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TÚLOZD EL!

CÉLOK

 � Tudatosítani, hogy hogyan használjuk a testünket és a hangunkat a kommunikáció során. 
 � Megvizsgálni, hogy milyen korlátaink és milyen rejtett képességeink vannak a testünk és a hangunk használata 

során.

RÉSZTVEVŐK

Minimum: 6 fő

Maximum: 30 fő

Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Nincs szükség kellékekre. 

ÁTTEKINTÉS

A gyakorlat során a résztvevők színpadiasan, eltúlozva használják a testüket és a hangjukat, hogy elmagyarázzanak 
valamit, ami fontos a számukra. Ez segít nekik tudatosítani, hogy hogyan kapcsolódnak másokhoz.

MEGVALÓSÍTÁS

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

IDŐTARTAM

30 perc 

A gyakorlatot a La Xixa Teatre dolgozta ki az Augusto Boal-féle  
Elnyomottak Színháza alapján
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GYAKORLAT LÉPÉSEI

1. Osszuk ketté a csoportot, és alkossunk két sort (A és B sor), amelyek szemben állnak egymással. A két sor és a soron belül 
az emberek között legyen a lehető legnagyobb távolság. Mindenki álljon pontosan szemben egy a másik sorban álló 
résztvevővel, hogy párokat alkossanak. (Ha online dolgozunk, a részvevők álljanak a képernyőtől a lehető legtávolabb. 
A segítő rendezze őket párokba, és adja meg előre az instrukciókat, hogy a párok függetlenül tudjanak dolgozni.)  

2. Az A sor minden résztvevője elmeséli a B sor-béli párjának élete egy fontos eseményét. Az A sorban álló 
résztvevőknek olyan hangosan és tisztán kell beszélnie, amennyire csak tudnak (személyes workshop esetén 
hatalmas lesz a hangzavar). 

3.  Miután az A sorban mindenki elmondta a történetét, a résztvevők szerepet cserélnek, és a B sorban állók 
mondják el a történeteiket az A sorban állóknak. 

4. Jelöljünk ki egy színpadot, és kérjünk meg mindenkit, akit az A sorban állt, hogy menjen fel a színpadra, a 
B sorban állók pedig leülnek a közönségbe (ha online dolgozunk, gondoskodjunk arról, hogy a résztvevők 
galérianézetbe állítsák a képernyőt, hogy mindenki lásson mindenkit.) Az A sor résztvevői valamilyen tánccal 
vagy mozgáskoreográfiával mutassák be a társuk történetét (mindenki egyszerre). A gyakorlat közben senki 
sem beszél. A B sor résztvevői a közönségből figyelik őket.  

5. Miután végeztek a történetük előadásával, szerepet cserélnek, és a B sor résztvevői mennek fel a színpadra. A 
színpadon lévők most opera formájában adják elő a társuk történetét. A többiek a közönségből figyelnek. (Ha online 
dolgozunk, a csoport létszámától függően az opera helyett ismételjük meg a csendes koreográfiát a B csoporttal.) 

6. A gyakorlat közös megbeszélése. 

MEGBESZÉLÉS

A gyakorlat megbeszéléséhez javasolt kérdések:
 � Mi volt könnyű, és mi volt nehéz számodra a gyakorlat során?  
 � Hogy éreztétek magatokat, amikor nagyon hangosan mondtátok el a történeteteket? 
 � Hogy éreztétek magatokat, amikor a partneretek mondta el a történetét? 
 � Mi történt a testetekkel a gyakorlat különböző szakaszaiban? 
 � Felfedeztetek, tanultatok valami újat?
 � Mit gondoltok, hogyan kapcsolódik ez a gyakorlat az ifjúsági munkához? 

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

Ha a résztvevők nincsenek hozzászokva, hogy mások előtt szerepeljenek, bátorítsuk őket arra, hogy próbáljanak 
kilépni a komfortzónájukból. Hasznos lehet egy előzetes bemelegítő gyakorlat, ami segít ellazulni, ami arra fókuszál, 
hogy a résztvevők használják a testüket és a hangjukat. 

Folyamatosan bíztassuk a résztvevőket, hogy a lehető leglátványosabban mozogjanak, és a lehető leghangosabban 
beszéljenek. 
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