
Ráhangoló foglalkozás az Örkény színház Szecsuáni jó ember című előadásához

„Szabad ötletek jegyzéke”

Az óra célja szociális kompetencia fejlesztés, színházi helyzetre való felkészítés, ráhangolás, értő
befogadóvá nevelés, érzelmek tudatosítása,

szociális helyzetek értelmezése a színház műfaján keresztül,

szimbolikus gondolkodás fejlesztése, átvitt értelmezés megsegítése

A csoport: autizmussal, ADHD-val élő kamaszok, fiatal felnőttek . A célcsoport egyéni sajátosságait

előzetes anamnézis alapján (jelentkezéskor kérdőív, amit a kísérő is kitölt) fel kell mérni, mert egyéni

szenzoros érzékenység, vagy bármilyen szokatlan reakció nagyon megzavarhatja a foglalkozás

menetét.

1. Ráhangolás, bemelegítés: JÓ EMBER

Milyen színű?

Milyen a ruhája? Milyen a haja?

Mi a foglalkozása?  Vannak-e jellemző külső-belső tulajdonságai?

Ismersz-e ? Mit tudunk róla? Mitől jó?

2. Ember a falon

A megbeszélés alapján három fős csoportokban a tulajdonságok megjelenítése sematikus ábrán,

szavakkal, színekkel.

3. A JÓ -ság nem egyértelmű

Lehet valaki csak jó, vagy csak rossz, vagy ez egy dinamikus folyamat? A világ és az értékek

sokszínűségének megidézése.

A darab szereplőinek képei, alá tulajdonságok összegyűjtése. Szavazás, ki jó? És milyen mértékben?

4. Az Istenek gyűlése

Probléma felvetése: A világ megérett a pusztulásra, és véget is vetek neki, ha nem találtok legalább

egy jó embert.

A csoport tagjai tagjai az Istenek tanácsának, a vezető szerepet a csoportvezető vállalja magára, és

provokálja (egyfajta megoldásfókusszal) a párbeszédet, a közös ötletelést)

5. Állókép az Istenek gyűléséről, jelmezek és kellékek alkalmazása



A feladat az előző feladat OLDÁSA, mozgásban, saját testélménnyel. Az esetleges konfliktusok

megoldását a csoportvezető szükség szerint moderálja.

6. Én is ……

A játszók körben állnak. A játékvezető állításokat fogalmaz meg. Aki úgy érzi, igaz rá, belép a körbe, és

mikor megállt a mozgás, kórusban megfogalmazzák a bent állok, hogy ÉN IS. Nagyon fontos, hogy

figyelmeztessük a játékban résztvevőket, hogy nézzék meg, ki az, akivel az adott pillanatban

összetartoznak, azonos helyzetben, azonos véleményen vannak. A közös élmény szorongásoldó.

Voltam már olyan helyzetben, amikor nemet kellett volna mondanom, de nem sikerült.

Van, amikor egy férfi könnyebben boldogul, mint egy nő.

A ruha meghatározza az ember viselkedését.

Ha erősen képzelek el valamit, akkor képes vagyok megvalósítani.

7. A történet és a karakterek megismerése, a cselekmény vázlatos megismertetése, az előadás

képeinek segítségével.

Ez nem teatojás, hanem fülbevaló (kreatív gondolkodás fejlesztése, elvont képek megidézése)

Körben állunk, és a teatojást körbe adva eljátsszuk, hogy az valami más.

Ez nem raklap, hanem….. mi lehet egy raklapból? Szemléltetés, példák bemutatása, színpadkép

előkészítése.

8. A főszerepló két „Arcának“ bemutatása a jelmezek, segítségével.

Előkészítés: Válasszatok kellékeket és legyetek női horgolókör, férfi barkácsszakkör. Mi változott?

Színek, gesztusok, mimika, kellékek.

Sui Ta és Sen Te képeinek bemutatása, (a színházban készült fényképek, esetleg jelmeztervek

segítségével. Utóbbi különösen jó, mert megérinthető) értelmezése.

A fényképeken a jelmezek után a gesztusok és a mimika értelmezése, megbeszélése.

Továbbgondolva: a jellegzetes gesztusok, mimika ELJÁTSZÁSA, fényképen, videófelvételen rögzítése,

közös értelmezése (melyikre hasonlít, mi történhetett akkor, amikor)

9. A zenei eszközök megismerése

A testzene, a „tér”zene megismerése. Hangulat kifelezése a térben fellelhető eszközök segítségével.

A zajok jelezzék egy gyárban a munkamenetet, egészen a maximumra fokozódásig, majd a teljes

elcsitulásig. A feladat előtt a csoport résztvevőinél fel kell mérni a szenzoros érzékenységet. Akit a

zajok különösen zavarnak, hátraléphet, sőt kiléphet a teremből.
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