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0. Úvod 

O divadle utlačovaných (Theatre of the Oppressed), jehož součástí je i divadlo fórum, 

jsem poprvé slyšel v roce 2004 od Mgr. Radmily Svobodové, která se o něm zmínila 

na našem dramatickém semináři. Její hodina končila pozvánkou na seminář divadla 

fórum, jenž měl být v režii švédských lektorek Asy Lundkvist a Lindy Kernell. 

Semináře jsem se osobně zúčastnil a zanechal ve mne hluboký dojem, dá se říci, že mě 

divadlo fórum nadchlo. 

Když se mi v roce 2006 naskytla možnost studovat divadlo fórum ve švédském 

Umeá, v rámci výměnného programu Erasmus, neváhal jsem dlouho a v srpnu stejného 

roku jsem odcestoval. Ve Švédsku, v zemi, jež byla nakrátko domovem i zakladatele 

divadla utlačovaných (Augusto Boala), jsem strávil šest měsíců. Jedním z hlavním 

kurzů, které jsem na univerzitě navštěvoval, byla dramatická výchova- Improvizace a 

divadlo fórum (Improvisation and Forum Theatre). Kurz si vzal za cíl naučit nás 

teoretickou a praktickou znalost improvizace, divadla fórum a vysvětlení jejich hodnot a 

cílů. Kritériem pro řádné splnění kurzu bylo vytvoření fórum představení. V tomto 

kurzu jsem více pochopil zákonitosti divadla utlačovaných a měl jsem možnost si 

některé jeho techniky vyzkoušet na vlastní kůži. 

Na konci září roku 2007 se v Jičíně konal seminář „Divadlo utlačovaných a 

jeho prostředky" a já měl to štěstí, že jsem se ho mohl aktivně zúčastnit. Seminář byl 

veden neméně talentovaným synem A. Boala - Julianem, který pracuje s technikou 

fórum divadla odlišným způsobem, přesto se nerozchází s hlavními myšlenkami svého 

otce. 

Původním záměrem této diplomové práce bylo přeložit knížku Augusto Boala -

Hry pro herce a neherce (Games for Actors and Non-Actors) a na základě her a cvičení, 

které knížka obsahuje, vytvořit s druhostupňovými dětmi divadlo fórum. Druhý stupeň 

jsem si vybral z důvodu, že je pro děti zlomový a přináší mezi ně nekonečně mnoho 

zatěžkávacích a konfliktních situací, které mohou být nositeli útlaku, např. hledání nové 

sociální pozice ve skupině, šikana, strach z neúspěchu, rodiče, atd. Proto jsem se 
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domníval, že by pro děti nebyl problém najít téma, z něhož by vytvořily kvalitní fórum 

představení. Starší děti mi také přišly vhodnější, protože se mi pro mladší mnou zvolená 

technika zdála náročná. Nechtěl jsem to být já, kdo do třídy přináší téma útlaku, ani 

jsem nechtěl s dalšími herci/dospělými vytvářet fórum představení, které by děti , jen" 

intervenovaly, i když je to jev ve světe a nepatrně i u nás běžný. Mým záměrem bylo, 

aby děti samy hledaly a zvolily téma útlaku, zpracovaly jej, zahrály a odintervenovaly. 

V dubnu 2007 jsem se na semináři „Fórum divadlo pro pokročilé" dozvěděl, 

lektorkou byla znova Assa Lundkvist, že už je knížka Games for Actors and Non-Actors 

v České republice překládána brněnskými překladateli. Toto zjištění mě přimělo, abych 

svůj původní záměr přehodnotil. Nechtěl jsem pracovat na něčem, čím se zaobírá 

někdo jiný. Také jsem se rozhodl zaměnit druhý stupeň za první. U dětí z druhého 

stupně jsem nepochyboval, že divadlo fórum samy připraví. U prvního stupně už jsem 

si nebyl tolik jistý. Rozhodl jsme se tedy zjistit, zda a jak budou na divadlo fórum 

reagovat. 

Moje diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V 

teoretické části se zabývám divadlem utlačovaných, speciálně jeho technikou divadla 

fórum a jeho vztahem к rámcově vzdělávacímu programu. Významnou kapitolu tvoří 

můj překlad z knihy Augusta Boala-Games for Actors and Non-Actors, který divadlo 

fórum popisuje detailněji. V praktické části jsem zaznamenal realizaci a průběh divadla 

fórum v šesti třídách. 

Cílem této diplomové práce bude zkoumat, zda je možné divadlo fórum, 

hrané samotnými dětmi, vytvořit s žáky z posledních ročníků prvního stupně, tj. se 

dvěma čtvrtými třídami a dvěma pátými. Pro konfrontaci a z osobního zájmu zrealizuji 

stejné divadlo fórum ve třetím a šestém ročníku. Dále mě zajímá, která věková skupina 

je pro fórum divadlo, z použitého vzorku tříd, nejvhodnější. Myslím si, že děti zvládnou 

pochopit pravidla divadla fórum, zvolit si téma konfliktu, odintervenovat představení 

spolužáků, ale předpokládám, že problémem bude samostatně připravit hru a jasně a 

srozumitelně v ní zobrazit útlak. 

Chtěl bych se ještě zmínit o české podobě termínu divadla fórum. Divadlo fórum 

je převzaté z angličtiny (The Forum Theatre). V České republice, ale ještě nemá 
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ustálený tvar. Lze se s ním setkat v těchto tvarech: divadlo forum, Divadlo Fórum, 

Divadlo Forum, Forum divadlo. Osobně se přikláním к psaní s malými písmeny, 

protože ho vnímám jako jakoukoliv jinou techniku nebo metodu a ty se také píší s 

malými písmeny. Ve slově fórum píši nad „o" čárku. Fórum je veřejné místo к hlásání 

názorů, veřejné mínění. Z podobných důvodů píši i ve slovním spojení divadlo 

utlačovaných i v dalších technikách malá písmena. 
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Teoretická část 

1. Divadlo ve výchově 

Divadlo ve výchově se řadí k paradivadelním (neuměleckým) systémům, což znamená, 

že primárně nesleduje uměleckou hodnotu či zážitek, ale jeho cílem je být edukačním 

prostředkem.1 

Divadlo ve výchově (Theatre in Education, TIE) vzniklo v 60. letech 20.stol. v 

Anglii. „Znovu ožívat začaly starší reformní ideje z období mezi dvěma světovými 

válkami, objevují se nové verze tzv. free schools."2 Otevřená škola (free school) je typ 

školy, která se snaží podporovat žákovu seberealizaci, jeho osobní rozvoj a kritické 

myšlení. Jedná se decentralizovaný systém, ve kterém jsou informace, znalosti a 

dovednosti sdíleny bez hierarchizace nebo institucionálního prostředí formální výuky. 

„Souhrnně řečeno, tím, že došlo k aktivizaci žáka a omezení monologu učitele, se 

vytvořil prostor pro využití paradivadelních systémů."3 

Podstatou divadla ve výchově jsou představení, jež hrají většinou profesionální 

soubory. Na počátku stojí problém, který herci sami vysledují mezi skupinou, pro kterou 

budou hrát, nebo tyto profesionální soubory obdrží téma představení od instituce (škola, 

město, atd.) ve formě objednávky. Na dané téma/problém vzniká scénář, který je s 

institucí, nebo přímo s účastníky konzultován. Následuje představení, které je odehráno 

v celku, nebo je přerušováno a diváci jsou pověřováni různými úkoly, vedoucími к 

debatě nad zhlédnutou částí hry, ke splnění informativních cílů, či ke vstupu do hry. Po 

hře následuje reflexe. Divadlo ve výchově si klade vzdělávací a výchovné cíle.4 

Valenta, M. Dramaterapie. Praha: Grada, 2007, s. 11 
2 Valenta, J.Divadlo ve výchově [online].2009 [cit.2009-12-10] Dostupný na WWW: 
<http://www.divadlo.cz/assitej/clanek.asp?id=5110> 

3Valenta, J.Divadlo ve výchově [online].2009 [cit.2009-12-10] Dostupný na WWW: 
<http://www.divadlo.cz/assitej/clanek.asp?id=5110> 

"Valenta, M. Dramaterapie. Praha: Grada, 2007, s.13 
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V dnešní době se můžeme setkat se třemi formami divadla ve výchově: 

1. participační divadlo 

2. projekty к divadelním inscenacím 

3. divadlo fórum 

1.Participační divadlo ( Participation Theatre ) 

Umožňuje divákům, aby vstoupili na jevišti do předem naplánovaných rolí a tímto 

způsobem mohou variovat obsah děje, ale nemohou ovlivnit předem daný děj příběhu a 

především jeho závěr. Existuje mnoho typů participačního divadla. 

2. Projekty к divadelním inscenacím 

Snaží se zachovávat inscenaci jako celek, poskytnout divákům estetický zážitek. Cílem 

je vychovat si diváka. Typickým příkladem je v Anglii operní divadlo. Projektům 

předchází příprava na představení, následuje reflexe představení a hodnocení.5 

3. Fórum divadlo 

Oproti participačnímu divadlu mohou diváci průběh děje ovlivnit. Diváci rozhodují o 

dalším vývoji děje skrze navrhovaná řešení problému. Více se věnuji divadlu fórum v 

kapitole 3. 

Tyto 3 formy divadla ve výchově spojuje: 

1 .Aktivizace jedince (každá z nich jinou měrou) 

2.Vzdělávací a výchovné cíle 

3. Využívání scénáře (každá svým specifickým způsobem) 

4. Využívání divadelních prostředků (shodných i zcela odlišných) 

5.Učení jedince přijímat zodpovědnost za své jednání (různou měrou) 

6. Vybízení к řešení problémů 

7.Učení se asertivitě 

8.Práce s fantazií 

9.Nutnost přemýšlet o problému 

'Macková S., Dramatická výchova. Brno: Janáčkova Akademie múzických uměni, 2004, s. 200-202 
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10.Vzdělávání, přinášejí nové informace 

11. Učení zážitkem 

Divadlo ve výchově je záležitostí hlavně západní Evropy a Spojených států 

amerických. U nás není mnoho souborů, které by se divadlu ve výchově věnovaly. Mezi 

ty známější patří například soubor Bořivoj nebo Augusto. 

Divadlo fórum je jednou z technik ze systému divadla utlačovaných, o kterém se 

zmiňuji v následující kapitole. 

2. Augusto Boal a divadlo utlačovaných 

2.1. Augusto Boal 

Divadelní režisér, teoretik, spisovatel a učitel, Augusto Boal, se narodil v Riu de 

Janeiru roku 1931. Na konci čtyřicátých letech začal studovat chemii (chemické 

technologie) a divadelní vědu na Columbijské univerzitě v New Yorku. V roce 1956, 

poté, co úspěšně dokončil doktorandské studium, se vrátil zpátky do Brazílie, kde 

založil divadlo Arena Theatre v Säo Paulu. V jeho čele byl jako umělecký režisér až do 

roku 1971, kdy musel Brazílii z politických důvodů opustit. V divadle Arena během 

padesátých a šedesátých let stál u zrodu sytému divadla utlačovaných a jeho technik, 

tedy i divadla fórum6 

Podle Boalových slov nebyla situace po jeho příchodu dobrá. „Brazilskému 

divadlu dominovali italští režiséři, kteří vnucovali předem stanovené formy. Na jevišti 

byla neustále slyšet portugalština s italským akcentem. Abychom mohli proti tomuto 

bojovat, vytvořili jsem spolu dalšími herci školu, která se zabývala metodami 

Stanislavského a Brechta."7 

Během prvních několika let uváděl hry slavných dramatiků (Moliere, Brecht) a 

6Hendl, J. Lidové divadlo Augusta Boala. Praha: Kulturní dům hl.m. Prahy, 1983. 92 s., s. 1 
7Boal, A. Games for Actors and Non-Actors. London: Routledge, 2002. 301s., s. 29 
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později svá vlastní. Boal je považován za kulturního aktivistu, který pořádal s Arénou 

mimo jiné i zájezdovou činnost do zaostalých oblastí venkova a slumů velkoměst, kde 

organizoval kulturní centra a lidové divadlo. Je zapojen do programu snižování 

analfabetizace obyvatelstva. Pokouší se informovat širokou veřejnost o politických 

událostech, které zasahují do života lidí především z chudých částí Brazílie. Boal jim s 

pomocí divadla nabízí možnost zamyšlení nad celospolečenskými i osobními 

problémy. Snaží se je skrze techniky divadla utlačovaných zaktivizovat, vede je к 

tomu, aby o útlacích přemýšleli a čelili jim. Chce proměnit diváka z pasivní bytosti na 

aktivní hybnou sílu. Diktátorský režim, který se dostal k moci roku 1964, ho považoval 

za nebezpečnou hrozbu, a proto byl Boal v roce 1971 zatčen, mučen a následně 

uvězněn.8 Na základě tlaku veřejnosti byl po 3 měsících propuštěn, byl však 

donucen odejít do exilu v Argentině a následně do Peru. Zde v roce 1973 vydal svoji 

první knihu s názvem Divadlo utlačovaných (Theatre of the Oppressed). 

„Aristoteles položil základy poetiky, ve které divák zmocnil postavu, aby za něj 

jednala a myslela. U Brechta zmocňuje divák postavu, aby za něj jednala, myšlení, 

které je často v protikladu к myšlení postavy, si však vyhrazuje pro sebe. V prvním 

případě dochází ke katarzi a v druhém к uvědomovacímu procesu. Poetika 

utlačovaných představuje jednání samo. Divák nezmocňuje žádnou postavu, aby místo 

něho jednala a myslela, naopak sám přejímá roli, proměňuje zprvu zadané dramatické 

jednání, zkouší možná řešení, diskutuje možnosti změny. Zkrátka, zkouší si opravdové 

jednání"9 

V roce 1976 přijíždí do Evropy, ale ani tady nepřestává s bojem proti režimu. 

Píše hry, přednáší a organizuje workshopy, kde svoje poznatky a techniky předává dál. 

Boal si uvědomil, že Evropu zmítá jemnější podoba útlaku. Spíše než o celospolečenské 

útlaky, jde o osobní problémy související často s psychikou jedince. 

Po změně režimu se v osmdesátých letech vrací znovu do rodné vlasti a aktivně 

se zapojuje do politického života. V roce 1992 se stal nakrátko i politikem, když byl 

zvolen do městské rady. V současné době žije Augusto Boal v Brazílii a každoročně 

pořádá několik workshopů, v nichž dominuje technika divadla fórum. Má syna Julina, 

8 Pavlo ská, Remsová. Jak na divadlo fórum Brno: MSD, 2006 s. 11-13 
9 Hendl, J. Lidové divadlo Augusta Boala. Praha: Kulturní dům hl.m. Prahy, 1983. s.40 
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který kráčí úspěšně v otcových šlépějích. 

2.2. Historický pohled na Brazílii 

Hlubší pochopení divadla utlačovaných nastíní pohled na historické souvislosti. 

Brazilská federativní republika je nejlidnatější stát Jižní Ameriky. Sousedí se všemi 

jihoamerickými státy kromě Ekvádoru a Chile. Hlavním úředním jazykem je 

portugalština. Brazílie byla v minulosti největší kolonií Portugalska. 

V roce 1500 připlul ke břehům Brazílie portugalský mořeplavec Pedro Álvares 

Cabrai. Byl to asi první evropský člověk, který tyto břehy spatřil, avšak první 

portugalská kolonie vzniká až o 32 let později. Kolonisté si podmanili původní 

indiánské obyvatelstvo a využívali je jako otroky pro práci v zemědělství a průmyslu. 

Indiáni byli také jako otroci prodáváni a vyměňováni do jiných zemí. S obchodem přišli 

do Brazílie první křesťanští misionáři, kteří zde začali šířit křesťanství. 

Během 16. a 17. století museli Portugalci svojí kolonii úpěnlivě bránit. Nejprve 

proti Francouzům, kterým se také zachtělo jejího bohatství, později byly obranné boje 

vedeny proti Španělům a Holanďanům. Během rozvoje plantážnictví v 17. a 18. století 

se začali importovat do Brazílie otroci z Afriky. Mezi indiánskými otroky byla vysoká 

úmrtnost, a tak byli nahrazováni otroky z Afriky. Svoji vládu si Portugalci udrželi až do 

roku 1821. Syn portugalské krále, Don Pedro, se nejprve snažil portugalskou kolonii 

udržet, ale když viděl, že se mu obyvatelstvo vzepřelo a že by neměl šanci na úspěch, 

prohlásil v roce 1822 nezávislost a jmenoval se brazilských císařem. Následovalo 

nestabilní období, v němž se Brazílie účastnila několika válek (např.válka s Argentinou) 

a ztratila některá území. Hospodářské vyčerpání vyvolalo vojenský puč, jenž donutil 

císaře Dona Pedra II. odstoupil.10 

V roce 1881 byla vyhlášena republika Spojených států brazilských, v jejímž 

čele stanul prezident Fonseco. V roce 1888 bylo otroctví prohlášeno za nelegální. V 

období republiky přichází relativní doba prosperity, hlavně díky vývozu surovin (káva, 

10 Klíma J, Stručná historie státu Brazílie, 2003. s. 65-75 
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kaučuk). Po první svetové válce přichází období nestability, která končí v roce 1930 

pučem. Moci se ujímá prezident Vargas, jenž si po změně ústavy připisuje diktátorské 

pravomoci. Během druhé světové války byla Brazílie součástí protifašistické koalice. 

V letech vlády Juscelina Kubitschek de Oliveiri (1956-1962) přišlo období 

hospodářského rozvoje, hospodářství rostlo, ale země byla zatížena vysokým 

hospodářským dluhem a spolu s vysokou inflací se země propadla do úpadku, jenž 

vyústil v roce 1964 ve vojenský puč. Vojenské vlády se střídaly do roku 1985, kdy 

režim padl a k moci se dostávají znovu civilisté. „Veškerý rozvoj země byl po celé 

20.stol soustřeďován do průmyslových oblastí. Tak docházelo к útlaku domácího 

obyvatelstva. V průmyslu se totiž sdružovaly přistěhovalci, zatímco původní 

obyvatelstvo a míšenci patřili spíše do zemědělského sektoru. S touto oblastí se nedělo 

nic. Ještě do roku 1976 byla mezi venkovskými obyvateli negramotnost okolo 70%.11 

Stručně řečeno, ať už byl režim jakýkoliv, nejhůře se měly vždy nejchudší vrstvy. 

Hledalo se něco, co by posílilo národní identitu brazilského obyvatelstva a Augusto 

Boal byl jedním z několika lidí, který se o emancipaci domácího obyvatelstva pokusil. 

Jeho nástrojem bylo divadlo. 

2.3 Lidové divadlo a divadlo utlačovaných 

Rané divadelní formy v Brazílii souvisejí s indiánskou kulturou. Jejich divadelní hry 

byly pro diváky jakousi mytologickou lekcí. Během portugalské kolonizace byla tato 

původní indiánská kultura násilně odsouváno do pozadí. Proces kulturního přenosu a 

ovládnutí v 16. a 17. století probíhal prostřednictvím misionářského divadla. Zhruba od 

18.stol vznikají první amatérské soubory, jsou otvírány první divadla. V 19. stol se 

objevují původní brazilská dramata, ale na divadle převládá evropský divadelní vliv až 

do poloviny 20.stol. Od padesátých letech se prosazovala tendence navázat na lidové 

tradice a projevoval se vliv Brechta. Lidové divadlo bylo spíše v pozadí, přežívalo u 

amatérských divadelníků a rolníků na venkově. Oficiální divadelní kultura panovala ve 

městech. Pozitivní změna nastala v okamžiku hospodářského růstu země, obyvatelé 

"Uchytilová, B.Divadlo forum Augusta Boala.In Tvořivá dramatika.Praha: Artama, 2003,č.2,s.III!SSN 
1211-8001 
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toužili po osvobození a samostatnosti. 12 

V šedesátých letech nastaly nové změny, politická nestabilita ovlivnila vývoj 

nezávislého divadla směrem к divadlu pro lidové masy. Vznikají kulturní centra, které 

organizovali studenti. Divadlo přestává být pouhou zábavou Jedním z hlavních cílů 

bylo prolomit kulturu mlčení (termín P. Freireho), neplodné přizpůsobování a pasivitu. 

Pailo Freire je autorem knihy Pedagogika utlačovaných, na kterou navazuje Boal. Boal 

považuje Freira za svého duchovního otce. Divadlo se formuje do hnutí (systému), které 

pojmenoval Boal divadlem utlačovaným. Jde o typ divadla pro široké masy, které se 

zajímá o boj za práva a svobodu. Boal obohatil lidové divadlo nové techniky. Tyto 

techniky mají vést к překonání útlaku. V jeho divadle se diváci stávají nositeli akce. 

Stávají se herci i diváky zároveň. V další kapitole uvádím většinu z jeho bohaté škály 

technik. 13 

2.4.Techniky divadla utlačovaných 

Divadlo propagandy (Propaganda theatre) 

Má za cíl reagovat na významné aktuální situace (politické události). Záměr a cíl 

psaných her je vždy dobře definovaný a snaží se, nejlépe v krátkém časovém úseku, 

zaktivizovat diváka к politickému činu, např. na podporu stávky, volby kandidáta atd. 

Didaktické divadlo (Didactic theatre) 

Zatímco divadlo propaganda se pouští do bezodkladných námětů, didaktické divadlo se 

převážně zabývá obecnými náměty (např. spravedlnost). Pokouší se představit a 

osvětlit abstraktní pojmy v konkrétních situacích. Například to, že silnější vnucuje svoje 

pojetí práva slabším. Tuto abstraktní myšlenku didaktické divadlo ve své hře 
12 Čermáková ,1. Augusto Boala dramatická výchova. In Tvořivá dramatika.Praha : Artama ,1999, č. 1 

s.I.ISSN 1211-8001 
13 Hendl, J. Lidové divadlo Augusta Boala. Praha: Kulturní dům hl.m. Prahy, 1983. s.10-30 
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konkretizuje.14 

Kulturní divadlo (Cultural Theatre) 

Boal se snažil odkrývat revoluční vědomí, které bylo ukryto v tanci, písních a hrách, jež 

podněcovaly diváky k boji. Velmi oblíbená je forma smíšená (divadlo, politika a 

hudba), při které herci a diváci improvizují na aktuální téma, kolemjdoucí představení 

komentují a také spolupracují. Obdobně probíhají průvody škol samby během 

karnevalu. 

Divadlo šifry 

Pracuje s textem jako s šifrou (tajným sdělením), na základě něhož se vyjadřuje к 

politické situaci. Jde o kritiku systému, jež není na první pohled viditelná. Jde například 

o novou interpretaci biblických textů. 

Koláž 

Obraz o společnosti j e v tomto typu produkce skládána z různých názorů. Představení je 

ve tvaru rozhodování, např. soudní přelíčení. Divák participuje na hře tím, že skrze 

Jokera nabízí své názory, ale herce nenahrazuje. Je to první útvar, kde se Joker 

objevuje. Joker je znám především ve spojení s divadlem fórum. 

Novinové divadlo (Newspaper theater) 

Bylo vytvořeno skupinou divadla Arena. Skládá se z několika jednoduchých technik, 

jež transformují denní zprávy z novin nebo jiný nedramatický materiál do divadelních 

provedení. Cílem novinového divadla je odhalit tzv. objektivitu novinářství a naučit se 

správně číst.15 

a) Jednoduché čtení (Simple reading) - Jednotlivé příspěvky novin jsou čteny tak, že 

14 Hendl, J. Lidové divadlo Augusta Boala. Praha: Kulturní dům hl.m. Prahy, 1983. s.22-24 
15 Hendl, J. Lidové divadlo Augusta Boala. Praha: Kulturní dům hl.m. Prahy, 1983. s.28 
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jsou odděleny od původního kontextu a formátu, jenž se zdá tendenční a nepravdivý.16 

b) Křížené čtení (Crossed reading)- Dva jednotlivé články jsou střídavě čteny přes 

sebe tak, že jeden objasňuje a vysvětluje druhý, dává mu novou dimenzi. 

c) Doplňující čtení (Complementary reading) - Data a informace o vládnoucí třídě, 

jež jsou v novinách vynechány, se přidávají zpátky. 

d) Rytmické čtení (Rhytmical reading) - Je jako hudební komentář. Zprávy jsou čtené 

v rytmu samby, tanga, gregoriánského chorálu, atd. Rytmus má funkci „kritického 

filtru" odhalujícího pravdivý obsah, jenž je novinami zastřen. Každý rytmus vyvolává 

v posluchači určité asociace. 

e) Paralelní akce (Parallel action) - Při čtení zpráv herci vytvářejí pantomimickou 

akci. Ukazují událost, jak se opravdu přihodila, zprávu můžeme jednak slyšet, zároveň 

je i vizuálně doplněna. 

f) Improvizace (Improvisation) - Zprávy jsou improvizovány na jevišti, aby se 

zužitkovaly všechny jejich varianty a možnosti. 

g)Historická ( Historical ) - Scény zobrazující totožnou událost, se ukazují v různých 

historických momentech, různých zemí, v různých sociálních systémech. 

h) Zpevnění ( Reiforcement) - Zprávy jsou čteny nebo zpívány s pomocí nebo s 

doprovodem prezentačních panelů, hesel a písní nebo propagačních materiálů17 

i) Konkretizace abstrakce (Concretion of the abstract) - Zpráva je podána jako čistě 

abstraktní informace. V této technice se z abstraktní informace stává na jevišti 

16Boal, A. The theatre of the Oppressed, 1993. s. 143 
17 Boal, A. The theatre of the Oppressed, 1993. s. 143 
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konkrétní. Mučení, hlad, nezaměstnanost atd. jsou ukazovány konkrétně pomocí živých 

obrazů buď skutečně, anebo symbolicky.18 

j) Text vytržený z kontextu ( Text out of context) - Zprávy jsou prezentovány mimo 

kontext, ve kterém byly psány. Například herec má proslov o úspornosti, který byl 

původně přednesen mistrem financí, zatímco si vychutnává velkou večeři. Skutečnost za 

slovy ministra je náhle demystifíkována, přeje si šetrnost pro ostatní lidi, ale ne pro 

sebe. 

Neviditelné divadlo (Invisible theatre) 

Probíhá v nedivadelních prostředích. Místem může být restaurace, vlak, pošta, 

supermarket. Jedná se o předem nacvičené divadlo, v rámci něhož se diváci, kteří neví, 

že jsou součástí hry, proměňují ve spektatory , to znamená, že jsou někteří z nich 

aktivními účastníky. Cílem smluvených herců je vyprovokovat kolemjdoucí к diskuzi 

a vyjasnit si s nimi problémy, které souvisí útlakem, např. rasismus, homosexualita, 

sexismus atd. Během zkoušek je pro herce důležité, aby se dobře připravili na 

představitelné i nepředstavitelné reakce diváků. 

Legislativní divadlo (Legislative Theatre) bylo vytvořeno poté, co stal Boal na 

chvíli vereadorem( zákonodárcem). Jedná se o typ divadla fórum . Spektatoři mohou 

na scéně vyjádřit své názory, a tím přispět к vytváření nových právních předpisů. 

Pomocí této techniky bylo třináct předpisů (zákonů) skutečně přijato. 

Divadlo- fotoromán 

Herec přečte posluchačům text jednoho fotorománu, aniž by jim sdělil, že se jedná o 

fotoromán. Potom je vyzve, aby historku vyjádřili scénicky. Když účastníci konfrontují 

svoji verzi s Rétorománem, zažívají velké překvapení a začínají je navzájem srovnávat. 

Tímto jsou diváci aktivně zapojeny a vytvoří si určitý kritický odstup od brakové 

18 Hendl, J. Lidové divadlo Augusta Boala. Praha: Kulturní dům hl.m. Prahy, 1983. s.30 
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literatury. 19 

Divadlo mýtu 

Je to technika, která se snaží odhalit, co vězí za pohádkami, pověrami a legendami, 

protože jsou z části zneužívány к ovládání jiných lidí neboje alespoň drží ve strachu. 

Sociální maska 

Této techniky se využívá i v sociodramatu, protože odhaluje masky sociálního chování, 

které jsou důsledkem určitého společenského postavení a společenských norem. Cílem 

je zjištění, že samotné lidské chování je hluboce determinováno příslušností к určité 

sociální skupině, к jejím normám a hodnotám. Využívá improvizaci o skutečných 

událostech. 

Simultánní dramaturgie 

Technika zastupující vstupní bránu do divadla fórum. Diváci radí hercům, jak se mají v 

různých situacích chovat a co má být obsahem jejich sdělení, ale diváci nevstupují na 

jeviště. Boal o této technice říká: „Tato forma divadla je silnou výzvou к účastníkům. 

Fantazie diváků se rozvíjí pociťují radost z tvořivé účasti." 

Divadlo představ 

Je základním slovníkem všech rozmanitých větví divadla utlačovaných. Od 

jednoduchých technik, jako je například představa světa (Image of the World), kde jsou 

účastníci požádáni, aby vytvořili živý obraz, který reprezentuje jejich reakci na určité 

slovo; ke komplexnějším technikám, jako představa změny (Image of Transition) Tato 

technika studuje možnosti změny. Divadlo představ ovládá nejjednodušší formu 

sebereprezentace, díky které se dostaneme až k nej hlubší formě debaty. 20 

19 Boal, A. The theatre of the Oppressed, 1993. s. 140 -160 
20 Hendl, J. Lidové divadlo Augusta Boala. Praha: Kulturní dům hl.m. Prahy, 1983. s.23-30 
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Divadlo touhy 

Je to soubor technik, které se podobají dramaterapii. Je určena spíše uzavřené skupiny. 

Jeden nebo více účastníků řekne svůj příběh související s problémem, s nímž se potýká, 

nebo se v minulosti potýkal. Oproti divadlu fórum, je smyslem, že útlak nepřichází z 

venku, ale stále působí protagonistovi problémy, možná jsou to vnitřní útlaky. Skupina 

zahraje příběh, (zaimprovizuje) , který je založen na skutečném problému a pak v 

závislosti na použité technice bude skupina reagovat na příběh, který slyšeli a viděli 

skrze živé obrazy( Image Theatre), vypravěč pak reaguje různým způsoby na tyto 

obrazy. Součástí techniky „Policajt v hlavě", při které protagonista chce něco dělat, ale 

vnitřní cenzory ho zastaví к duze touhy (Rainbow of Desires), kde má tolik různých 

tužeb, že si není jistý, jaké opravdu chce. 

Divadlo fórum 

Této technice se věnuji podrobněji v kapitole číslo 3. 
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3. Divadlo fórum 

3.1. Počátek divadla fórum 

Divadlo fórum je asi jednou z nej propracovanějších technik divadla utlačovaných. 

Zásadním rozdílem mezi klasickým divadlem a divadlem fórum je v pojetí role diváka. 

Ve divadle fórum není divák jen pasivním přihlížejícím, který je svědkem událostí 

odehrávajících se na na jevišti, ale stává se aktivním účastníkem, který může změnit 

vývoj daného jednání. Boal má pro aktivního diváka speciální výraz spectactor. Slovo 

vzniklo složením dvou slov: spectator (divák) a actor (herec), tedy spektator/divák-

herec. V dalších kapitolách používám označení spektator. Na jevišti má právo vystřídat 

herce a ukázat svůj způsob řešení situace, ve které dochází к útlaku. Divadlo fórum se 

vyvinulo v 70. letech z metody simultánní dramaturgie. V této metodě mohli diváci v 

okamžiku jevištní krize navrhovat způsoby řešení. Jednoduše řekli herci, co má udělat, a 

dotyčný herec jejich návrh v daném jednání zaimprovizoval. Návrhy se zkoušely až do 

absolutního vyčerpání. Tento způsob sice nutil diváky přemýšlet, ale dominantní 

postavení na jevišti měli stále herci. Ve své knize Duha touhy (Rainbow of Desire, str.3-

7) popisuje zrození divadla fórum takto: 

„Jednou mě navštívila taková plachá žena. 

„Já vím, že děláte politické divadlo a můj problém není politický, aleje velký a můj. 

Možná, že byste mi mohl pomoci divadlem?" Řekl jsem jí, že podle mého názoru, jsou 

všechny problémy politické. Odpověděla, že v jejím případě to tak není. Proč? Protože 

jejím problémem je manžel. „Uvidíme, vy jste řekla, že Váš problém je manžel, ale kdo 

Vám řekl, že to je to váš manžel? Společnost vás za něho provdala, takže Váš problém 

je politický." 

Vyprávěla mi svůj příběh. Každý měsíc, možná několikrát za měsíc, ji manžel 

žádal o peníze na zaplacení splátek na dům, který, jak říká, staví pro ni. Manžel měl 

pouze příležitostnou práci, vydělával velmi málo a ona mu vždy odevzdala svoje 

úspory. Čas od času dával ženě „potvrzení" dokazující měsíční platby. Potvrzení, jež 
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byla ručně podepsána a voněla. Když ho žena poprosila, zda by mohla dům vidět, 

Odpověděl, že ano, ale později. Nikdy nic neviděla, a tak začínala mít pochyby. Jednoho 

dne se manželem pohádala, a tak zavolala souseda, který uměl číst. Požádala ho, aby 

navoněná potvrzení přečetl. Nebyla to potvrzení, ale zamilované dopisy, jež byly 

pečlivě ukryty v matraci jeho negramotné ženy. 

„Můj muž je teď momentálně pryč, pracuje celý týden jako zedník daleko odtud, ale 

zítra se vrátí, co mám udělat?" „Nevím madam, pojďme se zeptat lidí." 

Možná, že to nebylo tak politické, ale byl to jistě velký problém. My jsme se 

rozhodli akceptovat její návrh. Ještě ten večer jsem měli hotový scénář a odehráli jsme 

ho stylem simultánní dramaturgie. Přichází moment krize, manžel zvoní na zvonek. Co 

dělat? Já sám jsem neměl žádný nápad. Vyzval jsem publikum a nápady začaly 

přicházet: „Tady je to, co by měla dělat. Ať ho pustí dovnitř a řekne mu, že zjistila 

pravdu. Pak ať začne brečet, ale opravdu brečet takových dobrých dvacet minut. 

Potom se bude cítit vinen, bude toho litovat a ona mu může odpustit. Víš, protože zůstat 

sama bez manžela, je v téhle zemi je velmi nebezpečné. " 

My jsem zaimprovizovali řešení a slzy. Přišla lítost, následovalo odpuštění, 

které vyvolalo nespokojeností druhé spektatorky. 

„Ne, to je všechno špatně. Měla by manžela nechat zamknutého venku." 

My jsme to zahráli a herec manžel, hubený, mladý muž, byl velice potěšen. 

„No dobře, skvělý. Dneska byla výplata. Beru celý svůj plat milence, odcházím a budu 

žít s ní." 

Třetí spektatorka navrhovala opačné řešení. Žena měla nechat manžela samotného v 

domě a opustit ho nadobro. Herec-manžel byl potěšen ještě víc. Okamžitě si domů 

přivedl svoji milenku, aby žila v domě s ním. Návrhy pokračovaly. Všechny jsme 

zaimprovizovali. Najednou jsem si uvědomoval přítomnost silné a mohutné ženy, která 

vypadala jako zápasník sumo. Seděla ve třetí řadě a kroutila silně hlavou téměř к 

prasknutí. Trochu jsem se bál, protože se na mě dívala pohledem plným nenávisti. Tím 

nejjemnějším možným způsobem, jsem se zeptal: „Madam, má pocit, že máte nějaké 

řešení, prosím řekněte nám ho a my jej zaimprovizujeme." „Měla by udělat toto, pustit 

manžela dovnitř a jasně a srozumitelně si s ním promluvit, potom a jedině potom mu 

22 



odpustit." 

Byl jsem absolutně zmatený. Podle mručivých komentářů a pohledů, které by 

mohly zabíjet, jsem očekával v jejím navrženém řešení více agresivity. Nicméně jsem s 

ní nepolemizoval a dal jsem pokyn hercům, aby zaimprovizovali nové řešení. 

Improvizovali bez nějaké opravdové chuti. Manžel dokázal svojí lásku a konec dobrý 

všechno dobré a požádal svoji ženu, aby mu přinesla večeři. On vešla z kuchyně, tak 

scéna končila. 

Podíval jsem se na velkou ženu, její výhružný pohled byl daleko zuřivější a 

vražednější než předtím. „Madam, strašně se omlouvám, ale my jsme udělali, co jste 

navrhla. Ona měla jasnou diskuzi s manželem a poté mu odpustila a vypadá to, že od 

této chvíle mohou být šťastní." 

„Ale tohle není, co jsem řekla. Já jsem řekla, že by mu měla vše vysvětlit jasně, velmi 

jasně vysvětlit a potom, pouze potom by mu mohla odpustit." 

„Podle mého názoru, to bylo přesně to, co jsme zaimprovizovali, ale pokud chcete, 

můžeme to udělat znovu." 

„Ano, udělejte to." 

Požádal jsem herce, aby trochu přeháněli během vysvětlování a aby jejich 

vysvětlovaní bylo tak upřímné, jak jen to je možné. Všechno se zdálo být jasně 

vysvětleno, nyní byli zase zamilovaní, následovalo odpuštění a žádost, aby udělala 

večeři. Nyní se dostali až do okamžiku, kdy spolu mohou žít až na věky. Když jsem se 

znova podíval na ženu, byla daleko zuřivější a nebezpečnější než kdykoliv předtím. 

Poněkud nervózně a trochu vystrašeně jsem jí řekl: „Madam, my jsme zahráli to 

nejlepší, co jsme mohli, ale nebyla jste nikdy spokojená." 

„Ne, vy nejste, protože jste muž a nechcete dělat něco, co Vám říká žena, abyste 

udělal." 

„Madam, dělali jsme, co jsme mohli, abychom porozuměli tomu, co vlastně chcete. 

Snažili jsme se zahrát „vysvětlení" tak jasné, jak jen to bylo možné. Pokud jste stále 

nespokojená, proč nejdete na jeviště a neukážete nám sama, co myslíte tou Jasnou 

konverzací." 

Žena přišla na jeviště, popadla chudáka bezbranného herce (který byl opravdový 
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herec, ale ne opravdový manžel a mimo to byl vyzáblý a slabý) a pustila se s násadou v 

ruce a s veškerou svoji silou do vysvětlování svého pohledu na vztah mezi manželem a 

manželkou."21 Tato událost zrodila participujícího diváka a přinesla techniku, které se 

stane jednou ze stěžejních divadla utlačovaných. 

3.2 Jak na divadlo fórum? 

Mám několik dávných i zcela čerstvých zkušeností s dílnami divadla fórum. 

Struktura většiny z nich je velmi podobná, proto se pokusím jasně vysvětlit, jak takové 

fórum představení vzniká. Nej kratší dílny a semináře trvají den až dva, ty nej delší třeba 

i deset. Dílnu můžeme rozdělit zhruba na 3 části. 

V první části se vysvětlí účastníkům princip divadla utlačovaných a zatím jen 

obecná pravidla divadla fórum. Následují seznamovací hry, pokud se skupina nezná, 

jestliže se zná, zařazují se zahřívací hry. Ty mají za úkol účastníky probudit, nabudit a 

vytrhnout je ze starostí všedního dne, které si sebou na dílnu přinesli. Po nich následují 

hry a cvičení, které jsou za cíleny na naše smysly, uvědomování sebe sama a vyladění 

skupiny. Mnoho cvičení se zaměřuje na prohloubení důvěry mezi účastníky, verbální a 

non-verbální komunikaci. 

V druhé části se hledají témata představení. Pomocí různých her a cvičení 

Augusta Boala a nejenom jeho, se objevují oblasti problémů, které slouží účastníkům 

jako inspirace pro formulování tématu, na kterém chtějí pracovat. Cvičení se snaží 

přimět účastníky к vyjádření vlastního názoru, souhlasu nebo nesouhlasu s různými 

problémy. V této části se hodně diskutuje. Účastníci se potom rozdělí do skupin podle 

typu problému, jejž chtějí zpracovávat. Každá skupina bývá o pěti až devíti členech, 

ale není to podmínkou, daleko důležitější je, jak skupina vybraný problém/útlak zobrazí. 

Všem jsou vysvětlena podrobná pravidla divadla fórum a dostanou dostatek času na to, 

aby si představení nacvičili.. 

Ve třetí části se prostor rozdělí na jeviště a hlediště. Nejprve skupina celé 

představení jednou přehraje. Objeví se tedy scéna nebo několik scén, v nichž dochází 

21BOAL, A. Rainbow of Desire, London:Routledge,1995 , s. .4-7 
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ke konfliktu/útlaku. Agresor/utlačovatel je v konfliktu s obětí/utlačovaným. Herci hrají 

napoprvé „anti-model", to je příběh, v němž konflikt/útlak není vyřešen. Potom se 

představení hraje podruhé. Tato část je nazývána fórum. Během této fáze mají diváci 

možnost zakřičet:,Stop", jít na jeviště, vystřídat oběť nebo jiné svědky události a ukázat 

(zahrát) svůj vlastní nápad řešení krizové situace. Z diváka se stává, již v úvodu 

zmíněný, spektator. Je důležité říci, že agresor se vystřídat nesmí, i když některé 

profesionální divadelní soubory to umožňují. Po té, co spektator vystřídá herce, si herec 

stoupne na stranu к jevišti. Ani nejde mezi diváky, ani se nevměšuje do právě se 

odehrávající scény. Spektator ukáže svoje řešení, v tom okamžiku zesiluje agresor svůj 

útlak. Je to souboj mezi herci a diváky. Pokud spektator neví, jak dál, nebo se mu 

nepodařilo zlomit útlak, vrací se do publika mezi diváky a vystřídaný herec se vrací zpět 

na svoje místo, hra pokračuje. Spektatoři nesmějí v žádném případě měnit motivaci, 

charakter, věk, povolání postavy, kterou vystřídali. Dále je zakázáno násilí jako způsob 

řešení a tzv. „kouzelná řešení". Kouzelná řešení jsou taková, kterým bychom v 

reálném životě nemohli věřit. Například dítě, které se ubrání přepadení, protože umí 

karate nebo těžce zadlužený člověk, jenž vyhraje hlavní výhru ve Sportce. Během 

představení je neustále přítomný Joker. 

3. 2. 1. Joker 

Joker je osoba, jejímž úkolem je udržovat interakci mezi hercem a divákem. Joker je ve 

funkci moderátora. Je to on, kdo dodává kuráž ostýchavým divákům nebo naopak ty 

horkokrevné uklidňuje, klade publiku motivační otázky a naslouchá jejich komentářům. 

Má právo přerušit hru, pokud se mu zdá, že se porušují pravidla. Joker rozhodně není 

někdo, kdo by měl manipulovat publikum a vnucovat mu jeho úhel pohledu. Joker je v 

divadle fórum od toho, aby reflektoval spektatorův návrh řešení, hodnotil, postrkoval 

příběh a diváky ku předu. Joker musí být velmi empatický. Je to on, kdo má významný 

podíl na tom, že fórum představení bude úspěšné. 

Většinou po prvním přehrání hry, pokládá divákům první otázky týkající se 

představení, jako např: „Myslíte, že by se to mohlo skutečně stát? Kde jste viděli útlak? 
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Máte někdo obdobnou zkušenost?" Pokud publikum mlčí, začíná ho povzbuzovat: „To 

s tím opravdu nic neuděláte? To je vám to opravdu jedno? Pojďte ukázat, že si tohle 

utlačitel nemůže dovolit." Joker by neměl být ani příliš energický, aby diváky 

nevylekal, ani nevýrazný, protože by mohl publikum uspávat. Dohlíží, aby se 

předvedená řešení neopakovala a zároveň hlídá délku intervencí, jelikož hrozí, že divák 

se začne nudit a jeho pozornost bude značně rozkolísaná. Jokerovou snahou je 

aktivizace diváka. Nepřímo i přímo diváky vybízí: „Pojďte a vezměte osud do vlastních 

rukou a ukažte, že nepříznivý vývoj na jevišti dokážete změnit." 

Joker je vždy jeden a může jím být kdokoliv, kdo si myslí, že schopen touto pozici 

zvládnout. Joker se může,ale nemusí zapojit do předchozích her a cvičení účastníků. 

Pohybuje se mezi jevištěm a diváky. Neměl by stát přímo na jevišti, aby na sebe 

zbytečně neupozorňoval, ale pravidlo v tomto ohledu není jasně dané, proto záleží na 

něm, kam se postaví. Diváci by neměli mít pocit, že je Joker nutí do něčeho, co dělat 

nechtějí. 

Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, jaké je to být Joker a přiznám se, že to je role 

značně náročná. Pro mě náročnost spočívala v tom, že jsem se musel stoprocentně 

soustředit a velice citlivě reagovat na situace, které během představení vznikají. 

Považuji Jokera za krotitele chaosu a soudce rychlých rozhodnutí. 

3. 2. 2. Scénář 

Scénář úvodní situace v divadle fórum může být napsaný, nebo může být formulován v 

bodech. Záleží na skupině, jak moc je zkušená, nebo kolik času má na přípravu. 

Zkušenější skupiny mívají určené základní body příběhu, zbytek improvizují. Téma 

představení má většinou několik scén, v nichž dojde ke konfliktu. 

3. 2. 3.Téma 
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Téma by mělo být vždy poutavé jak pro herce, tak pro diváka. Nezáleží na tom, jestli 

skupina vytváří divadlo fórum pro sebe nebo ho tvoří cíleně pro jinou sociální skupinu 

(např. žáci, alkoholici, bezdomovci). Téma problému můžeme divákům nabídnout sami, 

avšak fórum představení se stane divácky atraktivnější, vzejde-li téma přímo z potřeb 

diváků, formulují-li ho sami Pokud je téma zvoleno, je dále rozpracováváno. Herci 

vytváří příběh - obsah hry, postavy, rozdělují si role, vzniká psaný scénář nebo alespoň 

rámcová improvizace s body, nacvičují se jednotlivá jednání. Skupina by měla o tématu 

dlouho diskutovat a pečlivě ho vybírat, aby jasně stanovila jádro útlaku/konfliktu. 

3. 2. 4. Herec 

Divadlo fórum nechce po hercích úchvatné divadelní výkony. Herci by měli být 

především přizpůsobiví vůči divákům, kteří přicházejí na jeviště, a samozřejmě natolik 

přesvědčiví, aby diváci měli chuť intervenovat přehraný příběh. К větší věrohodnosti 

pomáhají i dobře zvolené, avšak raději jednoduché kostýmy. 

3.3. Souhrn pravidel divadla fórum 

Zde uvádím pravidla divadla fórum, jak byly řečeny dětem, se kterými jsem na 

představeních pracoval. Fórum divadlo je jako hra. Žádná hra se neobejde bez jasných 

pravidel. 

1. Nejdříve budeš sledovat představení svých spolužáků/herců, které zobrazuje situaci, 

ve které dochází к útlaku. 
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2. Na konci každého představení svým spolužákům zatleskej. Po představení budeš 

mít možnost, aby ses zeptal na cokoliv, co Ti není jasné. 

3. Představení se bude následně opakovat. Kdykoliv během představení můžeš 

použít „magické" slovo „Stop", následně můžeš vystřídat jakéhokoliv herce (kromě 

utlačovatele, toho vystřídat nesmíš). Ve své roli se snažíš ovlivnit běh následujících 

událostí tak, aby vedly к vyřešení problému. 

4. Jako forma řešení je zakázáno používat násilí. Násilí je něco, co není v divadle 

fórum povoleno. 

5. Pokud se stane, že se během představení nenajde nikdo, kdo by chtěl zasáhnout do 

sletu událostí, tak se nic neděje. Představení necháme odehrát a bude beze změny. Bude 

se hrát potřetí, po čtvrté atd. Ale není důvod se čehokoliv bát a být nervózní, pokud máš 

nápad, jak situaci, kterou vidíš, změnit, zakřič:„Stop" a jdi na jeviště. 

6. Mým úkolem (úkolem Jokera) je vás během celého představení především 

podporovat. Podporovat a povzbuzovat ty z vás, kteří se ještě trochu stydíte a zároveň 

mám za povinnost trestat ty, kteří by práci ostatních ničili. 

3.4. Divadlo fórum z osobní zkušenosti 

Jak už jsem uvedl v úvodu této práce, navštěvoval jsem dramatickou výchovu ve 

švédském Urnea. Kurz probíhal od září do prosince. Týdně každý účastník absolvoval 

kolem 20 hodin aktivní výuky. Kromě improvizace a divadla fórum jsme se věnovali i 

jiným oblastem např. hlasové výchově. Kritériem pro úspěšné zakončení předmětu 

bylo vytvořit fórum představení a odehrát ho a vzájemně si ho odintervenovat. 

Samotnému představení předcházelo několikadenní soustředění, na kterém jsme 

pracovali s cvičeními a hrami Augusto Boala. Zde přikládám popis tvorby 
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představení, na kterém pracovala naše skupina. Nejprve jsme jako třída (23 osob) 

sepsali pomocí brainstormingu témata obsahující, dle našeho názoru, různé formy 

útlaku. Bylo jich mnoho - např. gender, homosexualita, domácí násilí, rasismus atd. 

Poté si každý jednotlivec vybral téma, jež považoval za zajímavé a chtěl na něm 

pracovat. Chvíli jsme ještě o tématech diskutovali a nakonec vznikly čtyři skupiny po 5 

lidech, jež měly zvolené jedinečné téma. Skupiny se od sebe následně separovaly a 

začaly diskutovat o struktuře a ztvárnění tématu na jevišti. Naše skupina si vybrala 

genderové téma. 

Scénář 

Ve hře vystupují dva sezdané páry. V prvním páru jde o útlak ženy mužem, která si 

vlastně ani neuvědomuje, že je utlačovaná. Jedná se o klasický případ předurčenosti 

rolí. Muž nedělal nic a žena všechno. Ležela na ni veškerá odpovědnost za domácnost a 

děti, mimo to pracovala jako zdravotní sestřička na plný úvazek. Její manžel byl 

zaměstnán jako počítačový programátor, ale nikdy manželce s ničím nepomohl. Muž 

je zde dominující. Ačkoliv se žena cítila neustále vyčerpaná, od manžela pomoc 

nežádala. Vyrůstala celý život v rodině, kde byl naprosto stejný model. Pro ni to byla 

představa naplněného a správného manželství. Ve druhém páru vystupuje muž (Erik) 

také v dominantnější pozici, ale v rodině funguje dělba činností, o všechnu práci a 

starosti se manželé dělí rovným dílem. Erik žije se svoji ženou Emou v harmonickém 

svazku. Oba dva také chodí do práce. Páry se vcelku dobře znají, jejich děti chodí do 

stejné školy a bydlí ve stejné ulici. Jednoho dne pozve první pár druhý na první 

sousedskou večeři. 

První pár: 

Lisa - je spíše plachá, žije rodinou a snaží se, aby její domácnost byla vždy perfektní. 

Stará se o domácnost, dítě a k tomu chodí do práce. S Ulfem mají tři děti. 

К manželovi se chová vždy příjemně, jeho slovo je pro nil rozhodující. Je to žena 

pečovatelka. Na jakékoliv jiné zájmy nemá čas. Pochází z rodiny, kde veškerá domácí 

práce a povinnosti ležely na ženě. 
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Ulf- sebevědomý muž (hlavně v prostoru své domácnosti), v práci má status 

podřízeného a špatně to nese. Má rád vše, co souvisí s počítači. Miluje technické 

novinky a rád si s nimi hraje. Je to schopný manipulátor, který manželku využívá. 

Není jasné, jestli má Lisu skutečně rád, nebo jestli svoji lásku pouze předstírá. Z 

pohledu lidí, kteří ho znají, se dá říci, že se chová mile (i к manželce). Často zapomíná 

na slova „prosím" a „děkuji", mluví-li se svou ženou. Veškerou práci vykonanou jeho 

ženou, bere jako samozřejmost. Nikdy na ženu neřve, ale vždy musí být po jeho. Je 

schopný ji i citově vydírat. Jako malý chlapec byl pečlivě obstaráván svoji matkou. 

Stoprocentní péči vyžaduje i od své ženy. 

Druhý pár 

Ema- přátelská sousedka Lisy pracuje jako učitelka v mateřské školce. Občas se spolu 

potkají a prohodí pár slov. Jejich děti chodí do stejné školy. Když není Lisa s Ulfem 

doma, Ema jim také často zalévá květiny,. Je milá a komunikativní. S jejím manželem 

Erikem vycházejí dobře. 

Erik- manžel Emy, Lisu má velice rád jako sousedku, s Ulfem také dobře vychází. 

Pracuje v oblasti IT, a tak se s Ulfem mají vždy o čem bavit, ale za svého dobrého 

přítele ho nepovažuje. V manželství je spokojený, s Emou mají dvě děti. 

První jednání 

Hra začíná v situaci, kdy muž Ulf, leží na gauči a čte si noviny. Lisa, právě dokončuje 

poslední chlebíčky a vaří hlavní jídlo. Neustále odbíhá do dětského pokoje utěšovat 

jejich uplakané dvouleté dítě. Lisa je ve spěchu, Ulf si čte. 

Druhé jednání 

Zvoní zvonek a druhý pár vstupuje. Pozdraví se a jdou si sednou ke stolu. Páry večeří. 

Lisa pravidelných intervalech nosí jídlo, dolévá víno a do toho běhá kontrolovat dítě, 

které je velmi uplakané. Manžel, který za celou dobou nevstal od stolu, prosí Lisu, aby 
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přinesla ze sklepa archivní víno a nalila ho hostům Lisa vypadá velmi unaveně, ale 

pro víno j de. 

Třetí jednání 

Během večeře se hromadí další povinnosti. Lisa je jako zdravotní sestřička po noční a 

už to nezvládá. Hra končí pláčem Lisy u stoly, má pocit osobního selhání (vyhoření). 

Výběr z intervencí 

1.- Spektatorka střídá oběť hned v prvním jednání, jde za Ulfem a poprosí ho (pak už na 

něj jenom ječí), zda by jí mohl pomoct. Ulf na to odpovídá, že by rád, ale přece ví, že 

přišel z práce a je strašně unavený. 

2. Diskutovali jsme, zda by to byla Lisa schopná udělat, protože práci ženy bere jako 

samozřejmý úděl, a to že Ulf odpočívá, jí vlastně divné nepřijde. Navíc by to brala jako 

osobní selhání, že není schopná zvládnout domácnost 

3. Spektator střídá Erika a vtáhne oběť do dlouhé konverzace, která je neustále 

přerušovaná manželem, který chce, aby přinesla to či ono. Erik namítá, ať je neruší, že 

mají velice zajímavý rozhovor. Nakonec opravdu jde Ulf do kuchyně sám a obslouží se. 

4. Spektatoři střídají Emu a Erika a vyzvou ostatní, aby šli s posledními dodělávkami 

jídel pomohli. Ema podává Ulfovi zástěru, ten ji nakonec přijme. 

Následovalo ještě mnoho intervencí a závěrečná diskuze na toto téma. 
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3.5 Divadlo utlačovaných - divadlo fórum v ČR 

Pokud bych měl přirovnat divadlo fórum (divadlo ve výchově) к vývojovým fázím 

člověka, prožívá nyní období batolete. Povědomí o něm každým rokem roste, přesto 

jsme ještě na jeho počátcích, protože se jedná o formu, která je v Čechách relativně 

nová. O divadle fórum bylo napsáno „několik" odborných i laických článků, s 

určitou pravidelností se na toto téma objevují semináře a dílny, najdeme zde i několik 

souborů, které se mu věnují nebo ho využívají pro různé programy. Vznikly a vznikají 

na fakultách předměty, které se divadlem fórum a dalšími technikami divadla 

utlačovaných zabývají. Uvádím zde některé z nich. 

Studium 

Katedra sociální pedagogiky - Pedagogická fakulta MU nabízí předmět Divadlo 

fórum. Kritériem pro úspěšné splnění kurzu je realizace a reflexe představení fórum. 

Katedra pedagogiky FFUK má v nabídce předmět s názvem Divadlo fórum a 

výchova. Výstupem z kurzu je opět vytvoření fórum představení. 

Na katedře Výchovné dramatiky DAMU si můžete vybrat realizaci fórum 

představení jako závěrečný povinný tvůrčí projekt. 

Divadelní fakulta JAMU nabízí předmět Divadlo fórum v rámci svého bakalářského 

studia. Zápočet je, mimo jiné, udělován za realizaci předepsaného počtu dílen divadla 

fórum a jejich písemnou reflexi. 

Soubory a sdružení 

Augusto - občanské sdružení, které se zaměřuje na divadelně vzdělávací projekty, 

interaktivní divadlo a na divadlo proti násilí. Učitelům nabízí program, kde se mohou 
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dozvědět, jak využívat metody divadla ve výchově (divadla fórum) v hodinách, na 

třídních schůzkách, projektových dnech, atd. Studentům a žákům nabízejí svoje vlastní 

představení. Lektoři sdružení Augusto jsou absolventi divadelní fakulty JAMU v 

Brně. 

D.U.Bec - občanské sdružení, které nabízí projekt Divadlo fórum pro dětské domovy. 

Projekt je zaměřen na to, co bude s dítětem, až opustí brány dětského domova. Je určen 

pro děti od 15 let. Tento projekt realizují studenti a absolventi JAMU. Dále nabízejí 

seminář Divadla fórum pro učitele 

DraS (Dramatické Snažení) - amatérský soubor složený ze studentů středních a 

vysokých škol nabízející svá fórum představení školám a azylovým domům. 

Dalšími soubory jsou ještě Spolupospolu nebo Sdružení D. 

3.6. Divadlo utlačovaných -divadlo fórum a svět 

Divadlo fórum, jako jedna z nej zásadnějších technik divadla utlačovaných, se těší ve 

světě velké oblibě. Největší zázemí má díky svému zakladateli v Brazílii a ve Francii. 

V současnosti existuje mnoho souborů a skupin, které se divadlu fórum (a dalším 

technikám divadla utlačovaných) v různých formách věnují. Nacházejí se na území 

Evropy, především je to Velká Británie, státy Skandinávie, Holandsko, Jižní a Severní 

Amerika, Indie a přibyly k nim i státy z Afriky a Asie. 

Největší podíl na popularizaci má samotný A. Boal. Neúnavně cestoval a stále 

cestuje po celém světě, aby během svých workshopů předával myšlenky divadla 

utlačovaných. Boal v roce 1989 založil Centre for the Theatre of the Opressed, které by 

se dalo považovat za centrum divadla utlačovaných. 
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V Boalových šlépějích kráčí úspěšně i jeho syn Julian Boal, který působí jako 

otcův spolupracovník. Julián, jak už jsem zmínil, u nás vedl dílnu divadla utlačovaných, 

jež se konala v Jičíně. Na této dílně nám promítl film popisující jednu z nejznámějších 

a největších skupin divadla utlačovaných působících v Indii. Jmenuje se Janasanskriti. 

Skupina má kolem 3000 členů. Od roku 1990 funguje v New Yorku tzv. Laboratoř 

divadla utlačovaných, kde se pořádají vzdělávací semináře a zkoumají techniky divadla 

utlačovaných. V roce 1978 vzniklo Centrum divadla utlačovaných v Paříži. Další 

známou skupinou je například keňská Amani People' theatre. 

4. Překlad 

Zde přikládám překlad z knihy Augusto Boala str. 241-276, který by měl detailněji 

osvětlit divadlo fórum. 

Rané formy divadla fórum 

V neviditelném divadle je divák transformován v protagonistu, spektatora, aniž by si to 

uvědomil. Stává se protagonistou reality kterou vidí, protože si již nevybavuje její 

fiktivní původ. 

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby diváci do dramatických ztvárnění vstupovali a 

jasně si uvědomovali důvod. Abychom je na jejich vstup trochu připravili a podpořili 

jejich aktivitu, je nutné projít s nimi „rozcvičkou" sestávající se z cvičení a her, např. 

vytváření soch v divadle soch je důležitým povzbuzením spektatorů. 

Předtím, než jsem přišel do Evropy jsem dělal divadlo fórum v mnoha zemí 

latinské Ameriky, vždy však v rámci workshopů, nikdy jako skutečné představení. V 

latinské Americe bylo publikum většinou velmi malé a homogenní, spektatory byli 

dělníci z továrny, obyvatelé určitého sousedství, sdružení lidí kolem kostela, univerzitní 

studenti atd. V Evropě jsem mimo těchto workshopů, připravoval také představení pro 

stovky lidí, kteří se navzájem neznali. A právě zde jsem začal vyvíjet nový typ divadla 
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fórum, které mělo velmi pozitivní výsledky. Další věcí je, že většina mých představení v 

latinské Americe bylo v realistickém stylu. V Evropě jsem se vydal i cestou 

symbolického přístupu, jako např. v Portugalsku při fóru o agrární reformě. 

Pravidla hry 
Divadlo fórum je druhem boje nebo hry, a jako každá hra nebo boj má svá pravidla. 

My je můžeme pozměnit, ale musejí stále existovat. Pravidla slouží к ujištění všech 

hráčů, že se podílejí na stejné akci (činu) a usnadní realizování vážných a plodných 

diskuzí. 

Dramaturgie 
1. Text musí přesně charakterizovat každou povahu, postava musí být jasně 

identifikovatelná, aby spektatoři snadněji rozpoznali její ideologii. 

2. Originální řešení navržená protagonistou (ve hře prezentována tak, aby 

vyprovokovala diváckou intervenci) musí obsahovat nejméně jednu politickou nebo 

sociální chybu, která bude analyzována během části nazývané fórum. Tyto chyby 

musejí být pečlivě vyjádřeny a důkladně nazkoušeny v jasně definovaných situacích. 

To se děje, protože divadlo fórum není propaganda divadlo. Není to staré didaktické 

divadlo. Je pedagogické (výchovné) ve smyslu, že my všichni se teď učíme navzájem, 

herci i publikum. Původní hra (model) musí ukazovat chybu, neúspěch tak, aby 

účastníky co nejvíce vybízela к hledání řešení а к objevování nové cesty konfrontace s 

útlakem. 

3. Hra může být vytvořena v jakémkoliv žánru (realismu, symbolismu, expresionismu 

atd.), kromě surrealismu nebo iracionalismu. Na stylu nezáleží, cílem je diskuze o 

konkrétních situací prostřednictvím divadla. 
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Inscenace 

1. Herec musí mít fyzické předpoklady ke hraní, ve kterém srozumitelně vyjádří 

charaktery postav, sociální pozici, jejich povolání atd. Je podstatné, aby diváci 

nacházeli v postavách logický vývoj a aby postavy jednaly. Jinak by diváci nemuseli 

přijít vůbec na jeviště a dělali by fórum bez divadla. Pronášeli by pouze osamocené věty 

(bez jednání), jako je tomu při rádio fórum . 

2. Každé představení musí nacházet nej vhodnější způsob vyjádření tématu, situace, věcí 

atd. Tento způsob by měl vycházet ze společného konsensu s veřejností, jehož je 

dosaženo v průběhu prezentace anebo předcházejícím výzkumem. 

3. Každá postava musí být prezentována vizuálně takovým způsobem, aby byla 

rozpoznatelná nezávisle na textu. Kostýmy by měly být jednoduché к oblékání a 

svlékání, aby nebyly příčinou zbytečných zmatků. 

Představení 

Představení je umělecká a intelektuální hra mezi hercem a spektatorem. 

1. Na začátek je představení realizováno jako obyčejná hra, je prezentován určitý obraz 

světa. 

2. Spektatoři jsou vyzváni, zda souhlasí s řešením problému, který na jevišti rozvinuli 

protagonisté. Pravděpodobně odpoví, že ne. Divákům je pak řečeno, že se hra bude 

opakovat po druhé, přesně tak, jak byla zahrána napoprvé. Herci přehrávají ty samé 

situace jako předtím a spektatoři se v tu chvíli snaží, aby je změnili. Přinášejí nová 

řešení, která jsou reálná a platná. Jinými slovy herci zastupují osobní vizi světa a jejich 

cílem je zachovat ji takovou, jaká je a zaručují, že události se ubírají přesně tím samým 

směrem, alespoň do té doby než se do hry vloží spektator a změní vizi světa jako něco, 

co by svět mohl být. Je nezbytné vytvářet přiměřené množství napětí mezi spektatory. 

Pokud se neprojeví dostatečný zájem o změnu světa, zůstane vše tak jak je. Pokud 

nikdo nepřijde se změnou, hra končí stejným koncem jako předtím. 

3.0becenstvo je informováno, že mohou během opakování hry, převzít hercovo místo 
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(za účelem lepšího řešení), kdykoliv mají pocit, že on nebo ona se dopouštějí nějaké 

chyby Jediné co diváci musejí udělat, je zakřičet „Stop". V tomto okamžiku se herci 

zastavují tam, kde se nacházejí, nesmějí jakkoliv změnit pozici. Bez dalšího zdržování 

sdělí spektator od jakého místa chce, aby scéna pokračovala, označí náležitou frázi 

(větu), moment nebo pohyb (podle toho, co je pro něho snadnější). Herec začne hrát 

scénu od začátku takto popsaného místa a spolu s ním hraje spektator, který situaci 

intervenoval. 

4. Herec, který byl střídán, neodchází ze hry. Ona nebo on zůstávají na stranách jeviště 

a snaží se, pokud je to zapotřebí, spektatora povzbuzovat. 

5. Od momentu, kdy spektator střídá protagonistu a začíná skládat nové řešení, se 

všichni herci transformují do agentů útlaku a pokud již jimi byli, zesilují alespoň jejich 

útlak, aby ukázali spektatorovi, jak těžké je změnit realitu. Hra patří spektatorům 

pokoušející se najít nové řešení a změnit svět hercům, kteří se snaží držet zpátky a 

přinutit je, aby akceptovali svět jaký je. Ale samozřejmě cílem divadla fórum není 

vyhrát, ale učit se a zkoušet. Spektatoři hrající svoje nápady trénují pro opravdový 

život (akci). Herci a diváci se stejnou měrou, pomocí hry, učí možným důsledkům 

jejich jednání. Učí se čím mohou utlačovatelé disponovat a zároveň a možné strategie a 

taktiky obrany. 

6. Pokud si spektator neví rady, tak on nebo ona opustí hru a herec přebírá znovu 

jeho/její místo a hra pokračuje к dobře známému konci. Další spektator se může 

přiblížit к jevišti, zakřičet „Stop" a navrhnout odkud chce, aby se začalo znova hrát a 

od tohoto bodu se opět pokračuje. Další nové řešení čeká na to, aby bylo vyzkoušeno. 

7. V určitém bodě se nakonec spektatorovi podaří zlomit útlak, který je mu vnucován 

hercem. Herci se musí podvolit, jeden po druhém nebo všichni najednou. Od této chvíle 

jsou spektatoři pozváni, aby vystřídali koho chtějí a ukázali nové formy útlaku, které si 

možná herci neuvědomují. Toto se pak stává hrou spektatorů/protagonistů proti 

spektatorům/utlačovatelům. Útlak je vystaven podrobnému přezkoumání spektatory, 

kteří diskutují skrze jejich jednání, způsoby, jak se s ní vypořádat. Všichni herci, kteří 

jsou mimo pódium pokračují v jejich práci jako kouči a podporovatelé, každý herec 

pomáhá svému spektatorovi. 
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8. Jeden z herců musí také procvičovat pomocnou funkci ve formě Jokera, vedoucího 

hry. Je na Jokerovi, aby vysvětlil pravidla hry, korigoval hráčské chyby a povzbuzoval 

obě skupiny, aby nepřestávaly hrát. Efekt fóra je celkově nej silnější, pokud má 

publikum úplně jasno v tom, že nezmění-li svět oni, nikdo ho pro ně nezmění. Všechno 

nevyhnutelně dopadne úplně stejně, což je ta poslední věc, kterou by chtěli dopustit. 

9. Poznání, které plyne z tohoto zkoumání, bude přirozeně hlubší, než které lze 

dosáhnout v konkrétním čase, konkrétní skupinou lidí. Joker není prezidentem 

shromáždění, není strážce pravdy. Prací Jokera je pouze snažit se zaručit těm, kteří vědí 

o něco více, že dostanou šanci svůj názor vysvětlit, a ti kteří mají trochu odvahy, mají 

odvahy ještě více a ukáží čeho jsou schopni. 

10. Když je fórum u konce, je nabídnuto, aby se vytvořil model jednání pro 

budoucnost, který jako první zahrají spektatoři. 

Fórum divadlo z praxe Augusto Boala 

Agrární reforma viděná z lavice veřejnosti 

V Portugalsku v dubnu roku 1974 vzali lidé agrární reformu do vlastních rukou. 

Nechtěli čekat na schválení zákonu, který by jim to dovoloval, ale jednoduše obsadili 

neobdělávanou půdu a začali ji obdělávat. Toho času vláda zvažovala zavést zákon, 

který by zpochybňoval jejich počínání (obsazování půdy). Podle zákona se veškerá půda 

navrací jejich původním vlastníkům i těm, kteří na ní nehospodaří. 

První jednání 

Scéna se odehrává v zahradě na dvou lavičkách. Muž, majitel půdy, je natažený přes 

dvě lavičky a užívá si pohody a odpočinku. Náhle vstoupí sedm mužů a žen, kteří 

zpívají „Granolu Vida Morena" od Joseho Alfonsa ) píseň z Velké ceny Eurovize (The 

Eurovision Song Contest), která byla používaná jako signál к začátku vojenských akcí, 
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které vypudily padesát let trvající diktátorský režim Salazara-Caetana. Sedm mužů a žen 

vystěhují vlastníka půdy z jedné ze dvou laviček, na kterých je roztažený. Navzdory 

jeho odstranění se přesto na lavičce tlačí, protože jejich mnoho. 

Druhé jednání 

Začínají pracovat, pantomimou předvádějí obdělávání půdy, zatímco ostatní stále 

zpívají známé písně. Diskutují jejich potřebu více zatlačit na otázku veřejných laviček a 

ohrazují se proti neproduktivnosti vlastníka půdy, který má lavičku celou pro sebe. 

Názory se různí. Někteří ho chtějí vyhnat, jiní myslí, že už získali hodně území a že už 

to stačí. 

Třetí jednání 

Policista, který jde právě kolem, přikazuje, aby opustili 20 cm společné lavičky (právo 

návratu). Začíná se diskutovat. Někteří jsou pro, aby se vzdali 20 centimetrů, další 

nesouhlasí, protože pokud by ustoupili, znamenalo by to významné vítězství reakčních 

sil (policie, politici), které by postupem času chtěli více a více půdy. Nakonec ustupují a 

vzdávají sejí. 

Čtvrté jednání 

Majitel půdy, který je chráněn policistou, si sedá na uvolněné místo na konci lavičky. 

Oněch dalších sedm se mačká na zbývající části lavičky. Vlastník půdy otvírá velký 

deštník, jimž zakrývá ostatním sluneční svit. Všech sedm lidí protestuje. Policista 

namítá, že vlastník má na to právo. Byla mu sice byla odebrána půda, ale ne vzduch. 

Těchto sedm osob je nyní názorově rozděleno. Jedni chtějí bojovat, druzí jsou šťastní s 

tím málem, kterého bylo dosaženo, a chtějí mír za každou cenu. 

Páté jednání 

Policista trvá na potřebě postavit zeď, která by rozdělovala společnou lavičku na dvě 

části. Tato zeď bude postavena na území, které nepatří nikomu. Evidentně je snahou, že 

bude postavena na straně lavičky obsazené těmi sedmi a ne na straně vlastníka. Více 
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diskuzí, více rozporů, více ústupků. Jeden ze sedmi opouští bitvu, druhý ho následuje 

pak třetí a čtvrtý. 

Šesté jednání 

Policista oznamuje, že záběr půdy je už bezúčelný vzhledem k tomu, že většina z 

obsazovatelů opustila území. Nakonec jsou vlastníkem vyhozeni poslední tři. Vlastník 

půdy obnovuje svá práva na obě veřejné lavičky. 

Fórum 

Představení bylo hráno v Portu ve Vile Nova de Gala. Během prvního představení bylo 

na náměstí více než tisíc lidí. Nejprve byl představen model hry (struktura) a poté se 

začalo s fórem. Během druhého přehrávání značné množství spektatorů odehraje svojí 

vizi obrany proti farmářovu zpětnému útoku. Ale nej lepším momentem bylo, když 

začala jedna žena v publiku protestovat. Na jevišti byly pouze mužští spektatoři, kteří 

se dohadovali (v roli) o nej lepší taktice. Nakonec se jim to podařilo a fórum bylo 

užitečné. Nad touto situací se právě žena z publika pozastavila. 

„No, vidíte. To jim jde velice dobře." Na jevišti jsou pouze muži z publika, kteří se 

nezdají být ani v nejmenším utlačováni herci, kteří byli ještě před chvílí jejich 

smrtelných nepřítelem. Zatímco zde v publiku jsme my ženy, které jsou stále 

utlačované, protože tu jen sedíme, jsme neaktivní a koukáme, jak muži hraj ou." Jeden 

z mužských spektatorů tedy pozval několik žen, aby daly průchod svým pocitům v 

různých charakterech. Ty souhlasily a dovolily pouze jednomu muži, aby zůstal na 

jevišti. Muž, který zůstal na jevišti byl policista. Žena k tomu dodala: „Jelikož je 

policista agresorem číslo jedna, musí být hrán mužem." 

Atomová elektrárna 

Ve Švédsku roce 1971 ve Švédsku byl celospolečenským problémem spor kvůli 

výstavbě jaderné elektrárny. Někteří dokonce říkají, že to byl hlavní důvod zavraždění 

ministerského předsedy Olofa Palmeho, který plánoval její výstavbu. Opozice byla 
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tenkrát silně proti, ale potom ji nakonec stejně postavili... 

První jednání 

Eva je v kanceláři. Scéna ukazuje přátele, šéfa, každodenní problémy, proces hledání 

nových projektů (na kterých by se mohlo pracovat), denní dřina těžkého života. 

Druhé jednání 

Eva je doma. Její manžel je nezaměstnaný a jejich dcery jsou marnotratné, neustále 

potřebují peníze. Přítel jedné z nich se zastavil u nich doma, aby si spolu vyrazili ven. 

Jdou rovnou demonstrovat proti stavbě jaderné elektrárny. 

Třetí jednání 

Zpátky v kanceláři. Šéf přichází a přináší radostnou zprávu. Firmě byl přislíben nový 

projekt. Každý slaví tuto radostnou událost. Pije se šampaňské. Radost je bezmezná. 

Dokud šéf neoznámí, čeho se projekt týká. Projekt se zabývá rozvojem chladícího 

systému pro atomovou elektrárnu. Eva je rozpolcená. Ona potřebuje práci, chce 

podporovat své spolupracovníky, ale tato situace pro ni přináší morální problém. Dává 

svým kolegům všechny možné důvody, proč nemůže práci přijmout a kolegové se ji 

naopak snaží přesvědčit, proč by měla práci přijmout. Nakonec Eva jejich důvody 

přijímá a akceptuje práci. 

Fórum 

V tomto kusu bylo jasné, že protagonista bude muset spáchat chybu a nebýt hrdinou. 

Publikum téměř plakalo, když Eva svolila s prací. To mělo za následek velkého 

zintenzivnění boje - hry herců/utlačovatelů proti spektatorům/utlačovaným, když se 

hledaly pro Evu důvody říci ne. Pokaždé se spektator vzdal a viděl, že je bita, hra rychle 

nabrala směr к místu, kde Eva řekla ano. Vášně v publiku se opět zdvihly, dokud někdo 

nezakřičel „Stop!", pak scéna zastavila a nový spektator zkoušel nové řešení, jež 

začínalo od prvního jednání, pak od druhého a dokonce i od třetího. Všechno bylo 

analyzováno: mužova nezaměstnanost, dceřina mánie v nakupování, Evina 
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nerozhodnost. Někdy byla analýza čistě psychologická, pak přišel jiný herec a pokusil 

se ukázat politickou stranu problému. Měli bychom být pro nebo proti jaderným 

elektrárnám? Může čelit jedinec vědeckému pokroku? Může být slovo„pokrok" 

přiřknuto vědě, když nás vede к objevení nukleárních zbraní? Dvakrát jsem se účastnil 

fóra, jež bylo tomuto podobné. Poprvé to bylo ve Spojených státech amerických, kde 

byl obdobný kus napsán o obyvatelích města, kteří vyráběli napalm pro válku ve 

Vietnamu. Na konci tohoto amerického příkladu obyvatelé akceptovali továrnu s tím, že 

by to mělo destruktivní ekonomické následky, kdyby továrnu zavřeli. Pro koho 

destruktivní? 

Podruhé to bylo v Lisabonu, znova ten samý model. V modelu jde o rafinérie, 

jenž je příčinou velkého nárůstu rakoviny plic, aleje důležitá pro ekonomiku. Znova ten 

samý případ, účastníci rezignují, radši budou žít ve znečištění než bez práce. V této 

ukázce je funkce divadla fórum docela zřetelná, je to druhá strana mince Ibsenovy hry 

Nepřítel lidu, kde hlavní postava Stockman, čelí identické situaci a vybere si hrdinský 

postoj. 

Kdo přesně zaujímá hrdinský postoj? Postava? Fikce? Chci, aby spektator 

zastával hrdinský postoj a hrdinskou postavu (charakter). Tvrdím, že-jeli je Stockman 

hrdinou a preferuje zůstat sám, nekompromituje svoje morální principy, které nabízí 

jako příklady. Ale tohle je katarze- Stockman zaujímá hrdinský postoj a vyžaduje, abych 

sympatizoval s jeho hrdinským postojem. Odčerpává mojí touhu chovat se sám jako 

hrdina. Ve fórum divadle je zpáteční mechanismem práce. 

Šéfem v práci, otrok ve vlastním domě 

V Paříži, během stávky zaměstnanců v účtárně banky, jsme vytvořili divadlo fórum, 

které bylo o ženě, která byla šéfem stávkujících odborů, ale která byla otrokem ve 

vlastním domě. 

První jednání 

Hodně práce. Spěch zákazníků. Jakmile banky zavřou, odbory se snaží zorganizovat, 
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vyřídit telefonáty tady, domluvit různé schůzky, zorganizovat setkání a protestní akce. 

Každý následuje rady šéfa odborů. 

Druhé jednání 

Z venku vstupuje manžel šéfové odborářů a chce ji odvést. Ona nějakou chvíli odolává, 

ale nakonec se vzdává, opouští své kolegy a jde domů se svým manželem. 

n p V , f • 1 r r 

Tretí jednaní 

U ní doma. Stará se o svého manžela, jenž je připravený na po pracovní zábavu a tudíž 

se nemůže zaobírat, něčím tak nudným, jako jsou domácí povinnosti. Žena koupe dítě, 

které si hraje a potřebuje neustálý dozor. Scéna končí sdělením, že žena je zcela 

otrokem rodiny. 

Fórum 

Mnoho žen, účastníků fóra, odstranilo protagonistu a snažily se zlomit útlak. V tom 

samém čase je ženina kolegyně z banky také změněna do utlačovatele a zakázala ji 

následovat muže. Dokonce po ní chtěla, aby ještě pokračovala v práci, navzdory jejímu 

muži, navzdory jejím kolegyním, navzdory tomu, že se vrátil do kanceláře manažer a 

virtuálně ji z práce propustil. Tohle pokračovalo až do doby, kdy žena spektatorka 

navrhla nej lepší formu obrany- nenechala manžela vstoupit! Načež herec manžel, 

odstoupil a byl nahrazen jiným spektatorem, jenž použil jinou metodu útlaku: telefon, 

emocionální vydírání, lži atd. Během scény v domě se stane překvapivá věc. 

Spektatorka odborářka je zabrána natolik do své práce, že nevěnuje pozornost ani 

svému dítěti ani manželovi. Malá dcera ve vaně začala náhle brečet, předtím křičela: „ 

Mami, mami", a pak začalo začalo: „Tati, tati" a byl to nakonec manžel, který musel 

obstarat dítě a udělat domácí práci. 
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FORUM DIVADLO: POCHYBY A JISTOTY 

Zakomponování nového způsobu zkoušení a myšlení do modelu divadla fórum 

Divadlo fórum je stále ve svých začátcích a ještě bude potřebovat mnoho 

výzkumů a experimentů předtím, než dosáhne úplné vyzrálosti. V současné době jsme 

stále ve objevném stádiu, kdy hledáme a otevíráme nové způsoby jak к práci v rámci 

divadla fórum přistupovat. 

Výše zmíněné se týká zejména „představení" fórum divadla. V latinské Americe 

jsem nikdy nebyl svědkem představení, které by bylo otevřeno celé veřejnosti. Naopak 

mé zkušennosti z pořádání divadla fórum v Evropě stojí na faktu, že veškerá představení 

jsou pořádána klíčovou skupinou lidí stejného sociálního statutu, jejichž společným 

zájmem je řešení poměrně přímých problémů. To co jsem zažil v latinské Americe mne 

vedlo к rozhodnutí vymyslet ideální model pro místní situaci, tedy alespoň ideální 

model pro experimenty, kterých jsem se sám účastnil. Vývoj divadla fórum do mnoha 

směrů v Evropě nevyhnutelně vyžaduje znovu zvážení všech jeho forem, struktur, 

technik, metod a procesů. Vše je znovu otevřeno otázkám. 

Jedinou výjimku tvoří základní principy divadla utlačovaných, protože jsou to 

ony, které divadlo fórum definují - snaží se o transformaci spektatorů v protagonisty 

divadelního děje, a o změnu společnosti skrze tuto transformaci. 

Kolik pochyb a jistot vzejde z této čerstvé diskuze nad novými pokusy 

nejrůznějších forem a způsobů hraní divadla fórum? Rád bych tímto nastínil některé z 

nej důležitějších témat, které sami můžeme velice efektivně aplikovat. 
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Dvacet základních témat 

l .Útlak nebo agrese 

Pojďme se zamyslet nad následující situací. Muž je uzavřený v plynové komoře, zbývá 

mu několik minut života. Kat vyndává kapsli s kyanidem a podávají ji vězni. V další 

scéně jsou vojáci, kteří míří na spoutaného zajatce, jenž během minuty zahyne pod 

deštěm nábojů. 

Můžeme z takových situací vytvořit divadlo fórum? Mohou spektatoři 

zakřičet: „Stop!", vystřídat postavu a pokusit se najít řešení? Myslím, že ne. Považuji 

tyto situace za extrémní případy. Skupiny často připravují divadlo fórum, kde možnost 

řešení je velice limitována anebo dokonce vůbec neexistuje. Spektatoři jsou 

konfrontováni s modelem, ve kterém nemohou dělat vůbec nic. Tato osudovost a 

neproveditelnost není cílem divadla fórum. Cílem je hledání cestiček, které vedou к 

naprostému osvobození jedince (skupiny), a ne zatlačení lidí do rezignace. 

Pro příklad uvádím fórum, kde byla znásilněna dívka partou ozbrojených mužů. 

Stalo se to o půlnoci, když čekala na opuštěném nástupišti metra. Je zde zřejmé, že 

dívka, kromě fyzické sebeobrany, nemohla dělat vůbec nic. Celá intervence spektatorů 

spočívala v tom, že poukazovali na nedostatečnost modelu, ve kterém opravdovou šancí 

byla nevyhnutelná katastrofa. Pamatuji si na další model, ve kterém byla žena zbita 

svým manželem, bez jediného svědka, nebo případ muže, kterého zatkli na ulici tři 

ozbrojení policisté. Ve všech těchto situacích se nedá dělat téměř nic, co by přineslo 

příběhu jiný konec. Dívka může utíkat a volat o pomoc dozorčího metra. Žena může 

křičet. Muž může volat o pomoc. Zmíněné příběhy jsou o fyzické agresi a tudíž řešení 

nalezneme pouze ve sféře fyzické, která říká, že pokud by tito lidé uměli karate (nebo 

jiné bojové umění), mohli by útlak zlomit. Příklady nejsou vhodné pro divadlo fórum, 

protože neukazují útlak, proti kterému se dá bojovat, ale agresi, jež je nevyhnutelná. 

Ujasněme si pojetí terminu „ agrese". Termín agrese označuje poslední 

stádium útlaku. Útlak není výlučně fyzický fenomén, který má být řešen fyzicky. Útlak 

je velmi často vnitřní záležitostí, utlačovaný má stále šanci se osvobodit. Oběti agrese, 
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pokud jsou fyzicky silné, mohou útok (agresi) opětovat, ale tím se nabízí pouze jedna 

možnost, nic víc. Pokud model prezentuje agresi (útok), jedinou možností jak 

odpovědět, je rezignace, protože všechny další možnosti závisejí výlučně na fyzické 

síle. To, co je na této věci škodlivé, je naprostá demobilizace spektatorů. Model 

postavený na agresi svazuje ruce všem spektatorům, kteří se pokoušejí hledat řešení. 

Zjistíme-li, že jsme se dostali do bodu, který nenabízí řešení, je lepší model přerušit a 

přehrát si příběh znovu od začátku až do míst, ve kterých máme možnost ho ovlivnit. 

To znamená začít tam, kde ještě nepropukl útok. Pro příklad se zase vraťme к dívce z 

metra. Co asi tak dělala, než zjistila, že je sama na nástupišti? Proč šla sama? Proč 

nenosí v kabelce pepřový sprej? Proč netrvala na tom, aby ji doprovázel kamarád? Proč 

nečekala na nástupišti u budky, kde hlídá dozorce (pokud tam je). Proč nezůstala přes 

noc raději u kamarádky? Obdobné je to se ženou, kterou zbil manžel. Proč ho neopustila 

dřív? Proč s ním zůstala sama přes noc? Proč nezavolala někoho o pomoc? To samé 

bychom mohli říci o zatčeném muži. Souhrnně vyjádřeno, jestliže je vše bezvýchodné, 

jestliže je situace zablokována, tak jediné, co zbývá publikuje stát se svědky tragédie. 

Polský režisér Grotowski řekl, že publikum by mělo být svědky události, a 

popisoval situaci, která na něj udělala velký dojem. Byl to film o buddhistickém 

mnichovi ve Vietnamu, který se obětuje ohni. Praskání ohně přehlušilo jeho lapání po 

dechu. Velice silný obraz, který je skvěle propůjčený divadlu, kdy se spektator stává 

svědkem. Ale divadlo utlačovaných je daleko od toho být svědkem. Spektator musí 

vyvinout maximální úsilí stát se protagonistou dramatického jednání. Proto je obraz 

mnicha směřujícího к smrti, jako obraz muže, kterého není možné zachránit, pro 

spektatora nepoužitelný a scéna sama o sobě nevede ke nacvičení reálného jednání, 

které je cílem všech forem divadla utlačovaných. 

К vytvoření dobrého divadla fórum, jež by obsahovalo scénu s mnichem, 

bychom se museli vrátit krátit к momentu, když se polije petrolejem, drží v ruce 

krabičku zápalek a sirka ještě nebyla zapálena. A právě v tomto klíčovém okamžiku, 

kdy věci ještě nebyly uvedeny do pohybu, může být vytvořeno skvělé divadlo fórum. 

Také si vzpomínám na knížku, ve které židovský doktor vzpomíná na krutosti 

nacismu a pokračující omezení, která na něj byla jako na žida uvalena. První z nich byla 

46 



povinnost nošení Davidovy hvězdy Někteří řekli, proč ne, když jsme na ni hrdí? Pak 

přišel zákaz vykonávat určité profese, jako byl například doktor a právník. Proč ne, řekli 

si, když můžeme dělat jiná povolání. Uklidníme tak naše nepřátele? Následuje příkaz žít 

pohromadě v ghettech. V ghettech? Proč ne? A nakonec deportace do koncentračních 

táborů a smrt. Ani v jedné části knihy doktor nacisty z popravování příslušníků jeho 

rasy neomlouvá, a přesto si jako žid klade otázku: V plynové komoře jsme už věci 

nemohli změnit, ale mohli jsme něco změnit předtím? Toto je proveditelné pomocí 

divadla fórum. Nebylo možné dělat něco předtím, než věci zašly takhle daleko? Kdo 

mohl něco udělat? Proč to nikdo neudělal? Samozřejmě se mnoho židů aktivně bránilo, 

když si uvědomili, v jakém nebezpečí se nalézají. Jednalo se o emigraci a také o 

ozbrojenou obranu - tento fakt je často historií pomíjen. Mým závěrem je, že divadlo 

fórum je možné tam, kde existuje alternativa, v opačném případě se stává divadlem 

osudovým . 

2. Styl modelu 

V okamžiku, kdy je vybudován centrální problém, má model obecně tendenci klonit se 

к selektivnímu realismu. Nechtěl bych tvrdit, že se tímto směrem vydávají všechna fóra, 

ale minimálně většina z těch, která jsem viděl. Samozřejmě to není povinné. 

Nej důležitější ze všeho je, aby divadlo fórum bylo dobrým divadlem, tedy že 

model sám o sobě nabízí určitý stupeň estetického potěšení. Předtím, než začne samotné 

fórum, vlastní představení musí být zajímavé a dobře postavené. 

Moje osobní preference je, aby byl model vytvořen pomocí různých procesů 

divadla představ, zvláště pomocí technik, jejichž vyústěním je konstrukce "rituálního" 

konkretizování daného tématu. Je možné, že onu rituální konkretizaci je možno ztvárnit 

bohatě a stimulačně, např. rituál oslavy narozenin. Zde je možné použít divadelní prvky, 

které nám dokáží velmi dobře představit vztahy mezi jednotlivými postavami. 

Naopak jiné rituály divadelní a stimulační prvky naprosto postrádají. Nebezpečí 

špatného provedení představení pak spočívá v tom, že obecenstvo problémy spíše ústně 

diskutuje, než aby se snažilo je ztvárnit divadelně. V takových případech je podle mne 

lepší nesnažit se rituály zobrazovat v jejich doslovné podobě, ale pomoci si divadlem 
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představ a najít ty představy, které, i když jsou symbolické či surreálné, dokáží 

konkretizovat daný předmět divadelní formou a zároveň ji obohatit. 

Jako příklad nám poslouží show, kterou zinscenovali učitelé francouzského 

jazyka při příležitosti jejich každoročního kongresu ( Štrasburk 1979) a režíroval ji 

Richard Manod a Jean-Pier Ryngaert. Jednalo se o scénu popisující inspekci práce 

učitelů - zkoušku. Bohužel, jedná se o „rituál", který se divadelně dokáže ztvárnit špatně 

- dva lidé sedí vedle sebe u stolu. Jas si učitelé poradili? Textově zůstali věrni danému 

tématu, avšak změnili scénickou podobu, zkoušku zasadili do prostředí zpovědi v 

kostele. Učitel klečel před svým zpovědníkem. Hlavním důvodem nebylo pouze dodat 

aktu divadelní přitažlivost, ale především vyzdvihnout jeho „zpovědní" aspekt -

podobnost vztahu mezi učitelem a inspektorem a věřícím a zpovědníkem. Jedná se o 

tzv. extrapolovaný rituál. 

Ve stejném představení se objevil i další rituál - známkování. Byl opět 

reprezentován v symbolickém provedení, jednalo se o pyramidu, na jejímž vrcholu stál 

ředitel, pod ním učitel matematiky (jehož pozice byly vyšší než ostatních učitelů) a 

úplně vespod ( v našem případě pod stolem) se nacházeli ostatní kantoři, kteří sborově 

opakovali známky, které jim byly přiděleny seshora. Tuto formu nazýváme tzv. 

metaforický rituál. 

Z mého pohledu není styl modelu zas tak důležitý - vždy by se měl používat ten 

nejvhodnější. Máme na výběr ze tří forem rituálů: 1) realistický, 2) extrapolovaný, 3) 

metaforický. 

Na jiném představení skupina učitelů nabídla scénu, která zprvu nabízela pouze 

limitovaný divadelní potenciál. Mladá zdravotní sestra se dohaduje se svými čtyřmi 

kolegyněmi a snaží se v nich najít podporu při prosazování jejich práv u vedení. Jedna 

po druhé odmítnou, každá z jiného důvodu. První si chce udržet svou pověst a nechce 

být zatahována do žádných hádek, pro druhou je její práce téměř náboženstvím, třetí 

má strach, že když se bude dožadovat svých práv, ztratí práci, čtvrtá se ohání odbory. 

Při ztvárnění této scény herci přistoupili к symbolické reprezentaci. První 

herečka si hlavu zakryla sáčkem a odešla do nej tmavšího rohu pódia, druhá se převlékla 

za zdravotní sestru, třetí horlivě drhla podlahu a čtvrtá si ucpala uši, aby nic neslyšela. V 
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následující scéně pak byla vedoucí pracovnice usazená v židli stojící na velkém stole a 

navíc ji před mladou zdravotní sestrou, která na kolenou prezentovala své požadavky, 

„chránily" dvě sekretářky. Vzniklý obraz obsahoval důležité , které bylo v následujícím 

fóru dobře a snadno pochopeno. 

3.Mají být problémy naléhavé nebo ne? Měly by být jednoduché nebo 

složitější? 

Jednoho dne mi jedna z mých žákyň navrhla, abychom udělali divadlo fórum na její 

osobní problémy. Byla už unavená tématy na konkrétní a naléhavá témata, jako jsou 

mzdy, stávky, utlačované ženy, zaměstnání, rychlost výroby, atd. Nabídla mi vlastní 

problém. Byla mladá a žila sama v obrovském bytě. Její rodiče byli rozvedení, oba měli 

nového partnera a žili ve vlastním bytě. Tato mladá dívka chtěla znovu vytvořit rodinu, 

proto si pozvala přátele, aby spolu začali bydlet. Přišel pár, plus další kamarád a 

kamarádka. Ale její společníci nenaplnili požadovanou funkci otce a matky. Když je 

chtěla mít u sebe, byli venku, když chtěla být sama, byli doma. 

Nakonec se chtěla vdát, aby založila vlastní rodinný domov a vážně uvažovala o 

monogamii. Zároveň byla přitahována svou současnou polygamní situací. Přála si dvě 

vzájemně si odporující věci a chtěla je obě najednou. 

My jsme toto divadlo fórum nedělali: jako ve svém životě něco chtěla, a zároveň v tom 

ve stejném okamžiku usilovně nechtěla. 

O nějaký čas později, jsem toto téma navrhl jedné skupině. Měl bych říci, že 

jsem se hodně naučil o dnešních mladých Pařížanech. Ale měl bych také říci, že 

nedostatek přesnosti v modelu, vedl к nedostatkům přesnosti ve fórum V modelu nebyly 

dostatečně osvětleny problémy a útlaky a fórum se moc daleko nedostalo, ačkoliv po 

divadelní stránce bylo velice živé. 

Tohle je svobodná země. Když má člověk problém, který je jasný, konkrétní a 

naléhavý, logicky by měla debata vést к řešením, která jsou jasná, konkrétní a 

naléhavá. Zmatená témata vedou k popletenosti. To je můj názor. Je možné, že na 

druhou stranu, nedostatek přesnosti bude pouze zdánlivý a fórum poslouží к analýze 
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situace bez syntetizování možných řešení. 

4. Musíme dospět к řešení nebo ne? 

Jsem přesvědčen, že důležitější je dosažení dobré debaty než dobrého řešení. Věc, která 

podle mého názoru zve spektatory do hry, je diskuze a ne řešení, která může a nemusí 

být nalezeno. I když se dosáhne řešení, tak je to možná užitečné jen pro osobu, která ho 

navrhla, ale nemusí to být nezbytně užitečné nebo použitelné pro ostatní účastníky fóra. 

Rozhodně se člověk téměř vždy naučí něco důležitého během debaty v rámci fóra. 

Například si vzpomínám na fórum, které bylo o pravomocech lékařské profese. 

Zraněná osoba, oběť dopravní nehody, byla odvezena do nemocnice, kde prošla sérií 

koleček a různými překážkami, než se dozvěděla, co přesněji vlastně bylo. Od pokoje к 

pokoji, od operačního stolu к dalšímu operačnímu stolu. Stala se předmětem 

nejrůznějšího zkoumání a analýz všeho druhu, byla přinucena polykat nejrůznější 

pilulky a byly jí podávány injekce s nejrůznějšími medikamenty, aniž by jí kdokoliv 

řekl, proč toto všechno podstupuje. 

Spektatoři na jevišti zkoušeli různé argumentace, aby získali informace a donutili 

herce vše vysvětlit. Všechno bylo marné, když se najednou objevila jedna žena a 

požádala o revers, který ji opravňoval opustit nemocnici. Informovala nás, že ve Francii 

existuje právo, které dovoluje pacientům, jakkoliv to není s jejich zdravím v pořádku, 

opustit nemocnici. Toto se stalo důležitou zprávou, kterou jsme my, ani publikum 

nevěděli a do budoucna je dobré jí pamatovat. I přesto, že jsme byli s tímto faktem 

seznámeni, všichni jsme se aktivně podíleli na hledání řešení, argumentů, kroků, v 

případě, že by tato situace někdy nastala. 

Debata, konflikt nápadů, protichůdnost, argument a protiargument - to všechno 

stimuluje, burcuje, obohacuje, připravuje spektatory pro jednání v reálném životě. 

Pokud model není naléhavý, to znamená, že jej není nutné aplikovat ihned po skončení 

představení, hledání řešení není prioritou. 

Občas může mít fórum funkci „předpremiéry" řešení, které bude automaticky 

zkoušeno po skončení představení. Jako příklad si vezměte fórum, jehož účelem bylo 
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zformovat skupinu obyvatel daného území, která by jako delegace šla podat stížnost na 

městský úřad, nebo se dožadovala práva. V tomto případě není proces jednoduše 

otázkou poskytování stimulu autonomní aktivity, ale spíše vytváření konkrétního 

detailního plánu kampaně, strategie a taktiky к hrozící situaci. Kdo bude řečníkem? Jaké 

argumenty budeme používat? Co očekáváme od druhé strany? V tomto případě je tudíž 

absolutně nezbytné nepřijmout pouze obecně použitelná řešení, ale udělat konkrétní 

plány pro jednání, kterých budeme účastni. 

5.Musí být model jednání názorné nebo ne? 

Myslím si, že předešlý model je naprosto nezbytný к popsání modelu budoucího 

jednání, jelikož toto jednání bude reálně zakoušeno v blízké budoucnosti. Tento druh 

znázornění, může fungovat jako generální zkouška vlastního jednání. 

Jsem také přesvědčen, že představení divadla fórum, jako znázornění, může 

zestručnit výsledky, již řečeného fóra. Z debaty si publikum nebude vše pamatovat. 

Znázornění může pomoci ke shrnutí. Nicméně, měli bychom se uchýlit к určité 

prevenci. Pokud je model budoucí situace vhodný, pro situace stávající, jeho znázornění 

poslouží jako čerstvý a konečný stimul pro skutečné 

dění. V opačném případě riskujeme prezentování „evangelického modelu,, protože 

doporučujeme chování, které je nemožné zrealizovat ve skutečné situaci. Prevence 

předchází nebezpečí. 

6. Model nebo anti-model? Chyba nebo pochybnost? 

V jednu chvíli jsem si myslel, že model již obsahuje cestu návodu. Poté, co jsem 

nějakou dobu používal termín anti-model, jsem se vrátil zpět к modelu, protože věřím, 

že model se musí pouze diskutovat, a ne následovat. 

Je zde další slovo, které může v určitých případech manipulovat nebo ovlivňovat 

obecenstvo, když požadovaný výsledek, má být přesně opačný a to slovo omyl (error). 

Pokud informujeme naše spektatory, že protagonista našeho anti-modelu způsobil 

chybu, naznačujeme tím, že si myslíme, že protagonista zvolil špatný přístup. 

Nicméně, to leží na spektatorech, aby toto vyslovili. Z toho vyplývá, že správným 

51 



vysvětlením, je říci, že v modelu nebo anti-modelu máme pochybnosti o tom, jak se 

utlačovaný protagonista choval. 

7. Vedení Jokera 

V roce 1979, běhen dvoutýdenního setkání divadla utlačovaných, jsme měli šanci 

sledovat nejméně deset Jokerů v akci. Každý byl osobitý a každý se choval před 

publikem odlišně. Nicméně z našeho pozorování můžeme vyvodit pravidla, která jsou 

proJokery téměř závazná. 

1. Joker se musí vyhnout jakémukoliv jednání, v rámci něhož by ovlivňoval a 

manipuloval publikum. Nesmí vytvářet závěry, které nejsou zcela evidentní. Naopak 

Jokeři musejí být vždy otevření všem možným závěrům debaty, stavit se do role tázací 

spíše než potvrzujícího (aby publikum bylo nuceno říci „ano nebo ne, řekli jsme tohle 

ne, tamto") Není žádoucí, aby bylo publikum konfrontováno s Jokerovou osobní 

interpretací událostí. 

2. Osobně Joker nerozhoduje o ničem. Joker vysvětluje pravidla hry, ale s absolutní 

ochotou přijímá fakt, že publikum je může měnit, když se domnívá, že je to pro 

porozumění navrhovaného předmětu nezbytné. 

3. Joker musí ustavičně zahrnovat publikum pochybnostmi. Bude toto specifické řešení 

fungovat? Je to dobře nebo špatně? Často spektatoři zastaví hru, aniž by nechali 

dokončit předchozí intervenci. Joker pak musí taktně přesvědčovat nově příchozího 

spektatora, aby byl trpělivý, zatímco se snaží vytušit, co opravdu publikum chce. 

Možná, že už dobře porozuměli předchozí interpretaci a chtějí pokračovat dál. Další 

citlivou záležitostí, kterou Joker musí být schopen dát zpětnou vazbu publiku, zda 

spektator/protagonista vyhrál. V případě spektatorova vítězství (a pouze tehdy), může 

místo utlačovatele zaujmout kdokoliv. Opakuji, rozhodnutí zůstává na publiku. 

4. Joker musí dávat pozor na všechna „kouzelná,, řešení. Má právo přerušit 
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spektatorovo jednání, pokud si myslí, že jde o jednání, které bude kouzelné. 

Představované řešení nemusí být vždy kouzelné, proto by se měl poradit s publikem, co 

si myslí. 

Další vzpomínka. Dělali jsme divadlo fórum pro právnickou unii. V určitou chvíli 

spekator (soudce) vystoupil na pódium se záměrem rozpustit soud a zničit složky 

obžalovaných, kteří byli chyceni při činu. Já jako Joker jsem přerušil jednání s 

výkřikem: „Stop. Toto je kouzlo!" Ale obecenstvo, které bylo složeno výhradně ze 

soudců a advokátů, bylo okamžitě proti. Ne, tohle nebylo kouzlo. Oni tomu věřili, pro 

ně to bylo jediné řešení. Navíc, tohle byla přesně situace, kterou řešili před dvěma nebo 

třemi týdny za podobných okolností během soudu v Paříži. Pro mě to bylo kouzlo, 

zatímco pro ně (všichni v tom byli osobně angažovaní) to bylo pravdivé. Okamžitě jsem 

udělal krok zpátky a nechal scénu pokračovat svou cestou dál. 

Občas jsou navržené scény na opačném konci spektra„kouzelného" - jsou 

neadekvátní. V těchto případech se Joker musí snažit tlačit spektatory do hledání 

účinnějšího řešení. Kouzelné řešení je podvod, ale nevhodné řešení je demobilizující. 

Nicméně, měli bychom si pamatovat, že pokud obecenstvo zakřičí, že to a to řešení není 

kouzelné, ale možné, je tento křik začátkem procesu sebe motivování ze strany 

spektatorů a je stimulem pro skutečnou akci. 

5. Postoj Jokera je extrémně důležitý. Někteří Jokeři se rádi mísí s publikem, sedí 

společně se spektatory což může být kompletně odzbrojující. Ostatní svým chováním 

ukáží vlastní pochyby, nerozhodnost nebo plachost. Všechno, co se stane na pódiu, 

myslím tím, všechny obrazy, je důležité. Pokud je Joker na pódiu unavený nebo 

zmatený , přenese tento obraz únavy a dezorientace i na publikum. Přesto buďme 

opatrní - dynamičnost neznamená snažit se ovlivnit výsledek. 

6. Nakonec, jak už jsem jednou řekl, Joker musí být sokraticky-dialektický. Ona nebo 

on musí pomáhat spektatorům shromažďovat jejich myšlenky, aby byli připraveni v 
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jejich jednáních. Joker je porodní bába. Joker asistuje u narození všech nápadů a 

jednání, a snaží se vyhnout jakékoliv manipulaci všech zúčastněných. 

8. Divadelnost nebo reflexe? 

Nejen Joker představení řídí, ale samo přestavení má své vlastní vnitřní vedení. 

Mělo by se fórum klonit více к divadelnímu znázornění? Měli bychom se snažit odehrát 

dobré divadlo i po představení modelu, anebo bychom naopak měli podporovat reflexi, 

argumentaci, děj? 

Myslím, že vše záleží na cíli show a podmínkách, ve kterých se odehrává, na 

počtu herců a ostatních náležitostí jako místo, předmět a povaha problému. 

Divadlo má většinou nevyhnutelnou tendenci směřovat k divadelnosti. Znám 

skupinu, která při hře používá prvků jako gong při zápasu v boxu, kterým oznamuje 

spektatorovo vstoupení či vystoupení z představení. Jiná skupina zase užívá časový 

limit pro intervence, což všechny nutí к rychlejšímu přemýšlení. Domnívám se, že 

přítomnost velkého publika - v Portu a Stockholmu jsem vedl fóra o 1 000 lidech, v 

SanťArcangelo di Romagna dokonce o 3 000 lidech - činí z divadelnosti 

nevyhnutelnou část. 

Při práci s menším publikem, které je navíc motivované, získává navrch reflexe 

a hledání řešení je produktivnější, zvláště pokud je fórum následováno reálnou situací. 

9. Inscenování 

Skupiny, které nacvičují divadlo fórum, jsou často chudé skupiny s velmi malými 

finančními prostředky. Obecně řečeno, jejich scéna se omezuje na stoly a židle, není tu 

nic navíc. To by mělo býti bráno raději jako eventualita než volba. Ideálně by scéna 

měla být plně vybavena každým nepatrným detailem, jak jen je to možné. To samé platí 

o kostýmech. Postavy by měly být rozpoznatelné podle oblečení, které nosí, a podle 

předmětů, které používají. Velmi často se útlak odráží v oblečení a ve věcech. Předměty 

a šaty by měly být skutečné, jasné a stimulující. Čím větší péče je věnována estetice 

vlastního představení, tím více stimulující bude a tím více lidí se bude chtít aktivně 
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zapojovat. Jak báječné je vidět spektatora, který přichází na jeviště a převlékne se na 

svůj výstup předtím, než začne hrát. Spektatoři se cítí více chráněni. Cítí, že jsou 

součástí dramatické osoby. Spektatoři jsou v kostýmu daleko volnější a kreativnější. 

To samozřejmě vyžaduje další prvky inscenace. Konec konců anti-model je 

součást divadla jako každá jiná, s jediným rozdílem, že není dogmatická, nepřináší 

žádnou zprávu, žádná slova moudrosti, pouze pochyby a znepokojení, které bude 

stimulovat úsudek a jednání v části publika. To je také důvod, pokud máme možnost 

využít hudbu, měla by se používat hodně. Pokud můžeme použít tanec, použijme ho 

tolik, kolik jeho jen možné. Pokud můžeme hrát s barvami, proč se limitovat černou a 

bílou. 

Ještě další důležitá věc: „blokování,, pohybů na jevišti. Každý pohyb herce je 

důležitý. Záležitost pódia a herecký styl přináší každému momentu dynamické obrazy, 

které jsou nositeli významu. Pohyb nemůže být svévolný, musí nést obsah. Vzdálenost 

mezi dvěma lidmi je důležitá, co se týče myšlenek, které vyjadřuje, nejde zde pouze o 

nějaké centimetry nebo metry. 

V jednom představení, které se hrálo v Riu de Janeiru, byl mladý muž, který miloval 

hudbu a tanec. Na jevišti ale netancoval a ani jsme neslyšeli jakoukoliv hudbu. Fakt, že 

miloval hudbu a tancování nebyl spektatorů předávám „esteticky", ale verbálně. Navíc 

tohle nebylo jedno ze základních částí problému. Při druhém hraní už byla hudba a 

tanec v modelu obsažena a spekatatoři byli mnohem stimulovanější a zapojovali s 

mnohem větší mírou nadšení. 

10. Funkce rozehřátí 

V divadlech fórum, kterých jsem byl účasten, jsem vždy narazil na prvek rozehřátí 

spektatorů. Funkce těchto cvičení není pouze zahřátí, ale formuje skupinu lidí - druh 

společenství. Jestliže děláme něco dohromady, stáváme se opravdovou skupinou a jsme 

něco víc, než jen pouhou hromadou jednotlivců. 

Obecně je tímto dosaženo dvěma možnými způsoby. 
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1. Deset až patnáct minut má Joker na to, aby vysvětlil divadlo utlačovaných, popisuje 

zkušenosti z fórum představeních nebo neviditelného divadla a upevňuje pravidla, která 

budou následovat. Následně nabízí cvičení, patřící mezi ty nejjednodušší, cvičení, která 

vyvolávají nejmenší odpor. Například v Egyptě vyvolala cvičení, v nichž se účastníci 

vzájemně dotýkají, velký odpor, což bylo v porovnání se zkušenostmi z Paříže ve 

velkém rozporu. Všechno záleží na kultuře, zemi, oblasti a okamžiku. Po cvičeních se 

přesuneme na divadlo představ (Image Theatre). Zde spektatoři začínají pracovat 

esteticky a navrhují témata pro jejich živé obrazy. Nakonec skupiny prezentují anti-

model a z výchozího bodu přichází divadlo fórum. 

2. Já sám jsem v minulosti viděl a sám používal méně efektivní procesy - účastníci 

začínali ihned se cvičeními a teprve potom následovalo vysvětlení. Všiml jsem si, že 

část diváků se cítila manipulována a reagovala negativně. Pokud se nejprve vysvětlí 

pravidla, nestává se příliš často, že by Joker nad svým publikem nezvítězil a nezískal si 

jejich pozitivní přijetí. 

Neznamená to, že zahřívací část je naprosto nezbytná. Věřím ale, že spektatoři budou 

dobře připraveni na scénické jednání. V každém případě je hlavním předmětem vlastní 

hry, ve skutečnosti to, co ji na ni nejlépe připraví. Divadelní kus belgické skupiny z 

Antverp Het Trojaan Paard je zajímavý. Ve stovkách belgických a holandských měst 

předvedli, aniž se jakkoliv rozcvičili, představení, kde žena, která je v práci ve vedoucí 

pozici, je doma spíše otrokem. Pouze vysvětlili, co se stane. Vlastní hra je natolik 

evokativní a podněcující, že sejí všichni spektatoři chtěli zúčastnit. 

11. Funkce herce 

Divadlo fórum si žádá různé styly hraní. V některých afrických státech měří úspěch 

zpěváka jejich schopností přimět diváky, aby zpívali spolu s ním. To vystihuje, co by se 
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mělo stát ve fóru s dobrými herci. V jejich představení nesmí být ani nepatrný náznak 

narcismu, který je tak běžnou součástí divadelních show, protože prezentace anti-

modelu by měla především vyjádřit pochyby. Každá akce by měla obsahovat i vlastní 

negaci. Každá věta a fráze, by měla nechávat možnost říci opak. Každé „ano", by mělo 

očekávat „ne", nebo „možná". 

Během divadla fórum musí být herec extrémně dialektičtí. Pokud vůči 

spekatorům/protagonistům, kteří chtějí zlomit útlak, zaujmou proti postoj, musejí být 

upřímní a ukázat, že útlak není tak snadné překonat. Musí ukázat různé obtíže, které se 

mohou objevit a zároveň udržovat způsob, který spektatora podpoří v obraně proti 

útlaku. Pokud je herec příliš tvrdý, může to sebrat spektatorům odvahu, nebo ještě hůř, 

je to vyděsí. Pokud je herec příliš měkký a zranitelný s žádnými odvetnými 

protiargumenty, může to zavést spektatory v omyl, že problém, který je ve hře 

představen, je daleko snadnější, než si předtím mysleli. 

V Berlíně na Vysoké škole umění fórum představení prezentovalo muže 

zkoušejícího přesvědčit svoji rodinu, aby mu měsíčně dávali kapesné. Aby toho dosáhl, 

musel se podrobit nekonečným rodinným rituálům- rodinné konverzaci a rodinným 

setkáním, diskuzí o válce, o minulosti, o členech rodiny, kteří už nežijí, atd. Herci byli 

tak nadšení, že každý spektator byl vystaven lavině argumentů takového rozsahu, že po 

chvíli měli všichni diváci ruku nahoře a křičeli jako jeden muž, že se jedná o kouzlo 

doplňujíce, že žádná rodina není tak hrozivě rozčilující jako právě tato. Opakuji, že 

herci musejí být dialektičtí, musejí přesně vědět, kdy vzít a kdy dát, kdy vést, kdy se 

držet zpátky, jak být kreativní. Herci se nesmějí strachovat, že ztratí ve hře své místo 

( jev, s nímž se potýkají profesionální herci) a že budou během části fóra odstaveni na 

vedlejší kolej. Velký kouzelník je ten, kdo kromě kouzel, ví, jak triky a kouzla učit 

ostatní. Skvělý fotbalista přeci neztrácí status tím, že učí ostatní, jak mají správně střílet 

oběma nohama. Člověk se sám učí učením ostatních. Pedagogika je proces předávání a 

pokud není, tak to není pedagogika. 
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12. Opakování scény 

Anti-model je zahrán jednou a pak následuje debata. Často se stává, že se několik 

spektatorů jeden po druhém pokouší rozbít stejný útlak. To znamená, že ta samá scéna 

bude ukázána několikrát. Jediné, čeho byste se měli vyvarovat je monotónnost, proto by 

se měl rytmus těchto opakujících scén stále zrychlovat. Tím se vyhnete zbytečnému a 

unavujícímu opakování stejných části hry - to ocení zejména diváci, kteří neztratí zájem 

a chuť к tvořivosti. 

13.Makrokosmos a mikrokosmos 

V dobrém divadle fórum jsou na sebe herci dobře naladěni a jsou připraveni na každou 

eventualitu. Může se stát, že toužebně navrhované řešení ze strany spektatorů se 

možná vůbec nedotkne „mikrosvěta" anti-modelu. К nalezení řešení je nutné podívat se 

všude. Jak? 

V Turíně byl mladý pár hledající byt к pronájmu. Realitní agent je požádal o 

doklady, výpisy z účtů atd. Pak přišel muž, jenž měl zájem o ten samý byt, potřeboval 

ho jako místo pro příležitostné setkávání se svojí milenkou. Mohl s ní jít do hotelu, ale 

preferoval pohodlí bytu. Když viděl realitní agent jeho ekonomický status, rozhodl se 

pronajmout byt jemu namísto, aby ho pronajmul mladému páru, který ho opravdu 

potřeboval. Jaké řešení by poskytlo mladému páru byt? V jedné intervenci se 

mladý pár vloupal do bytu a obsadil ho. A co udělal realitní agent? Zavolal policii, 

přestože v anti-modelu nebyla scéna s policií. V odpovědi na tuto intervenci vytočil 

realitní agent číslo a okamžitě mu odpověděl herec mimo scénu. Vydal se к policejnímu 

inspektorovi, ostatní herci za pomoci několika spektatorů okamžitě zaimprovizovali 

policejní stanici. Zde mladý muž volá svému právníkovi. Ve mikrokosmu anti-modelu 

samozřejmě žádný právník neexistuje. Žádný problém, odpoví znovu herec a s pomocí 

několika spektatorů vytvoří právnickou kancelář. Nyní byla řada na právníkovi. Zavolal 

rodičům mladého muže. Herci a spektatoři improvizovali rodiny, domovy, rodiče, 
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prarodiče, strýčky, tetičky. Za chvíli vznikla obrovská scéna, ve které měl každý svojí 

roli. Tento příklad ukazuje, že anti-model reprezentuje pouze vnitřní svět, ale tento 

mikrokosmos zapadá do makrokosmu celé skupiny, které je pozorována. Celá skupina 

může do divadla fórum vstoupit, ať je dimenze anti-modelu jakákoliv. 

14. Jak vystřídat postavu bez transformace v jinou 

Spektator může vystřídat herce a změnit jeho postavu takovým způsobem, že se řešení 

stává úplně kouzelné. Spektator musí respektovat daný problém. Jestliže spektator 

vystřídá herce a přesně kopíruje jeho chování postavy v anti-modelu, potom zřetelně 

nevytvoří žádnou změnu a to ani v jednáních ani v událostech. Nicméně je jasné, že 

něco se změnit musí. Jednotlivec je střídán jednotlivcem, spektator je střídán 

postavou, člověk je střídán jiným člověkem. Něco se mění. 

Za prvé, nikdo nemůže změnit dané sociální okolnosti problému. Nikdo nemá 

právo upravit rodinné vztahy mezi postavami, věk, ekonomický status, atd., které 

určují jejich jednání. Pokud jsou tyto faktory změněny, řešení nebude mít nic 

společného s představeným anti-modelem. 

Za druhé, nikdo nemůže měnit motivaci postavy. Například v Norrkopingu byla 

v jednom anti-modelu ukázána mladá pracující žena, která byla přinucena opustit svoji 

práci, aby následovala svého může do jiného města, kde získá nové zaměstnání. Její 

nej důležitější motivací je v rámci jednání zůstat s manželem. Spektatorka, která přišla 

jako první na jeviště, poslala manžela do háje. Očividně změnila základ dané situace. 

Kdyby se žena v anti-modelu svého manžela štítila, pak by jeho odstěhování do jiného 

města bylo řešení, ale ona ho milovala. Tedy, co může být změněno v charakteristice 

motivace, jak udělat to, co musíme, tedy, kde je jádro problému. 
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15. Jaký je „dobrý,, útlak? 

Není neběžné během přípravy fóra slyšet diskusi skupiny na téma, co je dobrý a špatný 

útlak, které útisky jsou důležitější a které méně. Tvrdím, že všechny útisky mají stejnou 

důležitost. 

Vždycky je na světě někdo, kdo trpí víc, než vy, ale to není argument, který by 

nám měl bránit mluvit o vlastních útlacích i když se nám zdají minimální v porovnání 

například s uprchlíky na thajské hranici, neozbrojenými oběťmi ozbrojených skupin 

vojáků a pašeráků atd. Když trpíme, útlak se stává těžkým břemenem. Cíl divadla 

utlačovaných je osvobodit nás. 

Samozřejmě existuje útlak, který je horší než jiné útlaky Samozřejmě, že jsou 

útisky, které utlačují mnoho lidí brutálněji než jiné. Ale jsem přesvědčen, že zápas s 

útlakem jednotlivce je neodlučitelný od zápasu proti všem útlakům a nezáleží na tom, 

jak podřadné jsou. 

Tudíž si myslím, že bychom neměli hierarchizovat různé druhy utrpení, měli bychom 

se obrátit к divákům pro radu a použít všechny útlaky pro konstrukci anti-modelů 

divadla fórum Vždy když se jedná o skutečné útlaky, které zúčastnění fóra zažili a 

kterých se chtějí zbavit. 

16. Kdo může koho vystřídat 

Pouze spektatoři, kteří jsou oběti stejného útlaku jako postava (a to buď identitou nebo 

analogií), mohou vystřídat utlačovaného protagonistu, aby nalezli nové cesty a způsoby 

osvobození. Tento pokus hledání řešení nemá smysl pouze v kontextu hry- spektatoři, 

kteří jsou utlačováni jako protagonisté, se ve stejném okamžiku cvičí ve vlastním sebe 

obranném jednání pro jejich skutečný život. 

Pokud chce spektator, který nemá podobnou zkušenost se stejným typem útlaku 

vystřídat utlačovaného protagonistu, tak se očividně vrháme do divadla rady. Jedna 

osoba ukazuje druhé, co 
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má dělat = staré evangelické divadlo. Ale je tu ještě jedna možnost, která může být 

stimulující. 

Ve Stockholmu například skupina ukázala anti-model vztahu mezi mužem a 

ženou. Pamatuji si z této skupiny ženu, která mi řekla něco, co mě velice ohromilo. 

„Bojím se mu říci, že se mi líbí." 

„Proč? Protože se bojíš, že se mu snad nelíbíš?" 

„Ne, je to komplikovanější. Já se bojím, že on řekne, že se mu líbím" 

„Tak, kde je problém?" 

„Je to daleko komplikovanější. Bojím se, že řekne, že se mu líbím, ale v jeho srdci to 

možná nebude pravda, proto zřejmě řekne ano, líbíš se mi, protože se neodváží říci, že 

se mu nelíbím." 

Jak vidíte problém rozhodně nebyl jednoduchý. I když nemám ve zvyku dělat 

hierarchizaci útlaku, přistoupil jsem na myšlenku, provést na toto téma fórum. 

Představení se odehrávalo v pátek večer. V pátek, pro ty z vás, kteří neznají Švédsko, je 

kolem desáté hodiny polovina obyvatel Švédska kompletně opilá. Což představení 

přidalo na zajímavosti. 

První scéna byla bez problémů, druhá taky. Třetí scéna obsahovala dialog s 

nerozhodnou dívkou a muž z publika zvolal: „Stop"! Předpokládali jsme, že bude chtít 

vystřídat mladého muže, ale on převzal místo dívky, aby ukázal, jak se má dotyčná 

chovat v této situaci. Byl jsem rozhodnutý (jako Joker) ho zastavit, ale ještě předtím, 

jsem vše konzultoval s publikem. Celé publikum volalo, ať to jde na jeviště zkusit. Muž 

byl šťastný a začal dávat lekce dobrého chování ženám z publika. Ony poslouchaly a 

kuly odplatu. Když už si muž myslel, že se blíží к vítězství, několik žen spektatorek, 

jedna po druhé zvolali: „Stop", rychle převzaly místo původního mladého muže, takže 

na jevišti byl muž ukazující ženy, jak se domnívá on, že by se měly chovat, zatímco 

ženy hrály roli muže a ukazovaly mužům, jak by měli jednat. 

Výsledek byl pozoruhodný, protože ženy a muži hrající role svých protivníků 

ukazovali (divadelně), co si myslí jeden o druhém, snažili se navzájem opravovat, 

ukázat, co je utlačuje v partnerově chování. Stojí za to říci, že jejich výkon, co se 
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autenticity a zkušenosti týká, nebyl ani přehnaný ani karikaturou. 

Tato epizoda mě naučila také něco jiného. Divadlo utlačovaných má svoje pravidla a ty 

musí být respektována. Je-li ale potřeba pravidla ze specifických důvodů pravidla 

změnit, pak je změňte. Jedinými věcmi, které nelze na divadle utlačovaných změnit, 

jsou dva základní principy, spektatoři musejí být protagonisté dramatické akce a tito 

spektatoři se musí připravovat na to, být protagonistou jejich vlastního života. To je ta 

nej důležitější věc. 

Julián Boal se ptá: „V Rainbow of Derise (Duze touhy) jsi napsal, že jsem všichni 

uvnitř nás, uvnitř naší osoby, všichni svatí a ďáblové, každý jednotlivec je viděn jako 

vlastník všech lidských schopností. Jak mi můžeš vysvětlit, že pouze spektatoři, kteří 

trpí tím stejným útlakem, mohou vystřídat utlačovaného protagonistu, když každý má 

všechny lidské vlastnosti v nitru?" 

Věřím, že pokud pracujete s konkrétními situacemi, a útlak je jasně rozeznatelný v 

sociálních situacích jako je stávka, platové vyjednávání, v konfrontaci s policií, atd., 

musíme být utlačováni stejným útlakem, abychom pochopili, co opravdu a bezpečně 

udělat v té či oné konkrétní situaci. Musíme mít přesné znalosti týkající se všech 

okolností. Nicméně, pokud pracujeme s méně specifickým útlakem nebo když 

používáme divadlo představ( Image Theatre), jako je například cvičení kolotoč (Merry-

go-round of Images), v takovém případě pak může každý vystřídat kohokoliv, protože 

se zabýváme pocity, senzitivitou, jednostranností, nepřesností. 

17. Jak by měl být „model" nacvičován? 

Model, jako jakákoliv jiná hra, může být nacvičován různými způsoby Nicméně 

navrhuji ty metody, které z mého pohledu přinášejí nejlepší výsledek a mohou být stejně 

dobře použité ve formě „improvizace" při tvoření dramatizace. To zahrnuje proces 

analytických cvičení na motivaci a způsob provedení, předtím než začneme se 
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syntézovými zkouškami, které tyto části kombinují do jednoho celku. 

Poté, co si herec určí základní stavební prvek dané hry nebo tuto hru zmapuje 

celkově, měl by analyticky zkoušet stejný text několikrát po sobě. Tímto způsobem je 

první zkouška nutí analyzovat, tím myslím oddělovat, individualizovat, nacházet 

motivace např. nenávist. Všichni herci myslí ve všech scénách a situacích, které 

ztvárňují pouze v termínech nenávisti. Vzápětí musí analyzovat všechno z opačného 

úhlu pohledu a přehrát všechny scény a situace s např. láskou jako hlavní motivací. 

Toto nacvičování je izolované. Čistá motivace jednak pomáhá herci objevit 

jemné rozdíly, které z textu nebyly zřejmé a poté vyplouvají na povrch, jsou pociťovány 

a myšleny. A jednak v případě, že zárodek hry (není plně zralou hrou), takto herci 

pomáhá vymyslet, vytvořit slova a akce, které jsou pak sjednoceny v konečném textu. 

Závěrem lze říci, že to herci pomůže připravit odpovědi pro budoucí intervence 

spektatorů. 

Kdykoliv herec objeví chybu nebo má podezření, že mu postava nebo scéna 

(motivace, emoce) není dostatečně výrazná, pak by v analytickém nacvičování 

motivace nebo emoce měly být stanoveny 

kroky. Například přehrávat scénu s největší možnou lhostejností nebo s největší úzkostí, 

pak ironií, nedůvěrou, strachem, odvahou - v jakémkoliv stylu, který bude hercům 

nápomocen, způsobem analýzy nebo koncentrací na jedinou emoci nebo motivaci v 

pozvolné konstrukci postav a scén, kterých jsou účastni. 

Hra může být zkoušena několikrát pomocí „ umělých pauz„(artificial pause)", s 

každým hercem se čeká pár sekund předtím než vysloví svůj text a během této pauzy, se 

snaží koncentrovat na konflikt, kterého jsou účastni. Anebo se udělá pauza pro opačnou 

myšlenku, herec během této pauzy myslí naopak na to, co se chystá vyslovit. Jinou 

možností je tiché zkoušení, kde je scénář v myšlenkách (je zvnitřněn) bez mluvení. 

To jsou některá cvičení, která pomohou rozvinout motivaci. To samé se vztahuje 

к otázce stylu. Text by měl být nacvičován způsobem, který ukazuje všechny možnosti, 

všechny své tváře: westernový styl, komedie, tragédie, cirkus, opera, němý film, horor, 

atd. Na každé zkoušce mohou herci číst buď stejný původní scénář, ale pokaždé jiným 

stylem anebo mohou představit nové dialogy akce atd. Ve snaze dospět к definitivnímu 
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scénáři. 

Tyto přípravy slouží hercům jako výzbroj. Nabízejí širokou paletu možností к 

dobarvení charakterů- kousek po kousku jsou charaktery vybarvovány. Tato poslední 

část procesu by měla být uskutečněna během zkombinovaných zkoušek, kdy jsou 

propojeny všechny scénáře, jednání a nové formy výrazu. 

A v roce 2001... 

1) skupina si vybere „téma", centrální myšlenku. Pro tyto účely se skupina může 

rozdělit do několika podskupin. 

2) Každá podskupina si vytvoří „obraz daného tématu", jedná se o obecný 

obraz/představení, které je abstraktní - každý z účastníků ho komentuje. 

3) Na popud režiséra, herci kteří téma ztvárňují zahrají i „logické vyústění 

obrazu/příběhu", tak jak by podle každého z nich měl skončit. Komentáře. 

4) Malá skupina se dohodne na příběhu, který zinscenují a zaimprovizují sami, 

můžou k tomu použít techniky jako Rashomon, Screen Image, atd. Pak se vrátí к 

velké skupině a hrají. 

5) „Obrazy věcí" - všechno na pódiu mluví. Můžeme umlčet naše ústa, ale ne tělo, 

to vždy něco vyjadřuje. Na pódiu naše těla vždy něco „říkají". Stejné je to i s 

věcmi na jevišti. Jednou jsem viděl festival divadla utlačovaných na který přijeli 

lidé ze všech koutů světa. Přivezli si s sebou jiné druhy útlaků a problémů, ale 

všechny skupiny používaly vždy stejné stoly a židle, které také „odříkávaly" 

svůj text. Teď je nezbytné, aby skupina ukázala obraz věcí - vše na pódiu musí 

získat nový význam. Pokud se ve hře objevuje telefon, to poslední co bychom 

chtěli udělat je použít telefon skutečný. Naopak, herec musí zapojit svou 

kreativitu a vynalézavost a vytvořit telefon menší či větší než skutečný a z 

neobvyklých materiálů. Vše na jevišti musí získat druhý význam, konotaci, 

myšlenku, emoci. 

6) „Kinetický obraz" - každý z herců samostatně předvede pohyby, které jejich 

postava vykonává ve skutečném životě, v situaci kterou představení zobrazuje. 

Ostatní ve skupině komentují. 
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7) Skupina musí předvést „ obraz čínské krize", tzn. obraz stěžejního momentu, 

kdy protagonista musí nezvratně jednat nebo vyřknout neodvolatelná slova, 

která určí výsledek představení. 

8) Herci účinkující v obrazu by na pokyn režiséra, měli nahlas odříkat „monolog 

jejich přání" - co si každý z nich v konkrétních termínech přeje. 

9) „Obraz přání v akci" - herec by měl ve zpomaleném pohybu předvést jeho přání 

v pohybu. 

18. Může fórum divadlo změnit téma? 

Ano, občas. Jako se to například stalo v Riu v roce 1979. Téma bylo jednoduché. V 

jednom z výškových domů v Copacabaně měl výtah nehodu. Při výstavbě domu nebyla 

respektována žádná architektonická norma, vše bylo určováno zákonem profitu. 

Obyvatele, již byli zasaženi nehodou, chtěli, aby byly proti stavební firmě zahájeny 

správní kroky. Schůzka byla dohodnuta a toto setkání bylo divadlem fórum 

Během debaty dávali účastnici najevo takovou hrubost a vztek, že nebylo možné se 

na ničem dohodnout a to ani na způsobu nastavení kritérií pohybu, ani na potřebě 

každého vyjádřit, co cítí. Nakonec bylo tématem fóra, jak je zorganizovat. 

19. Mohou lidé během fórum divadla zůstat diváky? 

Ne! Z pravidla nedávám kategorickou odpověď, ale v tomto případě z lehkostí odpovím 

kategoricky: „Ne!" Ve fórum divadle nikdo nezůstává divákem v negativním smyslu 

slova. Je to nemožné. Spektatoři vědí, že v divadle fórum, mohou zastavit představení, 

kdykoliv chtějí. Vědí, že mohou zakřičet: „Stop", a vyjádřit svůj názor demokratickým 

a divadelním způsobem na jevišti. Dokonce i když stojí stranou jeviště nebo představení 

sledují s odstupem, dokonce i když neříkají nic, volba výše zmíněného, je již určitou 

formou participace. Aby neřekli nic, musejí se rozhodnout mlčet, což už je herectví. 

Každý má co sdělit a také to nakonec sdělí tím, že do hry vstoupí, zvláště 
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pokud je tam motivace, touha vyjádřit svůj názor, teorii, náklonnost, přání a tímto 

vyjádřením je scéna (výstup).Čím větší je touha se jednání zúčastnit, tím více 

spektatorů spěchá na jeviště. 

Ještě jeden příklad z Perugie, malého italského města v Umbrie, kde se stal první 

případ „vertikální" participace. Hned to vysvětlím. Tři dny jsem pracoval se skupinou 

žen „Le Passare". Odpoledne jsme pracovali na krátkých výstupech, které byli téměř 

bez textu, pouze pantomima, a večer jsme tyto scény (výstupy) hráli na malých 

středověkých náměstích ve městě. Malá uvítací náměstí obklopená domy, tři nebo čtyři 

patra vysoké, byly posety okny, jež směřovala přímo na náměstí. V průběhu jednoho 

večera jsem si všiml, že okna jsou přecpaná diváky - hlavně ženami, které chtěli vidět 

představení. Zavolal jsem na ně a pozval je k nám dolů, abych jim ulehčil jejich účast. 

Velký počet těchto balkónových diváků skutečně sestoupilo. Ti ostatní předstírali, že 

nerozumí nebo neslyší. Chvíli jsem vyčkával, ale pak jsem to vzdal. Oni zůstali 

pohodlně usazení v jejich křeslech. 

Představení začalo jako vždy cvičeními. Nad námi ženy, většina z nich poměrně 

starých, se zlehka usmívaly. Následovala zvířecí hra, živé obrazy rodiny a všední rituál 

návratu z práce domů. V tomto okamžiku začaly ženy pískat, to co ukazovali mužští 

spektatoři na náměstí nebyla pravda. Nebyla tam podobnost toho, co dělají, když 
0 v 

přijdou z práce domu. Zeny na balkónech zasypali tyto manželi nadávkami. Na jevišti 

byli příkladnými manželi: vařili večeři, starali se o děti, dohlíželi na psa a kočku, 

prostírali stůl...to už ale bylo příliš. Jedna žena ze shora vykřikla: „ Lháři! To nejsi ty, ty 

si nikdy v životě nebyl v kuchyni - ty línej mamlasi!" Výřečnost Italů je taková, že 

během chvíle bylo celé místo vzhůru nohama, s horizontálním křikem (od účastníků, 

kteří seděli v pouličním publiku) a vertikálním křikem ( od žen spektatorů v akci, které 

byly usazeny v oknech). Útoky a výčitky létaly oběma směry až к manželům, kteří pak 

jeviště v hanbě opustili. Na náměstí nebylo nikoho, kdy by zůstal divákem. Všichni 

byli spektatoři sedící, stojící, daleko, blízko, nad 

námi i pod námi.. 
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20. Kdy je konec divadla utlačovaných? 

Nikdy - a to vzhledem k tomu, že cílem divadla utlačovaných není uzavřít určitý 

cyklus, přijít s katarzí nebo ukončit daný proces rozvoje. Naopak, cílem je podpořit 

autonomní aktivitu, uvést proces do pohybu, stimulovat kreativitu, učinit z obecenstva 

protagonisty. Divadlo utlačovaných by z těchto důvodů mělo být iniciátorem změn, 

vyvrcholením nikoliv estetického jevu, ale skutečného života. 

Výše zmíněné, je co by se teoreticky mělo stát a opravdu se děje v praxi. 

Pojďme se podívat na divadlo fórum. Utlačovaní vytváří „model", který vzniká z jejich 

zkušenností ve skutečném životě, jinými slovy, vytvářejí realitu útlaku pomocí představ 

a vyobrazení. Toto znázornění má dvě důležité charakteristiky-jedná se o obrazy 

skutečnosti, které se ale skutečností i stávají, díky tomu, že jsou popisovány, veřejně 

představeny. Tedy pokud začneme anti-modelem, můžeme pozorovat existenci obojího, 

jak reálného útlaku, tak reálných znázornění/obrazů tohoto útlaku. Je to jako bychom 

pozorovali dva světy - reálný svět, ze kterého utlačovaný čerpá při tvorbě svých obrazů 

a vlastní svět těchto znázornění. 

Abych svůj výklad trochu zjednodušil: Pokud vyfotím Marii, Marie je reálnou 

bytostí, ale fotka, která je jejím obrazem, je také skutečná.. Pokud Marii nakreslím, 

udělám podle ní sochu, nebo mne inspiruje к napsání básně, vytvořím obrazy Marie, 

které jsou stejně skutečné jako ona. 

Utlačovaný člověk, který má za úkol vytvořit anti-model (dynamický soubor 

obrazů) a všichni utlačovaní, kteří se s ním ztotožní (mají naprosto identický zážitek, 

nebo podobný) jsou hlavním prvkem, tohoto druhu divadla. Všichni zúčastnění 

simultánně působí v obou světech - skutečném světe a světe skutečných obrazů. Ti, 

kteří se s představami v anti-modelu neztotožnili, z jejich představení mají užitek, ale 

pouze s odstupem. Nikdy tyto zkušenností nebudou moci aplikovat v reálném životě. 

Utlačovaní na druhé straně dostávají možnost cvičit a připravovat se, budou se umět 

pohybovat v imaginárním světe divadla fórum, takže nakonec dokáží zužitkovat nově 

nabytou energii i v reálném životě. 

Trochu se nad tímto důležitým bodem pozastavíme. Utlačovaní se chovají jako 
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subjekt v obou ze světů. Pomocí boje proti útlaku v imaginárním světe se připravují a 

obrňují na jejich budoucí boj s reálným útlakem (ne jen s reálnými obrazy tohoto 

útlaku). Ve skutečnosti tak divadlo utlačovaných nekončí nikdy, protože vše co se v 

něm děje se poté dále děje i v reálném životě. Divadlo nikdy neskončí! Divadlo 

utlačovaných je umístěno přesně na hranici mezi realitou a fikcí. Tato hranice musí být 

překročena. Pokud vlastní show začíná fikcí, cílem hry je integrovat tuto fikci do reality. 

V současné době, kdy se tolik jistot mění v pochyby, tolik snů je vystaveno 

jasnému světlu a toliko tužeb se stává zklamáním, nyní kdy žijeme v době velkých 

zmatků, pochyb a nejistoty, nyní více než kdykoliv jindy věřím, že nastal čas pro 

divadlo, které dokáže pokládat správné otázky ve správnou dobu. Pojďme demokraticky 

požádat obecenstvo, aby se nám svěřilo se svými touhami a pojďme jim nabídnout 

různé alternativy. Doufejme, že jednou, snad ne v hodně vzdálené budoucnosti, 

dokážeme přesvědčit naše vlády a vůdce, aby udělali to samé. Zeptali se svého publika 

(nás), co by měli dělat, aby se svět stal místem, kde se bude šťastně žít (ano, je to 

možné) a ne jen velkým tržištěm, kde prodáváme naše výrobky a duše. Doufejme. 

Snažme se pro to něco udělat. 

5. Fórum divadlo v RVP ZV 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZP) - je státem 

schválený dokument (2004), který školám (učitelům) dává možnost vytvořit si vlastní 

vzdělávací program( Š VP). RVP ZV vymezuje standardní rámec vzdělání , jež je 

závazný pro etapu základního vzdělání. 

Klíčové kompetence- „představují souhrn všech dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého člena společnosti. Jejich výběr a pojetí 

vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o 

tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělání, spokojenému a úspěšnému 
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životu a k posilovaní funkcí občanské společnosti."22 

Do klíčových RVP ZP kompetencí patří: 

- kompetence к učení 

- kompetence к řešení problému 

- kompetence komunikativní 

- kompetence sociální a personální 

- kompetence občanské 

- kompetence pracovní 

Divadlo fórum rozvíjí kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální. 

Divadlo fórum může být součástí Dramatické výchovy, která patří do vzdělávací oblasti 

umění a kultura. Mají tedy velice podobné vlastnosti a cíle. Spojuje je především učení 

přímým prožitkem, hledání a řešení problémů a využívají rolovou hru. 

Divadlo fórum by se mohlo zařadit i do průřezového tématu - Osobnostní a sociální 

výchovy. 

„Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává žák, stává se jím 

konkrétní žákovská skupina, stávají se jím více či méně běžné situace každodenního 

života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu к životní 

spokojenosti .."23.1 v tomto se shoduje s divadlem fórum. 

"Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005, s.14-17 
23Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP, 2005, s. 91 
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Praktická část 

6. Popis predstavení 

6.1. Úvod 

V praktické části se snažím vyzkoumat, zda je divadlo fórum použitelné v posledních 

ročnících prvního stupně ZŠ. Moc děkuji paní ředitelce Mgr. Pojerové, která mi 

umožnila provést výzkum na škole ŽŠ Hanspaulka. 

Na každou třídu jsem obdržel pětihodinovou dotaci, což bylo vzhledem к 

podmínkám maximum, co jsem mohl získat. Kromě dvou čtvrtých (4.А, 4.B) a dvou 

pátých ročníků ( 5.A, 5.B) jsem se rozhodl pracovat také s 3.A, která má s dramatickou 

výchovou mnoho zkušeností a pozoroval jsem při práci i druhostupňovou 6.A. Proces 

vzniku fórum představení jsem koncipoval do podoby dílny, která je samozřejmě oproti 

boalovské kratší. 

6. 2. Úvod s 6.A a plán 

Úplně první fórum mě čekalo se šesťáky. I když mi bylo jasné, že budu muset po 

prvním fórum workshopu udělat změny, nečekal jsem, že jich bude tolik. Po zkušenosti 

s touto třídou, jsem připravený plán dne upravil, protože práce dětí a jejich předvedená 

představení neodpovídala mým požadavkům. 

Děti vypadaly po šesti hrách značně unaveny. Jejich fórum představení byla 

vesměs o fyzickém násilí. Z toho vyplývá, že jsem měl věnovat více času „útlaku", 

kdyby byla pravidla znázorněna na konkrétní situaci útlaku, dopadla by zřejmě 

představení jinak. Mé přesvědčení není ale jednoznačné, protože se jedná o dosti 

komplikovanou třídu. Především vyvstal problém s chováním žáků. Žáků bylo 27 z toho 

3 žáci integrovaní. S těmito dětmi už byly značné problémy na prvním stupni. Upřímně 

si myslím, že kdybych s šestou třídou použil i následující inovovaný plán, dopadl by 
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výsledek práce podobně. Ať chceme nebo ne, šestá třída je symbolem pro odliv 

„mozků" na gymnázia a jazykové školy a z druhého stupně se stává „odkladiště dětí", 

které se nikam nedostaly. Na následující straně je popsán původní plán. Za klíčovou 

změnu považují bod číslo 4, tj 

Plán divadla fórum 

Původní plán Vylepšený plán (použitý v dalších třídách) 

1) počet cvičení (her) 6 1) počet cviční (her) 4-5 

2) čas věnovaný hrám 3,5h 2) čas věnovaný hrám 2,5- 3h 

3) krátká diskuze na téma „útlak,, 3) delší diskuze na téma „útlak,; 

4) pravidla vysvětlena ústně 4)pravidla znázorněna na „anti-modelu" 

5) čas věnovaný fórum představení l,5h 5) čas věnovaný fórum představení 2h 

Ještě musím zmínit, že všechny hry (cvičení), které jsem při práci využil, pocházejí z 

knížky Augusto Boala - Hry pro herce a nehrce (Games for Actors a Non- Actors, 

2002) 
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6.2. Divadlo fórum s žáky 6.A 

Nejprve jsem žákům vysvětlil, co je dnešní den čeká. Některé děti jsem znal ze školních 

zážitkových kurzů. Poprosil jsem je, aby mi pomohly vytvořit příjemný prostor. 

Všechny židle a lavice byly přeneseny do jedné strany třídy. Následoval komunitní 

kruh, kde měl každý sdělit své jméno nebo přezdívku a popsat svoji dnešní náladu. 

Potom jsem je seznámil s pětihodinovým plánem a dali jsme se do práce. 

Série cvičení 

1. Bomby a štíty (Bombs and Shields) 

Každý žák (hráč) si v duchu vybere jednoho člověka, který pro něj představuje 

ochranný štít a druhého, který je pro něj bombou. Úkolem hráče je být vůči bombě za 

štítem. Učitel (Joker) zhruba po jedné až dvou minutách začínají počítat do deseti, 

místo slova deset vykřikne výbuch, což pro žáky znamená něco jako pokyn „štronzo", 

(stop). Žáci stojí a Joker (učitel) se postupně ptá jednotlivců, kdo pro ně byl štítem a 

kdo bombou a zda se jim podařilo se před bombou uchránit. Tato hra je zaměřená na 

rozpohybování těla a slouží к zahřátí a probuzení (nabuzení) hráčů. 

Reakce dětí: Několik dětí neporozumělo zadání, ale jinak je hra velmi bavila. Jako 

problém jsem viděl to, že po „štronzu" děti do sebe naschvál strkaly. Při minireflexích 

se výrazně překřikovaly. 

2. Zpomaleny závod (Slow motion race) 

V této hře vyhrává ten, který doběhne do cíle jako poslední. Hráči se seřadí vedle sebe 

na čáru a na pokyn „start,, začíná závod. Snaží se vyvinout co možná nejpomalejší 

pohyb. Hráči dělají nejdelší kroky, jak jim to jen jejich fyzické dispozice dovolí. Po 

započetí pohybu se už hráči nesmí zastavit. Nikdy nesmí nastat situace, že by si jejich 
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obě chodidla dotýkala země ve stejném okamžiku (země se dotýká vždy jen jedna 

noha). Hráči jsou povinni zvedat nohy nad úroveň kolen. Tato činnost vyžaduje 

značnou rovnováhu a stimuluje svaly celého těla. Nikdo nesmí při hře mluvit. 

Reakce dětí: Několik žáků nepochopilo zadání. Nemyslím si, že bych to způsobil 

špatnými pokyny. Cvičení děti podle reakcí moc nebavilo. V reflexi po hře přiznaly, že 

pokud se cvičení provádělo správně, hra byla náročná. 

Komentáře dětí: 

Milan: „No, já když jsem to opravdu dělal, jak jste mi řek', tak mě bolely nohy." 

Naila: „Já jsem měla problém udržet rovnováhu." 

3) Slepé auto (The blind car) 

Jeden člověk stojí za zády druhému, který je auto. Auto ovládá zezadu řidič pomocí 

prstů. Pokud zatlačí prsty do poloviny zad, znamená to, aby auto jelo kupředu. Položí-li 

prsty na krk, je to „zpátečka". Aby auto jelo doleva, musí položit prsty na levé rameno, 

s pravým ramenem je to podobné. Pokud se řidič nedotýká ničeho, auto stojí. Rychlost 

záleží na tlaku prstů. Tlačí-li silně, auto jede rychleji a naopak. Nikdo by neměl nikoho 

tlačit tak, aby druhý pocítil bolest. Cílem hry je povodit auto po prostoru a hlavně do 

nikoho nenabourat! U hry je také doporučeno nemluvit. 

Reakce dětí: Nejméně polovina třídy se nesnažila svého partnera povodit po prostoru, 

ale spíše ho zamotat. Děti neudržely absolutní ticho, které bylo jedním z hlavních 

pravidel hry. Po této zkušenosti jsem dětem oznámil, že kdo nebude schopen držet 

pravidla, bude na chvíli ze hry vyloučen. 
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4) Zvuky 

Děti vytvořily nové dvojice a v každé dvojici si domluvily určitý zvuk, (např. haf,haf, 

bum,mňau, sssss, hú). Pak jeden z dvojice zavřel oči a byl odveden na konec místnosti. 

Druhý z dvojice se ho snažil povodit po místnosti jen za pomocí domluveného zvuku. 

Reakce dětí: V tomto cvičení děti spolupracovaly asi nejlépe. Poté, co jsem několik 

dětí na minutu vyloučit, se hra zklidnila a pravidla se ctila. 

Komentáře dětí: 

Joker: „Jak jste se při hře cítily?" 

Damián: „Já jsem se dost bál, protože jsem Matouše moc neslyšel." 

Joker: „Věřili jste svému vedoucímu?" 

Jitka: „Já, jo. My jsem měly s Hankou signál „bú" a ten byl slyšet dobře, takže jsem 

věděla, kde zrovna jsem." 

5. Stop/start 

Všichni hráči chodí po prostoru. Vedoucí zvolá: „Stop!", hráči musí chodit. Vysloví-li 

vedoucí slovo „Jdi!" musí naopak všichni zastavit. К těmto slovům můžeme přidat 

cokoliv. Například, když vedoucí řekne „Jméno!", žáci povyskočí. Když dá povel 

„Skoč!", žáci řeknou nahlas své jméno. 

Reakce dětí: Toto zábavné cvičení děti velmi bavilo, i když je náročné na synchronizaci 

těla a hlavy. 

6. West Side Story 

Název je převzatý ze známého filmu, kde se nepřátelí dvě skupiny. Ve hře se proti sobě 
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postaví dvě skupiny zhruba o stejném počtu účastníků. Z první udělá krok dopředu její 

vedoucí. Vedoucí pětkrát po sobě předvede určitý pohyb, který je doprovázen zvukem. 

Poté se vrátí zpátky do řady. Nyní celá skupiny vyrazí naučeným pohybem a zvukem 

kupředu ke skupině stojící před nimi. Skupina by měla být naprosto synchronizovaná a 

měla by se snažit druhou skupinu zastrašit. Svůj pohyb zastaví těsně před nimi. Druhá 

skupina stojí celou dobu v řadě. Následně se skupiny vystřídají. 

Reakce dětí: Cvičení děti velmi bavilo, ale vzhledem к nedostatku času, jsme ho museli 

výrazně zkrátit. Dětem dělalo problémy sjednotit pohyb a zvuk dohromady. 

Fórum představení 

V komunitním kruhu jsem dětem vysvětlil pravidla. Poté jsme krátce diskutovali na 

téma útlaku. Následně byly děti rozděleny do tří skupin (9,9,9). Skupinky jsem 

nakonec musel rozdělit já, jelikož se děti nedokázaly dohodnout. Na přípravu 

přestavení měli 20 minut. 

První představení „Přepadení" 

Příběh byl o přepadení dvou chlapců (15 let). Byli okradeni a zmláceni. Agresoři (dva 

chlapci ve věku 19 let) po činu ihned utekli. Ostatní byli náhodní svědci. 

Komentář: Jako Joker jsem musel hru zastavit a zopakoval jsem pravidla. Specielně 

jsem se zmínil o útlaku a agresi (str.20 ). Přesto jsem nechal hru pokračovat. 

Výběr z intervencí: 

1. Spektatoři vyměnili náhodné kolemjdoucí, kteří do té doby jenom přihlíželi a začali 

napadené fyzicky bránit. 

Komentář: Joker znovu zopakoval pravidla a upozornil děti, aby se zaměřily na to, co 

75 



mohly dělat lépe předtím, než se událost stala. 

2. Spektatorka ještě před událostí varuje chlapce, že tato ulice je velmi nebezpečná. 

Druhé představení „Ukradení psa" 

Příběh je velice podobný prvnímu, paní je na lavičce v parku. V jednu chvíli к ní běží 

dva mladíci, povalí ji a psa ukradnou. I zde proběhl zásah Joketa jako u prvního 

představení, těžko bychom problém/útlak vyřešili bez použití násilí, což je v divadle 

fórum zakázáno. 

Třetí představení „Hračka" 

Příběh se odehrává ve velké rodině. Táta, máma, 5 dětí a děda s babičkou. Děti se 

nachází ve věku 10-15 let. Dva bratři se pohádají o to, kdo bude hrát na počítači. Hádka 

končí rvačkou. 

Komentář: Nebylo jasné, kdo je utlačovaný, ale alespoň byla dána konfliktní situaci к 

řešení. 

Výběr z intervencí: 

1. Spektator střídá maminku, která přichází do pokoje a navrhuje udělat rozpis, kdo kdy 

bude na počítači hrát. 

2. Spektor střídá znovu jednoho z bratrů a navrhuje, že si střihnou. Druhý bratr nejdříve 

nesouhlasí, protože si myslí, že jeho bratr hraje pořád, ale nakonec se dohodnou. 

4. Spektator vystřídal jednoho z bratrů a začal se s ním prát. 

Joker poukazuje na porušování pravidel. 

5. Spektator/tatínek přichází a drží dva papírky. Sděluje dětem, že první na počítači 

bude hrát ten, kdo splní domácí práce, které jsou na papírcích napsány. 
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6. Spektator střídá dalšího sourozence, který přichází do pokoje s tím, že má od rodičů 

dovoleno hrát na počítači. 

7. Spektatoři střídají oba bratry a domluví se, že budou hrát na počítači společně. 

Krátká reflexe: 

Učitel: „Myslíte, že se vám podařilo konflikt vyřešit?" 

Třída: „Ano." 

Učitel: „Který způsob řešení vám přišel nej účinnější a proč?" 

Třída: „Většina by se dala dobře použít." 

Učitel: „Zvládl bych tuto situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „Ano." 

Hodnocení 

Co bylo dobré - co s povedlo: 

- všichni se zapojili do přípravy představení 

- chuť hrát hry 

Co nebylo dobré - co se nepovedlo: 

- pochopení útlaku 

- udržet roli, někteří to nebyli schopní zvládnout bez toho, aniž by se smály 

- šaškování, některé děti se neustále smály 

- udržet pozornost dětí na představení 

- řešení se často opakovala 
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- objevovalo se časté skákání do řeči 

- celkový ruch a ve třídě při jakékoliv činnosti 

- (ne)dodržování pravidla 

- čas, většinu her a cvičení jsem byl nucen zkrátit 

Komentář: Zkušenost s 6. A mi pomohla zdokonalit celkový plán dílny. 

6. 3. Divadlo fórum s žáky 4.A 

Další dílnu, tentokrát podle nového plánu, jsem měl s dětmi ze 4.A. Dětí bylo ve třídě 

devatenáct. Skoro třetinu těchto dětí jsem znal už před realizací divadla fórum, protože 

patřily do skupiny, kterou jsem učil angličtinu. Jsou to děti, jež se už setkaly s 

dramatickou výchovou a čas od času se stávají dobrovolnými herci školních divadelních 

představení. Hlavně bych řekl, a to mají děti prvního stupně společné, že se chtějí učit 

stále něco nového a je jednodušší je zaujmout. 

Série cvičení 

1. Bombv a štíty 

Reakce dětí : Hře porozuměli všichni žáci, někteří ji už dokonce někdy hráli. Hru 

brali vážně a snažili se co nejlépe splnit zadaná kritéria. S nadšením se hlásili, aby 

mohli ukázat, že se jim zadání podařilo, ale hlásili se i ti, kterým se tolik nevedlo a 

chtěli vysvětlit proč. Problémová situace totiž nastává, mám-li jako štít někoho, kdo za 

štít zvolil mě. Tato akční hra žáky velmi bavila. 
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2. Zpomalený závod 

Reakce dětí: Zadání, až na výjimky, porozuměly. V následné reflexi převažoval názor, 

že cvičení bylo snadné. Většina dětí však nedodržela podmínku, aby bylo vždy jedno 

chodidlo na zemi, také se často úplně zastavily nebo se dokonce stalo, že dva se žáci 

natolik vyvedli z rovnováhy, že upadli. Při druhém pokusu už bylo vidět, že si děti 

hlídají daleko pečlivěji, aby splnily zadaná kritéria. 

3. Slepé auto 

Reakce dětí: 

Hra děti bavila. Některé z nich sváděla k tomu, aby své moci nad „slepým autíčkem" 

zneužívaly. Nejenže bouraly schválně, ale například nutily autíčko točit se neustále 

dokola. Po chvíli jsem se rozhodl posílat autíčka za nedodržování pravidel na trestnou 

lavici podle přestupku, jakého se dopustily, ale vždy jen na chvíli. V následné reflexi 

jsem kladl tyto otázky. Jak ses při hře cítil? Bylo pro tebe lepší vést nebo být veden? 

Měl si jako auto strach, že nabouráš? Naboural jsi někdy? Věřil jsi svému kamarádovi? 

atd. Zde jsou některé odpovědi, které zazněly: 

Vybrané komentáře: 

Ben: „Když jsem měl zavřený oči, tak jsem se cejtil divně, ale když jsem někoho vedl, 

tak jsem cejtil, že za něj mám zodpovědnost a ani jednou jsme nenabořili." 

Adéla: „Měla jsem strach, že každou chvíli narazíme, ale dopadlo to dobře. Vůbec jsem 

nevěděla, kde jsem, jenom díky tomu, že jsem měla ponožky, jsem poznala, že chodíme 

po koberci." 
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4. Zvuky 

Reakce dětí: Tato pasáž byla velice hlučná. Všichni se snažily všechny překřičet. 

Ačkoliv byly děti seznámeny s tím, že mohou být velmi blízko, většina udržovala 

metrovou až dvoumetrovou vzdálenost, což bylo samozřejmě pro vedení náročnější, ale 

většina z nich si vedla dobře. Našli se tu i účastníci, kteří se snažili vést svého slepého 

kamaráda pod lavicemi, ale jinak šlo všechno bez větších obtíží. 

Vybrané komentáře:: 

Anička: „No, my jsme měli jako signál pískání, ale já jsem to moc dlouho nevydržela, 

protože mě začala bolet pusa, a tak jsme signál změnili." 

Gedeon: „Já jsem pracoval s Péťou. No, ono to bylo docela těžký. My jsme 

vyslovovali „mňau" No, prostě jsem se hodně bál, protože jsme několikrát narazili." 

Adéla: „My jsme si vybraly trošku špatnej signál, ale my jsme nevěděly, že si ho pak 

můžeme změnit." 

Učitel: „A jaký signál jste si vybraly?" 

Adéla: „My jsme krkaly." 

Učitel: „Ančo?" 

Anča: „No tak, já jsem Adéle důvěřovala, protože ona uměla dobře krkat a docela dost 

hlasitě, takže jsem ji vždycky slyšela. Bála jsem se jenom trochu s těma zavřenejma 

očima." 

Fórum představení 

Nejprve jsem dětem ukázal, jaké místo bylo vybráno jako jeviště a kde je místo pro 

diváky. Pak jsem všechny děti vyzval, aby si sedly do publika. Vysvětlil jsem obecná 
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pravidla divadla fórum a sebe uvedl jako Jokera. 

Po zkušenosti s šestou třídou jsem se rozhodl, že dětem s jejich pomocí 

předvedu ukázku nějakého útlaku. Jako vhodná se mi zdála situace, kdy žáci čekají ve 

frontě na obědy. Tato činnost s sebou přináší dobře viditelný útlak. Na jeviště jsem 

vybral čtyři dobrovolníky a poprosil je, aby vytvořili frontu na obědy. Byli požádáni, 

aby sebe sami představili, řekli nám, kolik jim je let a na co při čekání právě myslí. Já 

sám jsem pak v roli deváťáka Honzy předběhl posledního ve frontě. 

Na tomto příkladě jsem si pak ukázali, jak funguje střídaní spektatorů s herci, kdo kde 

stojí, co je cílem spektatora, atd. 

Poté, co jsem se ujistil, že všichni chápou pravidla hry, zeptal jsem se, jaké jiné 

formy útlaku znají. Chtěl jsem, aby zapátrali ve vlastní paměti, kdy se setkali s nějakým 

útlakem. Navrhovali šikanu, posmívání, situace, kdy někdo někomu něco udělal atd. Po 

tomto brainstormingu jsem děti požádal, aby se rozdělily do skupin (5, 5, 4) a zvolily si 

téma, které je jim blízké. Dostaly půl hodiny na to, aby si svůj „anti-model" nacvičily. 

Během jejich přípravy jsem skupinky obcházel, a když potřebovaly, snažil jsem se jim 

poradit. 

První představení „Ukradená hra" 

Dvě kamarádky si ve třídě odloží počítačovou hru a jdou na záchod. Když se vrátí, 

zjistí, že hru jim vzali dva spolužáci, kteří nyní tvrdí, že hra je jejich a vždycky také 

byla. Nastává hádka, ze které dívky odcházejí s nepořízenou. Začíná část zvaná fórum 

a většina dětí se aktivně zapojuje. 

Výběr z intervencí: 

1. Spektatorka ukazuje na zadní stranu hry, že jsou zde její iniciály A.V.- Adéla 

Vavříková. „Utlačovatel" odpovídá, že hru dostal od bratrance, který se shodou 

okolností jmenuje Adam Vavřín, a proto má hra stejné iniciály. Spektatorka to vzdává a 

herci pokračují. 
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2. Spektatorka tvrdí, že hra byla dovezena z Indie a že tu ještě není к dostání, proto musí 

hra patřit jim. Utlačovatelé opáčí, že mu hru přivezl bratranec z Indie. 

3. Tato intervence byla útočná, spektatorka se na hocha vrhla a hru mu vytrhla. Tady 

jsem jako Joker musel zasáhnout a znovu jsem všechny upozornil, že ve hře nesmí být 

použito násilí jakožto způsob řešení. 

Následovaly 3 intervence, které si byly více či méně podobné. Hlavně se jednalo o 

variantu, kdy hru měly děti určitým způsobem označenou a na základě označení ji 

požadovaly zpátky. 

7. Spektator poprosil utlačovatele, jestli by mu hru nepůjčil. On mu ji nepůjčil a tak 

odchází. 

8. Další spektatorka zahrála situaci, ve které si při odchodu vzala hru s sebou na záchod. 

Publikum se ohrazuje, že to nejde, protože by příběh skončil. Joker (učitel) vysvětluje, 

že je to další možnost řešení a nechává hru pokračovat. 

9. Chlapec (v roli dívky) zavolal svým mobilním telefonem mamince a poprosil ji, aby 

mu sdělila výrobní číslo hry. Výrobní číslo pak nahlas přečetl a ukázal na hru, že se 

čísla shodují. Pak řekl, že se maminka zítra staví za paní ředitelkou, aby hru získala 

zpátky, a že oni dva z toho budou mít určitě velké problémy, protože je to krádež. V 

tomto místě utlačovatelé ustoupili. 

Po této poslední intervenci jsem hru ukončil. V rámci reflexe (diskuze) po představení, 

padlo ještě pár ústních návrhů na řešení situace. V reflexi jsem položil tyto základní 

otázky: 

Krátká reflexe: 

Učitel: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano." 

Učitel: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Odpovědi se lišily, ale nejvíce se děti přikláněly к poslednímu řešení. Tvrdily, že proti 
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poslednímu řešení neměl agresor obranu. 

Učitel: „Zvládl bych tuto situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Většina dětí tvrdila, že ano. 

Druhé představení „ Prodaný pes" 

Muž (281et) si po telefonu objedná v obchodě štěňátko a pošle za něj peníze. V den, kdy 

si ho přichází vyzvednout, zjistí, že obchodník (501et) prodal psa někomu jinému. 

Zdůvodnil to tím, že mu za psa nabídl dvojnásobnou cenu. Dochází к hádce mezi 

obchodníkem a podvedeným zákazníkem. 

Výběr z intervencí 

1. Spektatorka hovoří o podvodu. Neustále opakuje, že chce vrátit svého psa a že se do 

té doby z obchodu nehne. Obchodník je nakonec ochoten vrátit peníze. 

2. Divák v publiku pronese, že když psa zaplatil, musí mít přece o zaplacení účtenku. 

Joker vyzývá spektatora, aby svůj nápad přišel předvést. Obchodník uznal, že účtenka 

je pravá, ale namítá, že peníze stejně nevrátí. Obchodník se otáčí a oznamuje, že se s 

ním už nehodlá bavit. 

Poznámka: Publikum vykřikuje, že má zavolat policii. 

3. Spektator oznámí obchodníkovi, že jde pro policii. Obchodník mlčí. 

4. Donutil obchodníka (pomocí výhrůžek policií), aby zavolal majiteli, kterému psa 

prodal, že pokud psa vrátí, dostane peníze zpátky. Majitel mu sdělil, že psa prodal do 

Ameriky za čtyřikrát tolik a položil obchodníkovi telefon . 

Poznámka: Publikum namítá, že se s tím už nedá dělat nic, pes je prodaný a nikdo 

vlastně neví, kde teď je. Navrhují, aby majitel psa bojoval jenom za peníze. 

5. Podvedený obchodník navrhuje, aby mu ukázal peníze, které mu poslal. Tvrdí, že 

jsou falešné. Obchodník se vzpírá, chvíli váhá, ale nakonec podvedenému peníze 

nepůjčí. Hovor zakončí s tím, že peníze jsou pravé. Hra pokračuje. 
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V publiku se rozproudí diskuze o možnostech řešení. Většina se shodne, že mohou sice 

složitě donutit obchodníka, aby jim vrátil peníze, ale psa jim už nikdo nevrátí. 

Poznámka: Toto představení bylo sice brilantně nazkoušeno, ale paradoxně se útlak 

objevil až úplně na konci. Při prvním přehrání končila hra příchodem podvedeného 

majitele do obchodu. Předchozí zobrazené se podobalo spíše popisu událostí: objednal, 

koupil, zaplatil psa, přišel pan neznámý, koupil dráž atd. Konflikt během příběhu 

zobrazen nebyl. 

Joker se tedy musel zeptat publika, kde viděli nějaký útlak? Publikum v tomto případě 

nezaváhalo a namítlo, že útlak (konflikt) nebyl zobrazen. Skupina „anti-model" 

poupravila. 

Krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano, ale částečně. Nepodařilo se mu získat psa.." 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: ,Zavolání policie." 

Joker: „Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída si nebyla úplně jistá, ale většina dětí odpovídala, že ano. 

Třetí představení „Přepadení ženy" 

Příběh pojednává o ženě turistce, která byla po té, co vystoupila z taxíku, přepadena a 

okradena. Přepadl ji mladý muž, který jí ukradl peníze a mobilní telefon. Událost viděli 

kolemjdoucí, vše se ale odehrálo tak rychle, že nestačili zareagovat. Pokud se jedná o 

tento typ fyzické agrese, je těžké se jakkoliv bránit. Odpověď, proč to nejde, je ukryta v 

na str. Přesto měla realizace smysl, ukázali jsme si alespoň, proč to nejde. 
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Výběr intervencí 

1. Spektator v roli kolemjdoucího zvedl ihned po přepadení telefon a zavolal na policii. 

Policie mu slíbila, že brzy dorazí. 

2. Tady této intervenci jsme šli před událost přepadu. Spektator/taxikář doporučuje, že 

ji vysadí jinde. Tohle místo zná a varuje ženu, že je nebezpečné. 

3. Kolemjdoucí spektator se ptá ženy, kam jede,. Když mu odpoví, navrhuje jí, že 

pojede s ní, protože město je nebezpečné. 

Vzhledem к nedostatku času, jsem o situaci dále už jen diskutovali. Na této hře se mi 

potvrdilo, že kvalitní diskuze je lepší než dobré řešení a myslím si, že tato diskuze 

přiblížila techniku divadla fórum nejvíce. 

Krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Spíš ne." 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „ Rada od taxikáře, možná.",, 

Joker: „Zvládl bych tuto situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „Asi ne." 

Joker znova opakuje pravidla o použití násilí v řešeních. 

Hodnocení: 

Co nebylo dobré - co se nepovedlo: 

- nápady na řešení se často opakovaly 

- děti pracovaly 5 hodin (s krátkými přestávkami), ke konci už byly velmi unavené a z 85 



toho pramenila i větší míra nesoustředěnosti 

- často nenechaly přehrát kamarádovu/kamarádky intervenci- spektator ještě nic neřekl a 

publikum už křičelo: „Stop!" 

-často si skákali do řeči 

Co bylo dobré - co se povedlo: 

- kvalitně zdramatizované příběhy 

- aktivní přístup většiny účastníků 

- viditelná snaha žáků problém vyřešit 

- překvapivá komunikační zdatnost účastníků 

- délky představení byly časově vyvážené 

6. 4. Divadlo fórum s žáky 4.B 

Ve čtvrté třídě bylo 22 žáků. Uplatnil jsem s nimi stejný postup jako se 4. A. 

1. Bomby a štíty 

Reakce dětí: Hra, která všechny velmi pobavila. Nevšiml jsem si zde ničeho, co by se 

nějak zásadně odlišovalo od předchozích dvou tříd, ale ne všichni žáci porozuměli 

pravidlům hned v úvodu.. 

2. Slepé auto 

Reakce dětí:Výjimečně jsem musel vylučovat. Jinak hra probíhala bez problémů a 

dětem se podle reakcí líbila. 
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3. Zpomalený pohyb 

Reakce dětí: Myslím, že každý se snažil, aby cvičení zvládl co nejlépe. Všiml jsem si, 

že někteří žáci, kteří dorazili do cíle dříve, pokřikovali na ostatní, že cvičení provádí 

špatně. 

Vybrané komentáře: 

Honza: „Nejtěžší bylo se udržet v plynulém pohybu." 

Petr: „Moc mě to nebavil, protože mě bolely svaly" 

4) Zvuky 

Reakce dětí: Hru všichni pochopili. Čas od času do sebe některé dvojice narazili, ale 

nemyslím si, že by to bylo schválně. 

Vybrané komentáře: 

Eliška: „Už mě bolelo v krku ke konci." 

Joker: „Co pro tebe bylo lepší? Být vedená nebo být vedoucí?" 

Jana: „Asi být vedoucí, protože Kačka, jak řvala, tak jsem ji pořádně slyšela." 

David: „Mně to bylo jedno, ale když jsem měl zavřený oči, tak jsem Martinovi nevěřil, 

že nenarazíme." 

Anna: „No, že já když jsem byla slepec, tak jsem se bála, abych do nikoho nenarazila, 

ale hrozně mě to bavilo. Vedoucímu jsem věřil." 

Kačko: „Já j sem jako slepec furt někde kličkovala, takže to bylo dobrý, ale docela jsem 

věděla, kde jsem." 

Honza: „Mě to docela bavilo bylo to takový adrenalinový" 

Petr: „My jsme měli „bů" a někdo vedle hú, takže nás furt pletli. " 
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Fórum představení 

Žáci se rozdělili do skupin(7, 7, 8). Následoval stejný postup jako ve 4. A. 

První představení „Vyhození z místa" 

Scéna se odehrává v autobusu. Starší paní ( není to důchodkyně) vyhodí dvě holčičky z 

místa, i když před dívkami bylo jedno místo volné. Holčičky si přesedají. V autobusu 

jsou ještě čtyři cestující. 
Výběr z intervencí: 

1. Spektator střídá jednu z dívek. Sotva vidí paní ve dveřích, okamžitě vstává a pouští ji 

sednout. 

Komentář: Diváci protestují, že to není řešení. Nelíbí se jim, že paní pustil sednout. 

2. Spektator se v roli jedné z dívek začíná s paní hádat. Ptá se jí, proč je vyhodila. Paní 

odpověděla, že chce sedět u okénka. 

3. Spektator/cestující vyhazuje paní z místa násilím. 

Komentář: Joker zastavuje hru, jedná se o porušení pravidel. 

4. Spektatorka/řidič autobusu vysvětluje, že porušila přepravní řád a že ji může z 

autobusu vyloučit. 

5. Řidič/spektator přináší sedačku, aby si mohla dívka sednout. 

Joker se ptá, jestli se náhodou nejedná o kouzelné řešení. 

Krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano" 
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Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „ Řidič autobusu" 

Joker: „Zvládl bych tuto situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „Spíše nevíme" 

Druhé představení „Metro" 

Hra celkem podobná té předchozí. Ve hře jde o to, že osmnáctiletý mladík poručí 

dvěma patnáctiletým slečnám, aby ho pustily sednout. Scéna se odehrává v metru. 

Kolem je několik cestujících. 

Výběr z intervencí: 

1. Oběť/ spektatorka к mladíkovi: „A ty chceš sedět na počůraný lavičce?" 

2. К mladíkovi přichází revizor, mladík ukazuje lístek, a tak mladík zůstává sedět. 

3. Strhne se hádka mezi pánem spolucestujícím a mladíkem. Pán spektator ho zasype 

argumenty, mladík odchází. 

4. Spektatorky dívky vystoupí z metra a volají policii. 

Krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano." 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „ Asi ta počůraná sedačka." 

Joker: „Zvládl bych tuto situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „Spíše nevíme." 
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Třetí představení „Skřípnutý dveřmi" 

Mladík je při nastupování do autobusu skřípnut dveřmi. Jde o konflikt mezi ním a 

řidičem autobusu. Pojmenoval bych to jako útlak veřejnou službou. Mladík požaduje 

omluvu a vysvětlení od řidiče autobusu, ten se omluvit nehodlá. V autobuse jsou ještě 

další cestující. 

Výběr z intervencí 

1. Spektatorka oběť vysvětluje řidiči, že přijel o 2 minuty dříve a že neměl právo ho 

skřípnout do dveří. Řidič se omluvit nehodlá, vysvětluje, že ho neviděl. 

2. Spektator oběť požaduje vysvětlení. Hrozí řidiči, že porušil přepravní zákon a že si 

bude stěžovat. 

3. Spektator/oběť se hádá s řidičem autobusu. Chybí mu dostatek argumentů. 

Krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Moc, ne." 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „ Těžko říct." 

Joker: „Zvládl bych tuto situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „Spíše, nevíme." 

Hodnocení: 
Co bylo - co se povedlo: 

- vysoká aktivizace účinkujících 

- kvalitní dramatizace témat 
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- zájem hledat a řešit problémy 

Co nebylo dobré - co se nepovedlo: 

- časté skákání do řeči 

- hospodaření s časem 

6.5. Fórum divadlo s žáky 3. B. 

Na třeťáky jsem se velmi těšil. Jsou to děti, které mají poměrné značné zkušenosti s 

dramatickou výchovou, a to hlavně díky své paní učitelce, která ji má jako specializaci. 

Během mé návštěvy bylo ve třídě 14 dětí. V porovnání s ostatními třídami byla časová 

dotace o hodinu kratší, přesto jsme stihli dokonce více. To si vysvětluji tím, že s 

metodami dramatické výchovy pracují častěji než ostatní zkoumané třídy, a taky tím, že 

počet žáků byl pouhých čtrnáct. 

Začali jsme komunitním kruhem, kde mě kromě jména zajímalo, na co se těší o 

jarních prázdninách. Hned po kruhu jsem děti seznámil se čtyřhodinovým plánem a 

potom jsme dali do práce. 

1. Bombv a štíty 

Reakce dětí: Kromě dvou žáků hru pochopili všichni, ale při druhém opakování už 

problémy nebyly. Pro velký úspěch ji hráli třikrát. Hra děti nabudila a podle reakcí se 

těšily na další. 

2. Slepá auta 

Reakce dětí: Zde na mě čekalo jedno překvapení. Ve všech ostatních třídách jsem občas 

musel za časté mluvení a bourání aut vylučovat, tady ne. Řidiči naváděli svoje auta s 

maximálním soustředěním a ke kolizím došlo jenom výjimečně. Při hře skutečně nikdo 

nemluvil. Děti samy přišly na to, jak přidávat či ubírat rychlost. Buď klepaly prstem 
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rychleji nebo prsty silněji tlačily. 

Vybrané komentáře: 

Martin: „Pro mě bylo nej lepší být vedenej, protože ten vedoucí to má strašně těžký, 

protože já s Mírou jsem několikrát naboural." 

Tereza: „Pro mě bylo zvláštní, docela jsem se bála, protože jsem slyšela před sebou 

dupat děti. Nevěděla jsem, kdo je přede mnou a kdo za mnou." 

Učitel: „ A věřila jsi svému řidiči?" 

Tereza: „Ne, protože jsem všude slyšela ten dupot." 

Kristýna: „Mě bavilo bejt auto, bylo to příjemný, protože jsem u toho nemusela 

myslet." 

Učitel: „Tak to jsi asi hodně důvěřovala svému řidiči." 

Kristýna: „Hmm,jo." 

3. Zpomaleny pohyb 

Reakce dětí : Ne všem dětem se povedlo dodržovat pravidla, ačkoliv si myslím, že 

proto udělaly maximum. Dětem, kterým se dařilo plně dodržovat pravidla většinou 

říkaly, že pro ně bylo cvičení náročné. 

Vybrané komentáře: 

Petr:,, Nejtěžší bylo pro mě být furt v pohybu." 

Tobík: „V životě jsem nehrál hru, kde bych jako poslední vyhrál." 

4. Zvuky 

Reakce dětí: Ač je to představení, při kterém vzniká velké množství hluku, v této třídě 

probíhalo poměrně klidně. Nikdo nikoho nepřeřvával. 
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Vybrané komentáře: 

Učitel: „Jak ses cítil?" 

Míša:,, Já jsem se cítila jistější, když jsme hráli ty auta, protože byla Terka u mě, byla 

jsem si jistá, že do nikoho nenabourám." 

Tomáš: „Tak já jsem se u toho cejtil nejistě, protože ten zvuk se ozýval z jedný, z 

druhý, z třetí strany. Mně se zdálo, že Lukáš se furt někde otáčí. Trochu jsem se bál." 

5. West Side Story 

Reakce dětí: Hra děti velmi bavila. Byli schopni se domluvit, kdo se stane vedoucí 

skupiny. Problémy jim dělalo načasování. Vedoucí vytvořil zastrašovací pohyb a 

zvuk, ale málokdy počkal, až i ostatní členové přijmou jeho pohyb. Skupina tak při 

zastrašovací akci působila nesourodě. 

Vybrané komentáře 

Učitel: „Bylo pro vás snadné najít pohyb a zvuk, který by protivníky vystrašil?" 

Petr: „ Já jsem nemohl najít pohyb, který by fakt vypadal strašidelně." 

Tobík: „Mě ta druhá skupina strašně rozesmívala." 

Příprava divadla fórum 

Nejprve jsem se dětí zeptal, co si představují pod pojem útlak. Druhá otázka zněla, jaké 

druhy a situace znají. Žádal jsem je, aby vycházely ze situací, které potkávají v běžném 

životě. 

Vybrané komentáře dětí 

- když se někdo někomu posmívá 
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- když mě někdo obviní, že jsem žaloval, přitom jsem nežaloval 

- když mě v první třídě jeden osmák donutil, abych s ním vyměnil hokejovou kartičku 

- když mi jednou jeden kluk vytáhl bez dovolení svačinu 

-když mě nějaký starší kluk předběhl v jídelně 

Děti jsem jako vždy seznámil s pravidly na konkrétní situaci. Spolu se čtyřmi 

dobrovolníky jsme zaimprovizovali situaci ve frontě v supermarketu, aby všichni 

pochopili, jak funguje část zvaná fórum. Děti se rozdělily do tří skupin (5, 5, 4). 

Skupiny musely mít zhruba stejný poměr dívek a chlapců. Téma příběhu si skupina 

měla vymyslet sama. Kritériem pro příběh útlaku bylo, aby byl zajímavý pro všechny 

členy skupiny. Poučen z předchozích představení jsem utvořené skupinky pravidelně 

obcházel a konzultoval s nimi jejich rodící se fórum příběhy. 

První představení „Nátlak v metru" 

Příběh se odehrává v metru. Dvě desetileté holky Petra a Jana si u dozorčího metra 

(401et) koupí lístek, když vtom k nim náhle přistoupí dva dvacetiletí kluci. Chtějí po 

nich všechny peníze a lístky, holky se jich zaleknou a všechny lístky a peníze jim dají. 

Agresoři pak ihned odcházejí. 

Výběr z intervencí: 

1. Spektator vyměnil dozorčího, který se stal náhle všímavější a na kluky vyběhl. Řekl 

jim, že pokud všecko nevrátí, má jejich tváře nahrané na kameře a poskytne je policii. 

2. Spektator vyhrožuje klukům, že je udá. Agresoři namítají, že jim to je jedno a 

odcházejí. 

3. Spektator v roli dozorčího se na kluky vrhá a začíná se s nimi prát. 
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Joker (učitel) přerušuji hru a připomínám dětem, ať nezapomínají na pravidla. 

4. Spekator v roli dozorčího se holčiček zastává. Mladíci však okradou i jeho, smějí se 

mu a utíkají. Dozorčí jde volat policii. 

Joker (učitel): „Tady už to bylo fyzické napadení, kterému bychom se měli vyhýbat. 

Nemůžeme se ubránit. Prosím, abyste nezapomínali na pravidla." 

5. Spektatorka střídá jednu z obětí. Když si agresoři řeknou o peníze, začíná ječet, ale 

neděje se nic. Agresorům peníze nakonec dají. 

zajímavá diskuze: 

Žák Mirek navrhuje, aby byl dozorčí ještě starší, tím pádem by se ho kluci lekli a 

utekli by bez peněz. Joker ho upozorňuje, že věk nemůžeme změnit. Mirek přesto trvá 

na tom, že kdyby byl starší, tak by uspěl. Ondra myslí, že tu nejde o věk, ale o počet. 

Kdyby byli dozorčí tři, tak by se jich kluci báli. 

Z nedostatku času navrhují znovu zavolat policii nebo útěk obětí v okamžiku, kdy je 

agresoři osloví. 

krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano i ne. Vyhráli bychom jenom s pomocí policie." 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „Zavolání policie nebo útěk." 

Joker: „Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dotkal?" 

Třída odpovídá různě. Třetina tvrdí, že ano. Třetina, že ne a třetina neví. 
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Druhé představení „Skatepark" 

Hra začíná skateboardováním dvou dětí (kluk a holka, 11 let) na veřejné rampě v parku. 

V další scéně přichází dvojice teenagerů (dva kluci, 15 let), která se na ně oboří, že tady 

nemají co pohledávat, protože tato rampa pro ně nebyla postavená a jenom tu zaclání. 

Na lavičce opodál sedí manželský pár, který se dětí zeptá, jestli je všechno v pořádku, 

zda-li jsou kamarádi. Agresoři odpovídají, že ano a že si pouze hrají. Hra končí 

odchodem dětí z rampy. Teenageři začínají skateboardovat. 

Na začátku představení poprosím herce, aby se pokusili svoji postavu vyjádřit sochou. 

Výběr z intervencí: 

1. Spektatorka střídá jednu z obětí. V okamžiku, kdy se manželský pár zeptá, jestli je 

vše v pořádku, vykřikne, že určitě není, protože je chtějí starší kluci vyhnat z rampy. 

Rozvine se hádka a nakonec kluci opouštějí rampu, protože se bojí dospělého 

muže. 

2. Spektator střídá oběť. Snaží se argumentovat tím, jak by se cítili oni, kdyby je někdo 

vyhazoval. Byla to překvapivě věcná intervence, bohužel oběť rampu opustila. 

3. Spektator se pouští do střídání muže z manželského páru. Jde mezi hádající se děti a 

nakonec po dlouhé debatě agresoři souhlasí, aby se na rampě vystřídali. 

4. Spektator střídá ženu z páru, která jakmile vidí, co se na rampě děje, neváhá a bere 

do ruky mobilní telefon a volá správce hřiště, aby výrostky přišel srovnat. 

5. Spetatorka střídá oběť. Neustále opakuje utlačitelům, že hřiště je veřejné a mají plné 

právo ho užívat stejně jako oni. V průběhu rozhovoru spektator střídá muže, ten se do 

hádky zapojuje. Vzniká dlouhá diskuze s argumenty i bez nich. 
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krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano!" 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nej účinnější a proč?" 

Třída: „Použít muže, báli se ho." 

Joker: „Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „Ano." 

Třetí představení „Na hvězdárně" 

Představení se odehrává na hvězdárně. Dívka (10 let) stojící ve frontě na obří 

dalekohled je předběhnuta postarším pánem (451et). Dalekohled je na peníze a pán se 

před dívku natlačí v okamžiku, kdy do dalekohledu vhodí peníze. Dívka si všechno 

nechá líbit, a protože už jiné peníze nemá, opouští frontu. V představení ještě účinkuje 

žena, která stojí chvíli před obětí ve frontě a návštěvník, který se si hvězdárnu prohlíží. 

Výběr z intervencí: 

l.Spektatorka střídá paní, která opustila dalekohled chvíli před dívkou. Paní se vrací a 

pánovi pořádně vyčiní. Úspěch nemá, ale hlavní argumentem paní je, že nikdo nemá 

právo si dovolovat na slabší a menší. 

2. Spektator střídá návštěvníka, který přibíhá к pánovi. Vynadá mu a potom volá 

policii. 

3. Byla naprosto stejná jako předchozí, ale poté co návštěvník zavolá policii, policie se 

náhle objeví (strážník- další spektator) a pána zatýká. Zde vznesl Joker připomínku, 

jestli se náhodou nejedná o kouzelné řešení. Děti odpovídají, že pravděpodobně ano. 

4. Spektator, návštěvník, přivolává další lidi, aby přišli dívce na pomoc. Přichází paní, 
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co stála ve frontě. S pánem se pouštějí do hádky. 

5. Spektatorka paní si pána fotí a sděluje mu, že fotku pošle na policii. 

V tomto představení byla řešení značně stereotypní. V podstatě všechny možnosti 

řešení se točily kolem polici. Joker tedy musel zasáhnout a zeptal se dětí, jestli by v 

opravdové situaci (v životě) kvůli pětikoruně a předbíhání, volali policii. 

krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano" 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nej účinnější a proč?" 

Třída: „Zavolat si lidi na pomoc." 

Joker: „Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Nejčastěji se objevovalo ano a možná ano. 

Hodnocení 

Co bylo dobré - co se povedlo: 

- témata představení byla většinou zajímavá a uvěřitelná 

- délky představení byly časově vyvážené 

- u většiny dětí se povedlo vyjádření postavy živým obrazem (sochou), kdo se díval, 

poznal, kdo je agresor a kdo oběť 

- aktivizace většiny účastníků 

Co nebylo dobré - co se nepovedlo: 

- často se opakovala řešení, která už byla ukázána 
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-často se děti pouze hádaly bez jakýkoliv argumentů 

- skákání do intervencí (křičely stop, aniž by byla předchozí intervence ukázána) 

-občas vypadávaly z rolí (výbuchy smíchu) 

-nedařilo se držet děti ve stoprocentním soustředění (ke konci byly znatelně unavené) 

Vzhledem k tomu, že všech střídách byly reakce na úvodní zahřívací a smyslová cvičení 

podobná, budu dále pokračovat pouze popisem fórum představení. Přidal jsem také 

vyjádření živým obrazem. 

6. 6. Divadlo fórum s žáky 5. В 

Žáků bylo ve třídě 22. S lehkou převahou dívek. Paní učitelka popisovala děti jako 

velmi sobecké, ale inteligentní. Začal jsem jako obvykle komunitním kruhem, 

představováním. Následovala cvičení Bomby a štíty, Slepá auta, Zpomalený pohyb, 

Zvuky a stihli jsme i West Side Story. 

Příprava divadla fórum 

Nejprve jsem se dětí zeptal, co si představují pod pojem „útlak". 

Vybrané komentáře dětí 

- když se někdo někomu něco ukradne 

- když na mě někdo žaluje 

- když nám vykradli barák 

-když mě si na měj zasedl učitel 

-když nám vykradli auto 
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- když mě někdo pomlouvá 

Jako vždy jsem děti seznámil s principem divadla fórum na konkrétní situaci (fronta ve 

školní jídelně). Děti se rozdělily do třech skupin (7,7,8). Skupiny musely mít zhruba 

stejný počet dívek a chlapců. Téma příběhu si skupina měla vymyslet sama. Kritériem 

pro příběh útlaku bylo, aby byl zajímavý pro všechny členy skupiny. Skupiny vyjadřují 

své postavy v jednom živém obrazu na začátku představení. 

První představení „V restauraci" 

Příběh se odehrává v restauraci. Dva muži v plné restauraci zasednou těsně před nosem 

stůl manželskému páru, který měl stůl rezervovaný. Manželský pár upozorňuje, že má 

stůl rezervovaný, ale muži se na ně oboří, že to je sice možné, ale že teď tu sedí oni. V 

restauraci je ještě mladá servírka a tří další hosté, kteří sedí vedle u stolu. Manželský si 

pár si netroufá cokoliv dělat a proto odchází z restaurace. 

Výběr z intervencí: 

1. Spektatoři mění servírku, která oznamuje, že viděla celý incident a navrhuje, že 

pokud muži neuvolní rezervované místo, nebudou obslouženi. 

2. Spektator střídá hosta z vedlejšího stolu. Vstává od stolu, jde za muži. Představí se 

jako policista na obědě a žádá, aby odešli. 

Komentář: Děti navrhují, že se jedná o kouzelné řešení. 

3. Spektator střídá jednu z obětí a nabízím mužům peníze, když mu stůl uvolní. 

Komentář: Řešení jako úplatek se v této třídě překvapivě objevovalo velmi často. 

4.Spektator střídá servírku. Spektatorovi chybí argumenty, intervence končí 

nekonstruktivní hádkou. 

Návrhy, které taky zazněly: volat policii, zavolat majitele, atd. 
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krátka reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano" 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nej účinnější a proč?" 

Třída: „Asi servírka, ale jejich víc." 

Joker:„Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „ Asi, ano." 

Druhé představení „Odložený košík" 

Paní je v supermarketu a nakupuje zboží. Za ruku vede své dvě dcery. Jedné z nich se 

chce na záchod. Žena položí nákupní košík a jde. V tuto chvíli přichází manažer 

obchodu. Nařizuje ženě, že v žádném případě si zde košík nesmí odložit. 

Komentář: Joker se ptá dětí, jestli je tento příběh reálný? Děti odpovídají, že ano, a tak 

ho nechává pokračovat. 

Komentář: Divák se ptá, proč si nevzala nákup na záchod? Herci namítají, že záchody 

jsou za pokladnou. Divák upozorňuje, že si přece může nechat nezaplacené věci na 

pokladně. Joker vybízí к akci. 

Vybrané intervence: 

1. Spektatorka říká, že pokud si nebude moci odložit košík, nechá děti vyčůrat na zem a 

uspěla, manažer tedy souhlasí, že si může košík odložit. 

2. Spektatorka žádá, jestli by si mohla nechat věci na pokladně, paní pokladní, ale 

nesouhlasí. 

3. Spektator navrhuje. Vezměte košík a bez ptaní ho nechte na pokladně, jděte s dětmi 

na záchod. 
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Komentář: Žák vysvětluje, že mu maminka říkala, že pokud se někoho zeptá, tak 

většinou nesmí a tak navrhuje se neptat vůbec. 

4. Spektator střídá maminku, vytáčí číslo a volá majiteli supermarketu s tím, že se s 

majitelem zná. 

krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano." 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „ Jejich několik." 

Joker: „Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „ Určitě." 

Třetí představení „V autobusu" 

Scéna se odehrává v autobusu. V autobusu je sedm cestujících. Ve hře se stane 

následující: malý chlapec (lOlet) je vyhozen starším pánem (45) jenom proto, že pán 

chce sedět u okénka. Chlapec opouští místo a jde si stoupnout do uličky. 

Výběry z intervencí: 

1. Spektator v roli chlapce prosí jiného spolucestujícího pána, aby se ho zastal. Pán mu 

nepomohl. 

2. Chlapec nabízí, že mu dá peníze, když ho pustí. 

Komentář: Objevilo používání peněz jako způsob řešení. Joker se ptá, jestli by obraz, 

který teď právě viděli, mohl být skutečný. Následuje diskuze. 

3.Spektator/ řidič autobusu naznačuje panu agresorovi, že by ho mohl vyhodit z 
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autobusu a nakonec to udělá. Pán se nebrání. 

Diskuze: Ve třídě se rozpoutala diskuze. Třída diskutuje o tom, že je jenom malá 

možnost na úspěch. Jak mohou odporovat někomu, kdo je o několik let starší a 

stonásobně silnější než oni. 

krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Moc ne." 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „ Možná požádat o pomoc řidiče autobusu." 

Joker: „Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „Teď možná jo." 

Hodnocení 

Co bylo dobré - co se povedlo: 

-témata představení byla většinou zajímavá a uvěřitelná (snad kromě „Odloženého 

košíku") 

-délky představení byly časově vyvážené 

-u většiny dětí se povedlo vyjádření postavy živým obrazem (sochou), kdo se díval, 

poznal, kdo je agresor a kdo oběť 

- aktivizace většiny účastníků 

- útlak byl jasně zobrazen 
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Co nebylo dobré- co se nepovedlo: 

- často se opakovala řešení, která už byla ukázána 

- často se děti pouze hádaly bez jakýchkoliv argumentů 

- skákání do intervencí (křičely stop, aniž by byla předchozí intervence ukázána) 

- neudržení postavy -vypadávání z role 

- některé děti ke konci naprosto odpadly 

6. 7. Fórum divadlo s žáky 5. A 

Žáků je ve třídě 26, šestnáct chlapců a deset dívek. Tato výrazná převaha chlapců je ve 

třídě znát. Třída je živější. Také jsem si všiml jednoho výrazného rysu třídy:jeden z 

chlapců je odmítán skoro celou skupinou. Během dílny jsem musel neustále řešit 

konflikty, většinou mezi tímto chlapcem a zbytkem třídy. Po skončení workshopů jsem 

kvůli tomu mluvil se školní psycholožkou, která mi potvrdila, že o problému ví a snaží 

se ho řešit. 

Začal jsem jako obvykle komunitním kruhem a sérií obvyklých cvičení, došlo i 

na cvičení West Side Story. 

Příprava fórum představení 

Zeptal jsem se třídy, co si představují pod pojmem útlak. 

Vybrané komentáře 

- když mi někdo dělá něco, co mi vadí 

- když mě někdo okrade 

- když si na mě učitel zasedl 

-když mě táta zmlátí 
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-když někdo trápí zvíře 

Následuje seznámení skupiny s pravidly divadla fórum, rozdělují se do skupin. 

Kritérium pro téma příběhu zůstává stejné. 

První představení- „Rasismus" 

Příběh vypráví o černošské dívce Anně (hraje ji opravdu černoška) a jejího kamaráda. 

Oba dva (14 let) jsou napadeni dvěma o tři roky staršími chlapci. Nejdřív na ně chlapci 

nadávají, potom je napadnou fyzicky. Nadávky se týkají její barvy pleti. 

Joker: Nechávám představení pokračovat, i když je násilné. Vybízím diváky, aby hledali 

něco, co by mohlo odvrátit útok agresorů. 

1. Spektator/kamarád Annu nabádá, aby si posměšků nevšímala a šla s ním dál. 

Naprosto je ignorují. Nenavazují oční kontakt. 

2. Spektatoři/oběti se při první nadávce dávají na útěk. 

3. Spektator/kamarád se snaží chlapcům vysvětlit, že na barvě pleti nesejde. 

krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Moc ne." 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „Asi útěk." 

Joker: „Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „Asi jo" 
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Druhé predstavení „V tramvaji" 

Starý invalida o holi si jde sednout v tramvaji na místo, když v tom ho předběhne 

„puberťák"s walkmanem na uších a zasedne mu místo. Všude kolem jsou místa 

obsazená zájezdem z domova důchodců. V tramvaji jsou ještě další stojící lidé. 

1. Spektator/student se snaží chlapce přesvědčit, aby invalidu pustil sednout. Hádají se, 

ale spektator nemá žádné argumenty. 

2. Spektator/cestující, ukazuje že je nad místem cedulka se značkou pro invalidy. 

Mladík se s ním bavit moc nechce. Nakonec ho muž fyzicky napadá. 

Komentář: Joker musel zastavit hru kvůli násilí na jevišti. A znovu zopakoval 

nejzákladnější pravidla divadla fórum. 

3. V okamžiku příchodu invalidy student/spektator zasedává místo před mladíkem 

Následně potom pouští invalidu sednout. 

4. Spektator/muž nabízí mladíkovi peníze, pokud uvolní místo pro invalidu. Mladík 

peníze přijímá, přesto muže nepouští. Muž ho vzápětí fyzicky napadá. 

Joker: „Je to reálné? Stalo by se to?" 

5. Spektator/studentka si jde stěžovat za řidičem. 

6. Spektator/muž zabavil mladíkovi walkmana. Dokud mladík neuvolní místo, nehodlá 

mu ho vrátit. 

krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Ano." 

Joker: „Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „ Student, který mladíka předběhl a potom pána pustil." 

Joker: „Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „ Asi jo." 
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Třetí představení „Žebráci" 

Příběh se odehrává na ulici v centru Prahy. Vystupují v něm dva staří žebrající žebráci, 

dva mladí turisté (28 let) a dva zloději (lólet) . Turisté přihlížejí tomu, jak zloději 

žebráky okradou (vezmou jim klobouk s penězi). Musel jsem děti upozornit, že se zase 

jedná o podobnou situaci jako s hrou „Přepadení". Přesto jsem nechal hru pokračovat. 

Výběr z intervencí 

1. Spektator/turista radí žebrákům, ať všechno, co do klobouku vyžebrají, si dávají hned 

do kapsy. 

2. Spektator/turista sděluje zlodějům, že zavolá policii. 

Joker: „Je to reálné?" 

3. Spektatori/turisté varují zloděje, že se v této ulici objevují zloději. 

4. Spektatorka/turista přemlouvá zloděje, aby peníze vrátil. 

krátká reflexe: 

Joker: „Myslíte, že se vám podařilo rozbít útlak?" 

Třída: „Těžko." 

Joker:„Který způsob řešení vám přišel nejúčinnější a proč?" 

Třída: „ Policie" 

Joker:„Zvládl bych tuto konfliktní situaci, kdybych se do ní někdy dostal?" 

Třída: „Asi jo." 

Čtvrté fórum jsem nedodělali. Téma bylo také rasismus - posměch. 

Následovala diskuze, kde se děti mohly zeptat na cokoliv. 

Hodnocení 
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Co se povedlo - co bylo dobré: 

-dramatizace příběhu 

-aktivizace všech účastníků 

Diskuze 

Co se nepovedlo - co nebylo dobré: 

- ruch při práci 

-časté skákání do řeči 

- problém s nedostatkem času 
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6.7. Souhrnná reflexe 

Každé představení bylo pro mě neopakovatelným zážitkem, v každé třídě se děti 

к této technice postavily odlišným způsobem. Během realizace se děti dostávaly do 

situací, které řešily velmi podobným způsobem, ale také mě občas vyrazily dech svojí 

originalitou. 

Při představení jsem tyto následné situaci pokládal za negativa. 

1. malá schopnost naslouchat druhým- děti se navzájem překřikovaly 

2. použití násilí jako prostředek řešení 

3. vypadávání z role 

4. nedostatek času 

Myslím si, že by dílna zasluhovala rozdělit do několika dnů, protože děti byly velice 

unavené. 

5. opakovaní řešení 

Děti velmi často opakovaly již předvedená řešení. 

6. předvádění 

Děti často přicházely na jeviště, aniž by ve skutečnosti měly nějaký nápad. 

7.nedodržování pravidel (třídních i ve hře) 

Viditelná pozitiva divadla fórum: 

1.aktivizace žáků 

2.hledají a řeší problém a hlavně jsou neustále nuceni přemýšlet 

3.pracují ve skupinách 

4.učí se jednat -ověřují si svůj úsudek v praxi 
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Nejběžnější témata byla následující: 

l.násilí (přepadení, loupežné přepadení, rasistický útok, atd.) 

2.obsazené místo (metro, tramvaj, autobus, skatepark, hvězdárna) 

3.veřejné služby ( řidič autobusu, v supermarketu) 

4.vztahy (sourozenecké, ve třídě) 

Volba tématu záležela čistě na dětech. Jejich kritériem byla především 

zajímavost tématu. Zpětně si myslím, že by bylo vhodnější, žákům jisté tématické 

okruhy předpřipravit např.: okruhy, které by se více dotýkaly školního a rodinného 

prostředí. Na základě mé zkušenosti se pokusím popsat, co všechno musí dílna divadla 

fórum obsahovat, aby byla úspěšná. 

- kvalitní téma/zvolený problém 

- vhodnou časovou dotaci 

- vhodný prostor 

- věnovat dlouho diskuzi tomu, co je to útlak 

- pracovat s určitým počtem žáků (27 dětí je podle mého názoru hodně- efektivní 

skupina je do 20 účastníků) 

- reflektovat každou činnost (hry a cvičení) 

- méně reflektovat během představení 

- jako Joker neustále děti povzbuzovat do akce a přemýšlení 

- dbát na to, aby se dodržovala pravidla ve hře i ve třídě 

- zařadit do hry kostýmy, které jsem já z důvodu časové tísně nepoužil 
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7. Závěr 

Na otázky stanovené v cílech mé diplomové práce se mi podařilo nalézt odpovědi. 

Obava, že většina ročníků prvního stupně nebude schopná zrealizovat samostatně 

divadlo fórum, se nepotvrdila. Naopak se potvrdilo, že divadlo fórum je možné 

realizovat se s dětmi posledních ročníků prvního stupně. Na základě pozorování, která 

jsem ve čtvrtých a pátých třídách během realizace svého projektu provedl, se ukázalo, 

že tyto skupiny dětí nemají s technikou divadla fórum problém. Děti jsou schopné 

pochopit principy divadla fórum, naleznout problém a odintervenovat představení svým 

spolužákům. Většina předvedených řešení mě překvapila svojí pragmatičností a 

reálností. I když se občas nevyhnuly naivním způsobům řešení a některá se velmi často 

opakovala, ve většině představeních se dětem konflikt/útlak podařilo rozbít. Konstatuji, 

že i ve třetí třídě se divadlo fórum podařilo celkem snadno uskutečnit, naopak v šesté 

třídě pouze se značnými potížemi. V úvodu jsem si kladl otázku týkající nejvhodnější 

věkové skupiny pro divadlo fórum. Ze svého úzkého vzorku zkoumaných tříd nemohu 

vytvořit obecný závěr, ale výzkum jasně ukázal, že jedním z hlavních kritérií pro 

úspěšné vytvoření představení je sociální a intelektová vyspělost dané skupiny. 

Mně osobně pozorování procesu vzniku představení přineslo mnoho zajímavých 

zjištění. Jedno z nich bylo, že divadlo fórum dává učiteli neuvěřitelnou možnost 

pozorovat dítě při procesu přemýšlení. Učitel má šanci proniknout do dětských 

myšlenkových pochodů, utvořit si na dítě nový pohled. Na tvářích dětí byl znát 

obrovský zájem a intenzita, s jakou přemýšlí. Divadlo fórum je donutilo někdy к více 

než dvouhodinovému soustředění, které buď zvládly, nebo se daly na cestu úniku, a 

začaly vyrušovat. Ukázalo se, že rozhodující pro pozornost je téma příběhu. Pokud děti 

předvedly téma, se kterým se mohly ztotožnit, byla odezva publika větší. 

Myslím si, že divadlo fórum nabízí širokou škálu využití a zatím je mu ve 

školách věnováno málo pozornosti. Ve škole, kde jsem působil, jsem doporučil divadlo 

fórum zařadit jako jednu z možných variant realizace projektového týdne. Mé 

doporučení bylo pozitivně přijato. 

Myslím si, že by se dané oblasti mělo více věnovat, vhodné by bylo využít 
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formy divadla fórum například jako cestu k řešení šikany na školách, která je v poslední 

době hodně diskutovaná. Zajímalo by mě, jakým stylem by se dalo divadlo fórum 

realizovat i v nižších ročnících základních školy. Obě oblasti by se mohly stát 

zajímavými tématy pro diplomovou práci. 
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8. Annotation 

My diploma theses focuses on using the techniques of the Theatre of the 

Oppressed at the first garde of elementary school. I believe that this method can be 

used also with the children of the first grade, namely with children studding their fourth 

and fifth year. 

The theoretical part of this work focuses on the Theatre of the Oppressed, to be 

more precise - The Forum Theatre. The main source is a book written by the founder of 

the Forum Theatre Augusto Boal. 

The practical part describes the experiences I had with practising the Forum 

Theatre with children in the first grade of elementary school. 

The main objective of this work was to answer the question whether it is 

possible for the first grade children to understand and perform the Forum Theatre. 

After having the experience with practising the Forum Theatre with children I 

must note, that children are capable of doing it and above all it is very good mean for 

them to explain their feelings , emotions and opinions and find the right solutions for 

different types of problems. 

I believe, that it is very much worth to focus closer on this type of theatre with 

children, because it helps them to deal with their everyday problems. 

Anotace 
Moje diplomová práce, Technika divadla fórum ve vztahu к dítěti prvního stupně 

se zabývá technikami divadla utlačovaných a její použití s dětmi na prvním stupni 

základní školy. Zvláště se pak soustředí na zjišťováni, zda děti na prvním stupni dokáží 

samostatně hru připravit a především se v ní jasně orientovat a zobrazit útlak. 

Teoretická část práce se do detailu zabývá technikou divadla fórum a její 

podstatnou část tvoří i překlad z knihy Augusta Boala - Games for Acotors and Non-

Actors. Praktická část je zaměřena na realizaci a průběh divadla fórum v šesti třídách. 

Po zkušenností vytváření divadla fórum s dětmi na prvním stupni mohu 
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konstatovat, že děti jsou schopné hry zrealizovat, navíc se divadlo fórum ukázalo jako 

dobrý způsob nalézaní řešení na jejich problémy, jelikož ši je nejen uvědomí, ale navíc i 

aktivně vymýšlejí možná řešení. 
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9.Seznam zkratek 

TIE Theatre in Education 

ZŠ Základní škola 

СТО Centrum of the Theatre of the Oppressed 

DAMU Divadlení akademie múzických umění 

JAMU- Janáčkova akademie múzických umění 

ŠVP- Školní vzdělávací program 

MU- Masarykova univerzita 

MŠMT- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchov 

RVP ZV- Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
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