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I.

Bevezetés

A GNM Színitanoda Egyesület a Gór Nagy Mária Színitanoda Egyesület Művészeti
Szakközépiskola fenntartójaként fiatal, tehetséges felnőttek színész szakképzését végzi,
immáron 31 éve. A Színitanoda 1984-ben jött létre, az 1993/94-es tanévtől államilag elismert
végzettséget adó, érettségire épülő művészeti szakközépiskola. Intézményünkben államilag
támogatott színészképzés zajlik. Évente 60- 80 előadást játsszunk különböző helyszíneken az
Élő Színházi Irodalom (ÉSZI) programunk megvalósításaként. Ezek az előadások teszik
lehetővé a társadalmi felelősségvállalást, amelyet fenntartóként a GNM Színitanoda Egyesület
kiemelkedően fontosnak tart munkája során. Az ÉSZI programot 4 éve működtetjük, s ennek
keretében olyan iskolákba is eljutottunk, ahol lehetővé tettük - többek közt hátrányos helyzetű,
siket és nagyothalló - gyermekek részére is az előadások megtekintését. Havonta két
alkalommal a Thália Színházban mutatunk be egy-egy előadást középiskolások, illetve
nyugdíjasok részére.
2015-ben pedig bemutattuk a „A Tom Sawyer kaland” című musicalt, amelyben az eltűnt
gyermekek megoldásra váró társadalmi problematikáját dolgoztuk fel, s - a Vodafone
Magyarországgal együttműködve - hátrányos helyzetű gyermek részére tettük lehetővé a
produkció megtekintését. Szintén 2015-ben, a Vodafone főállású angyal program keretében,
hallgatóinkkal 3 hetente 2-2,5 órányi anyagot töltöttünk fel a vakok és gyengén látók Lapról
Hangra című weboldalára. A látássérült felhasználók pozitív visszajelzései és a program
sikeressége miatt az "Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal kölcsönösen dolgozunk a
további együttműködés lehetőségén.

I.

A pályázati program célja

Jelen pályázati programunk célja az volt, hogy az intézmény felnőtt színész hallgatói számára
olyan képzést nyújtsunk, ahol lehetőségük lehet képességeik fejlesztésére, és tehetségük
kibontakoztatására. A további célok közt szerepelt a hallgatók társadalmi felelősségvállalásra
történő érzékenyítése. A projekt során, az intézményben már működtetett hanganyag
feltöltéseket,

szakmai-technikai képzés,

valamint

egy stúdióhelyiség kialakításának

segítségével, professzionális szintre emeltük. Ezzel, reményeink szerint, olyan élményt
szerezhettünk a Lapról Hangra hallgatóinak, amelyet kizárólag az élő, emberi és értelmezetten
kifejező olvasás eredményezhet. A projekthez kapcsolódott további két előadásunk, amelyet a
Vakok Általános Iskolájában és a Gyengénlátók Általános Iskolájában adtunk elő, továbbá egy
színházi élménynap, valamint a projektről készülő PR film. Utóbbi elsődleges célja az volt,
hogy ráirányítsa a társadalmi szereplők figyelmét a felelősség, és a szolidaritás vállalásának,
valamint a művészet és a tehetség közösségteremtő erejének jelentőségére.

II.

A pályázat során megvalósult tevékenységek

2016. februárjában kezdődött meg a stúdió kialakításához, illetve a szakmai-technikai kurzus
előkészítéséhez szükséges eszközök vásárlása.
2016. áprilisában került sor a János vitéz című előadásunk bemutatására a Gyengénlátók
Általános Iskolájában valamint a Vakok Általános Iskolájában. A GNM Színitanoda
növendékei lelkesen próbálták a különleges akusztikai effekteket tartalmazó produkciót,
ugyanakkor sok odafigyelést igényelt az élő audionarrálás alkalmazása is. Az előadások
bemutatását követően, hallgatóinkat örömmel töltötte el, hogy a visszajelzések szerint, képesek
voltak "láttatni" a színpadi történeseket. Ezzel a növendékek olyan készségei fejlődtek
(beszédtechnikai és előadásmódbeli), amelyek segíteni fogják őket tanulmányaik illetve
elhelyezkedésük során.
2016 április 14-től 2016.05.31-ig tartott a fiatal felnőtt tehetségek részére szervezett szakmai
kurzusunk. A kurzusokon három oktató, három különböző témában készítette fel a hallgatókat
a stúdióhasználatra, valamint a sajátos művészi előadás mód eszközeire. A növendékek számára
nagy élményt jelentett egyrészt a szakmában elismert oktatókkal történő közös munka, másrészt

a stúdió professzionális eszközeinek alkalmazása. A hallgatók sokat fejlődtek a művészi
előadásmód terén, egyre gyorsabban és magabiztosabban készítették el a felvételeket.
2016. április 27-28-án megvásárlásra kerültek a stúdióeszközök, amelyek üzembehelyezése 28án megtörtént.
2016. május 2-án sor került a GNM Színitanoda Egyesület pályázati programját népszerűsítő
PR-film forgatására, a fiatal felnőtt tehetségek valamint partnerünk, az „Informatika a
látássérültekért” Alapítvány közreműködésével.
2016. május 18-án megrendezésre került a "Hallgasd csak" színházi élménynap, melynek
keretében a GNM Színitanoda fiatal felnőtt tehetségei egy interaktív program keretében
valósíthattak meg közös programot a Lapról hangra weboldal vak és gyengénlátó
felhasználóival, valamint az érdeklődőkkel. A program tartalmazta a GNM Színitanoda
előadásainak néhány részletét, rögtönzött színészi gyakorlatokat, egy hangfelvétel feltöltésének
bemutatását, PR-filmünk vetítését, valamint sor került egy interaktív workshopra is. A
visszajelzések alapján, amelyek elsősorban vak és gyengénlátó vendégeinktől érkeztek, nagy
benyomást tettek a vendégekre az interaktív közös ritmusgyakorlat megalkotása, az
improvizatív színészgyakorlatok, valamint az előadásrészletek. Vendégeink élvezettel
hallgatták a színészi váltásokat, illetve azt, hogy a hangadás és hangkarakterek alkalmazásával
milyen egyértelműen lehet közölni, a színpadi cselekmény látványelemei nélkül is. A workshop
különleges élményt jelentett nekik, mivel közel kerülhettek, megismerkedhettek azokkal a
hallgatókkal, akiknek eddig mindössze a hangját ismerték. Ez a színésznövendékeknek is
élményt jelentett, hiszen személyes kapcsolatba léphettek azokkal, akik eddig levelek
formájában köszönték meg felolvasásaikat.
2016. május 31-én, a kurzus lezárását követően, megkezdték a hallgatók a stúdió önálló
használatát, az önálló felvételek készítését, illetve feltöltését a Lapról Hangra weboldalra.

III.

Visszajelzések a projekt kapcsán

A program során a GNM Színitanoda Művészeti Szakközépiskola növendékei részt vehettek
egy olyan szakmai-technikai kurzuson, amelyen megtanulták a professzionális hangfelvételek
készítésének elméleti és gyakorlati hátterét. Ezt követően önállóan is készíthettek felvételeket
a hallgatók, amelyet a Lapról Hangra felhasználói, visszajelzéseik alapján, örömmel fogadtak.
Visszajelzéseik tanúsága szerint, örömmel várják a további felvételeket, és sokan méltatták a
felvételek minőségét is. A Gyengénlátók Általános iskolájában valamint a Vakok Általános
iskolájában előadásra került János vitéz című produkciónkat a rádiójátékok során alkalmazott
akusztikai eszközökkel igyekeztünk élvezhetővé tenni a célcsoport számára. A visszajelzések
alapján, sikerült megvalósítanunk céljainkat, hiszen a gyerekek az előadás végén személyesen
is elmondták, hogy úgy érezték folyamatosan "látják " mi történik a színpadon, ami egyrészt a
folyamatos akusztikai effekteknek és a kifejező színpadi szövegmondásnak, másrészt a
folyamatos, élő audionarrációnak volt köszönhető. A "Hallgasd csak!" című színházi
élménynap során az igényeknek megfelelően szerveztük meg a rendezvényt, szintén nagy
figyelmet fordítva arra, hogy akusztikailag élvezhetővé tegyük a programot. A rendezvényt
folyamatos, élő audionarráció kísérte ez esetben is. A workshop során lehetőség volt arra, hogy
a fiatal felnőtt tehetségek, illetve a vak és gyengénlátó vendégek egy közös ritmusjátékot együtt
sajátítsanak el, majd mutassanak be, amely a visszajelzések alapján, nagy sikert aratott.
A rendezvényt követően több megkeresést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy vendégekeinket
örömmel töltötte el, hogy megismerkedhettek azokkal a növendékekkel, akiktől a
felolvasásokat hallgatják. Kölcsönösen bízunk abban, hogy a továbbiakban is tudjuk folytatni
az együttműködést.

IV.

Résztvevők száma a projektben

A programban összesen 53 fiatal felnőtt tehetség vett részt. Aktív szerepet vállaltak az
előadásrészletek készítésében, az élménynap lebonyolításában is. A szakmai technikai kurzus
oktatói közül egy fő önkéntes alapon vett részt a projektben. A „Hallgassd csak” színházi
élménynapon 81 fő vett részt. A rendezvény akadálymentes volt, a történéseket, előadásokat és
a PR-film bemutatóját is audionarráció kísérte. A program megvalósításában 10 fő vett részt
önkéntes alapon. Továbbá nagy segítséget nyújtott az „Informatika a látássérültekért”
Alapítvány és munkatársai, akik lehetővé tették, hogy eljussunk a célcsoporthoz.

Bízunk benne, hogy a jövőben is folytathatjuk a megkezdett együttműködést partnerünkkel.
A pályázathoz kapcsolódó fotódokumentáció elérhető a www.gnm.hu wedoldalon a Galéria
menüpont alatt.
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