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CÉLOK

 � Tudatosítani, hogy az érzelmeink milyen hatással vannak a testünkre, és a nem verbális kommunikációnkra. 
 � Rávilágítani arra, hogy mi a különbség aközött, ahogyan vagyunk, amire vágyunk, és amit a jövőbe kivetítünk. 
 � Megfigyelni, hogy milyen változásokat okozhat bennünk a testünk használata. 

RÉSZTVEVŐK

Minimum: 6 fő | Maximum: 30 fő | Javasolt: 16 fő

KELLÉKEK

Nincs szükség kellékekre

ÁTTEKINTÉS

A képszínház módszer segítségével a résztvevők 
bemutatják, hogy hogyan érzik magukat jelenleg, mire 
vágynak és hogyan látják a jövőjüket szakmai téren, 
illetve átbeszéljük, hogy ezek az elképzelések milyen 
hatással az emberi kapcsolataikra a munkájuk során.

MEGVALÓSÍTÁS

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

IDŐTARTAM

25 perc online | 50 perc személyesen

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

Online verzió (vagy személyesen, 8 főnél kisebb csoportokban)
1. Kérjük meg a résztvevőket, hogy álljanak fel, csukják be a szemüket, lélegezzenek mélyeket, és kezdjenek el 

figyelni a test érzeteikre.
2.  Néhány perc múlva, kérjük meg őket, hogy alkossanak egy képet (szobrot) arról, ahogy ebben a pillanatban 

érzik magukat. Ezután felváltva, minden résztvevő nézzen végig a többieken, majd térjen vissza a saját maga 
alkotta képhez. 

3.  Miután mindenki látta a többiek „szobrát”, kérjük meg őket, hogy engedjék el a képet, és lazítsanak. 
4. Kérjük meg a résztvevőket, hogy ismét hunyják le a szemüket, és spontán, anélkül, hogy túl sokat 

gondolkodnának, alkossanak egy képet arról, ahogy érezni szeretnék magukat, egy szobrot, ami kifejezi a 
vágyukat. Ezután felváltva, minden résztvevő nézzen végig a többieken, majd térjen vissza a saját maga alkotta 
képhez.  

5.  Miután mindenki látta a többi „szobrot”, kérjük meg őket, hogy engedjék el a képet, és lazítsanak. 
6. Ismételjük meg a gyakorlatot, de ezúttal a résztvevők arról alkossanak képet, hogy milyennek látják magukat a 

jövőben. Ezután felváltva, minden résztvevő nézzen végig a többieken, majd térjen vissza a saját maga alkotta 
képhez. 

7.  Miután mindenki látta a többi „szobrot”, kérjük meg őket, hogy engedjék el a képet, és lazítsanak. 
8. Kérjük meg a résztvevőket, hogy térjenek vissza az első képükhöz (ahhoz, ahogy a jelenben érzik magukat), 

majd lassú mozdulatokkal alakuljanak át a jövőképükké. Ezután engedjék el a képet, és lazítsanak. 
9.  Kérjük meg a résztvevőket, hogy térjenek vissza az első képükhöz (ahhoz, ahogy a jelenben érzik magukat), 

majd lassú mozdulatokkal alakuljanak át a vágy-képükké. Ezután engedjék el a képet, és lazítsanak. 
10. Csoportos megbeszélés.  

Személyes részvételnél, nagyobb csoporttal (több mint 8 résztvevővel) 
1. Jelöljük ki egy területet, ami a színpadunk lesz. Kérjük meg a résztvevőket, hogy mindnyájan foglaljanak helyet 

a nézőtéren. 
2. Kérjünk meg egy résztvevőt, hogy álljon ki, és alkosson egy képet (szobrot) arról, ahogy ebben a pillanatban 

érzi magát. Kérjünk meg egy önként jelentkezőt, hogy egészítse ki ezt a képet (úgy, hogy alkot egy szobrot, ami 
kapcsolódik a társáéhoz), majd egy másik résztvevőt kérünk ugyanerre, és így tovább. Miután mindenki, aki 
részt akart venni kiegészítette a képet, kérjük meg azokat, akik a közönségben maradtak, hogy értelmezzék a 
képet, amit látnak. Fontos, hogy ne úgy utaljanak a képben állókra, hogy néven nevezik őket, hiszen miután 
valaki felment a színpadra, már nem saját maga, hanem egy karakter. Kérjük meg a képben szereplőket, hogy 
ha szeretnének, egyenként lépjenek ki, nézzenek rá a képre, majd térjenek vissza a helyükre. 

3. Arra kérjük a résztvevőket, hogy amikor azt mondjuk, „most!”, tegyenek egy mozdulatot, majd térjenek vissza 
az eredeti képbe. Amikor következő alkalommal mondjuk, hogy „most!”, a résztvevők addig ismételgetik ezt 
a mozdulatot, amíg azt nem mondjuk, „állj!”, akár egy élő GIF-ben. Ezután a résztvevőknek hangot is kell 
adniuk a képhez. Ez a közös mozgókép olyan, mint egy „hogy vagyunk éppen most” gépezet. Kérdezzük meg a 
közönségben ülőket, hogy mit látnak, és hogy változott-e valami a kezdeti képhez képest. 

4. Ismételjük meg a 2. és 3. lépést a „vágy” képpel (ugyanazok alkossák az új képet, akik az előző gyakorlatnál is a 
színpadon álltak, akik pedig eddig a közönségben ültek, maradjanak ott a gyakorlat végégig). 

5. Ismételjük meg a 2. és a 3. lépést a jövőképpel (ugyanazokkal a szereplőkkel). 
6. Kérjük meg a résztvevőket, hogy térjenek vissza az első képhez (ami azt mutatja, ahogyan most érzik magukat), 

majd lassú mozdulatokkal alakuljanak át a jövőképükké. 
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MEGBESZÉLÉS

A gyakorlat megbeszéléséhez javasolt kérdések:
 � Mi volt könnyű, és mi volt nehéz számodra a gyakorlat során?  
 � Mit láttatok a „hogy vagyok most” képeken? 
 � Mit láttatok a „hogy akarok lenni” képeken?
 � Mit láttatok a „hogy látom magam a jövőben” képeken? 
 � Mi a különbség a képek között? 
 � Hogyan lehet átmozdulni az egyik állapotból a másikba? 
 � Felfedeztetek valami újat? Tanultatok valamit saját magatokról vagy a csoportról?
 � Hogyan tudjátok a jeleneteket és a jövőtöket közelíteni ahhoz, amire vágytok? Szükségesnek tartjátok ezt? 

Szeretnétek megtenni? 

TIPPEK ÉS JAVASLATOK

A gyakorlathoz szükséges, hogy a trénernek legyen tapasztalata a képszínház módszerével.

ELMÉLET

Boal, A. (1992): Games For Actors and Non-Actors (Játékok színészeknek és nem színészeknek) Routledge: London.
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7. Kérjük meg a résztvevőket, hogy térjenek vissza az első képhez (ami azt mutatja, ahogyan most érzik magukat), 
majd lassú mozdulatokkal alakuljanak át azzá a képpé, ami a vágyukat fejezi ki. 

8. Másik lehetőség: Ahelyett, hogy a gyakorlatot az összes résztvevővel végeznénk egyszerre, az elejétől kezdve 
ketté lehet osztani a csoportot; így az egyik csoport a közönségben marad, és figyeli a társai előadását, majd 
szerepet cserélnek, és megismétlik a gyakorlatot.

9. A gyakorlat közös megbeszélése.


