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KONTEXTUSOK
A gyakorlatot a La Xixa Teatre fejlesztette ki  

Mohamadou Diol Elnyomottak Színháza technikáira alapozva

CÉLOK

 � Tudatára ébredni annak, hogy milyen hatással vannak ránk és a testünkre a különböző szituációk.
 � Tudatára ébredni annak, hogy mi milyen hatással vagyunk másokra. 
 � Megérteni és megvizsgálni, hogyan befolyásolja a kapcsolatainkat az, hogy milyen hatással vagyunk másokra.  

RÉSZTVEVŐK

Minimum: 6 fő 

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Személyes részvétel esetén:  
3 szék

ÁTTEKINTÉS

Mennyire vagyunk tudatában saját magunknak (a testünknek, az identitásunknak, a kommunikációnknak stb.), 
és annak, hogy hogyan hatunk másokra? Ez a gyakorlat segít felfedezni, hogyan reagál a testünk a különböző 
szituációkban.  

MEGVALÓSÍTÁS

A gyakorlat végezhető online, személyesen közösségi távolságtartással (járványügyi előírásoknak megfelelve), vagy 
személyesen fizikai kontaktussal.

IDŐTARTAM

60 perc
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

Online verzió
1. Keressünk öt önkéntest, akik saját magukat fogják alakítani egy adott szituációban. A csoport többi része 

figyel, és jegyzeteket készít arról, amit lát, amire felfigyel, a testbeszédről, stb. 
2. Első szituáció: „egy váróban ülsz másokkal együtt, csendben, miközben várod, hogy behívjanak egy 

állásinterjúra”.
3. Az önkéntesek arra koncentrálnak, hogy saját magukat adják az adott kontextusban: Hogyan érzed magad? 

Milyen a testtartásod? Milyenek a mozdulataid vannak? Ezek szándékosak vagy önkéntelenek? Kérjük meg 
a résztvevőket, hogy folytassanak gondolatban belső monológot, mintha magukhoz beszélnek, de közben 
maradjanak csendben. Az önkéntesek nem beszélnek, nem lépnek kapcsolatba egymással. 

4. Ismét keressünk öt önkéntest, és ismételjük meg a gyakorlatot a második szituációban: „Komoly konfliktus 
alakult ki egy ifjúsági csoporttal, amelyikkel foglalkozol. Mindnyájan egy asztal körül ültök, és hallgattok. 
Várod, hogy megszólaljanak, és felelősséget vállaljanak a történtekért.”  

5. Keressünk másik öt önkéntest, és ismételjük meg a gyakorlatot a harmadik szituációban: „Először látogatsz el 
a párod szüleinek a házába. Együtt vacsoráztok az asztalnál. Csendben hallgatod a családi beszélgetést.”

Személyes részvétel esetén
1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy üljenek félkörbe. Helyezzünk el velük szemben három, a közönség felé 

fordított széket úgy, hogy legyen közöttük legalább egy méter távolság.
2. Mindegyik szék egy-egy szituációt testesít meg, tehát a jobb oldali az első, a középső a második, a baloldali 

pedig a harmadik szituációt (a szituációk leírását lásd az online verzióban). Magyarázzuk el, hogy melyik szék, 
milyen szituációt jelent. 

3. A gyakorlatot csendben kell végezni. 
4. Kérjünk meg egy résztvevőt, hogy üljön le az első székre.
5. Az egész csoport azt kiáltja: „Akció!”, a résztvevő ekkor elkezdi saját magát játszani az adott szituációban, 

figyelembe véve a következő kérdéseket: „Hogy érzed magad? Milyen a testtartásod? Milyenek a mozdulataid, 
ha vannak? Ezek szándékosak vagy önkéntelenek? Arra kérjük a résztvevőt, hogy gondolatban folytasson egy 
belső monológot, miközben mindvégig csendben marad. 

6. Egy-két perc múlva azt mondjuk: „Váltás!”, a résztvevő átül a második székre (2-es szituáció), a közönségből 
egy másik résztvevő pedig átveszi a helyét az első széken, és elkezdik eljátszani saját magukat az adott 
szituációban.  

7. Egy-két perc múlva ismét azt mondjuk: „Váltás!”, mindkét résztvevő átül a következő székre, és egy újabb 
résztvevő a közönségből elfoglalja az első széket.  

8. Egy-két perc múlva ismét azt mondjuk: „Váltás!”, a résztvevők átülnek a következő székre, egy új résztvevő 
elfoglalja az első széket (az első résztvevő, aki már végig ment mindhárom szituáción, visszatér megfigyelőnek 
a közönségbe). 

9. Ezt ismételjük, amíg az összes résztvevő végig nem járja mindhárom szituációt. A közönség mindvégig figyeli 
a résztvevőket, és ha szükségesnek érzik, jegyzeteket készítenek a látottakról. 

KONTEXTUSOK
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MEGBESZÉLÉS

A gyakorlat megbeszéléséhez javasolt kérdések:
 � Mi volt könnyű, és mi volt nehéz számodra a gyakorlat során? 
 � Miben különbözött a három kontextus, szituáció? Milyen társadalmi- és erőviszonyok vannak jelen az egyes 

szituációkban? 
 � Hogyan hatnak ezek a viszonyok a testünkre, és hogyan érzékeljük a különböző helyzeteket? 
 � Milyen hatással vagyunk másokra, amikor egyenrangú társak között vagyunk?
 � Milyen hatással vagyunk másokra az ifjúsági csoportjainkban? 
 � Milyen hatással vagyunk másokra személyes kontextusban? 
 � Miben különböznek egymástól ezek a hatások? 

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Egyes résztvevőknek nehézséget okozhat, hogy mások előtt szerepeljenek, ha eddig még nem csináltak ilyesmit. 
Érdemes lehet valamilyen bemelegítő gyakorlattal kezdeni, hogy a résztvevők kényelmesen érezzék magukat abban 
a helyzetben, hogy miközben előadnak, a többiek nézik őket. 
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