dôležité vysvetliť publiku, koho a čo uvidia. To sa môže udiať pred, 
počas alebo po predstavení (výhodou poslednej možnosti je, že diváci sledujú 
predstavenie bez stereotypného uvažovania). Existuje aj viacero spôsobov, ako 
zapojiť publikum. 

Diváci môžu: 
• sedieť a dívať sa
• byť na javisku, veľmi blízko k hercom
• interaktívne sa zúčastňovať (otázka – odpoveď)
• byť zapojení do hry/predstavenia 

Preto majú diváci aj rôzne možnosti, ako poskytnúť spätnú väzbu. Ak sedia a 
sledujú predstavenie, potlesk môže byť ich prostriedkom na vyjadrenie názoru, 
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ktorý je pre hercov tiež zdrojom motivácie, sily a energie. Ak sú diváci zapojení 
priamo do predstavenia, môžu improvizovať, meniť príbeh (Divadlo fórum) a stať 
sa súčasťou hry. V takýchto prípadoch vzniká medzi hercom a divákom špecifický 
vzťah, ktorý je založený na vzájomnej dôvere. 

Pokiaľ ide o ďalší život predstavenia, ten nekončí potleskom. Hercov čaká viacero 
pozitívnych zážitkov a dopadov – vznikajú nové priateľstvá a dostáva sa im 
osobného uznania a ocenenia, čo má pozitívny vplyv na ich osobnosť. 

Ak je to možné, mali by sme ich nechať vychutnať si tieto momenty a nebťažovať 
ich povinnosťami, ako je napríklad balenie. 

Aké výsledky prináša metóda? 
U divákov prichádza k zmene názorov/pohľadov na: 
• stereotypy o ľuďoch bez domova
• schopnosti a výkony ľudí bez domova
• spôsob interpretácie bezdomovectva v spoločnosti (môže to zmierňovať napätie 

medzi sociálnymi skupinami)
• predsudky voči bezdomovectvu
• U hercov sa zvyšuje: 
• pocit dôležitosti
• hodnota diela, ktoré vytvorili
• pohľad na seba ako osobu, ktorá dokáže spoločnosti niečo dať a priniesť 

(pričom obvykle to je naopak)
• sebadôvera 

Pod váhou predstavenia rastie koncentrácia hercov. Počas neho sa dokážu zamerať 
na seba aj na svoje okolie. Stávajú sa spoľahlivými – sú oporou pre hereckých 
kolegov – a zároveň sa stávajú darcami, pričom ich „darom“ spoločnosti je odohraté 
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predstavenie. 

Tento úspech v podobe obrovského osobného výkonu je dokonca merateľný: 

Hneď po predstavení: potleskom

Neskôr: meniacimi sa charakteristikami: 
• pozitívne myslenie
• rozvoj zručností a schopností v oblasti riešenia problémov
• rozširovanie sociálnych vzťahov
• rozvoj zručností a schopností v oblasti riešenia konfliktov
• efektívne využitie voľného času
• nadšenie pre skupinovú prácu
• silnejší zmysel pre zodpovednosť (aj pocit zodpovednosti)
• váženie si vlastnej práce
• úcta k umeniu 

Keď sa to všetko zráta, v ideálnom prípade herci dosiahnu viaceré ciele, ktoré 
môžu byť pre nich veľmi užitočné a prospešné – ak aj nie hneď, tak o niekoľko 
rokov neskôr. 

Aké sú možné riziká metódy? 
1. Ľahostajnosť alebo nezáujem divákov – môže mať negatívny vplyv 

na hercov. Pevná štruktúra predstavenia nedovoľuje hercom v danej 
chvíli riešiť takúto situáciu.        
Možné riešenie: Ak máme možnosť, je vhodné divadelnú skupinu niekoľkými 
vetami predstaviť. Publikum ocení každý detail. 

1. Spracovanie úspechu je náročný proces. Herci ho niekedy nedokážu 
zvládnuť primeraným spôsobom – môžu zostať izolovaní, pretože si 
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myslia, že sú lepší ako ostatní. Môže to byť veľmi nebezpečné, pretože 
to môže ovplyvniť aj kvalitu hereckých výkonov.     
Možné riešenie: Problém by sme mali vždy začať riešiť individuálnymi 
rozhovormi, nakoľko to môže mať vplyv na ostatných členov skupiny. Musíme 
hovoriť o dôležitosti osobných úspechov, ale musíme tiež trvať na tom, že 
predstavenie je spoločným dielom a každý člen skupiny je rovnako dôležitý ako 
ostatní, bez ohľadu na počet a kvalitu výstupov jednotlivých hercov. Po takomto 
rozhovore môžeme do diskusie zapojiť aj zvyšok skupiny. Dobre fungujúca 
skupina dokáže podobné situácie zvládnuť, ale režisér musí byť vždy prítomný. 
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Centrum pre kreatívny rozvoj 
Danilo Dolci
Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci (CSC) vzniklo v roku 1958 a je založené 
na skúsenostiach sociálnej a vzdelávacej práce, ktorú realizoval Danilo Dolci a jeho 
spolupracovníci na východnej Sicílii. 
CSC je nezisková organizácia, ktorá sa venuje mladým ľuďom aj dospelým a viac 
ako desať rokov úspešne pôsobí najmä v oblasti vzdelávania, pričom spolupracuje 
so školami, univerzitami, divadelnými spoločnosťami, rôznymi združeniami a 
sociálnymi skupinami na miestnej aj medzinárodnej úrovni. 

Naše ciele:
• Podporovať regionálny rozvoj prostredníctvom participatívnych a komunitných 

aktivít
• Podporovať vzdelávanie mládeže a dospelých prostredníctvom maieutického 

recipročného prístupu (RMA) a iných inovatívnych vzdelávacích metód
• Usilovať sa o kultúru mieru a nenásilia
• Podporovať medzikultúrny dialóg
• Informovať o živote a práci Danila Dolciho

Naše aktivity:
• Iniciatívy s európskymi a miestnymi organizáciami zamerané na aktívne 

občianstvo, sociálnu inklúziu a inovácie vo vzdelávaní 
• Maieutické laboratóriá na školách, univerzitách atď.
• Kultúrne a vzdelávacie aktivity propagujúce život a prácu Danila Dolciho
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CSC tiež vyvinulo inovatívny vzdelávací prístup pre dospelých vzdelávajúcich sa v 
rôznych oblastiach, pričom flexibilným a inovatívnym spôsobom vždy prispôsobuje 
svoje metódy sledovaným cieľom. CSC má dlhoročné skúsenosti v oblasti sociálnej 
inklúzie a neformálneho vzdelávania prostredníctvom divadelného umenia. Dobrým 
príkladom jeho aktivít na tému sociálnej inklúzie a umenia je CAREM – Collaborative 
Art-Making for Reducing Marginalization [LLP COMENIUS Multilateral], v preklade 
Spoločná tvorba umenia na znižovanie marginalizácie. Tento projekt bol zameraný 
na rozvoj a šírenie osvedčených postupov výučby založenej na metóde spoločnej 
tvorby umenia. Jeho cieľom bolo podporovať medzikultúrne vzdelávanie, znižovať 
sociálnu marginalizáciu a propagovať európske občianstvo v školskom kontexte. 

Danilo Dolci tiež využil svoju metódu maieutického divadla na posilnenie ľudí s 
nedostatkom príležitostí a zdôrazňoval dôležitosť kreativity a umenia v procese 
pomoci znevýhodneným ľuďom. To je jeden z dôvodov, prečo Dolci nazval svoje 
centrum „Centrom pre kreatívny rozvoj“. Na miestnej úrovni pracuje CSC Danilo 
Dolci s divadelnými spoločnosťami a kultúrnymi inštitúciami, so zámerom využívať 
divadlo a umenie ako prostriedok na sociálnu inklúziu. 

Cieľové skupiny: Viacero skupín komunity, najmä sociálne znevýhodnení ľudia, vrátane 
migrantov, utečencov a žiadateľov o azyl; zraniteľní mladí ľudia; ľudia s postihnutím. 
Kľúčové slová: Recipročný maieutický prístup; participácia/grassroot demokracia; 
kreatívny rozvoj; umenie ako posilňujúci prostriedok; zapojenie komunity; maieutické 
divadlo. 
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Ostrov, na ktorom sa stretneme
Metodológia bude aktívna a inkluzívna, zameraná najmä na interakciu a inklúziu. 
Môže byť súčasťou prostredia holistických disciplín a orientuje sa na vzťah 
medzi fyzickými aktivitami, rozvojom vzťahových zdrojov a riešením problémov a 
konfliktov. Cieľom workshopov, ktoré sa venujú rôznym, facilitátorom pripraveným 
témam, je prostredníctvom divadelných hier podnecovať kreativitu účastníkov v 
oblasti neverbálneho vyjadrovania, ako sú napr. kreslenie, koláže alebo reč tela. 

Charakteristický znak tejto metodológie nesúvisí s novými technikami, tie sú 
prenesené z iných metód alebo disciplín, ale s ich prispôsobením konkrétnym 
účastníkom, ktorými sú väčšinou moslimovia. Metodológia vychádza z potreby 
spoznať všetky očakávania a túžby utečencov, ktorí prichádzajú na Sicíliu, 
pričom väčšinou ide o moslimov. Ich vierovyznanie sa dotýka mnohých aspektov 
každodenného života. Pre vytváranie a nadväzovanie skutočného dialógu je 
kľúčové nehodnotiace uvažovanie a rešpektovanie kultúrnych a spirituálnych 
potrieb účastníkov. 
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Pre koho? Moslimskí utečenci od 18 do 35 rokov. 
Kde? • Väčší priestor, ktorý je vhodný na fyzickú 

aktivitu skupiny 15 účastníkov.
• Bez prítomnosti akýchkoľvek náboženských 

obrazov.
• Možnosť určiť smer, kde sa nachádza 

Mekka.
• Neodporúča sa plánovanie workshopu 

počas ramadánu, pretože pôst môže byť 
prekážkou v plnej účasti. 

Odporúča sa pracovať s účastníkmi rovnakého 
pohlavia a plánovať workshopy tak, aby sa 
neprekrývali s niektorou z piatich každodenných 
modlitieb, prípadne počítať s prestávkou, ktorá 
ich umožní. 

Prečo? Cieľom metódy je vytvoriť priestor, kde môžu 
utečenci vyjadriť svoje vlastné očakávania 
spojené s Európou a svoj vzťah k „západnej“ 
kultúre, ak majú záujem sa o svoje vnímanie 
podeliť. 
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Ako? 1. Úvodný rituál
2. Fyzické rozohriatie
3. Brainstorming na tému určenú facilitátorom
4. Práca na nápadoch, ktoré vzišli z 

brainstormingu – prostredníctvom ilustrácií, 
koláže, telesnej improvizácie alebo tvorby 
príbehov, ktoré sa neskôr zahrajú

5. Spätná väzba k dokončenej práci 
(prostredníctvom vyššie spomenutých 
expresívnych alebo verbálnych techník)

6. Záverečný rituál a rozlúčenie sa
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Tréning predstavivosti
Cieľ Experimentálna a telesná aktivita zameraná na 

diskutovanú tému.
Priestor Priestor, ktorý je dostatočne veľký pre telesnú 

aktivitu všetkých účastníkov.
Počet účastníkov Minimálne 5 – maximálne 15.
Čas Maximálne 20 minút.
Profesionálne požiadavky Ak je to potrebné, tlmočník pre účastníkov, 

ktorí nehovoria anglicky.

Cvičenie:
• Prechádzajte sa priestorom a pozerajte sa na ostatných.
• Predstavte si, že máte a skrývate niečo vzácne.
• Zdá sa vám, že ste z diaľky zbadali kamaráta, ale keď sa k tej osobe priblížite, 

zistíte, že ste sa pomýlili. Ospravedlníte sa a pokračujete v chôdzi.
• Z diaľky spoznáte kamaráta, tentokrát ste sa nomýlili, s citom alebo prejavom 

náklonnosti ho pozdravíte a darujete mu svoj skrytý poklad.

Variácie: Existuje viacero variácií, ktoré závisia od tém, ktorými sa chcete zaoberať, 
alebo od emócií, ktoré chcete vyjadriť a zobraziť. 
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Príklad: 
• Prechádzajte sa priestorom a hľadajte niečo, čo ste stratili.
• Požiadajte iných účastníkov, aby vám pomohli pri hľadaní, a ponúknite im svoju 

pomoc.
• Keď nájdete, čo ste hľadali, darujte to ktorémukoľvek alebo všetkým účastníkom. 

Poznámky: Nepoužívajte obrazy alebo odkazy, ktoré môžu úzko súvisieť so 
skúsenosťami či zážitkami utečencov alebo s ich cestou. 
Zabezpečte, aby sa cvičenia skončili dobre, čo zabezpečí aj spoločné zdieľanie. 
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Bytost a gulicka
Cieľ Sú dva hlavné ciele: 

Prvým je zahriať sa a pomocou vyjadrenia telom 
vytvoriť spojenie, ktoré sa stane podnetom na 
vytvorenie série ďalších pohybov. 
Druhým cieľom je naozajstný fyzický kontakt 
s iným účastníkom, ktorý sa neskôr stáva 
spoločným zdieľaním hry a v poslednej časti 
cvičenia sa vyvinie do vytvorenia skupiny, 
stojacej pred „výzvou“ facilitátora. Skupina 
zdieľa a spolupracuje so spoločným zámerom. 
Zjednodušene – prechádzame od individuálnej 
hry cez jej zdieľanie až k spolupráci. 

Priestor Priestor, ktorý je dostatočne veľký pre telesnú 
aktivitu všetkých účastníkov. 

Počet účastníkov Minimálne 10 – maximálne 20.
Čas Maximálne 20 minút. 
Profesionálne požiadavky Ak je to potrebné, tlmočník pre účastníkov, ktorí 

nehovoria anglicky.
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Cvičenie: 
Skôr, než začne samotná aktivita, facilitátor a skupina si sadnú na zem do kruhu. V 
jeho strede sú hárky papiera fixky rôznych farieb. 
Facilitátor vyzve účastníkov, aby si vybrali guličku (vyrobenú z papiera) a dali 
vybranému účastníkovi. Keď má každý svoju loptičku, facilitátor predstaví hru a jej 
základné pravidlá:
• Gulička nesmie opustiť zem.
• Guličku nemožno držať v rukách.
• Počas hry sa facilitátor, voľne sa pohybujúci v priestore, snaží účastníkom 
guličky brať. Tí, ktorí sú bez guličky, by mali zostať stáť, až kým ich neoznačí iný 
účastník. 

Aktivita je rozdelená do 3 fáz: 

Individuálna hra 
Keď je zapnutá hudba, účastníci sú vyzvaní, aby sa postavili a voľne sa pohybovali 
okolo svojej guličky, ktorá dostáva len veľmi malprísuny energie – môže sa jej 
dotýkať len čo najslabšími údermi/kopmi, aby ju mohol hneď nasledovať svojím 
telom. 

Účastníci sa pohybujú okolo guličky, nasledujúc jej cestu, pričom používajú iba 
nohy alebo celé telo.

1
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2

3

Vznik dvojíc
Už počas prvej fázy môže prísť k tomu, že sa dvaja účastníci navzájom dotknú. 
Keď k tomu príde v tejto fáze, tými časťami tela, ktorými sa dotkli, zostanú k sebe 
akoby prilepení. 
Vzniknú tak čudné dvojice, ktoré hrajú spolu, pričom sa dotýkajú nohami, členkami 
alebo ramenami. 

Narodenie bytosti
V tejto fáze sú dvojice vyzvané, aby opakovali to, čo sa dialo v druhej fáze, ale teraz 
pri dotyku s inými dvojicami. Tak vznikne zložitá jedinečná skupina, ktorá sa – ako 
nejaké čudná bytosť – hrá len s jednou guličkou. Táto skupina musí facilitátorovi 
brániť v tom, aby jej guličku zobral, a zároveň stále myslieť na základné pravidlá. 

Variácie: Variácie sa týkajú najmä predmetov, ktoré možno použiť ako spojivo 
pohybu. Guličky môžu byť nahradené napríklad pokrčenými hárkami papiera, na 
ktoré účastníci napísali nejaké pozitívne a negatívne aspekty spojené s kultúrou 
krajiny, z ktorej prišli, alebo tej, kde teraz žijú. 

Zdroje: 
Konstantin Sergejevič Stanislavskij

Augusto Boal
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Škola chyb
Metodológia je založená na technikách a filozofii divadelnej klauniády, ktorá vychádza 
zo stretnutia cirkusovej tradície s divadlo a filmom na začiatku 20. storočia. Dá sa 
veľmi ľahko povedať, že existuje len jeden typ klauna alebo stereotyp o klaunovi, 
a teda iba jeden typ poézie a obsahu, ale zodpovední ľudia len sotva dokážu 
poskytnúť presný alebo učebnicový popis toho, čo je divadelný klaun. 

Určitými ukážkovými postavami sú Charlie Chaplin a Buster Keaton, či v poslednej 
dobe James Thiérré a Slava Polunin, pokiaľ ide o divadlo. Divadelná klauniáda 
pracuje s chybou a ľudskou krehkosťou, klaun žije a koná vďaka svojim chybám a 
ťažkostiam, jeho dar spočíva v neuveriteľnej schopnosti smiať sa a rozosmievať ľudí 
aj smútkom a nešťastím. Má podstatnú úlohu v rámci metódy, ktorou je vytvorenie 
skupiny, ktorá by, okrem príjemného miesta na vzájomnú výmenu, mohla byť aj 
pracovnou skupinou. Na konci každého cyklu laboratória je zabezpečené vystúpenie. 
V tomto zmysle dáva brainstorming a improvizácia skupine šancu spolupracovať a 
vyskúšať kreatívnu debatu. 
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Pre koho? Pre ľudí od 18 rokov. Pre účely laboratória je 
dôležité špecifikovať prítomnosť účastníkov s 
ľahším telesným postihnutím, čo sa vníma ako 
dar a nie ako obmedzenie. 

Priestor Laboratórium vyžaduje priestor, ktorý je 
dostatočne veľký pre skupinu 15 účastníkov, 
vhodne osvetlený a disponuje prípojkou 
elektrickej energie na pripojenie audio 
prehrávača a reproduktorov so stredne silným 
výkonom. 
Pokiaľ ide pracovné nástroje, dostávajú a 
používajú ich čiastočne facilitátori a čiastočne 
účastníci. 

Prečo? • Vytvorenie a založenie skupiny.
• Podporovanie telesnej aktivácie.
• Podporovanie vedomej existencie a 

používania tela.
• Tímová práca a posilňovanie vzťahových 

zručností a schopností.
• Posilňovanie vyjadrovacích schopností. 
• Klaun: používanie kreativity pri riešení 

problémov. 
• Záverečná esej. 
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Ako?
1. Mechanizácia Vychádzajúc zo základných cvičení divadelnej 

práce mechanizácie, ktoré boli prenesené 
z divadla utláčaných podľa Augusta Boala, 
ako prvý krok bude cieľom odstránenie toho, 
čo Boal nazýva „telesným utláčaním“. Počas 
disociačných hier medzi telom a slovami, či 
niektorými činnosťami a zámermi účastníci 
skúšajú a hrajú sa so svojimi vlastnými 
schopnosťami a obmedzeniami. 

2. Založenie skupiny 
prostredníctvom konceptov 
identity a zdieľania

Z divadla utláčaných podľa Boala sa vyberú tie 
nástroje a cvičenia, ktorých cieľom je vytvorenie 
pracovnej skupiny založenej na vzájomnom 
počúvaní a spolupráci. 

3. Začiatok práce na 
divadelnom klaunovi, ktorý 
prispeje k výstavbe gagov 
a postáv prostredníctvom 
experimentovania s: 

• objavovaním publika;
• príchodom klaunov;
• pohľadom a komickými časovými úsekmi;
• tvárou;
• objavením a používaním červeného nosa;
• umením smiešneho/absurdného;
• maskovaním, znakmi a hierarchiou 

cirkusových klaunov;
• vzťahom medzi Augustom, Biancom a 

Monsieur Loyalom;
• sakom/kabátom a klobúkom, vzťahom 

klaunov s predmetmi;
• ragtimom a melotom.
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4. Vymýšľanie príbehov Zostavenie skupiny príbehov a ragov, ktoré 
sa stanú dôležitým nástrojom nasledujúcich 
improvizácií. 
Na tento účel sa veľmi hodia niektoré cvičenia 
kreatívneho písania: začínajú od najdetskejšieho 
páru a imaginárnej teórie, prechádzajú 
patafyzikou – to ponúka účastníkom príležitosť, 
aby si precvičovali predstavivosť. 

5. Cvičenia voľnej 
improvizácie, rag a riadenej 
i m p r o v i z á c i e

V tejto fáze cvičenia účastníci pracujú 
na vytvorení postavy, svojho vlastného 
klauna, začínajúc od seba a svojho tela ako 
nevyhnutného zdroja kreativity. 

Povedat’ to po svojom 

Cieľ Cvičenie je súčasťou cvičení mechanizačnej 
fázy, fázy fyzického a kreatívneho prebudenia, 
ktorá predchádza a pomáha práci na klaunovi. 

Priestor Tichý a väčší priestor, ktorý umožní fyzickú 
aktivitu všetkých účastníkov.

Počet účastníkov Minimálne 5 – maximálne 15.
Profesionálne požiadavky Žiadne.

Cvičenie:
1. Vytvoriť dvojice.
2. Vyzvať každú dvojicu, aby si vybrala emóciu, ktorú bude predstavovať, a 
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prezradila to iba facilitátorovi. 
3. Rozdeliť priestor na dve časti, pričom jedna bude slúžiť ako hľadisko a druhá, 

vybavená dvoma stoličkami, bude miestom, kde budú dvojice vystupovať.
4. Vyzvať každú dvojicu, aby zahrala zvolenú emóciu slovami alebo gestami, ktoré 

vyjadrujú jej opak, hoci zámer zostáva zachovaný. 
5. Vyzvať účastníkov, ktorí vystúpenie sledujú, aby hádali, aké emócie sú 

prezentované. 

Variácie: Variácie môžu byť rôzne a závisia od emócií, ktorých vyjadrenie chceme 
vyskúšať. 

Príklad: 
1. Vyjadriť lásku len prostredníctvom urážok alebo nenávisti, alebo len pomocou 

komplimentov a sladkých slov.
2. Vyjadriť šťastie slovami a smútok gestami a postojom tela, potom zase naopak. 
3. Vyjadriť chvat a nervozitu veľmi pomaly, únavu a pokoj zase šialene a rýchlo. 

Poznámky: Nechať účastníkov vybrať si, aké emócie budú vyjadrovať, a uistiť sa, 
že im dané témy neprekážajú a cítia sa príjemne. 
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Novinovy oblak

Ciele Hlavnými zámermi alebo cieľmi sú telesná 
aktivizácia, rozvoj kretivity a riešenie problémov.

Priestor Tichý a väčší priestor, ktorý umožní fyzickú 
aktivitu všetkých účastníkov. Potrebný je 
prehrávač hudby, aby bolo možné použiť 
hudbu.

Počet účastníkov Minimálne 10 – maximálne 15. 
Čas Maximálne 30 minút.
Profesionálne požiadavky Žiadne.

Cvičenie: 
Facilitátor rozdá účastníkom staré noviny a vyzve, aby sa voľne prechádzali v 
priestore. 

1. Po zapnutí hudby vyzve facilitátor účastníkov, aby vyhodili nejaké listy novín, 
ktoré vytvoria oblak. V ňom sa začnú účastníci pohybovať do rytmu hudby. 

2. Keď facilitátor zastaví hudbu, zvolá meno nejakého zvieraťa a v priebehu 
niekoľkých minút musí každý účastník s pomocou novinových listov vytvoriť 
kostým, ktorý reprezentuje spomenuté zviera. 

3. Facilitátor chodí po priestore a žiada jednotlivých účastníkov, aby ukázali opísali 
a vysvetlili kostým ostatným. 

Ako hra pokračuje, facilitátor používa stále špecifickejšie alebo úplne vymyslené 
zvieratá. V tomto momente je veľmi zaujímavé počúvať, ako jednotliví účastníci 
vysvetľujú a opisujú svoje kostýmy. 



89

Variácie: Možno použiť rôzne veci alebo materiály a účastníci môžu vytvárať 
rôzne postavy. 

Príklad: Namiesto novín možno použiť tkaniny alebo oblečenie a účastníci môžu 
namiesto zvierat vymýšľať zobrazenie povolaní alebo predmetov. 
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Práca s mytom: Ako prišlo divadlo na Zem
Nātyaśāstra, napísaný pravdepodobne medzi 1. a 2. storočím nášho letopočtu, 
je posvätným textom a zároveň praktickou príručkou, v ktorej sú stanovené 
pravidlá indickej drámy. Prvoradý je jeho význam pre rozvoj indického divadla, ale 
prepracovaním systému Rāsa (definujúcim vzťah medzi základnými emóciami a ich 
prejavmi na javisku), čo zrealizoval Richard Shechner, ovplyvnil aj západné divadlo. 

Začína vynikajúcim mýtom, ktorý hovorí o tom, ako bohovia vymysleli divadlo a 
obdarovali ním ľudí. Príbeh je popretkávaný viacerými pôvabnými metaforami, 
nielen o starých pertraktovaných otázkach dobra a zla, ale aj o divadle – o vzťahu 
medzi javiskom a publikom, medzi divadlom a okolitým svetom, a dokonca aj v 
dramaterapeutickom zmysle – o vzťahu medzi divadelnou a bežnou realitou. 

Príbeh rozpráva v prvej osobe Bharata Muni, múdry človek, ktorého bohovia vybrali, 
aby pripravil prvé predstavenie. Kedysi za dávnych čias, ľudia ešte nemali a nepoznali 
divadlo. Žili si svoj život, pracovali, ženili a vydávali sa, mali deti a vychovávali ich, 
cez noc spali a ráno vstávali. Každý deň chválili bohov prostredníctvom štyroch 
véd, posvätných kníh s modlitbami: Ṛgveda – véda hymnov; Sāmaveda – véda 
melódií; Yajurveda – véda obetných formúl; Atharvaveda – véda kúzel. 
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Ale Zlatý vek pominul a v nasledujúcom Striebornom veku sa ľudia stávali obeťou 
chamtivosti, hnevu a arogancie. Potrebovali niečo, čo by ich odvrátilo od takéhoto 
správania. 

Preto vyslali delegáciu, ktorá navštívila Indru, boha hromu, a požiadala ho, aby 
nejako zakročil alebo sa za nich prihovoril. Indra šiel za bohom všetkých bohov, 
Brahmom, aby ho požiadal o radu. Brahma sa rozhodol vytvoriť piatu védu, Védu 
divadla, v ktorej použije poéziu z Ṛgvedy, hudbu zo Sāmavedy, tanec z Yajurvedy 
a vášeň z Atharvavedy. Bharata bol určený, aby splnil úlohu a preniesol piatu 
védu do praxe, pretože okrem toho, že bol zbožný a svätý, mal aj sto synov a 
dcér. Bharata pripravuje predstavenie, ktoré sa uskutoční na počesť Indru – bude 
ospevovať Slávnosť štandardy, pripomenajúcu prvú vojnu, v ktorej porazil zlých 
bohov, Asurov. 

Ale v strede predstavenia, na ktorom sú ako publikum prítomní bohovia, celé 
ľudstvo aj všetky ostatné bytosti, herci náhle zamrznú a ani napriek všetkému 
úsiliu Bharatu sa nedokážu pohnúť. Ale Indra si všimne, že Asurovia, nepozvaní 
hostia, stoja v hľadisku a použili na hercov kúzlo, pretože sa im nepáčil spôsob, 
akým boli v predstavení zobrazení – ako banda škaredých a otrhaných úbožiakov. 
Indra si teda vezme naspäť svoju štandardu a boj začína odznova, tentokrát nie 
na javisku, ale v hľadisku. Zúrivo pokračuje, až kým zasiahne Brahma, upokojí obe 
rozhnevané strany a znova ustanoví divadlo za miesto, kde je možné hrať dobro 
aj zlo. 

Metóda je zameraná na zoznámenie sa s mýtom a jeho rozvíjanie, zisťovanie, ako 
jeho odkaz súvisí s našou terajšou prácou s divadlom ako prostriedkom na riešenie 
skutočných problémov ľudí, ale aj s ich vlastnými zdrojmi zvládania. Prezentácia je 
rozdelená do dvoch častí. Prvá je zameraná na predstavenie niektorých hlavných 
tém príbehu prostredníctvom série cvičení na stelesňovanie, druhá na skúmanie 
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samotného príbehu. 

–ast’ 1: Predstavenie tém
Ciele:
• Vytvoriť hravú atmosféru. 
• Podporovať komunikáciu a spoluprácu medzi účastníkmi.
• Citlivým spôsobom experimentovať s konfliktom. 

Cvicenie 1: PRILEPENIE
Účastníci sú vyzvaní, aby sa roztrúsili po priestore. Najskôr sa rozhliadnu, 
začínajú si uvedomovať miesto, kde sa nachádzajú, a ľudí, s ktorými tu sú. Potom 
experimentujú s rôznymi krokmi, postupne zvyšujú rýchlosť svojej chôdze až na 
ľahký beh (dávajú pozor, aby do seba nenarážali), potom spomaľujú a vracajú sa 
k bežnej chôdzi. Potom, na znamenie facilitátora začína hra: Keď sa jeden účastník 
priblíži k inému, budú sa navzájom neodolateľne priťahovať, až kým sa vzájomne 
dotknú akoukoľvek časťou tela. Keď sa raz dotknú, prilepia sa k sebe a v tejto 
pozícii musia pokračovať v chôdzi. Facilitátor ich vyzve, aby zahrali, že sa chcú 
zbaviť toho druhého a snažia sa ho celou silou odtlačiť, pričom stále pokračujú v 
chôdzi. Dôležité je používať konštantné odtláčanie a nie náhle a rýchle odstrčenia. 
Facilitátor po niekoľkých minútach dovolí dvojiciam odlepiť sa. Účastníci budú 
pokračovať v pohybe po priestore a hra môže začať zase s inými partnermi.

Cvicenie 2: WEST SIDE STORY
Účastníci stoja vedľa seba v dvoch protiľahlých radoch, vzdialených od seba asi 
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2 – 3 metre. V jednom momente účastník z jedného radu vytvorí gesto a zvuk a 
za ich rytmického opakovania začne pochodovať smerom k protiľahlému radu. 
Ostatní účastníci z jeho radu opakujú gesto aj zvuk a nasledujú ho. Keď sa priblížia 
k druhému radu, ten začne ustupovať, kráča dozadu, ale tvárou stále otočený k 
svojim „nepriateľom“, až kým príde k stene (ak sa cvičenie odohráva v exteriéri, 
zastaví na pokyn facilitátora). V tejto chvíli začína protiútok ustupujúceho radu – 
jeden z účastníkov príde s novým gestom aj zvukom a ostatní ho nasledujú. Hra 
končí, keď každý z účastníkov aspoň raz viedol útok. 

Cvicenie 3: TIGRE A LEVY
Rovnako ako v predchádzajúcom cvičení, ľudia stoja v dvoch protiľahlých radoch 
oproti sebe. Dôležitý je párny počet účastníkov, aby mal každý partnera v rade 
oproti. Cvičenie má tri fázy. 

Fáza 1: Začínajúc v neutrálnej pozícii, každý účastník postupne zaujíma „zúrivú“ 
pozíciu zvieraťa, predstavuje si, že je divoké zviera, a začne vrčať na účastníka oproti. 
Začnú veľmi pomaly postupovať k sebe, ich výraz a prejav je čoraz agresívnejší a 
vrčanie sa mení na hlasné hučanie. Keď sú už veľmi blízko k sebe, agresívny postoj 
a zvuk musia dosiahnuť svoj vrchol (samozrejme, bez akéhokoľvek vzájomného 
fyzického kontaktu!). Potom začnú všetci ustupovať, kráčajú naspäť, ale stále sa 
na seba dívajú, intenzita zvuku a zúrivého výrazu sa znižuje, až kým sa vrátia na 
svoje pôvodné miesto, prejdú do neutrálnej pozície a uvoľnia sa. 

Fáza 2: Zúrivé približovanie sa prebieha ako v predchádzajúcej fáze, ale po 
dosiahnutí vrcholu, ale každý účastník pridá pohŕdavé gesto a prechádza popri  
druhom účastníkovi ďalej, znižuje intenzitu, až kým sa dostane na opačnú stranu 
miestnosti, a zaujme miesto druhého účastníka. Potom sa otočí späť, prejde do 
neutrálnej pozície a uvoľní sa. 
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Fáza 3: Zúrivé približovanie sa prebieha ako v prvej fáze, ale keď účastníci prídu k 
vrcholu intenzity, napätie zrazu rýchlo povolí a účastníci sa navzájom objímu. 

–ast’ 2: Skúmanie mytu 
 
Nasledujúca časť je typická štruktúra, ktorá sa používa v dramaterapii na prácu 
s mýtmi a príbehmi. Je veľmi jednoduchá, flexibilná a zároveň otvorená mnohým 
prípadným variáciám. 

1. Počúvanie príbehu: Ľudia sú vyzvaní, aby si sadli a uvoľnili sa, zatiaľ čo 
facilitátor rozpráva príbeh. 

2. Príprava scény/javiska: Ľudia spoločne vyberajú rôzne časti priestoru ako 
miesta príbehu (napr. mesto, kde žijú ľudia, horu, kde býva Indra, Brahmov trón, 
Bharatov dom, divadlo, kde sa odohráva prvé predstavenie atď.). Jednoduché 
prvky (oblečenie, šatky, vankúše, stoličky atď.) možno použiť ako hrubú scénu 
a rekvizity. 

3. Rozdeľovanie rol: Účastníci sú vyzvaní, aby sa dobrovoľne zhostili hlavných 
rol (tu: Indra, Brahma, Bharata a jeho žena). Ak má o jednu rolu záujem 
viacero účastníkov, je to možné – v rôznych situáciách môžu účinkovať rôzni 
herci, alebo je možné zopakovať scény a vymeniť hercov. Prichádza rad aj na 
ostatných účastníkov – delegácia ľudí žiadajúcich Indru, Bharatovi synovia a 
dcéry (v „skutočnom živote“ aj na javisku, roly bohov a Asurov). Aj keď budú 
väčšinou vystupovať ako zbor/skupina, má veľký význam, aby si účastníci svoje 
roly prispôsobili a zhostili sa ich. 

4. Hranie: Účastníci sú vyzvaní, aby príbeh improvizovane zahrali. Facilitátor 
poskytuje menšiu pomoc pri prechodoch od jednej scény k druhej a občasnú 
intervenciu. 
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5. Spracovanie: Účastníci sú vyzvaní, aby rozprávali a diskutovali o zážitkoch, 
vrátane tém či oblastí, ktoré považujú za dôležité. 

6. Rozvíjanie: Účastníci sú vyzvaní, aby v menších podskupinách navrhli 
jednoduchú scénu na témy, ktoré boli predtým diskutované. 

7. Záverečné spracovanie: Voľná skupinová konverzácia o celom procese.
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Divadlo 
bez 

domova
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Divadlo bez domova
Naším hlavným poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva 
netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec, hudba 
alebo spev. Divadlo bez domova (DBD) dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych 
sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájame 
umelecké so sociálnym, aby sme pomáhali narúšať stereotypy, ktoré v spoločnosti 
voči marginalizovaným skupinám existujú.
DBD neformálne vzniklo v roku 2004 prácou na divadelných projektoch s ľuďmi 
bez domova a 12. 05. 2006 sa zaregistrovalo na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky. Členovia a členky združenia sú ľudia, ktorí sa dlhodobo venujú sociálnej, 
pedagogickej, umeleckej praxi, ekonomike a manažmentu.
Sídlime v Bratislave, kde od roku 2006 každoročne organizujeme Medzinárodný 
festival bezdomoveckých divadiel ERROR – jedinečné podujatie, na ktorom 
vystupujú divadelné a umelecké zoskupenia, ktorých hercami a herečkami sú ľudia 
z rôznych znevýhodnených či vylúčených skupín.

Prečo ponúkame naše metódy?
Rozhodli sme sa vybrať 4 metódy, ktoré sú pre našu prácu kľúčové a môžu byť 
jednoducho prispôsobené potrebám mnohých iných skupín. Naším zámerom nie 
je poskytnúť „recept“ alebo „návod“, ale ukázať, čo sa deje už pred začiatkom 
samotných skúšok (Kávový rituál), ako začína pravidelná práca (Hranie sa s rytmom 
a tempom). Ďalšia metóda môže smerovať k vytvoreniu konkrétneho predstavenia 
(Výťah) a štvrtá predstavuje spôsob, ako skupinu dlhodobo udržať spolu a pri 
živote (Mäkké kĺby).

S kým pracujeme?
Našu hereckú komunitu tvoria ľudia bez domova, ľudia s telesným postihnutím, 
ľudia zo sociálne znevýhodnených skupín a prostredí, Rómovia, migranti, ľudia so 
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psychiatrickým ochorením, sociálni pracovníci, divadelníci, študenti a všetci, ktorí 
majú o naše divadlo záujem. 
Naši herci a herečky sú za divadelnú prácu na skúškach a účinkovanie v divadelných 
predstaveniach finančne odmeňovaní/odmeňované.

Kľúčové slová: vytváranie skupiny, sebadôvera a sebavedomie, rituál, bezpečie, dôvera, 
posilnenie, flexibilita, sebavyjadrenie, dlhodobá práca. 
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Kávovy rituál
Kľúčové slová: Rituál, zdieľanie, pravidlá, začiatok/úvod
Prečo? Rituály vo všeobecnosti sú veľmi silnou a dôležitou súčasťou 

divadelnej a komunitnej práce. Existuje mnoho rôznych druhov 
rituálov: formálne, s pevnejšou alebo voľnejšou štruktúrou... 

Iné sú zase jednoduchšie – takmer neviditeľné. 

Práve tomuto druhu rituálov sa chceme venovať. Nezúčastnení 
si ich dokonca možno nevšimnú ani nezistia, že ide o rituály. 
Ale pre našu komunitu, pre nás... je to nevyhnutná súčasť 
nášho divadelného života. 

Keďže pracujeme s ľuďmi bez domova, špeciálne pre nás je 
káva a jej pitie veľmi silným a podstatným momentom. Ide o 
omnoho viac ako len „zvyk“ či „niečo, čo jednoducho robíme“. 



102

Počas našej dlhoročnej práce sme sa naučili, že na kávovom 
rituáli si musíme dať záležať. Musíme s ním počítať pri 
plánovaní všetkých aktivít, ale aj pri tých, ktoré s ním priamo 
súvisia. Nesmieme zabudnúť na nič, čo k jeho realizácii 
potrebujeme, najmä pri divadelných výletoch a zájazdoch. 

Samozrejme, kávový rituál je možné zmeniť na „kávový 
a čajový“ rituál, prípadne iný podobný rituál. My máme 
pripravený aj čaj, ktorý je v zimnom období medzi našimi 
hercami a herečkami tiež obľúbený. Pracujeme však s 
fenoménom kávy, aby sme zdôraznili fakt, že pre našu 
komunitu je základným nápojom.

Čo? Kávový rituál je aktivita, ktorá sa odohráva vždy na začiatku 
skúšky a pred predstaveniami. Je momentom, kde so toho 
odohráva naozaj veľa: pozdravenie sa a stretnutie s ostatnými 
členmi tímu, rozhovory, podpora a pomáhanie tým, ktorí 
pomoc potrebujú, zdieľanie... 

V našom divadle máme malú, jednoduchú kuchyňu. Vďaka 
rýchlovarnej kanvici dokážeme veľmi rýchlo pripraviť šálku 
kávy, často s cukrom, niekedy s veľkým množstvom cukru. 

Jednak je tu domácka atmosféra, jednak teplý nápoj – to 
všetko pomáha ľuďom naladiť sa na následné aktivity a 
činnosť.
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Ako? Vždy sa uistíme, že máme všetky veci potrebné na realizáciu 
nášho rituálu – rýchlovarnú kanvicu, kávu/čaj, cukor, šálky, 
lyžičky – ale predovšetkým dostatok času na to, aby sme v 
rámci tohto rituálu vytvorili prostredie, kde sa naši herci a 
herečky cítia byť potrební, užitoční a hodnotní.

Príprava kávy je vo všeobecnosti jednoduchá, vyžaduje si 
miesto s prípojkou elektrickej energie alebo plynu, aby bolo 
možné uvariť vodu, rýchlovarnú kanvicu alebo inú varnú 
nádobu, šálky, lyžičky, vodu, kávu a cukor.
Aby sme sa ale mohli spoľahnúť na kávový rituál ako 
pravidelnú a nevyhnutnú súčasť našej činnosti, nesmieme 
zabudnúť na nasledovné: 

• dohodnúť základné pravidlá
• dohodnúť čas
• mať konkrétnu osobu, ktorá je zodpovedná za pravidelné 

sledovanie, či máme dostatok kávy a cukru (zodpovedných 
môže byť aj viac ľudí)

• počítať so súvisiacimi výdavkami a plánovať potrebný 
rozpočet

• šálky, lyžičky, kanvica a voda
Pravidlá Kto si chce dať kávu, musí prísť načas.

Kto pije kávu, je zodpovedný aj za svoju šálku – musí si ju 
umyť a odložiť späť do skrinky v kuchyni.

Čas Kávový rituál začína minimálne 15 minút pred začiatkom 
samotnej skúšky alebo predstavenia/vystúpenia
Pre facilitátorov to znamená, že musia s týmto časom navyše 
počítať. Hercom a herečkám to ponúka určitú voľnosť. 
Ako facilitátori zvyčajne prichádzame 20 – 30 minút pred 
začiatkom skúšky a pred divadlom nás už vždy čakajú niektorí 
z našich ľudí.
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Zodpovedná 
osoba/
zodpovedné 
osoby

Všetko závisí od vlastných potrieb, ale my nakupujeme kávu 
a cukor počas celého roka, približne 1 – 2-krát mesačne. 
Dôležité je dopredu sa dohodnúť na konkrétnej osobe, ktorá 
nás dopredu upozorní na nedostatok kávy či cukru a ktorá ich 
môže ísť dokúpiť.

Náklady/
výdavky

Mnoho organizácií zápasí s nedostatkom finančných 
prostriedkov a konzumácia kávy môže byť finančne náročná. 
My ju nakupujeme najmä za peniaze, ktoré vyzbierame z 
dobrovoľného vstupného na naše predstavenia.

Poznámka
Keď spomíname nakupovanie kávy, chceme upozorniť na to, že ľudia, s ktorými 
pracujeme, sa ocitajú v rôznych rolách a preberajú rôzne úlohy (osoba zodpovedná 
za dostatok kávy, osoba zodpovedná za nakupovanie kávy, osoba zodpovedná 
za udržiavanie poriadku...) V našom prípade sa týchto úloh a rol zhosťujú ľudia 
bez domova, bývalí väzni alebo iní ľudia, ktorí sa vo svojom bežnom živote často 
stretávajú práve s nedostatko dôvery či zodpovednosti. Tým, že sa dostávajú do 
týchto rol – akoby na pomedzí reálneho a divadelného života – upevňujú svoje 
schopnosti a učia sa alebo znova nadobúdajú zručnosti, ako je starostlivosť o 
iných, tímové uvažovanie, časový manažment atď.

Umelecká poznámka
Samotný rituál alebo niektoré jeho časti môžu slúžiť aj ako inšpirácia pre umelecký 
proces. Na viacero aspektov rituálu si dokážu herci a herečky spomenúť, zreflektovať 
a preniesť ich do výstavby svojich divadelných postáv, napr. príchody a stretávanie 
sa pred začiatkom skúšky, neformálne rozhovory alebo iné opakujúce sa činnosti. 
Rituál alebo jeho súčasti sa tak môžu stať akýmsi oporným bodom, ktorý každý 
pozná a ktorý je v celej skupine stále prítomný. 

My svoj rituál dokonca zobrazujeme v predstavení Flashback, ktoré umelecky 
reflektuje 10 rokov našej práce a upriamuje pozornosť na jej najpodstatnejšie 
aspekty – a kávový rituál je jedným z nich.
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Hra(nie sa) s rytmom a tempom 
Toto je spôsob uvažovania o spoločnej spolupráci na rôznych úrovniach:

1. Praktická – nájsť paletu rôznych rytmov, ktorých tempo je rovnaké alebo 
rozdielne a ktoré môžu byť vyjadrené nástrojom, hlasom, telom alebo inak
2. Skupinová dynamika – nájsť rýchlosť v samotnej práci, ktorá vyhovuje 
všetkým členom divadelnej skupiny

Kľúčové slová Rytmus: silný, pravidelne opakovaný vzorec (spôsob) pohybu 
alebo zvuku
Tempo: 
1. Hudba: rýchlosť, ktorou sa určitá hudobná pasáž hrá 

alebo by sa mala hrať
2. Hodnota, miera, intenzita alebo rýchlosť pohybu či 

aktivity; krok 



106

Prečo? Herci a herečky, ktorých zázemie je veľmi rôznorodé, sa obvykle 
navzájom líšia svojím rytmom a tempom – a to v rôznych 
oblastiach: v chôdzi, v reči, v pohybe atď. Experimentovanie 
s rôznymi rytmami a tempom môže odhaliť, v čom sú si 
účastníci podobní a v čom odlišní. 

Ďalším úrovňou metódy je nájsť spoločný rytmus a tempo, 
aby bolo možné naladiť sa na tvorbu niečoho spoločného: 
piesne, tanca, scény, predstavenia...

Rytmické cvičenia pomáhajú:
• udržať pozornosť a koncentrovať sa
• dosiahnuť spoločný cieľ
• vyjadriť to, čo slovami vyjadriť nechceme alebo nevieme
• zdôrazniť diverzitu (rozmanitosť)
• zabávať sa

Čo a ako? Spôsobov, ako vyjadriť rytmus a tempo, je neúrekom. Tanec, 
spev, reč, rap, tlieskanie... hra na nástrojoch... a mnohé 
ďalšie formy... 
Naším cieľom bolo zamerať sa na hru na hudobné nástroje, 
najmä na perkusie a rytmické nástroje. Z vytvárania kapely sa 
môže stať aj prekvapivý zdroj inšpirácie. 
V našej skupine nebol žiadny z účastníkov naozajstným 
hudobníkom, čiže pre celú divadelnú skupinu to bol akýsi 
prvý kontakt s tvorbou hudby. Mali sme medzi sebou rapera, 
ktorý pomáhal našej kapele trafiť a chytiť sa do „piesne“ 
či „melódie“. Preto je dôležité mať hudobné skladby, ktoré 
možno skúšať a pracovať s nimi. 
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Nemusí ísť nevyhnutne o hudbu so spevom alebo 
rapom, môže môže to byť hudba čisto inštrumentálna, 
improvizovaná (na určitú tému), prípadne len časť nejakej 
skladby – jednoducho pieseň alebo melódia.

Skôr než sa začne, musí byť jasné, ako budú účastníci hrať 
– či s hudobnými nástrojmi, alebo bez nich. 

Ak je pripravených viacero druhov hudbných nástrojov, 
stanú sa predmetom skúmania a objavovania. Ako na nich 
hrať, ktorý zvuk je ten správny, aké rôzne zvuky možno 
s nimi vytvoriť... Na ďalší deň či na inej skúške si možno 
niektorí účastníci vyberú iné nástroje. Iní si zase vezmú tie 
isté ako naposledy a môžu sa zdokonaľovať vo svojej hre na 
nich.

Pre koho? Pokiaľ je dostatok nástrojov a priestoru, veľkosť skupiny nie 
je obmedzená.

Poznámka 1: pre skupinu hercov a herečiek so špeciálnymi potrebami (DMO 
alebo iné fyzické znevýhodnenie):
Je dôležité mať také perkusie, ktoré môžu dobre uchopiť rukami a hrať na nich 
sami – vhodné sú napr. maracas (rumba gule) alebo čokoľvek s dlhou rukoväťou.

Poznámka 2: pre skupinu hercov a herečiek, ktorú tvoria ľudia bez domova:
Vhodné sú akékoľvek nástroje, zistili sme však, že napríklad triangel – so svojím 
špeciálnym zvukom a funkciou – dokáže upriamiť pozornosť na malý detail so 
silným účinkom. Na triangli stačí zahrať iba raz za čas – ale vďaka jeho ostrému 
zvuku ho je vždy počuť. U nás hrá na triangli Pišta – človek, ktorý si so svojimi 
130 kg a výzorom veľkého muža vychutnáva citlivú a jemnú hru na tomto nástroji. 
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Táto metóda prináša aj veľa možností hrať sa s protikladmi – s rýchlosťou, dôrazom, 
jemnými a silnými zvukmi a s mnohými ďalšími varáciami. 

Cvicenie: Ako sa máš teraz? 
1. Všetky nástroje sú vo veľkom košíku alebo položené na zemi v strede miestnosti. 

Ľudia sedia v kruhu okolo nástrojov.
2. Každý človek si vezme nástroj, na ktorom má chuť si dnes zahrať, alebo nástroj, 

na ktorom rád hráva.
3. Facilitátor (alebo prvá/začínajúca osoba) položí otázku osobe vedľa seba: „Ako 

sa máš teraz?“
4. Táto osoba neodpovedá verbálne, ale zahrá alebo vytvorí zvuk hudobným 

nástrojom. Ostatní ľudia v skupine jasne počujú, vidia a cítia nejaké tempo a 
rytmus. V podstate ide o krátke vystúpenie, ktoré má istú silu, náboj a výraz, 
vďaka čomu skupina vníma náladu tejto osoby.

5. Potom sa táto osoba opýta tú istú otázku „Ako sa máš teraz?“ ďalšej osoby 
vedľa a skupina znova počúva odpoveď vytvorenú hudobným nástrojom...

6. Až kým sa kruh neuzavrie, jeden po druhom sa všetci pýtajú verbálne a 
odpovedajú hrou na nástroji. 

Poznámka: Môže byť zaujímavé použiť toto cvičenie na začiatku a potom na 
konci skúšky/stretnutia.

Variácie: Otázku je možné meniť a stále sa pritom pýtať na vyjadrenie nálady 
alebo pocitov účastníkov:

„Aký si mal/-a víkend?“
„Ako sa ti páčila posledná skúška, predstavenie?“
„Aká bola cesta do divadla?“...
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Vyt’ah
Kľúčové slová Vlastný text, kreativita, spätná väzba/reflexia, predstavenie
Pre koho? Táto metóda je pre dramaterapeutické skupiny, divadelné 

zoskupenia alebo skupiny, ktoré umelecky tvoria s osobami 
s telesným postihnutím/mentálnym postihnutím/so 
psychiatrickou diagnózou, s ľuďmi bez domova a s inak 
sociálne alebo kultúrne vylúčenými osobami, prípadne s 
osobami s dyslexiou, dysgrafiou (herci/herečky). 
Je vhodná aj pre iné skupiny, ktoré umelecky tvoria a svoje 
divadelné hry, performance a iné umelecké výstupy prezentujú 
širokej verejnosti (divadelné predstavenia pre verejnosť). 
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Prečo? V našej umeleckej práci s ľuďmi bez domova a s osobami 
s telesným postihnutím sme pocítili potrebu pracovať s 
divadelným textom, ktorý by vytvorili herci/herečky na 
konkrétnu tému a ktorý by vychádzal z ich osobných postojov, 
zážitkov, emócií alebo životnej situácie. Tvorivé písanie 
dramatického textu je pomerne zložitý proces. Pre ľudí, ktorí 
nikdy nepísali a trpia aj dysgrafiou a dyslexiou sa písanie môže 
stať neprekonateľnou prekážkou v ich divadelnej tvorbe. 
Kládli sme si otázku, akým spôsobom preniesť myšlienky 
hercov/herečiek na papier bez straty autentickosti a zároveň 
bez odklonenia sa od konkrétnej témy, ktorú sme chceli v 
divadelnej hre spracovať. 

Čo nám 
metóda dáva? 

• pomáha formulovať myšlienky, pocity, vnútorné obrazy 
hercov/herečiek

• vytvára štruktúru konkrétnej témy, ktorú chceme v divadle 
spracovať

• podporuje kreativitu hereckého tímu
• vytvára autorský divadelný text
• umožňuje hercom/herečkám objaviť svoj vlastný herecký 

prejav
• zvyšuje motiváciu hercov/herečiek
• vytvára orginálny obsah divadelnej hry
• odbúrava komplexy
• rozvíja abstraktné myslenie
• umožňuje nazrieť terapeutom do vnútorných myšlienok a 

pocitov hercov
Pomôcky Papier a pero, počítač a tlačiareň. 
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Praktický popis Ak to situácia umožňuje, dvaja dramaterapeuti (lídri tímu, 
režiséri), najmä ak sa pracuje s viac ako 10 hercami/herečkami.

1. Dramaterapeuti si vopred pripravia a zapíšu otázky na 
konkrétnu tému, ktorú chcú v divadle spracovať. Napr.: 
• „Čo cítiš, keď si nútený spať v noci na ulici?“ 
• „Kedy si si prvýkrát uvedomila, že si človek bez domova?“ 
• „Čo si myslíš o situácii, keď sa nemôžeš dostať vozíčkom 

cez bariéru na ulici?“ 

2. Na divadelnej skúške jeden dramaterapeut vyzve 
hercov/herečky, aby sa pokúsili postupne, po jednom, na otázky 
voľne, vlastnými slovami odpovedať. Druhý dramaterapeut 
zapisuje odpoveď každého herca/herečky na papier. Je 
nevyhnutné vyhradiť si dostatok času na premýšľanie. V tejto 
fáze je tiež veľmi dôležité, aby dramaterapeuti formulovali 
otázky jasne a aby nenechali hercov odkloniť sa od témy 
otázok.  V prípade, že herci nerozumejú niektorému slovu v 
otázke, je potrebné výraz vysvetliť. 

3. Získané odpovede dramaterapeuti prepíšu už bez 
otázok do počítača a vytlačia získaný text. V tejto fáze 
je dôležité, aby dramaterapeuti texty hercov štylisticky 
neopravovali a akceptovali ich hovorový, slangový alebo 
nespisovný štýl. 

4. Vytlačený text rozdajú na skúške hercom. To znamená, 
že každý herec/herečka dostane na papieri svoje odpovede.
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5. Dramaterapeuti vyzvú hercov/herečky, aby každý z 
nich svoj vlastný text prečítal nahlas. V prípade, že herci chcú 
niečo v texte zmeniť, vyškrtnúť či doplniť, môžu to urobiť. 
Text sa opäť prepíše a vytlačí sa finálna verzia.

6. Pravidelným čítaním textov na skúškach si herci/
herečky svoj text zapamätajú a dramaterapeuti môžu ďalej 
vhodnými pohybovými cvičeniami iniciovať vytváranie 
divadelných/umeleckých prvkov, ktoré spolu s textami 
postupne vytvoria divadelné predstavenie.

Naše 
skúsenosti

Vďaka tejto metóde sme vytvorili divadelnú hru Flashback, 
ktorá je postavená na autorských textoch hercov/herečiek a 
ktorá priniesla na javisko tému ich osobného vzťahu k divadlu, 
k hraniu i prežívaniu konkrétnych rol a ukázala, ako sa časom 
postupne vyvíjali. Herci a herečky cítili nesmiernu hrdosť na 
to, že napísali vlastné divadelné texty.
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Mäkké klby
Pre koho? Táto metóda je určená dramaterapeutickým skupinám, 

divadelným skupinám alebo skupinám, ktoré umelecky 
pracujú s ľuďmi so zdravotným postihnutím, ľuďmi s 
ťažkosťami s učením, ľuďmi s duševnými ochoreniami, 
ľuďmi bez domova a s rôznymi sociálne a kultúrne 
vylúčenými osobami (hercami/herečkami). 

Je vhodná aj pre akúkoľvek inú skupinovú umeleckú 
prácu, ktorá smeruje k vytvoreniu predstavenia či iných 
umeleckých výstupov, ktoré sú uvádzané verejne pred 
publikom (divadelné predstavenie pre verejnosť). 
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Popis problému Pri našej umeleckej práci s ľuďmi bez domova a s ľuďmi so 
zdravotným postihnutím sme čelili problémom spojeným s 
neúčasťou hercov/herečiek na predstaveniach a skúškach, 
k čomu prichádzalo z rôznych dôvodov (zranenie, choroba, 
konzumácia alkoholu, odchod, úmrtie atď.). 

Náhla absencia hercov/herečiek pred plánovaným 
divadelným predstavením pre verejnosť vyvoláva v celom 
hereckom aj pracovno-organizačnom (terapeutickom) tíme 
neistotu a napätie. 

Mesiace príprav na predstavenie boli kvôli chýbajúcim 
hercom/herečkám zmarené či ohrozené. V tíme sa objavili 
napätia, konflikty, obviňovanie a hádky. 

Nám – pracovníkom (dramaterapeutom, sociálnym 
pracovníkom) – ktorí sa často zaväzujeme k tomu, že 
budeme divadelné predstavenia pravidelne realizovať, 
spôsobujú takéto situácie stres a vyvolávajú neistotu. 
Snažili sme sa nájsť spôsob, ktorý by nám umožnil 
rešpektovať absenciu účinkujúcich a predstavenie napriek 
tomu odohrať. 
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Čo nám metóda 
prináša?

• Zmierňuje dôsledky zlyhania hercov/herečiek, ako 
je napríklad ich neočakávaná, náhla absencia na 
skúškach či v divadelných predstaveniach

• Dáva hercom/herečkám, pracovníkom aj divákom 
istotu (divadelné predstavenie nemusí byť zrušené)

• Umožňuje nám udržať divadelné predstavenie do 
budúcnosti

• Stimuluje kreativitu a podporuje flexibilitu hereckého 
tímu

• Zvyšuje motiváciu k sebarealizácii a zdokonaľovaniu 
sa hercov/herečiek (vzájomná motivácia medzi 
hercami/herečkami)

• Dramaterapeutickému procesu poskytuje vysokú 
mieru istoty

• Všetkým hercom/herečkám umožňuje plnohodnotné a 
aktívne zapojenie počas skúšok 

Popis metódy Metóda „mäkkých kĺbov“ pracuje s 2 prístupmi.

1. kĺb: Štruktúra divadelného predstavenia je poskladaná 
z jednotlivých scén – výstupov jedného herca/herečky. Po 
tomto výstupe nasleduje ďalší výstup iného herca/herečky. 
V prípade absencie herca/herečky je jeho/jej výstup 
jednoducho „vynechaný“ a predstavenie môže pokračovať, 
pričom nie sú ohrozené jeho ostatné dramatické časti ani 
štruktúra. Celé predstavenie je síce kratšie, ale nemusí byť 
zrušené.
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2. kĺb: Herci/herečky sa v scénach, kde vystupujú najmä 
spoločne (kolektívne scény), medzi sebou navzájom 
menia a striedajú. Inými slovami – všetci herci/herečky 
môžu účinkovať v kolektívnych scénach a môžu prispieť 
svojou vlastnou jedinečnosťou, bez vyžadovania prísne 
zjednocujúceho prístupu. To znamená, že už počas 
skúšok sa každý herec a herečka snaží zhostiť svojej 
roly v kolektívnych scénach (pokiaľ to umožňuje ich 
znevýhodnenie). Tento prístup dovoľuje hercom/herečkám 
navzájom si vymieňať svoje roly a podporuje ich flexibilitu 
a umeleckú kreativitu. Je to ako bazén, v ktorom si 
môže každý zaplávať, a podľa aktuálnej potreby daného 
predstavenia – môže doň vstúpiť alebo z neho vyjsť.

Naše skúsenosti Aj vďaka tejto metóde uvádza naše divadlo pravidelné 
predstavenia pre verejnosť už viac ako 10 rokov, pričom 
ani jedno z nich nemuselo byť zrušené.
Tým, že sa naši herci a herečky na túto metódu môžu 
spoľahnúť, dokážu tiež akceptovať zlyhania svojich 
kolegov/kolegýň. Keďže sa nám nestáva, že predstavenie 
rušíme „kvôli chorobe“, metóda nám zároveň pomáha 
pestovať si umelecký vzťah s publikom. 
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Združenie 
ProSoc
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Združenie 
ProSoc
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Združenie ProSoc 
Združenie ProSoc (Društvo ProSoc) je dobrovoľnícke neziskové humanitárne 
záujmové združenie občanov Slovinskej republiky. Členmi združenia sú odborníci 
pracujúci v oblasti sociálneho zabezpečenia a kultúry. 
Hlavným cieľom združenia je zvyšovať kvalitu života sociálne zraniteľných skupín 
obyvateľstva. 
Hlavnou prioritou združenia ProSoc je uplatňovanie ľudských a detských práv v 
systéme sociálnej starostlivosti a rozvoj sociálneho podnikania. Združenie je členom 
slovinskej dobrovoľníckej siete. 

Hlavné oblasti aktivít:
• SOCIÁLNO-KULTÚRNA PRÁCA – divadelná skupina CARNIUM 
LEGENDARIUM. Členmi a hercami skupiny sú zraniteľná mládež, ľudia bez domova 
a ľudia s mentálnym alebo telesným postihnutím. 
• RESETTLEMENT – bývanie pre sociálne vylúčené skupiny. 
• VZDELÁVACIE AKTIVITY – tréningy, výcviky pre odborníkov v oblasti 
vzdelávania, sociálnej starostlivosti, kultúry a sociálneho podnikania. 
• SOCIÁLNE PODNIKANIE – zamestnávanie mládeže v sociálnej a ekologickej 
ekonomike. 

Divadelná tvorba zahŕňa prístup k človeku ako celistvej bytosti, jeho fyzickú, 
psychickú, spirituálnu aj sociálnu sféru. Vodiacou čiarou metódy je kreativita vo 
svojom najhlbšom zmysle. Dôraz sa kladie na koncept „práve tu a teraz“. Zámerom 
cvičení je nájsť a dostať sa do svojho tela, vteliť sa doň a postupovať na základe 
toho, čo máme v danom momente. Veľká pozornosť je venovaná skupinovej 
dynamike, celkovej pohode a starostlivosti o všetkých zúčastnených. Základnou 
otázkou je: „Ako sa cítite?“ Dôraz sa kladie skôr na proces ako na výsledok. Jediným 
skutočným lídrom skupiny je súbor nevedomých energií, ktorý vytvára kreatívny 
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proces. 

Príručka obsahuje nasledovné metódy: Kreatívny pohyb, ActEmo, Mozaika a 
Divadlo fórum pre interné použitie. Prvé dve sú určené na pohyb a uvedomenie si 
vlastných pocitov účastníkov, Mozaika na kreatívne písanie scenára, textov a na hry, 
pričom zapája všetkých účastníkov. Zámerom poslednej metódy je konštruktívne 
vyriešiť akékoľvek spory či problémy v skupine, alebo tie, ktoré si so sebou prinesú 
jednotliví účastníci.

Cieľové skupiny: Ľudia bez domova, zraniteľná mládež, ľudia s mentálnym a telesným 
postihnutím, iné stigmatizované skupiny, miestna komunita, odborníci a laickí pracovníci. 
Kľúčové slová: Posilnenie, sebavyjadrenie, divadelné umenie, pohyb, stelesnenie, 
holistický prístup. 
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Kreatívny pohyb
Kľúčové slová Pohyb, tanec, kreativita, skúmanie, sebauvedomenie, 

tímová práca. 
Prečo? Vytvoriť príbeh prostredníctvom pohybu a tanca 

(individuálne, vo dvojici alebo v skupine); Zvyšovať 
uvedomovanie si vlastných momentálnych pocitov a 
emócií; Naučiť sa, ako neverbálne komunikovať v skupine; 
Premeniť duševné procesy na fyzické akcie; Posilniť 
účastníkov prostredníctvom vyjadrenia a skupinovej práce. 

Čo a ako? Metóda kreatívneho pohybu hovorí o vyjadrení myšlienok 
a pocitov telom a pohybom. Vymýšľame pohyby, tvoríme 
a spájame ich, čím formujeme „tanečný pohyb“. Účastník 
pomocou rôznych fyzických, tanečných, sociálnych hier 
a rôznych foriem relaxácie komunikuje, tvorí a učí sa, a 
tak prostredníctvom pohybu spoznáva všetky oblasti. 
Základným princípom je vzťah medzi pohybom a 
vnútornými pocitmi a emóciami. 

Pre koho? Pre kohokoľvek, kto sa môže vyjadrovať prostredníctvom 
pohybu. 
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Cieľ Vyjadriť myšlienky a pocity pomocou telesného pohybu 
a tanca, spojiť ich a preniesť ich do choreografie/
predstavenia. 

Priestor a 
pomôcky

Dostatočne veľký priestor s mäkkou podlahou; hudba, 
pásy/popruhy (nie sú podmienkou). 

Počet účastníkov Skupina od 4 do 16 účastníkov.
Profesionálne 
požiadavky

Tréner by mal rozumieť pohybu, práci s telom, vyjadrovaniu 
pomocou tela, individuálnej a skupinovej dynamike. Mal 
by mať skúsenosti s pozorovaním vnútorných procesov 
všetkých účastníkov, pričom cieľom je vytvorenie 
predstavenia. 

Cvicenie  1
Na začiatku si účastníci nájdu svoje miesto v priestore a zatvoria oči. Pomocou 
riadenej meditácie sa umiestnia v priestore a čase (práve tu, práve teraz). Potom 
sa zameriavame na telo. Tréner slovne opisuje časti tela – od chodidiel až po hlavu 
– a tým odhaľuje spojenie so zemou. Viackrát sa opýta, či účastníci cítia  nejaké 
napätie alebo nepohodlie v niektorej časti tela. Ak áno, je potrebné ho odstrániť a 
telo musí zostať pokojné. Dá sa to spraviť jednoducho – zameraním sa na napätú 
časť tela  a vedome ju uvoľniť.

Cvicenie  2
Ďalším krokom je prezentácia účastníkov pohybom. 

Každý účastník sa prezentuje pohybom. Môže použiť akúkoľvek časť tela. Pohyb 
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môže byť jednoduchý – gesto rukou, nohou, skok atď., ale tiež ich je možné 
spojiť do jedného dlhšieho pohybu. Toto cvičenie možno zopakovať viackrát. 

Cvicenie 3
Účastníci si sadnú na podlahu. Každý z nich si predstaví (napríklad) konkrétne 
zviera a pokúsi sa adoptovať pohyb tohto zvieraťa. V tomto cvičení je dôležité 
skúmať a experimentovať. Akými spôsobmi možno zrealizovať konkrétny pohyb. Tu 
je podstatné zvýšiť schopnosť uvedomiť si jednotlivé časti tela. Držte vystretú ruku 
naozaj natiahnutú. Dotknite sa chodidlom zeme. Ako vysoko dokážete zdvihnúť 
ruku? Pohyby je možné spojiť s jednoduchými akciami, napr. prejdite dopredu, 
prevaľte sa dozadu, urobte stojku atď. Aktivita musí byť prispôsobená motorickým 
schopnostiam účastníkov. Dôležité je, aby sa tréner opakovane pýtal účastníkov na 
ich pocity. Je žiaduce, aby účastníci svoje emócie vypustili von pohybom a telom. 
Hnev a extrémna radosť by mali byť vyslovené a mali by telo opustiť. 

Cvicenie 4
Každý účastník si vezme imaginárnu guľu a skúma s ňou priestor. Hore, dole, 
dopredu, dozadu, vysoko nahor, na zemi... Hodí ju nabok. Usiluje sa spojiť pohyb 
gule s pocitmi. Cvičenie môže prebiehať vo dvojiciach alebo v skupine. Skúma  
aexperimentuje. Dôležité je, aby účastníci rozmýšľali, čím by tá guľa mohla byť a 
ako by ju mohli použiť. Treba ich nechať, aby sa s ňou hrali. Všetko je možné a 
účastníci by mali byť povzbudzovaní k uvoľneniu predstavivosti, skutočných emócií 
a tela. 
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Podstatná je synergia, ktorá sa vyskytuje v priestore. Cvičenie môže byť ukončené 
tak, že pohybjúci sa alebo tancujúci účastníci vstupujú do stredu miestnosti v 
intervaloch jeden po druhom, vo dvojiciach alebo menších skupinách, a tak 
vytvárajú spontánnu choreografiu. 

Cvicenie  5
Záver. Na konci treba mať čas na oddych a relax. Cvičenie môže prebehnúť vo 
dvojiciach. Prichádza čas navzájom sa o seba postarať. Napríklad krátkou masážou. 
Masáž sa vykonáva pomaly na celom tele (s výnimkou intímnych častí) tak, že 
obaja z dvojice cítia počas nej masírované svaly. 

Variácie: Pre pokročilú skupinu účastníkov, ktorí si už vybudovali dôveru a získali 
základné zručnosti kreatívneho pohybu, existuje cvičenie „Tekutý tanec“. Účastníci 
si zakryjú oči. Tréner ich vezme na cestu s hudbou. Účastníci nasledujú hudbu, 
aby sa mohli voľne a slobodne vyjadriť. Odporúčame, aby hudobné pozadie bolo 
zvolené tak, že sa hudba pomaly zintenzívňuje a dobre harmonizuje, pretože jej 
druhá časť zase klesá dole. Keďže aktivita prebieha v tme, cvičenie je vhodné 
len pre skupiny, v ktorých je vybudovaná vyššia miera dôvery a sebadôvery. V 
poslednej časti cvičenia môžu účastníci vystúpiť zo scenára a voľne pokračovať. 
Skúsenejšie skupiny môžu pokračovať v cvičení v tichu, bez hudobného pozadia. 

Riziká: Celé cvičenie je len o pohybe, je neverbálne, čo zvykne byť pre mnohých 
účastníkov nezvyčajné alebo dokonca rušivé. Vtedy je podstatné, aby sa účastníci 
sústredili na svoje telo a pocity. Nechajte ich vyjadriť to pomocou pohybu. 

Cvičenie „Tekutý tanec“ prebieha so zakrytými očami, čo môže spôsobiť neistotu, 
nepohodu a nedôveru v seba a v prostredie okolo. 
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Preto je dobré mať pri cvičení asistentov, ktorí sú obzvlášť dôležití na začiatku 
cvičenia. Mali by chrániť účastníkov a zabezpečovať predchádzanie prípadným 
zrážkam. 
Cvičenie si vyžaduje vysokú veľmi silnú predstavivosť a empatiu s pocitmi, čo môže 
byť na začiatku náročné. Vytrvalosťou a niekoľkými pokusmi sa ale takmer každý 
dostáva ďalej. 

Počas cvičení, najmä pri záverečnej skúške, prichádza k dotykom. To vyžaduje 
rešpektovať všetkých zapojených účastníkov. Ak niekto nemá rád alebo si nepraje, 
aby sa ho ostatní dotýkali, musia to všetci účastníci rešpektovať a snažiť sa tomu 
vyhnúť. 

Poznámka: Cvičenie je úplne neverbálne. Účastníci by mali byť bosí a nosiť 
oblečenie, ktoré im dovoľuje voľne sa hýbať.  
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Divadlo fórum pre interné využitie 
Kľúčové slová Riešenie problémov, posilnenie skupiny.
Prečo? Odstraňovať blokády v dynamike; efektívne čeliť 

stereotypom a predsudkom a riešiť reálne konfliktné 
situácie; posilňovať účastníkov. 

Čo a ako? Metóda vychádza z divadla fórum (podľa Augusta Boala), 
ale úvod a príprava sú mierne odlišné. 

Pre koho? Všetky skupiny.
Cieľ Riešenie osobných problémov a konfliktov v skupine. 
Priestor a 
pomôcky

Adekvátny priestor, ktorého veľkosť závisí od počtu 
účastníkov; perá, papier B 2.

Počet účastníkov: 8-20
Čas 2 hodiny.
Profesionálne 
požiadavky

Facilitátor musí rozumieť skupinovej dynamike. Kľúčové je 
vedenie skupiny k správnemu pomenovaniu problému a 
definovaniu rol. 
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Cvicenie  1
Aktívna riadená meditácia. Každý účastník si nájde pohodlné miesto na sedenie. 
Facilitátor začína s riadenou meditáciou. Cvičenie prebieha v tichu, počuť je len 
hlas a inštrukcie facilitátora. Požiadajte účastníkov, aby si zavreli oči a úplne sa 
uvoľnili (napr. niekoľkokrát sa nadýchnite a vydýchnite). Návrh na realizáciu 
riadenej improvizácie: „Predstavte si, že ste v parku. Je nádherný slnečný deň a vy 
sa rozhodnete ísť na krátku prechádzku. Po chvíli je vám horúco, rozhliadnete sa 
a zbadáte strom s veľkou korunou, prídete k nemu a sadnete si do tieňa. Už nie je 
horúco. Cítite sa dobre, pozriete sa okolo seba a všimnete si trocha hliny. Vezmete 
ju do rúk (facilitátor povzbudí účastníkov, aby napodobnili, ako berú hlinu do rúk, 
a aby nimi ďalej zobrazovali činnosť), miesite ju a pomaly začnete vytvárať tvár. 
Sústredíte sa na jednotlivé časti tváre – oči, nos, ústa, líca, čelo, vlasy... Keď je 
tvár hotová, spravte účes a pridajte farby. Potom jej dajte meno. Zoznámte sa a 
maska sa stáva vašim priateľom. Tento priateľ má sociálny problém. Tento problém 
by mohol byť váš, priateľov alebo známych. Podstatné je, že imaginárny priateľ je 
naozaj v núdzi, spôsobenej niekým iným.“ 

Cvicenie 2
V ďalšom kroku skupina prezentuje problémy svojich priateľov. V závislosti od 
počtu účastníkov vyberte zo všetkých problémov tie, ktoré sa najviac podobajú 
(najmenej 4 účastníci budú v skupine zaoberajúcej sa 1 problémom, čiže v skupine 
8 účastníkov budete mať 2 problémy a pod.). Na papier spíšte všetky charakteristiky 
a informácie (čo najviac) o probléme vášho priateľa – kto, kedy, prečo, kde...? 
Dôležité je odpovedať na tieto otázky: Aké osoby sú prítomné v príbehu a aké 
majú charakteristiky? Kto je utláčateľ a kto utláčaný? Čo je problém a kto ho 
má? Účastníci ďalej tvoria a rozvíjajú priateľov príbeh. Rozdelia si úlohy a príbeh 
viackrát zahrajú – ako skúšku. 
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Cvicenie 3
Potom, ako bol vybratý problém, scenár a skupina, ktorá tvorí príbeh, cvičenie 
pokračuje na princípe divadla fórum. Divadlo fórum je metóda, kde herci najskôr 
zahrajú krátku scénu alebo situáciu, v ktorej jasne zobrazia, kto je utláčaný a 
kto je osoba, ktorá utláča. Scéna je potom zahraná ešte raz s tým rozdielom, že 
divák môže zasiahnuť a nahradiť utláčaného herca, aby zmenil priebeh situácie. 
Metóda je založená na improvizácii hercov (actors) a divákov (spectators) – v 
jednom „spectactors“. Intervencie a výmeny prebiehajú jedna po druhej, nikdy 
nie viacero naraz. (Návrh na intervenciu: Ak chce divák zasiahnuť a vstúpiť do 
predstavenia, jednoducho zatlieska a nahradí herca.). Diváci zahrajú svoje návrhy 
na riešenie situácie priamo na pódiu. Potom nasleduje v rámci skupiny diskusia, 
ktorá sa zaoberá tým, či je zahraná intervencia reálna, ako aj realistickosťou ďalších 
aspektov a riešení situácie. Scéna sa opakuje viackrát s rôznymi intervenciami 
a možnosťami. V divadle fórum má dôležitú funkciu žolík (joker, facilitátor) – 
osoba, ktorá zabezpečuje kontakt kontakt medzi divákmi a samotnou situáciou, 
povzbudzuje divákov, aby sa aktívne zapájali, diskutovali a reflektovali. Pomocou 
tejto metódy ponúka divadlo možnosti na reálne osobné a sociálne zmeny – je 
reflexiou reality a praktickou prípravou na budúce konanie alebo akciu v rôznych 
životných situáciách. 

Variácie: Metóda je určená na interné použitie, ale posledné cvičenie môže byť, 
samozrejme, implementované aj v klasickej verzii (podľa Augusta Boala) pred 
externým publikom. 
Krátke predstavenie alebo situáciu, ktorá vznikla ako výsledok práce účastníkov, 
možno tiež zahrať na javisku. 

Riziká: V Cvičení 2 je veľmi dôležité správne identifikovať problém. Roly 
utláčaného a utláčateľa musia byť jednoznačne a konkrétne definované. Keďže 
zvolená téma môže byť veľmi ťažká a psychicky náročná, treba byť pozorný a 
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citlivý k jednotlivým účastníkom aj skupine. Hry pre kvalitné predstavenie vyžadujú 
veľmi jemný prístup. 

Poznámky: Scenár k situácii/krátkemu predstaveniu by mali napísať samotní 
účastníci. Facilitátor ich nasmeruje k úspešnej definícii problému a neustále ich 
podporuje.  
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Mozaika
Kľúčové slová Aktívna účasť, mobilizácia vnútorných zdrojov, improvizácia, 

experiment. 
Prečo? Povzbudiť účastníkov k aktívnej účasti; získať nové 

skúsenosti; odhaľovať potenciál účastníkov; posilniť 
účastníkov. 

Čo a ako? Metóda sa zaoberá posilnením účastníkov prostredníctvom 
ich aktívnej účasti, zapojenia sa, používaní ich kreatívneho 
potenciálu a talentu. Kúsok po kúsku, skúšku za skúškou – 
skupina poskladá jedinečnú mozaiku – predstavenie. 

Pre koho? Všetky skupiny.
Cieľ Vytvoriť predstavenie. 
Priestor a 
pomôcky

Tichý a príjemný priestor na skúšanie; flipčart, iné rekvizity, 
ak sú potrebné. 

Čas 60 minút alebo viac. 
Profesionálne 
požiadavky

Facilitátor musí rozumieť skupinovej dynamike, 
povzbudzovať účastníkov a spoločne s nimi skúmať a 
zisťovať. 
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Cvicenie 1: Rituál
Každá skupina by mala mať svoj vlastný rituál. Používame ho na spojenie skupiny 
a dáva nám tiež pocit spolupatričnosti a bezpečia. Rituál možno použiť ako úvod a 
záver každej skúšky. 
Príklad: Každú skúšku začíname a končíme kruhom. Chvíľu ticha venujeme sebe a 
skupine. 

Cvicenie 2: Téma
Zvoľte si tému, na ktorej chcete pracovať. Téma je základom pre vytvorenie 
predstavenia a zároveň pracovným materiálom pre účastníkov. Základom je, aby 
si každý člen skupiny vytvoril osobný vzťah k téme. Všetci by sa mali sami seba 
opýtať: „Čo mám spoločné s touto témou?“ Keď je téma zvolená a spoločne 
akceptovaná, môžete spraviť brainstorming a na flipčart spísať všetko, čo z neho 
vyjde. Potom treba venovať čas diskusii a uvažovať o tom. 

Príklad: Skupina si vybrala tému „láska“. Možné otázky: „Čo je láska? Aký je 
môj vzťah s tými, ktorých milujem? Prečo som taký plachý? Ako sa môžeme o 
lásku deliť s inými?“ Ďalším krokom je premeniť tému na predstavenie. V tomto 
prípade pripraviť milostný príbeh, napríklad originálnu verziu Rómea a Júlie, alebo 
to môžete spraviť po svojom. 

Cvicenie 3: Mozaika
Pripravte príbeh. Je žiaduce, aby sa zúčastňovali všetci členovia skupiny. Môžete 
napísať scenár, ale nemusíte. Dôležité je nastaviť základy príbehu. „Kto, ako, kedy 
a čo sa stane“ sú pre príbeh základné otázky. 
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Začiatok, koniec a kľúčové body predstavenia sú piliere. Ak chcete účastníkov 
aktívne zapojiť a nenechať ich len čakať na inštrukcie, nechajte v spomenutých 
základoch voľný priestor. Potom je rad na nich. Dovoľte im vyplniť prázdny priestor 
improvizovanou akciou a textom. Ako sa môžu vyjadriť? Akciou, pohybom, telom, 
jazykom alebo nejako inak? Možno ich musíte neustále podporovať. Dajte im 
príklady – možno to už niekedy zažili alebo vyskúšali. Skúmanie a experimentovanie 
sú tu hlavnými nástrojmi. V každom prípade, mali by sa snažiť čo najviac. Môžete si 
zapísať výsledok improvizácie. Nič sa nedeje, ak sa na ďalšej skúške výstup alebo 
text zmení. Výstup alebo text sú len cestou od jednej základne k druhej. Príbeh 
sa buduje a tvorí rýchlo a spontánne. Po každom kroku alebo kapitole v príbehu 
spravte test a ak je to nevyhnutné, zmeňte kurz. Je žiaduce, aby všetci členovia 
aktívne prispievali konkrétnymi návrhmi, čo a ako by mohli spraviť. 

Príklad: Najskôr vyberieme tému – láska. Rozhodneme sa pripraviť predstavenie 
Rómeo a Júlia, ale spravíme vlastnú verziu (nie Shakespearovu). Spoločne vytvoríme 
základy: 1. Rómeo a Júlia, 2. Bojujú, 3. Rómeo prechádza skúškou – v príbehu sa 
objaví potenciálny milenec, 4. Milenec chce odstrániť Júliu z hry, 5. Rómeo si 
priznáva chybu a ochraňuje Júliu, 6. Rómeo a Júlia si navzájom sľubujú lásku, 
až kým nezomrú. Keď sú pripravené základy, improvizovanou akciou a textom 
pracujeme na ceste od jedného základu k druhému. 

Poznámka: Mozaiku možno poskladať kúsok po kúsku, nemusí sa to udiať počas 
jednej skúšky. Zvyčajne potrebujeme 7 – 10 skúšok na vytvorenie príbehu. 
Návrh: Zábavnejšie je robiť komédiu. 

Cvicenie 4: Rola
Roly by sa mali rozdeľovať spontánne. Najlepšie je, ak sa herec úplne identifikuje 
so svojou rolou. Využite jeho individuálny potenciál a talent. 
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Všimnite si, že potenciál jednotlivca je potenciálom skupiny. Každý člen skupiny by 
mal byť spokojný so svojou rolou. Nebráňte iným návrhom a ak je to potrebné, 
vymeňte roly. 

Príklad: Ak máte vo svojej skupine niekoho, kto vie hrať na nejakom nástroji, 
pokúste sa využiť jeho talent v predstavení. Alebo máte niekoho s vynikajúcou 
atletickou predispozíciou – tiež by ju mal využiť. 

Riziká: Veľmi dôležité je, aby sa všetci členovia skupiny aktívne zapájali. Pre 
pasívnejších účastníkov to môže byť náročné. Mozaika bude zrejme vyžadovať 
viac skúšok, preto je žiaduce, aby boli účastníci vždy prítomní. 

Poznámky: Metóda vyžaduje v priebehu procesu veľa úprav, flexibilitu a hľadanie 
nových riešení. 
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ActEmo
Kľúčové slová Emócie, polarita, akcia/vyjadrenie.
Prečo? Dozvedať sa o emóciách; učiť sa vyjadrovať emócie; 

rozpoznávať reakciu tela na emočné stavy; učiť sa 
zdieľať emócie s inými; znova aktivovať vnútornú silu. 

Čo a ako? Metóda zahŕňa použitie riadenej meditácie a vytváranie 
telesných postojov. Spoločné spúšťanie intenzívnych 
duševných procesov, ktoré účastníci vyjadrujú 
prostredníctvom tela a vyjadrenia/akcie. 

Pre koho? Všetky skupiny.
Cieľ Prepojiť mentálny a emočný stav a vyjadriť ich. 
Priestor a 
pomôcky

Tichý, príjemný a prázdny priestor. 

Čas 60 minút. 
Profesionálne 
požiadavky

Facilitátor musí mať poznatky a skúsenosti s riadenou 
meditáciou. Používanie predstavivosti a schopnosť 
spontánne vytvárať príbeh. 
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Cvicenie  1
Na úvod cvičenia si účastníci nájdu dostatok priestoru, aby sa cítili príjemne, a 
zatvoria oči. Prostredníctvom riadenej meditácie ich navediete do daného priestoru 
a času (koncept práve teraz, práve tu). Nechajte ich zabudnúť na všetko, čo sa 
stalo v ten deň, a zamerajte ich na telo v súčasnom priestore. Na začiatku aktívnej 
riadenej meditácie im položte otázku: „Ako sa cítite? Dokážete vyjadriť svoje 
pocity, svoje emócie? Dostaňte svoje telo do sochy/polohy, ktorá reprezentuje vašu 
súčasnú náladu. Pokúste sa neutralizovať emócie tým, že uvoľníte tú časť tela, 
kde cítite napätie.“ Potom ich nechajte nasledovať váš hlas a veďte ich príbehom/
cestou. 

Cvicenie 2
Obsah príbehu by mal napĺňať nasledovnú štruktúru: začiatok, výzva, boj, víťazstvo, 
pokoj. 
Príbeh musí obsahovať nasledovné zastávky emočných stavov: smútok – šťastie, 
nenávisť – láska, prijatie – odmietnutie, strach – odvaha, zraniteľnosť – boj, 
zúfalstvo – víťazstvo, alebo akákoľvek iná emočná polarita. Na každej zastávke 
by účastníci mali dostať svoje telo do sochy/postoja. Pri každom postoji môžete 
zopakovať základnú kontrolnú otázku: „Ako sa cítite?“ 

Ústredné body pre riadenú meditáciu:
• záhrada s fontánou (na začiatok a koniec) 
• rebrík na vstup do podzemného sveta (podvedomie)
• tunel (spojenie duševných procesov)
• miestnosti (konfrontácia rôznych emočných stavov)
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Príklad: Stojíte v záhrade plnej vtákov, stromov a množstva rôznych rastlín. V strede 
záhrady je fontána. Približujete sa k nej, pretože vás zaujíma, čo sa v nej skrýva. 
Vidíte rebrík a to vo vás vyvoláva úzkosť – POKÚSTE SA DOSTAŤ VAŠE TELO DO 
POSTOJA ÚZKOSTI. Ako sa cítite? Chcete vedieť, kam by ten rebrík mohol viesť, 
tak sa rozhodnete zliezť dole a vstupujete do tunela. Prechádzate ním, zbadáte 
najeho konci svetlo a ocitáte sa vo veľkej sále. Vidíte dvere a rozhodnete sa nimi 
vkročiť do miestnosti. Je to veľmi šťastná miestnosť, cítite sa slobodne, voľne a 
veľmi živo. Cítite sa šťastne – POKÚSTE SA DOSTAŤ VAŠE TELO DO POSTOJA 
ŠŤASTIA. Ako sa cítite? Páči sa vám to? Zrazu si všimnete dieťa v rohu miestnosti. 
Je smutné, pretože sa stratilo. V tom dieťati cítite všetok smútok sveta a súcitíte 
s ním – POKÚSTE SA DOSTAŤ VAŠE TELO DO POSTOJA SMÚTKU. Ako sa cítite? 

Návrh: Môžete pokračovať v príbehu takýmto spôsobom a zahrnúť rôzne emočné 
stavy. Na záver stojí osoba v záhrade a urobí postoj pokoja. 

Variácie: Cvičenie je možné urobiť aj ako skupina. V tom prípade nezatvárajte oči. 

Riziká: Počas prvých skúšok sa môže stať, že účastník nie je schopný vyjadriť 
emócie. Ak sa to stane, dôležité je nevzdávať to. Niekedy to trvá dlhšie, ale pokrok 
zaručený. 

Poznámka: Optimálne je robiť cvičenie so zavretými očami. Na začiatku sa 
spýtajte, či to je pre niekoho nepríjemné, a zmeňte to, ak je to potrebné. Vždy 
skončite cvičenie pozitívnym emočným stavom. 
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Rotterdamská univerzita 
aplikovanych vied
Rotterdamská univerzita aplikovaných vied (v holandčine: Hogeschool Rotterdam) 
je veľká mestská univerzita v Holandsku s 35 000 študentmi a viac ako 3 000 
zamestnancami. Ponúka bakalárske, magisterské a pridružené študijné programy 
v jedenástich inštitútoch. 

Jedným z týchto inštitútov je Škola sociálnej práce, ktorá ponúka denné a 
kombinované štúdium. V rámci tejto školy je možné študovať program Kultúrna 
sociálna práca, ktorého cieľom je poskytnúť študentom základy profesie kultúrnej 
a sociálnej práce. Tá vedie a podporuje ľudí v tom, ako formujú svoj život v 
kontexte kultúry a našej čoraz zložitejšej spoločnosti. Škola pripravuje študentov 
na pracovné úlohy, v ktorých navrhujú a organizujú programy a projekty, ktoré 
ponúkajú ľuďom možnosť zúčastňovať sa na kultúrnej a sociálnej výmene. 

S cieľom podporiť osobný a sociálny rozvoj ľudí a dať im hlas, vplyv a miesto v ich 
komunitách a spoločnosti ako celku sa študenti učia aktívne iniciovať strategické 
(multidisciplinárne) koalície a partnerstvá a plánovať dlhodobú udržateľnosť 
svojich iniciatív. Prostredníctvom neformálnych vzdelávacích, (multi)kultúrnych 
alebo umeleckých aktivít, ktoré spájajú pôžitok, výzvu a učenie, dokážu absolventi 
realizovať potenciál, zlepšiť životné možnosti jednotlivcov, skupín a komunít a 
podporovať sociálnu súdržnosť. 

Získané vedomosti a zručnosti sú prenosné v rôznych sektoroch, ako je vzdelávanie, 
umenie, ziskový aj neziskový sektor. Absolventi nachádzajú prácu buď v trvalom 
zamestnaní, alebo v krátkodobých projektoch, ktoré pokrývajú širokú škálu 
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sociálnych potrieb a podporujú kultúrne a spoločenské zmeny. 

Najmä v menšom programe Umenie v sociálnej činnosti sa umenie používa ako 
prostriedok na rozvoj ľudského kapitálu, konkrétne pomocou divadla. Predovšetkým 
v tomto menšom programe študenti skúmajú tému ich záujmu (prostredníctvom 
„umeleckého výskumu“), aby priniesli pozitívne sociálne zmeny. 

Implementáciou svojich projektov v konkrétnych lokalitách praktickým spôsobom 
zažívajú, ako môže sociálne angažované umenie atraktívnym a alternatívnym 
spôsobom reagovať na sociálne otázky. 
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Teatr
Grodzki
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Teatr Grodzki
Bielske umelecké združenie Divadlo Grodzki bolo založené v roku 1999 v meste 
Bielsko-Biała, ktoré sa nachádza v sliezskom regióne v Poľsku. Spája umelcov, 
pedagógov, kultúrnych aktivistov a podnikateľov pôsobiacich v miestnych, 
regionálnych, národných aj medzinárodných projektoch pre deti, tínedžerov, 
dospelých a seniorov zo sociálne vylúčených skupín či prostredia. Združenie 
zabezpečuje široký podporný program, ktorý je zameraný na asistenciu a motiváciu 
znevýhodnených ľudí a založený na tvorivých a umeleckých prístupoch. 
Divadlo Grodzki má dlhoročné skúsenosti s realizáciou projektov v rámci programov 
Európskej únie. Spolupracuje s organizáciami z celej Európy, ako aj z Ázie a Izraela. 
Jeho aktivity sú financované Národným rehabilitačným fondom pre osoby so 
zdravotným postihnutím, poľským Ministerstvom kultúry a národného dedičstva a 
orgánmi mesta Bielsko-Biała. 

Združenie vydalo množstvo kníh, filmov a multimediálnych materiálov vzdelávacieho 
charakteru, organizuje tréningy, školenia, konferencie a semináre súvisiace s 
umením, vzdelávaním a sociálnou ekonomikou. Vedie dielne pracovnej terapie 
(ergoterapeutické) „Si potrebný!“ pre 30 ľudí so zdravotným postihnutím, ako aj 
dve odborné rehabilitačné zariadenia (chránené/podporované podnikanie), kde je 
zamestnaných viac ako 60 pracovníkov so zdravotným postihnutím. 

Cieľové skupiny: Skupina priamych príjemcov našich programov zahŕňa osoby s 
telesným, mentálnym a zmyslovým znevýhodnením, rizikové a ohrozené rodiny, mladých 
páchateľov trestnej činnosti, ľudí s látkovou závislosťou od alkoholu a iných drog, 
nezamestnaných, seniorov a všetkých tých, ktorí sú na okraji či vylúčení z bežného 
sociálneho a kultúrneho života. 
Kľúčové slová: bábkové divadlo; vizuálne rozprávanie; posunkový/znakový jazyk; 
postihnutia; sociálna inklúzia 
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Rozvoj integracnej divadelnej skupiny 
Nasledujúca prezentácia (metodológia) zobrazuje proces práce so skupinou 
dospelých amatérskych hercov. Zahŕňa podrobný opis aktivít, ktoré podporujú 
súdržnosť skupiny a jej efektívny rozvoj. Hlavným cieľom všetkých štyroch metód 
je, aby sa účastníci zapojili do voľnej tvorivej činnosti, ktorá im umožní zdieľať 
vedomosti, skúsenosti a vlastný talent, a aby sa navzájom medzi sebou učili a 
efektívne spolupracovali. 

Táto metodológia bola testovaná procesu workshopov, ktorý zahŕňal skupinu 14 
ľudí vo veku od 32 do 76 rokov. V skupine sú ľudia s ťažkosťami s učením, s 
mentálnym a telesným postihnutím, nepočujúci aj zdraví ľudia. Pracujú spolu päť 
rokov a vytvorili 6 predstavení, ktoré zahrali v Poľsku, Spojenom kráľovstve, na 
Slovensku, v Českej republike, Nemecku a Holandsku. V rámci aktivít projektu 
MEDART stála pred skupinou nová a dôležitá výzva. Účastníci si sami vyskúšali viesť 
workshopy s deťmi. Pre celú skupinu to bola obrovská a obohacujúca skúsenosť. 
Navyše vznikla nová bábková hra, ktorú zahrali partnerom projektu MEDART na 
festivale ERROR v Bratislave (v novembri 2016). 

Nasledujúce metódy boli vybrané z veľkého počtu techník a prístupov na základe 
svojej efektívnosti a replikovateľnosti (prenosnosti). 
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Skupinové hry a cvicenia
Prečo? • Aby sa skupina rozohriala a naladila na divadelné 

aktivity. 
• Aby si účastníci zvykali na spoločnú prácu a na 

otváranie sa novým výzvam (sebavedomie a 
sebadôvera, komunikácia a spolupráca, rozhodovanie 
sa, riešenie problémov a kreativita). 

Pre koho? Pre všetky druhy skupín (dospelí, mládež, deti). Je potrebná 
určitá miera mobility. 

Čo a ako? Hravý spôsob integrovania skupiny a povzbudzovania 
účastníkov, aby boli aktívni. 

Priestor Akýkoľvek priestor v interiéri alebo exteriéri, ktorý 
poskytuje dostatok miesta pre pohyb skupiny. 

Počet účastníkov 6-18  
Profesionálne 
požiadavky

Žiadne. 
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Cvicenie 1: Si hárkom papiera
Účelom cvičenia je rozhýbať účastníkov a motivovať ich k aktívnej účasti na 
workshope. Môže tiež pomôcť účastníkom sústrediť sa na špecifické úlohy a 
prekonať hanblivosť a obavy z práce so svojím telom. 

Všetci účastníci stoja pred trénerom, každý má okolo seba trocha priestoru. Tréner 
drží hárok papiera vo vzpriamenej polohe a predvádza s ním rôzne pohyby – 
ohne roh, otáča ho vo vzduchu, prehne ho na polovice, potrasie ním, drží ho 
v horizontálnej polohe a podobne. Úlohou účastníkov je nájsť telesný pohyb, 
ktorý zodpovedá pohybu papiera. Cvičenie zapája nielen telo, ale aj predstavivosť 
účastníkov – každý reaguje inak, čo podporuje reflexiu. 

Poznámky: Cvičenie je zaujímavým i prekvapujúcim zážitkom a účastníkom 
umožňuje objavovať rozmanitosť nápadov a prejavov v skupine. Účastníci si často 
neuvedomujú, koľko úsilia naozaj vynakladajú. Sústredia sa na aktuálnu úlohu a 
zabudnú na obavy alebo strach, ktoré predtým cítili. Cvičenie je veľmi efektívne 
vtedy, keď je energetická hladina skupiny nízka a keď účastníci potrebujú osviežujúce 
„prebudenie“. Rovnako ako hárok papiera možno použiť aj iné predmety – napr. 
kartónové škatule alebo šatky – takéto zmeny podporujú v skupine kreativitu a 
objavovanie nových foriem pohybu. 

Čas: Aktivita trvá len niekoľko minút. 

Cvicenie 2: Som jediny clovek v skupine, ktory... 
Toto cvičenie je veľmi vhodné použiť na začiatku skupinového procesu, kedy 
pomáha integrovať účastníkov. Prostredníctvom hry sa navzájom spoznávajú a 
každý z nich má možnosť predviesť svoje jedinečné zručnosti, schopnosti alebo 
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skúsenosti. 

Všetci účastníci stoja v kruhu. Ktokoľvek môže vojsť do jeho stredu a dokončiť 
vetu zážitkom, skúsenosťou, zručnosťou, schopnosťou alebo životnou situáciou, 
ktorá ho odlišuje od ostatných účastníkov, napr.: „Som jediný človek v skupine, 
ktorý vie chodiť na chodúľoch.“ Vety, ktoré účastníci hovoria, by mali byť pravdivé. 
Ak vie aj niekto ďalší v skupine chodiť na chodúľoch, prípadne to už niekedy robil, 
pridá sa ku kolegovi v strede kruhu. Často sa ukáže, že nejaká činnosť/skúsenosť/
vlastnosť/schopnosť/zručnosť, ktorá sa zdá byť niekomu zvláštna a jedinečná, je 
spoločná pre viacerých účastníkov. Pravidlá cvičenia nestanovujú konkrétny počet 
jednotlivých prezentácií, hra pokračuje, až kým sa prirodzeným spôsobom skončí. 
Účastníci dostávajú príležitosť navzájom sa lepšie spoznať, objavuje sa mnoho 
nových a zaujímavých informácií, čo je pútavé pre celú skupinu. Každý sa môže 
s ostatnými podeliť o informácie o svojich záľubách a ukázať svoju jedinečnosť. 

Poznámky: Pokračovaním cvičenia, ak je záujem pomôcť skupine vybrať si 
smerovanie ďalších aktivít, môže byť zadanie dokončiť nasledovnú vetu: „Som 
jediný človek v skupine, ktorý by chcel rozprávať o...“ Alebo: „Som jediný človek v 
skupine, ktorý má záujem o...“ Dokončovanie týchto viet môže pomôcť sformulovať 
a kryštalizovať potreby a záujmy každého člena skupiny. Obrovskou prednosťou 
cvičenia ako integračnej techniky je jeho dynamický, osviežujúci charakter, ako aj 
doslovnosť (priame pomenovanie), dosiahnuteľnosť a dostupnosť výstupov, ktoré 
pri ňom vzniknú. 

Čas: Cvičenie môže trvať od 15 do 30 minút – v závislosti od počtu účastníkov a 
ich chuti pokračovať. 
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Cvicenie 3: Bambus 
Podstatou cvičenia je ochota spolupracovať pri riešení úlohy, schopnosť komunikovať 
s inými a vysvetľovať ich názory a myšlienky. Cvičenie nás učí kolektívne hľadať 
riešenie, ktoré vedie k dosiahnutiu cieľa. Účastníci stoja v dvoch radoch oproti 
sebe (v každom rade sú postavení vedľa seba). Natiahnu svoje ruky dopredu 
tak, aby boli ukazováky všetkých účastníkov striedavo a s rovnakými odstupmi 
usporiadané v rovnom rade, v jednej rovine približne vo výške hrudníka. Tréner 
položí bambusovú palicu na vystreté prsty účastníkov. Úlohou skupiny je položiť 
palicu na zem – pričom palica sa musí celý čas dotýkať prstov všetkých účastníkov. 
Cvičenie vyzerá sa zdá byť veľmi jednoduché, ale v skutočnosti vyžaduje obrovskú 
dávku koncentrácie a spoločného úsilia. (Často to dopadne tak, že účastníci palicu 
viac dvíhajú, ako kladú dole.) 

Poznámky: Priebeh tohto cvičenia je pre účastníkov zvyčajne prekvapením, čo 
zvyšuje intenzitu ich zapojenia sa. Zároveň však môže viesť ku konfliktu. Často sa 
objavia lídri, ktorí sa snažia presadzovať svoje nápady a presviedčať ostatných, 
alebo iných obviňujú z oneskoreného či nesprávneho konania. Preto je nevyhnutné, 
aby tréner skupine vysvetľoval a zdôrazňoval význam trpezlivosti, vzájomného 
porozumenia a súdržnosti pri snahe dosiahnuť cieľ. Pri väčšom počte účastníkov 
ich je vhodné rozdeliť na dve skupiny, ktoré pracujú súčasne – vtedy pribudne 
prvok súťaženia, ktorý ešte viac podnecuje ich aktivitu. 
 
Čas: Cvičenie obvykle trvá približne 15 minút. 

Cvicenie 4: Pás 
V tomto cvičení sú najdôležitejšie koncentrácia a synchronizácia činnosti každého 
účastníka s rytmom celej skupiny. Ide o dobrý spôsob, ako trénovať disciplínu. 
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Účastníci hry sa postavia vedľa seba a vytvoria rad pri imaginárnom továrenskom 
páse. Inštruktor predstaví a viackrát zopakuje sériu rytmických a automatických 
akcií sprevádzaných počítaním. Začína v stoji s oboma rukami natiahnutými k pásu 
(počiatočný bod/nula), následne ľavá ruka položí na pás klinec (jeden) a pravá 
ruka sa načiahne za kladivom (dva). Klinec je potom pribitý jedným úderom (tri), 
kladivo odložené nabok (štyri), fiktívny predmet posunutý smerom k vedľajšiemu 
účastníkovi (päť), ľavá ruka ide naspäť k pásu (šesť) a pravá ruka ide tiež naspäť 
k pásu (sedem). Na pokyn inštruktora začne prvá osoba v rade s akciou. Ostatní 
účastníci sa postupne – do rytmu „bežiaceho“ pásu – pridávajú. 

Poznámky: Cvičenie veľmi pomáha pri rozvíjaní základných zručností, ktoré sú 
potrebné v bežnom živote. Najdôležitejšie je prispôsobiť a zladiť sa so zadanými 
úlohami, čo vyžaduje vysokú mieru koncentrácie a šikovnosť. Hlasné a rytmické 
skupinové počítanie pomáha udržiavať tempo. Ak sa už na začiatku ukáže, že 
cvičenie je príliš náročné, možno ho zjednodušiť a zredukovať na verziu so štyrmi 
alebo piatimi ľahšími pohybmi. Aj samotní účastníci môžu prísť so zaujímavými 
nápadmi rôznych druhov práce pri výrobnej linke. 

Čas: Cvičenie môže trvať od niekoľko minút do pol hodiny. 

Cvicenie 5: Drzte to! 
Cvičenie vyžaduje vynaliezavosť a rýchle rozhodovanie účastníkov. 
Každý účastník hry dostane nejaký predmet, napríklad topánku, pravítko, prúžok 
papiera atď. Skupina stojí v rade vedľa seba alebo v kruhu a tréner signalizuje 
následné skúšky. Po opakovanom povele „Držte to!“ si nájde každý účastník 
vlastný spôsob, ako predmet uchopí. Zvyčajne sa objaví množstvo vynaliezavých 
a vtipných riešení. Cvičenie môže obsahovať aj rôzne formy súťaženia, napr. keď 
všetci účastníci držia svoje predmety rovnakým spôsobom a ich úlohou je určeným 
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spôsobom (skokmi, chôdzou dozadu alebo na špičkách) čo najrýchlejšie prejsť 
vymedzený úsek. 

Poznámky: Účastníci obvykle vnímajú cvičenie ako zábavu a najmä pre tých, 
ktorí ho neberú príliš vážne, je jednoduchšie spontánne reagovať. V skutočnosti 
ale musia prekonať hanblivosť či strach z posmechu, a zároveň byť iniciatívni a 
flexibilní. Účastníkom, pre ktorých je hra príliš náročná alebo stresujúca, môže 
tréner navrhnúť, aby pracovali v dvojiciach. 

Čas: Cvičenie môže trvať od niekoľko minút do pol hodiny. 

Cvicenie 6: Stupne obt’aznosti 
Cvičenie učí koncentrácii, disciplíne, pomáha prekonať obavy, rozpaky a zvládať 
náročné situácie. 
Účastníci stoja v rade vedľa seba. Oproti účastníkom na druhej strane miestnosti 
sú v rade postavené stoličky, jedna pre každého účastníka. Tréner vysvetľuje úlohy 
– každý ich má robiť vlastným tempom a nevšímať si ostatných. 

Fáza 1: Kráčame smerom k stoličkám, vyhýbame imaginárnej prekážke v polovici 
cesty (napr. obchádzame mláku). Sedíme na stoličke, v duchu počítame do päť, 
vstaneme, vraciame sa späť, pričom pamätáme na prekážku v strede cesty. 

Fáza 2: Opakujeme všetky predchádzajúce kroky, tentokrát s nejakým predmetom 
na našich hlavách, napr. s novinami alebo kúskom papiera. Snažíme sa udržiavať 
rovnováhu, ak nám tento predmet spadne, zdvihneme ho, dáme naspäť a kráčame 
ďalej. 

Fáza 3: Opakujeme predchádzajúce úlohy a pridáme ďalšiu – každý účastník 
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počas cesty k svojej stoličke a späť, s predmetom na hlave a dvakrát sa vyhýbajúc 
prekážke, zrozumiteľne referuje, čo robil celý deň, od rána až doteraz. 

Cvičenie môže mať aj zložitejšiu štruktúru, ak tréner alebo samotní účastníci 
navrhujú ďalšie úlohy. 

Poznámky: Cvičenie praktickým spôsobom a zážitkovou formou umožňuje 
účastníkom získať nové zručnosti, schopnosti a vytrvalo sa zameriavať na 
dosiahnutie cieľa. Táto priama skúsenosť s vyvíjaním úsilia a opakovaním stále 
náročnejších krokov im ponúka istú predstavu (aspoň veľmi malú) o výzvach, ako 
sú práca na príprave predstavenia alebo pokračovanie vo vlastnom vzdelávaní. 
Zároveň im pomáha prekonávať obavy zo zlyhania a dovoľuje im zažívať úspech 
(účastníci vždy úspešne zvládnu minimálne nejakú časť úlohy). 

Čas: Cvičenie – s vyššie opísanou štruktúrou s tromi stupňami obťažnosti – trvá 
približne 30 minút. 



158

Selfie s predmetmi  
Prečo? • Na budovanie tímu a vytvorenie prostredia pre efektívnu 

spoluprácu. 
• Na vytvorenie priestoru pre sebavyjadrenie a vzájomné 

spoznávanie sa. 
• Na pomoc účastníkom pri objavovaní ich vlastnej 

hodnoty a vlastných schopností (sebapoznanie, 
sebahodnotenie, sebavedomie a sebadôvera). 

Pre koho? Pre kohokoľvek, kto je pripravený prezentovať sa 
kreatívnym a netradičným spôsobom. 

Čo a ako? Dobrodružstvo s vecami, predmetmi a materiálmi, ktoré 
kombinuje individuálnu aj skupinovú prácu. 

Priestor Akýkoľvek priestor v interiéri alebo exteriéri, pričom treba 
brať ohľad na veľkosť skupiny – každý účastník potrebuje 
miesto vyhradené pre svoju vlastnú činnosť. 

Počet účastníkov 6 – 12 (optimálne) 
Čas 2,5 – 4 hodiny 
Profesionálne 
požiadavky 

Všeobecná znalosť a chápanie pravidiel vizuálneho 
rozprávania a schopnosť viesť diskusiu. 
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Popis aktivity Účastníci sú vyzvaní, aby si v priestore našli svoje vlastné 
miesto a aby si poobzerali a vybrali veci, predmety a 
materiály, ktoré im poslúžia pri tvorbe obrazu – svojej 
vlastnej „selfie“. Pracujú individuálne a amjú približne 20 – 
30 minút na dokončenie úlohy. Hlavným cieľom „vlastného 
mapovania“ je nájsť vizuálne vyjadrenie najdôležitejších 
a najcharakeristickejších čŕt a znakov každého účastníka 
– jeho osobnosti, záujmov, životnej situácie. Keď sú 
pripravené všetky „selfie“, celá skupina navštevuje každého 
účastníka, jedného po druhom. Návštevníci najskôr 
poskytnú spätnú väzbu – čo vidia, ako chápu význam 
celého obrazu a jeho jednotlivých častí. Následne hostiteľ/
autor obrazu vysvetľuje logiku štruktúry, myšlienky, 
zámery a dôvody, ktoré ho viedli k výberu konkrétnych 
vizuálnych prvkov. Tréner poukazuje na dôležitosť tvaru, 
farby, veľkosti a umiestnenia každého prvku pre význam 
celého obrazu. Účastníci môžu spolu s autorom čiastočne 
zmeniť pôvodnú verziu obrazu a neskôr diskutovať, ako 
tieto nové riešenia ovplyvnili obrazom sprostredkované 
posolstvo. 

Poznámky: Veľmi pomôže, ak si tréner vopred pripraví zbierku rôznych predmetov, 
ktoré budú podnecovať kreativitu účastníkov. Veľmi sa hodia rôzne druhy kameňov, 
šišiek, kuchynské náradie, kusy látok, stuhy, gombíky atď. 
Vo väčších skupinách, ak účastníci kladú veľa otázok a navrhujú veľa zmien, čo 
zaberie aj viac času, môže byť náročné diskutovať o všetkých „selfie“ obrazoch. 
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Úvod do bábkarského umenia  
Prečo? • Naučiť účastníkov, ako s použitím bežných materiálov 

vyrobiť jednoduché bábky. 
• Zoznámiť účastníkov so základnými bábkarskými 

zručnosťami 
• Rozvíjať zručnosti v oblasti tímovej práce (komunikácia 

a spolupráca, rozhodovanie, riešenie problémov a 
kreativita). 

Pre koho? Používanie bábok je veľmi vhodné pri práci s ľuďmi, ktorí 
sú hanbliví, uzavretí alebo sa nechcú veľmi prezentovať. 
Vždy im ponúka šancu, aby sa skryli za bábku. 

Čo a ako? Krátky kurz bábkarského umenia, ktorý je zameraný na 
objavovanie alternatívy k hereckému účinkovaniu v divadle. 

Priestor Akýkoľvek priestor v interiéri alebo exteriéri, ktorý 
poskytuje dostatok miesta pre voľný pohyb skupiny. 

Počet účastníkov 6-18 
Čas 2,5 – 3 hodiny 
Profesionálne 
požiadavky 

Všeobecné vedomosti o divadelnej práci. 
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Popis aktivity Účastníci sú rozdelení do menších skupín šiestich 
(optimálne) alebo štyroch až piatich osôb. Každá skupina 
dostane niekoľko balení igelitových (plastických) fólií, 
ktoré možno kúpiť v obchodoch so stavebnými potrebami 
(bežné rozmery sú 5 x 4 metre). Budú potrebovať aj 
špagát a nožnice. 

Prvou úlohou každej skupiny je dohodnúť sa na postave, 
ktorú spoločne vytvoria, pričom každý účastník bude 
zodpovedný za pohyb alebo oživenie jednej časti jej tela. 
Napríklad v prípade bábky, ktorá reprezentuje človeka, 
môže byť do jej oživenia zapojených 6 ľudí – jeden je 
zodpovedný za pohyb hlavou, druhý za trup, dvaja za ruky 
a ďalší dvaja za nohy. Príklad takejto igelitovej bábky, 
oživenej a rozpohybovanej 6 osobami v predstavení 
„Zázračná hora alebo niekoľko faktov zo života M“, možno 
vidieť na: http://www.youtube.com/watch?v=l2vc53-
wJbo (6:55 min.). 

Vytvoriť možno aj rôzne zvieratá alebo fantazijné bytosti. 

Ďalej členovia každej skupiny spoločne vytvoria svoju 
bábku a naučia sa, ako ju oživiť a ako ňou pohybovať. 
Táto úloha vyžaduje úzku spoluprácu celého tímu. 

Posledná fáza cvičenia zahŕňa prácu na krátkej scénke, 
ktorá predstaví bábku v konkrétnej akcii. Každá skupina 
pripravuje malé predstavenie – jednoduchý príbeh svojho 
hrdinu. 
Na záver všetky skupiny (jedna po druhej) prezentujú 
svoje príbehy a diváci (ostatní účastníci) sa delia o svoje 
dojmy a návrhy, ako by sa mohli jednotlivé scénky ďalej 
vyvíjať a zlepšovať. 



162

Poznámky: Igelitové (plastické) fólie sú dostupné v rôznych hrúbkach – na 
cvičenie sú vhodné všetky. 
Namiesto igelitových fólií možno použiť aj iný materiál, dobre sa pracuje napr. s 
hnedým baliacim papierom, kartónmi alebo s rôznymi druhmi látky. Príklad výroby 
a pohybovania papierovými bábkami možno nájsť v podobe vzdelávacej cesty na 
platforme príkladov dobrej praxe ARTES: 

• http://artescommunity.eu/paper-puppets-in-action/

Inštruktážny film a tréningová aplikácia, ktoré popisujú proces tvorby bábky, sú 
dostupné aj ako súčasť projektu POČÍTAJ AJ SO MNOU! (COUNT ME IN TOO!): 

• http://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/82/ alebo 
• https://www.youtube.com/watch?v=DJ5-Tsf65CA&feature=youtu.be 
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Účastníci workshopu sa stávajú jeho lektormi

Prečo? • Zoznámiť skupinu s rolami a úlohami lektorov a 
„vzdelávateľov“. 

• Poskytnúť účastníkom možnosť, aby získané zručnosti 
a poznatky prakticky využili a aplikovali v novom 
kontexte. 

• Pripraviť účastníkov na ich vlastné, nezávislé aktivity 
v bežnom živote (sebahodnotenie, sebavedomie, 
sebadôvera, komunikácia a spolupráca, rozhodovanie, 
riešenie problémov a kreativita). 

Pre koho? Pre skupiny, ktoré spoločne pracujú dlhší čas a dôverujú 
skupinovej práci. 

Čo a ako? Skúsenosť s preberaním nových rol a úloh vo svojom 
živote. 

Priestor Akýkoľvek priestor v interiéri alebo exteriéri, pričom 
treba brať do úvahy veľkosť skupiny, ktorá sa zúčastňuje 
workshopu. 

Počet účastníkov 6 – 12 (optimálne) 
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Čas Prípravná fáza: 6 – 8 hodín (minimálne); 
Realizačná fáza: 1,5 – 2 hodiny 

Profesionálne 
požiadavky 

Všeobecné vedomosti a chápanie skupinovej dynamiky a 
určité skúsenosti s vedením workshopov. 

Popis aktivity Aktivita sa skladá z dvoch fáz. Prvá je zameraná na 
štruktúrovanie workshopu, ktorý budú samotní účastníci 
neskôr viesť, a na precvičovanie nových rol a úloh. Druhú 
fázu predstavuje samotný workshop. 

Prípravná fáza Najskôr účastníci diskutujú o štruktúre workshopu, 
pričom sa opierajú o svoje vlastné skúsenosti – o proces, 
ktorým si sami prešli. Väčšie skupiny je dobré rozdeliť 
na viac menších (optimálne 5 – 6 osôb v každej). Mali 
by si vybrať jednu rozohrievaciu aktivitu (napríklad „Si 
hárkom papiera“) a jednu aktivitu zameranú na riešenie 
úlohy (napríklad „Úvod do bábkarského umenia“). Ďalej 
je potrebné rozdeliť si v tíme konkrétne úlohy, aby sa 
dohodlo, kto bude čo robiť. V závislosti od individuálnych 
schopností účastníkov možno uplatniť rôzne riešenia. Za 
vedenie celého workshopu môže byť napríklad zodpovedná 
len jedna osoba a zvyšok skupiny ju podporuje tým, že 
ukazuje účastníkom, ako majú realizovať úlohy či aktivity. 
Alebo – rôzne osoby môžu viesť rôzne časti workshopu, 
či už samostatne alebo v dvojiciach. Poslednou, veľmi 
dôležitou etapou prípravnej fázy je viackrát vyskúšať a 
precvičiť priebeh pripravovaného workshopu/stretnutia. 
Podobne ako pri divadelnom procese, aj tu je skúšanie 
kľúčové pre nadobudnutie dôvery, istoty a slobodného 
vystupovania. Každý musí pochopiť, čo má robiť, a musí 
sa vo svojej role cítiť príjemne. 
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Realizačná fáza Po etape skúšania by mala byť skupina pripravená 
zorganizovať workshop pre zvolených účastníkov. Možno 
ho zorganizovať pre rôzne skupiny. V našom prípade to 
boli deti z dvoch miestnych denných centier a zo základnej 
školy. Boli zorganizované tri stretnutia a každé z nich 
pozostávalo z dvoch častí – výroby papierových bábok 
a učenia sa základov posunkového/znakového jazyka. 
Záznam jedného stretnutia si možno pozrieť (len v 
poľštine) na: http://www.teatrgrodzki.pl/book/teatralne-
spotkania-pokolen/ (3:16 min.) 

Je dôležité vopred detailne prediskutovať všetky 
organizačné záležitosti a špecifický charakter stretnutia 
s inštitúciou/organizáciou budúcich účastníkov. Možno 
bude potrebné pripraviť lektorov (našich účastníkov) na 
ich prácu aj osobným stretnutím s budúcimi príjemcami 
(budúcimi účastníkmi). 

Po skončení stretnutia/workshopu je rovnako dôležité ho 
s našou skupinou zhrnúť a podrobne analyzovať túto ich 
skúsenosť. 

Poznámky: Počas workshopu, ktorý vedú naši účastníci, je zvyčajne nevyhnutná 
podpora trénera, keďže učenie sa týmto novým rolám a úlohám je dlhodobý 
proces. Najmä rozprávanie pred skupinou a vysvetľovanie úloh je pre mnohých ľudí 
veľmi náročné. Počas procesu workshopu sa tiež vždy objavia rôzne neočakávané 
veci či situácie a reagovať na reakcie, potreby, očakávania, obmedzenia aj odpor 
účastníkov si vyžaduje zručnosti a schopnosti v oblasti rozhodovania a riešenia 
problémov. Preto je asistencia skúsenej osoby veľmi dôležitá. 
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ZÁVER
Pri zhrnutí metodológie MEDART sa treba opätovne pozrieť na základné zámery, 
ktoré boli stanovené projektovými partnermi na začiatku ich spoločných aktivít. 
Najdôležitejšie ciele boli v skratke vyjadrené už v názve projektu – Metódy 
vzdelávania pre znevýhodnených dospelých zakorenené v divadle. Po dvoch rokoch 
aktivít v ôsmich krajinách partnerov sa každé z týchto slov premieta do špecifických 
metodologických zistení, ktoré sú zásadné pre obsah tejto metodologickej príručky. 
Uvádzame príklady toho, ako môže byť konkrétne chápanie vzdelávania, podpora 
znevýhodnených vzdelávajúcich sa dospelých a kreatívne využívanie divadelného 
umenia interpretované a sprostredkované v metodologických pohľadoch 
jednotlivých partnerov. 

Vzdelávanie
Existuje mnoho rôznych definícií vzdelávania, ale stále najrozšírenejším pohľadom 
je jeho stotožňovanie s formálnym školským vzdelávaním. To predstavuje však len 
jednu časť procesu učenia a učenia sa, pričom tie ostatné sú rovnako dôležité. 
Pre kontext projektu MEDART sa zdá byť veľmi vhodná definícia Marka K. 
Smitha, výskumného pracovníka a šíriteľa neformálneho vzdelávania pôsobiaceho 
v Londýne: „Vzdelávanie môže byť definované ako rozumné, perspektívne a 
ohľaduplné kultivovanie učenia sa, ktoré je realizované s presvedčením, že každý 
by mal mať vo svojom živote šancu zdieľať/deliť sa.“ (http://infed.org/mobi/what-
is-education-a-definition-and-discussion/)

Dvom zložkám vyššie spomenutej definície – „kultivácii“ a „zdieľaniu“ – venovali 
pozornosť všetci vzdelávatelia, ktorí prezentujú svoje skúsenosti formou 
workshopových scenárov. Všetci sme presvedčení, že vytvorenie bezpečného a 
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priateľského prostredia má pre vzdelávajúcich sa zásadný význam a je predpokladom 
pre prijatie výziev súvisiacich so vzdelávaním. V predchádzajúcich kapitolách 
možno nájsť mnoho rôznych nápadov a podnetov, ako motivovať dospelých, aby 
pokračovali vo vzdelávaní a osobnom raste. Ako účinné postupy, ktoré podporujú 
(kultivujú) záujem, aktívne zapojenie sa a odhodlanie vzdelávajúcich sa dospelých, 
sú uvedené najmä rôzne rozohrievacie hry, pohybové cvičenia skupinové aktivity 
a rituály. Pri všetkých týchto aktivitách prichádza k zapojeniu nielen mysle, ale aj 
telesných, emocionálnych a spirituálnych zložiek. Vďaka tomu sa proces učenia 
sa a získavania nových zručností stáva tvorivým dobrodružstvom zakotveným v 
kolektívnej skúsenosti. 

Pokiaľ ide o možnosti zdieľania/delenia sa, príručka MEDART ponúka širokú škálu 
kooperatívnych aktivít, ktoré umožňujú vzdelávajúcim sa slobodne sa vyjadriť, 
pomáhajú im odkrývať ich skutočnú identitu a dávajú im možnosť deliť sa o 
životné skúsenosti, zručnosti, schopnosti a vedomosti. Rôzne techniky rozprávania 
príbehov a improvizačné cvičenia jednotlivých partnerských organizácií predstavujú 
osvedčené príklady zdieľania a výmeny. S ich pomocou dostáva každý možnosť 
prispieť k spoločnému procesu tvorby. 

Znevyhodnení dospelí 
Byť znevýhodnený znamená čeliť vo svojom každodennom živote konkrétnym 
ťažkostiam či obmedzeniam. Keďže každá znevýhodnená osoba musí prekonávať 
rôzne prekážky a bariéry, je veľmi dôležité poskytnúť každému/každej to, čo 
naozaj potrebuje. Preto všetky partnerské organizácie venujú osobitnú pozornosť 
prispôsobeniu svojich divadelných záujmov a túžob potrebám aj limitom svojich 
skupín. V tejto súvislosti sú obzvlášť zaujímavé a inšpiratívne niektoré konkrétne 
riešenia, vychádzajúce zo skúseností profesionálov zapojených do projektu 
MEDART. 
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Berúc do úvahy vysoké riziko presonálnych zmien v rámci divadelnej skupiny (ľudia 
bez domova a ľudia so zdravotným znevýhodnením), Divadlo bez domova navrhuje 
vystavať predstavenie tak, že absencia jedného alebo viacerých hercov nepokazí 
celú jeho prípravu a výsledné predvedenie (prístup „Mäkké kĺby“). Na druhej strane, 
Asociación Acunagua opisuje situáciu, keď sa rozhodli úplne zmeniť pôvodný 
nápad vytvoriť predstavenie so ženami vo väzení a nahradiť ho ručnou umeleckou 
prácou („Výroba tričiek“). K tomuto rozhodnutiu prišlo z dôvodu rešpektovať 
prianie žien, ktoré nechceli vystupovať verejne. Hlavný cieľ umeleckých aktivít 
vo väzení však zostal nezmenený a ženy vo väzení mali príležitosť komunikovať s 
okolitým svetom. Tretím príkladom je divadelná skupina Teatr Grodzki a jej úspešný 
vzdelávací experiment s integrovanou skupinou nepočujúcich a postihnutých ľudí. 
Dostali ponuku, aby sami vyskúšali viesť kurzy pre deti a mladých ľudí, čím ďaleko 
prekonali očakávania, ktoré boli stanovené na začiatku divadelnej práce („Účastníci 
workshopu sa stávajú jeho lektormi“). 

Ponúkané metódy a prístupy vo všetkých troch prípadoch dokazujú, aké dôležité je 
byť odvážny a flexibilný, neupínať sa len na prvotné nápady, ale vždy treba brať do 
úvahy obmedzenia aj skrytý potenciál znevýhodnených vzdelávajúcich sa. 

Divadelné korene
Toto slovné spojenie naznačuje naše zameranie sa na široké spektrum rozličných 
kreatívnych metód, ktorým slúži divadlo ako zdroj inšpirácie. V našej príručke je tým 
myslené tradičné divadlo, iné divadelné formy, ale aj rôzne paradivadelné prístupy. 
Zároveň je tu ukázané, ako nám môže divadlo pomôcť objaviť nedivadelné formy, 
ktoré slúžia na pestovanie kreativity, sebarozvoj a vytváranie celkovej pohody 
znevýhodnených vzdelávajúcich sa. 

Skúsenosti z projektu MEDART dokazujú, že neexistuje žiadna univerzálna 
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metodológia, ktorá by dávala návod, ako využívať divadlo vo vzdelávaní dospelých 
a pri práci so znevýhodnenými ľuďmi. Naozaj každá forma umeleckej činnosti môže 
byť efektívna, pokiaľ je citlivo prispôsobená špecifickým potrebám a okolnostiam. 
Môže sa teda zdať, že divadlo založené na slove, čo vyžaduje určité herecké 
zručnosti, je pre mnoho skupín znevýhodnených vzdelávajúcich sa nedosiahnuteľné, 
najmä kvôli ich problémom so zapamätaním si textov a obavám z vystúpenia na 
javisko a z rozprávania pred publikom. Ale príklad divadelnej skupiny AHA a jej 
bohaté skúsenosti s inscenovaním divadelných hier ľuďmi bez domova dokazujú, 
že takýto prístup môže fungovať, ak sú preň vytvorené špecifické podmienky („Na 
procese založená a na proces orientovaná situačná pomoc“). Naopak, divadlo acta 
ponúka hravú formu, ktorý vedie k vytvoreniu predstavenia spoločnými silami, 
pričom každý účastník prikladá ruku k dielu a prispieva tak k budovaniu príbehu, 
ktorý vzniká z ničoho („Príbeh Julie“). Táto metóda je vynikajúcim príkladom 
toho, ako prilákať vzdelávajúcich sa dospelých do divadla. Iným divadelným 
prístupom a svojimi skúsenosťami prispieva do metodologickej príručky MEDART 
aj organizácia CSC. Prostredníctvom rozoberania mýtov a objavovania ich skrytých 
významov, čo je sprevádzané improvizáciou a hraním rôznych rol, šikovne aplikuje 
dramaterapeutické techniky. Društvo ProSoc sa zase delí o svoje neverbálne a 
vyslovene fyzické formy divadelného vyjadrenia, ktorých základom je pohyb, tanec 
a riadená meditácia („ActEmo“, „Kreatívny pohyb“). 

Rozmanitosť prístupov, z ktorých je zložená metodologická príručka MEDART, svedčí 
o tom, že divadlo vo vzdelávaní dospelých môže predstavovať veľa rôznych vecí. 
Klauniáda, bábkové umenie, práca so symbolmi, inscenovanie Shakespeara, hra na 
nástrojoch či užívanie si spoločného času pri káve – to všetko sú „plnohodnotné“ 
divadelné spôsoby, ako podporiť znevýhodnených vzdelávajúcich sa dospelých. 
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Medzinárodná spolupráca
Na záver poslednej kapitoly príručky sa patrí ešte raz zdôrazniť obrovskú hodnotu 
projektu MEDART, ktorá spočíva v tom, že má charakter medzinárodnej spolupráce. 
Ako sa uvádza aj v opise programu Erasmus+ pre strategické partnerstvá, príležitosť 
spolupracovať umožňuje vzdelávateľom zdokonaľovať svoju prácu a navzájom sa 
deliť o inovatívne postupy. Takáto výmena skúseností prebiehala počas celého 
projektu MEDART a jej praktickým vyvrcholením bol spoločný týždňový tréning 
(workshop), ktorý zorganizovala španielska partnerská organizácia na Lanzarote a 
ktorého sa zúčastnili všetci profesionáli a pracovníci zapojení do projektových aktivít 
(júl 2016). Medzinárodná Konferencia MEDART v slovenskej Bratislave (november 
2016) bola zase vzácnou príležitosťou na zamyslenie sa nad projektovými 
výsledkami a metodologickými zisteniami, ich prezentáciu a diskusiu s externými 
vzdelávateľmi, umelcami, inými odborníkmi a aktivistami. 

Na tomto mieste sa patrí zacitovať zástupcov vzdelávateľov jednotlivých 
partnerských organizácií a konkrétne pomenovať, čo im vzájomná výmena metód 
a prístupov počas celého trvania projektu priniesla. 

Rád by som vyzdvihol možnosť vidieť a pocítiť rôzne spôsoby vedenia workshopov. 
Rozdielne štýly mi – ako účastníkovi – dovolili aj rôzne formy zapojenia sa – niekedy 
som bol skôr pozorovateľ, inokedy som sa zúčastňoval aktívnejšie a v iných prípadoch 
som sa stal protagonistom alebo jednoducho inšpirovaným a aktivovaným človekom 
v centre „diania“. 

Reflexia a spätná väzba partnerov (účastníkov) na časť workshopu, ktorú viedla naša 
organizácia, nám pomohla pomenovať aj ďalšie aspekty a prvky (napr. objavovanie, 
radosť a potešenie, budovanie dôvery), ktoré boli súčasťou procesu prezentácie 
našich metód a ktoré používame v bežnej práci s našimi hercami a herečkami. A 
práve to nás inšpiruje stále viac sa zamýšľať nad ďalšími metódami, ktoré už v našej 
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práci používame, ale nikdy sme ich nepomenovali a nepopísali ako „metódy“. 

Patrik Krebs, Divadlo bez domova

Účasťou na workshopoch vedených inými profesionálmi a pozorným sledovaním ich 
práce sa nám podarilo zistiť, že prístup nášho divadla acta nie je zrovna spirituálny, 
ale skôr pragmatický a praktický. Pozorovanie, aké fyzické boli niektoré metódy 
našich partnerov, nás viedlo k položeniu si otázky ohľadom nášho prístupu, ktorý je 
menej fyzický a vychádza skôr z kolektívnej tvorby, využíva verbálnu improvizáciu, 
charakterizáciu, rozprávanie príbehov a dialóg. 
To nám dalo podnet na zamyslenie sa, čím to môže byť spôsobené. Prišli sme 
k záveru, že náš prístup bol vedený a formovaný dostatočným poznaním našich 
účastníkov a tým, čo sa im zdá byť ľahko zvládnuteľné. acta často pracuje s ľuďmi, 
ktorí majú pocit, že divadlo nie je pre nich; preto sa vždy snažíme nájsť spôsob 
práce, ktorý im umožní cítiť sa bezpečne a príjemne. Z týchto dôvodov sa nám zdá, 
že fyzickejší prístup by ich mohol odradiť a znemožniť ich účasť na aktivitách.

Ingrid Jones a Rosalie Pordes, acta

Hneď po tréningu na Lanzarote sa nám podarilo v našej skupine dospelých 
amatérskych hercov aplikovať skupinové cvičenie divadla acta „Príbeh Júlie“. Stalo 
sa tak na workshope, ktorý bol zameraný na rozprávanie príbehov a ktorého cieľom 
bolo povzbudiť účastníkov, aby sa otvorene prejavili a aby priniesli svoje zážitky či 
skúsenosti. Aby sme umožnili účastníkom podeliť sa o ich osobné príbehy s ostatnými, 
pracovali sme s rôznymi spôsobmi umeleckého vyjadrenia. Na vytvorenie detailnejšej 
štruktúry vybraných príbehov sme úspešne použili našim potrebám a podmienkam 
prispôsobenú techniku „Príbeh Júlie“. Našej divadelnej skupine to pomohlo vytvoriť 
scenár nového bábkového predstavenia, ktoré malo premiéru v júni 2017.

Maria Schejbal, Teatr Grodzki

Workshop upriamil pozornosť na rôznorodosť prístupov, ktoré každá partnerská 
organizácia používa pri svojej pravidelnej práci, zameriavajúc sa na rôzne ciele. Toto 
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je pre nás najdôležitejšie zistenie vyplývajúce z workshopu na Lanzarote. Projekt 
MEDART umožnil všetkým partnerským organizáciám reflektovať a porovnať ich 
vlastné metódy a porovnať ich s inými. My pracujeme najmä s migrantmi, takže 
sme spoznali aj iné spôsoby práce s inými cieľovými skupinami. Workshop bol veľmi 
náročný aj z emocionálneho a osobného pohľadu. Upriamil pozornosť na to, aké 
náročné je pracovať so zraniteľnými skupinami na osobnej úrovni a aké ťažké je 
získať odstup od emócií, ktorá zažívate pri práci s jednotlivými cieľovými skupinami. 
Ak chceme byť dobrí odborníci a profesionáli a pomáhať iným ľuďom, potrebujeme 
získať vlastnú emocionálnu rovnováhu a schopnosť sebaovládania. Mnohé metódy, 
ktoré boli predstavené na lanzarotskom workshope, nám pomôžu pri našej práci 
s migrantmi, pretože pre túto špecifickú cieľovú skupinu sú aplikovateľné rôzne 
cvičenia.

Dario Ferrante, CSC

Zistili sme, aké má projekcia našich emócií dopady na hercov aj na iných ľudí. Čo 
znamená nastaviť zrkadlo ostatným. Aké dôležité je dotýkať sa a cítiť dotyk: ako 
si naše prsty pamätajú tvár nášho partnera, ako môžeme a chceme – ako sochári 
– pretvoriť krásne na ešte krajšie. Aké dôležité sú rituály – bez ohľadu na to, aké 
jednoduché sa môžu zdať. Mali sme radosť aj z toho, ako rituál spoločnej kávy 
každým dňom stále viac utužoval našu komunitu. Opakovane sme sa vracali k otázke: 
„Kto som, ako vnímam sám seba, ako ma vníma moje okolie?“ Bez obáv a váhania 
sme si mohli vytiahnuť kartu a spolu s ňou povedať: „Pozrite, to som ja. Nikdy sám.“ 
Potom sme so zatvorenými očami počúvali príbehy, vychutnávali sme si ich jemné 
tóny, ktoré sa striedali s divokými prúdmi a zápasmi, a meditovali pri ich pravdivosti. 
Zažili sme, aký je rozdiel medzi tým, keď sme súčasťou kruhu a keď sme mimo neho. 
Otvoriť sa iným ľuďom, aj keď som ich poznal, bolo obrovskou výzvou. Čo je tím? Čo 
je skupina? Kde je v nich moje miesto? Dokážem so svojimi pokladmi naplniť to, čo 
odo mňa očakáva moja skupina? Pravidelné stretnutia majú mimoriadne silný dopad 
na ľudí v núdzi.

Sándor Füsti-Molnár, AHA

Pre nás, ostrovanov, je obrovským darom mať takéto príležitosti na zdieľanie, učenie 
sa, hostenie a vzájomnú výmenu. Projekt MEDART významne obohatil a posilnil našu 
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spoločnosť a komunitu.
Aký bol najväčší dopad projektu na náš život? Projekt MEDART bol o pomenúvaní 
našej práce, o zviditeľňovaní a zefektívňovaní našich aktivít, o opätovnom 
potvrdzovaní správnosti a zmyslu nášho pracovného zamerania či smerovania. Áno, 
dva roky projektu MEDART boli mimoriadne dôležité. Mali sme možnosť zastaviť sa 
a sledovať svoju vlastnú prácu, konzultovať ju s inými odborníkmi v oblasti umenia 
a sociálnej práce. Projekt nám ukázal jasný obraz spoločnej sily a energie, ktorú sme 
vďaka profesionalite, nadšeniu a spoločnému odhodlaniu každého z nás so všetkými 
partnerskými organizáciami vytvorili. 
Projekt MEDART nám potvrdil, že akokoľvek odlišné je naše zázemie, prostredie či 
pracovné podmienky, naša sila a vzájomné prepojenie spočíva v zameraní sa na náš 
spoločný cieľ – robiť svoju prácu čo najlepšie a vždy, keď je to možné – NAVZÁJOM 
ZDIEĽAŤ.

Magdaléna Komárová, Asociación Acunagua

Som presvedčený, že pridaná hodnota príručky spočíva najmä v rozmanitosti metód. 
Iba na niekoľkých miestach môžeme nájsť podobnosti. Každý, kto sa zaujíma o tento 
druh práce, nájde niečo užitočné. Od predstavení klasickej drámy až po pohybovú 
improvizáciu. Používanie rytmu, rozprávania príbehov, nástrojov, objektov alebo 
bábok ukazuje zase iný rozmer. Opísané metódy tiež umožňujú napísanie scenára 
a v prípade potreby riešenie konfliktov, či už individuálnych alebo v rámci skupiny. 
Spoločným menovateľom všetkých metód je experiment a skúmanie, čo umožní 
všetkým účastníkom (zraniteľnejším aj ostatným) získať nové, užitočné a cenné 
skúsenosti.

Domen Rakovec, Društvo ProSoc

Všetky vyššie citované vyjadrenia jasne dokazujú, že vzájomná výmena pohľadov, 
nápadov a skúseností medzi vzdelávateľmi dospelých je naozaj potrebná a má veľký 
vplyv na kvalitu ich každodennej práce. Táto príručka je jednoducho ďalším spôsobom 
zdieľania pracovných metód, s cieľom podporiť znevýhodnených vzdelávajúcich sa 
dospelých prostredníctvom divadla a príbuzných umeleckých foriem. 

Partneri v projekte MEDART 
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