VYHODNOTENIE PROJEKTU PARTICIPATÍVNY ROZPOČET BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 2017
Názov projektu:

HRÁME SA NA ŽIVOT

Realizátor projektu:
Termín:

OZ Divadlo oProti
máj – december 2017

Realizované výstupy:
Od apríla 2017 v spolupráci s Nadáciou Cvernovka sme získali možnosť realizovať programy v priestore
dramacentra EDUdrama v Kreatívnom centre na Račianskej 78 v Bratislave. Vďaka participatívnemu rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Nové mesto sme do tohto priestoru zakúpili koberec, ako nevyhnutnú potrebu
pohodlného realizovania programov. V takto vybavenom priestore je možné uvoľniť sa a spokojne vyjadriť.
Priestor špecializovaný na realizáciu takéhoto tipu aktivít prináša neutrálne možnosti, nepoznačené
zaužívanými spôsobmi správania a komfort pohybu na zemi (nielen) pre deti. Vytvára tiež pocit uvoľnenej
atmosféry, ktorý je pre dramaticko-výchovné predstavenia veľmi dôležitý.
V priebehu nasledujúcich mesiacov sme sa zamerali predovšetkým na rodiny s deťmi z BA – Nové
mesto a v novom školskom roku 2017/2018 na učiteľov základných a materských škôl, ktorí by mohli formou
edukačnej drámy obohatiť vyučovanie a rozšíriť zásobník skúseností svojich žiakov.
Vzhľadom k časovému posunu projektu, od pôvodného návrhu sme sa odklonili výberom nových,
aktuálnejších tém spracovaných v predstaveniach. Oslovili sme profesionálnych režisérov na prípravu scenárov
a s tímom profesionálnych hercov a dramaticko-výchovných pedagógov hľadali možnosti priestorovej
realizácie, či vypracovali pomocné didaktické materiály k predstaveniam a workshopom.
Vďaka participatívnemu rozpočtu sme zabezpečili priestor na realizáciu (stoličky, vankúše, úložné a
prepravné riešenia), rekvizity na predstavenia (lano, palice, kostýmové vybavenie), pomôcky na dielne
a workshopy (papierenský materiál, farby a štetce, dekoračné pomôcky a pod.), v spolupráci s grafickou firmou
MMP pripravili letáky propagujúce naše aktivity.

REALIZOVANÉ PROGRAMY A PREDSTAVENIA:
1.5. / Zbojníčka Ronja; Príšerky z kufríka
V piatok 1.5.2017 sme zrealizovali 2 interaktívne predstavenia v rámci akcie 1.máj - Deň otvorených ateliérov
v Novej Cvernovke, každého predstavenia sa zúčastnilo okolo 50 detí s rodičmi (t.j. okolo 200 ľudí spolu)

1.5. / Divadelný workshop pre dospelých
V rámci podujatia 1.máj - Deň otvorených ateliérov v Novej Cvernovke – dielne sa zúčastnilo 12 dospelákov,
ktorí si počas programu vyskúšali simultánnu improvizáciu, asociatívne hry v priestore, skupinovú prácu
s textom, ale aj zahrali situácie v rôznych žánrových variáciách podľa vlastných veršov

3.6. / Príšerky v Chemičke – Deň detí v EDUdrama
V sobotu 3.6.2017 sme pre deti a ich rodičov pripravili zábavno-pátracie popoludnie v areály bývalej
chemickej školy na Račianskej 78, súčasťou ktorého boli site-specifik predstavenia v priestoroch školy,
aktivity pre deti, v ktorých hľadali stratené chemické príšerky, dozvedeli sa všeličo o chémii a vedcoch a
namiešali si svoju vlastnú zlúčeninu s prekvapivou chemickou reakciou (napr. silno peniaca soda bicarbona v
octe a pod.). Programu sa zúčastnilo 27 detí s rodičmi (cca 50 osôb).

Jún / Útek
V priebehu mesiaca jún sme so triedou piatakov a šiestakov 2x zrealizovali edukačnú drámu Príbehy spoza
mora podľa knižky Mareka Vadasa: Útek a vďaka prekladu listov chlapcov, ktorí preplávali, dostal príbeh
aktuálny presah k téme migrácie a problémom utečencov.

16.7. / Klárka a babičky
Koncom školského roka sme pre rodiny s deťmi zrealizovali interaktívne predstavenie na motívy knihy Olgy
Černé: Klárka a 11 babičiek. Deti spolu s rodičmi skúmali medzigeneračné vzťahy, cestovali prstom na mape,
ale tiež mali možnosť vyskúšať si, byť sami na chvíľu hercami a riešiť konkrétne situácie v spolupráci
s ostatnými. Napríklad, ako zavolať prvú pomoc v prípade úrazu.

17.6. / Miestna knižnica Bratislava-Nové mesto
V spolupráci s miestnou knižnicou sme v rámci oddelenia pre deti a mládež na Pionierskej realizovali
predstavenie pre rodičov s deťmi na motívy knihy Astrid Lindgrenovej – Pipi Dlhá Pančucha. Predstavenia sa
zúčastnilo asi 15 detí s rodičmi (cca 40 osôb). Deti sa veľmi živo a aktívne zapájali, pre všetkých to bolo naozaj
dobrodružstvo.
Júl – August
Počas letných prázdnin sme spolupracovali s viacerými organizáciami, ktoré pripravovali denné letné tábory
pre deti a realizovali 4 predstavenia-workshopy, napr. pre OZ Mareena, ktoré aktívne zapája migrantov do
kultúrno-spoločenského života, Slovenskou národnou galériou, či priamo s deťmi komunitného centra
Nadácie Cvernovka a Coworking Cvernovka.

30. a 31.8. – 29.9. - 10. a 11.10. – 29.11 a 4.12. / Metodické dni pre pedagógov – Babičky a Margot
Začiatkom nového školského roka 2017/2018 sme začali komunikáciu s Oddelením školstva BA-NM. Vďaka
pani Lucii Sedlačíkovej, ktorá zažila naše predstavenia viackrát so svojimi deťmi, vznikla veľmi plodná
spolupráca, ako implementovať dramaticko-výchovné postupy do vyučovania. Zorganizovali sme 2 stretnutia
s učiteľmi priamo na ZŠ Česká a ZŠ Jeseniova. Následne na to sme pripravili 5 trojhodinových metodických
workshopov: 2 pre učiteľov z Bratislavy a okolia, 1 špecializovaný na prácu s detskou literatúrou pre
knihovníkov a učiteľov slovenského jazyka, 2 špecializované pre učiteľov základných škôl BA-NM (jeden pre
pedagógov I.stupňa, druhý pre II.stupeň).
Počas workshopov si učitelia mohli zažiť konkrétne programy na vlastnej koži ako účastníci, následne sme si
použité metódy rozobrali z metodického hľadiska a možnosti využiteľnosti vo vyučovaní. Celkovo sa
metodických workshopov zúčastnilo asi 70 pedagógov.
Osobná skúsenosť učiteľov s takýmto tipom programov, medzipredmetového učania a učenia skúsenosťou
mala dobré ohlasy, následne na to sme v spolupráci s nimi realizovali 7 programov so žiakmi na miestnych
školách.

Október/ Zázrak
Interaktívne predstavenie zázrak vzniklo na popud komunity veriacich kresťanov, k výročiu sto rokov od
zjavení vo Fatime. Aj napriek veľmi špecifickému námetu sa téma ukázala ako veľmi nosná aj pre širšie
publikum. V spracovaní sme sa zamerali na vytrvalosť vo svojom presvedčení, ako deti môžu presvedčiť
dospelých o svojej pravde a ako si občas aj dospelí musia priznať, že deťom krivdili. Účastníci si tiež vďaka
téme uvedomili, akú dôležitú úlohu majú aj deti v kultúrno-spoločenskom dianí. Predstavenie sme
zrealizovali 3x.

September – December/ Sobota pre deti
V rámci dramacentra EDUdrama sme od septembra pripravili pravidelný formát sobotných predstavení pre
deti a rodičov. Dramaturgiou predstavení sa snažíme prinášať zaujímavé témy, alebo netradičné spracovania
nových známych motívov. Po každom predstavení nasledoval tvorivý workshop, v ktorom si deti spolu
s rodičmi vytvorili niečo, čo prepája tému predstavenia s každodenným využitím a mohli si tak zážitok, resp.
skúsenosť z videného a zažitého uchovať a pripomínať dlhšie aj doma.
4 sobotných programov sa zúčastnilo asi 60 rodiniek (cca 120 osôb).

Anotácie k predstaveniam:
Babičky
Téma: medzigeneračné vzťahy, charakter, komunikačné médiá, stavba príbehu, samota, odlúčenie,
starostlivosť
Do schránky dostanete list. Zrazu sa balíte do batôžka a odchádzate na dlho preč z domu. Bývate u ľudí,
ktorých nepoznáte. Ale každý je niečim zaujímavý. Čím? Čo nás učia ľudia v našej blízkosti, ako nás menia?
Prečo píšeme listy? Na koľkých návštevách ešte budeme? A kedy sa dostaneme domov?
Zažime na vlastnej koži smutno veselý príbeh Klárky z knižky Olgy Černej. A skúsme sa pohrať s jej cestou
domov. Čo by sa stalo keby sme jej peripetie pomenili?
Margot
Téma: šikana a xenofóbia, segregácia, prijatie inakosti, otázky kozmopolitizmu a menšín
Čo znamená pre človeka byť vnímaný ako odlišný? Aký je rozdiel medzi neprijatím odlišného človeka
a šikanou? Má skupina, v ktorej dochádza k šikane, niektorý z jej členov alebo samotný odlišný člen možnosť
nejakého riešenia? Vďaka príbehu Margot deti zistia, ako môžu aj drobné poznámky prerásť do šikany. Zažijú
hraničné situácie postáv v príbehu, na základe tohto zážitku vyjadria svoj postoj k chovaniu postáv i celkovej
situácii. Uvedomia si tiež kontext vlastných skúseností a možnosť hľadať riešenia.
Útek
Téma: otázky kozmopolitizmu a menšín, integrácia v cudzom prostredí
Nemať svoje bezpečné miesto pre život nie je vôbec jednoduché. Kde sa my cítime doma a čo robí náš
domov domovom? Dobrodružný príbeh malého chlapca a jeho otca nás prevedie hádam cez polku zemegule.
Cez ďaleké, exotické krajiny a ľudí so zvláštnou rečou či zvykmi, ktorí sú k nám v skutočnosti omnoho bližšie,
ako sme si mysleli. Dá sa s nimi dohovoriť? Na vlastnej koži zažijeme, aké to je niekomu nerozumieť, cítiť sa
ohrození vlastným susedom a hľadať svoje miesto vo svete.
Zázrak
Téma: vytrvalosť v zásadách, význam detí pri kultúrno-spoločenských zmenách, priznanie vlastnej chyby
Všetci si myslia, že som blázon, ale ja som to naozaj videl a zažil! Aké je, keď ti nikto neverí, ale ty vieš, že
máš pravdu? Tri deti v malej Portugalskej dedine zažili niečo podobné. Nikto im neveril, dokonca ich zavreli
do väzenia... a dnes ich pozná takmer celý svet. Pretože sa nevzdali a nakoniec ich zázraku uverili aj vlastní
rodičia.
Uvádzanie spolufinancovania loga Participačného rozpočtu Bratislava – Nové mesto:
-

logo a informácia o podpore PR BA-NM bolo po celý čas vystavené v priestoroch dramacentra
EDUdrama
logo a informácia o podpore PR BA-NM bolo uverejnené na všetkých metodických materiáloch
a pracovných listoch počas workshopov (viď príloha: metodický list)
informácia o podpore z PR BA-NM bola uvádzaná aj pri zverejňovaní a propagovaní udalostí
na sociálnych sieťach
ústna informácia o podpore z PR BA-NM zaznela pri uvedení každého realizovaného predstavenia
a programu

