Pátek 7.3.2008

Sobota 8. 3. 2008

15:00 – 15:45 Kabinet Múz
Prezence účastníků festivalu

08:30 – 08:45 JAMU (104)
Zahájení dne

17:00 – 18:00 Kabinet Múz
Nějakej chlap, DRÁT (Divadlo dramaterapeutů) pro tuto
příležitost zastoupeno studenty Speciální pedagogiky –
Dramaterapie PdF UP Olomouc, Divadlo fórum, premiéra

15:45 – 16:00 Kabinet Múz
Zahájení festivalu

08:45 – 09:30 JAMU (104)
DIFO NA DIFA (vznik a vývoj uplatnění postupů divadla
fórum v ateliéru dramatické výchovy), Radka Macková
(Vyučující předmětu Divadlo fórum na ADV DIFA JAMU),
prezentace

Příspěvek „Nějakej chlap“ vznikl jako produkt tvůrčí snahy skupiny
studentů Speciální pedagogiky – Dramaterapie a je jedním z
výsledků týdenního Kurzu boalovských technik, který je součástí I.
ročníku navazujícího magisterského studia.

16:00 – 16:45 Kabinet Múz
Detektivka, Jana Dolejšová (3. ročník ADV DIFA JAMU) a žáci
8.B ZŠ Kotlářská, práce na představení inspirovaná technikami
Augusto Boala a Divadla fórum v praxi na ZŠ Kotlářská, premiéra
Detektivní příběh tvořený z krátkých hereckých etud, ve kterých
postavy rozkrývají vztahy mezi sebou a své motivace k činu. Kdo je
však pachatel se z příběhu nedozvíme, toho musí odhalit náš
detektiv ovšem za pomoci diváků a horké židle.
16:45 – 17:00 Kabinet Múz
Diskuze k představení Detektivka
17:15 – 18:15 Kabinet Múz
Otevřené jeviště aneb Divadlo fórum ve dvou, Jana Kučerová,
Ondřej Klíč (Občanské sdružení Augusto)

Prezentace se zaměřuje na práci s postupy Divadla fórum v ateliéru
DV na DIFA JAMU v Brně. Posluchači se seznámí s historií
uplatnění DF v práci ateliéru od prvních dílen hostujících pedagogů
ze zahraničí až po současnou podobu ukotvení předmětu ve
studijním programu. Vymezíme rozdíly mezi původní koncepcí A.
Boala a současným pojetím Divadla fórum na ADV DIFA JAMU.
Na prezentaci navazuje instalace ve foyer Kabinetu Múz, která
dokumentuje práci studentů mezi léty 2003 a 2007.
09:45 – 10:15 JAMU (104)
Stručné uvedení do tajů Divadla fórum v dramaterapii, studenti
PdF UP Olomouc, prezentace

Divadelní experiment, který předpokládá aktivní zapojení diváků.
Staňte se režiséry i herci, příběh, jeho průběh i jeho konec je ve
vašich rukou.

10:30 – 11:00 JAMU (104)
Prezentace Divadla fórum na PdF MU, Lenka Remsová (asistent
na Katedře sociální pedagogiky, PdF MU, vyučující předmětu
Divadlo fórum), prezentace

18:30 – 19:00 Kabinet Múz
Diskuze k dílně Otevřené jeviště aneb Divadlo fórum ve dvou

Prezentace se zaměřuje na práci s postupy Divadla fórum na PdF
MU v Brně.

19:30 – 20:00 JAMU, (104)
VTV (VÚDHA TV) - představení Divadla fórum jako východisko
pro práci s kamerou, studenti IV. Ročníku ADV DIFA JAMU,
prezentace
Autoři projektu: T. Kováč, I. Klvaň, L. Hajdová, B. Šidlová, (toho
času III.ročník ADV DIFA JAMU)

11:15 – 13:15 Kabinet Múz
Dílna Joker vedená Pavlínou Pacákovou (III. ročník ADV DIFA
JAMU)
Pouze pro přihlášené účastníky (info o dílně a přihláškách viz níže)

Bakalářský projekt vznikl v akademickém roce 2006/7 pro
konkrétní skupinu dětí z dětských domovů. Požadované téma bylo
komunikace skrze media. Přizpůsobili jsme se mu tím, že jsme do
jedné ze dvou částí projektu zakomponovali Divadlo fórum, v druhé
jsme pracovali na video-reportáži, která vychází z příběhu
z Divadla fórum.

14: 00 – 16:00 Kabinet Múz
Nový spolužák, Stello Gambo (studenti II. ročníku navazujícího
magisterského studia KVD DAMU: Josef Rosen, Jakub Šebesta,
Jana Wertigová, Martina Najbrtová, Hana Vrbová, Jitka Říčařová),
Divadlo fórum
Divadelní skupina Stello Gambo představuje samostatný projekt
Nový spolužák. Skupina spolupracuje s KC Zahrada, Praha

20:00 – 20:15 JAMU, (104)
Diskuze k prezentaci projektu VTV

(www.kczahrada.cz). Představení nazírá z různých úhlů na
problematiku šikany ve školním prostředí. Představení je určeno pro
II. stupeň ZŠ.

20:15 – 21:00
Diskuze shrnující páteční příspěvky

16: 15 – 16:45 Kabinet Múz
Diskuze k DF Nový spolužák

18:00-18:30 Kabinet Múz
Diskuze k Divadlu fórum Nějakej chlap
18:45 – 19:45 Kabinet Múz
Projekt Divadlo přemýšlej: Od nedůslednosti k záškoláctví,
studenti II. ročníku PdF MU oboru Sociální pedagogika a volný čas,
specializace DV, Divadlo fórum
Příběh zpracovaný formou Divadla fórum divákům nabízí diskusi o
tom, kam až může dojít nedůslednost rodičů, která se projevuje
nejen špatným hospodařením s penězi, ale i laxním přístupem ke
vzdělání dítěte a k následné pomoci úřadů. Cílem je vyvolat diskuzi
o problémech, které se v příběhu objeví.
20:00 – 20:35 JAMU (104)
Jak se hraje „fórum“ v londýnské společnosti Cardboard
Citizens, Lenka Remsová (asistent na Katedře sociální pedagogiky,
PdF MU, vyučující předmětu Divadlo fórum), prezentace
Příspěvek referuje o zkušenosti získané v londýnské společnosti
Cardboard Citizens zabývající se divadelní prací s lidmi bez
domova. Jedním z programů sociální inkluze je tzv. Forum Theatre
Tour. Co jsem shlédla? Co jsem se naučila? Čím jsou jejich fóra tak
specifická? Na to vše a možná i mnohem více se Vám pokusím
odpovědět.

20:40 – 21:30 JAMU (104)
Promítání filmu Jeanne Dosse: Jana Sanskriti, „A theater on the
field“ (Divadlo na poli) 2006
Filmový dokument podává autentickou výpověď o životě a tvorbě
indické divadelní skupiny Jana Sanskriti (Kultura lidu), která se
v západním Bengálsku rozhodla bojovat proti aktuálním
společenským problémům: patriarchální založení společnosti,
korupce, alkoholismus a snad ze všeho nejhorší problém, kterým je
lidská lhostejnost. Pro svůj boj si členové Jana Sanskriti zvolili
neočekávanou zbraň – divadlo.

Neděle 9. 3. 2008
09:00 – 09:15 JAMU (104)
Zahájení dne
09:15 – 10:00 JAMU (104)
Vojtovy růžové brýle, studenti III. ročníku ADV DIFA JAMU,
prezentace
Dílna „Vojtovy růžové brýle“ vznikla v rámci předmětu Divadlo
fórum ve 2. ročníku ADV DIFA JAMU pod vedením MgA. Radky
Mackové. Realizace probíhaly v Kabinetu Múz s žáky různých
brněnských základních škol. Osm sedmých a osmých tříd
základních škol reagovalo osmkrát jinak, osm stejných představení,
osm jiných dílen, osm jiných konců. O něco starší a zkušenější Vám
nabízíme prezentaci naší práce obsahující také videozáznam
představení a sestřihy jednotlivých intervencí.
10:00 – 10:15 JAMU (104)
Diskuze k prezentaci Vojtovy růžové brýle
10:30 – 11:00 JAMU (104)
Divadlo fórum pro nezaměstnané, SOCPED (samostatně
organizovaná skupina studentů Sociální pedagogiky a volného času
se specializací DV, PdF MU), prezentace
Příspěvek je zaměřen na popis projektu, který byl realizován v
Diecézní charitě Brno ve spolupráci s PdF MU. Projekt byl zaměřen
na tři specifické skupiny účastníků (nezaměstnaní ve věku > 50 let,
nezaměstnané maminky s dětmi a zaměstnanci Diecézní charity
Brno). Divadlo fórum bylo aplikováno na jejich konkrétní potřeby a
požadavky. Námětem k diskusi je otázka nutnosti dodržování
určitých pravidel u představení Divadla fórum, zda je DF vhodné
jako spontánní terapeutický prostředek a zda je možné DF využívat
jako formu supervize.
11:15 – 12:00 JAMU (4)
Koho a kdy měnit nebo neměnit aneb Úvaha o výměně postav
na jevišti v Divadle fórum a dodržování jejich charakteru,
Lenka Remsová (asistent na Katedře sociální pedagogiky, PdF MU,
vyučující předmětu Divadlo fórum), příspěvek otevírající diskuzi
Otevření otázky k diskusi úvahou o výměně postav na jevišti v
Divadle fórum a dodržování jejich charakteru. Je jenom jedna
hlavní postava, nebo je jich více? Která postava je hlavní a které
jsou vedlejší? Proč a kdy kterou z nich měnit? Proč a kdy měnit
nebo dodržovat jejich charakter?

Dílna
13:30 – 16:00 Kabinet Múz
Blok představení Divadla fórum studentů II. ročníku PdF MU oboru
Sociální pedagogika a volný čas, specializace DV
RVP aneb Rozverné Vztahy Pedagogů
Máte dostatečnou podporu pro realizaci svých nápadů?
Brzdí Váš výkon pracovní vztahy v kolektivu?
Jsou vztahy ve Vašem pracovním kolektivu problémové?
Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli kladně, zúčastněte
se Divadla fórum s názvem Rozverné vztahy pedagogů. Máte
jedinečnou možnost nahlédnout na tyto situace znovu, vyzkoušet si
své jednání v divadelním světě nanečisto a zjistit, že tyto otázky se
netýkají pouze Vás. V divadelní diskusi se pak můžete pokusit
hledat odpovědi. Nabyté zkušenosti Vám mohou pomoci v reálném
životě.
Projekt Divadlo přemýšlej: Jak se nebát být jiný
Hra Jak se nebát být jiný vznikla v roce 2007 jako školní práce
studentů PdF, obor Sociální pedagogika a volný čas, specializace
dramatická výchova, pod vedením lektorky MgA. Lenky Remsové.
Představení je určeno především pro romskou mládež, jako podpora
plánování a prosazování vlastních osobních cílů. Proto
představujeme příběh Kristýny, která stejně jako ostatní kamarádi
sní o své budoucnosti. Vstupenkou k tomuto snu jsou aktuálně
přijímací zkoušky na střední školu. Kristýna se rozhoduje mezi
vytouženým gymnáziem a učebním oborem, jehož studiem by
splnila očekávání svého okolí. Kromě tlaku svého okolí se musí
vyrovnat také s velkou zodpovědností za domácnost a za svého
mladšího bratra. Podaří se jí její ztíženou roli v rodině zvládnout a
přitom dosáhnout svých snů?
Práce se snaží zahrnout všechny problémy, které můžou při
rozhodování o výběru školy nastat, a otevřít tak diskuzi o jejich
možném řešení.
16:15 – 16:45 JAMU (4)
Diskuze shrnující sobotní a nedělní příspěvky
16:45 JAMU (4)
Raut

Sobota 8.3. 2008, 11:15 – 13:15 Kabinet Múz
Joker Jokerovi o Jokerovi, Pavlína Pacáková (III. ročník ADV
DIFA JAMU)
Kdo je Joker a jaký by měl být? Dílna inspirovaná zkušeností z
účasti na Joker Training in London vedeném Adrianem Jacksonem.
Zapojte se a hledejte s námi odpověď na tuto otázku, a to aktivně
skrze jokerování jednoduché situace.
Přihlášky k účasti na dílně posílejte na
(fedifo@gmail.com) do pátku 7. 3. 2008.

fedifo@jamu.cz

Foyer Kabinetu Múz
Poster prezentující Divadlo fórum jako součást studia
Dramaterapie na Katedře speciální pedagogiky PdF UP
Olomouc
Autor: Studenti PdF UP Olomouc
Instalace obsahuje informace o studiu a nabídku plánovaných
představení občasného studentského divadla DRÁT pro rok 2008.
Poster DIFO NA DIFA (Dokumentace práce studentů mezi léty
2003 a 2007)
Autor: Radka Macková (Vyučující předmětu Divadlo fórum na
ADV DIFA JAMU), Vendula Nováková (III. Ročník ADV DIFA
JAMU)
Instalace dokumentuje práci v předmětu Divadlo fórum. Ke
shlédnutí budou fotografie, scénáře, propagační materiály atd.

Kontakty
Infocentrum
DIFA JAMU (Mozartova 1, 602 00, Brno), místnost č. 4
Místo konání
DIFA JAMU (Mozartova 1, 602 00, Brno), místnost č. 4 a 104
Kabinet Múz (Sukova 4, 602 00, Brno)
Tel.: 728 056 945

