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RAIN wOMAN (David Drábek)
„Po rodičích můžete zdědit mikrovlnku, retrívra nebo 
chatu. Ona zdědila autistickou sestru.“

Příběh autistické ženy Adiny, kterou zdědí její sestra, se 
skládá ze všedních okamžiků jejich nového společného života. Pomalou melancholickou atmosférou 
proplujeme k poznání, že každý z nás je jedinečný, že diagnóza je někdy zbytečná hranice mezi 
lidmi a že v tolerantním přístupu je mnohdy více síly nežli v urputném prosazování svého.
Ve velmi křehké autorské inscenaci diváci nejméně pociťují onu pomyslnou hranici mezi jevištěm 
a hledištěm. divák je pozorovatelem až jakéhosi dokumemtárního divadla. inscenaci totiž samotní 
tvůrci popsali jako: sestavenou z vystřižených divadelních záběrů, které se nakonec použily.
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MOTIVACE ŽÁKŮ / STUDENTŮ PŘED PŘEDSTAVENÍM
Čeká vás poslední společná návštěva divadla d21 v rámci projektu divadelním zážitkem 
k demokracii. Zhlédli jste představení 1984, při druhé návštěvě pak Pannu Orleánskou, Krále Ubu 
nebo Kryla. Během dvou tvůrčích dílen se studenti zabývali tématy totalita, moc, manipulace, 
hrdinství. V kruhu reflektovali a sdíleli bezprostřední dojmy formou jednoslovných asociací. 
Neverbálně se vyjadřovali k otázkám v aktivitách škály, molekuly, pětilístek, živé obrazy, živé sochy. 
Připomeňte si se studenty jakoukoli dramaticko-výchovnou metodou předchozí návštěvy divadla. 
Zeptejte se studentů, zda se od té doby setkali v osobním životě s manipulací, mocí, totalitou? Zda 
potkali ve svém životě hrdinu? Jestli se cítili v některých chvílích nesvobodně a co pro ně osobně 
svoboda znamená?

TVŮRČÍ DÍLNA PO PŘEDSTAVENÍ
Téma dílny: TOLERANCE / Člověk 21. století; kam jsme došli a kde jsou naše hranice?

V poslední dílně se po „velkých tématech“ předchozích návštěv, kterými byly totalita v představení 1984, manipulace, 
moc a hrdinství v inscenacích Panna Orleánská, Král Ubu a Kryl, soustředíme velmi úzce na jedinečnost každého z nás. 
A právě s vědomím oněch „velkých témat“, budeme moci hledat průniky, které naší společnost 21. století činí různorodou, 
rozmanitou, avšak jednotnou, demokratickou a tolerantní.
lektoři v rámci aktivit studentům připomenou zhlédnutá představení a tvůrčí dílny. Na konci dostanou studenti k dispozici 
veškeré materiály, které během všech tvůrčích dílen vytvořili, aby jim mohly posloužit k přípravě závěrečného happeningu 
třídy.

STRUKTURA dÍlNY
Každá tvůrčí dílna je obsahově jiná, má však stejnou, námi ověřenou, strukturu.
STARTÉR – lektorský úvod před představením, jehož cílem je pozitivně naladit diváka a nastolit demokraticko-
svobodomyslné prostředí. Cílem startéru rozhodně není diváka zkoušet nebo se snažit nachytat na faktické nevědomosti, 
nýbrž vytvořit co nejlepší atmosféru pro divadelní představení.
REFLEXE – stručné zhodnocení zhlédnutého přestavení v kruhu s cílem sdílet bezprostřední dojmy a zážitky.
EVOKACE – lektor společně s žáky pojmenuje hlavní téma zhlédnuté inscenace, které je zároveň tématem dílny. 
AKTIVITY – hlubší rozvinutí tématu formou improvizovaného jednání, práce ve skupině, graficko-písemných technik, 
diskusí, neverbálního jednání aj. 
ZÁVĚREČNÁ REFLEXE – společné zhodnocení dílny v kruhu. 
PRACOVNÍ LIST – individuální písemná reflexe, která bude na konci každé dílny lektorem archivována a v závěru projektu 
poslouží žákům / studentům jako materiál k zpětnému ohlédnutí za třemi návštěvami divadla, popřípadě při přípravě 
společného závěrečnému happeningu třídy. 
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Projekt divadelním zážitkem k demokracii vznikl díky Evropským strukturálním 
a investičním fondům.
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