WARSZTATY LITERACKIE

SEN NOCY LETNIEJ
LIPIEC 2020 // OPRACOWANIE:
DANIEL ODIJA

| SzekspirOn//line: Sen nocy letniej

PAGE | 02

SZEKSPIR PRZE/PISANY:
KONSPEKT WARSZTATU
LITERACKIEGO NA
PODSTAWIE
"SNU NOCY LETNIEJ"
WILLIAMA SZEKSPIRA
"Sen nocy letniej" Williama Szekspira, dzięki
swojej wielowątkowości, otwiera różnorodne
możliwości inspiracyjne i interpretacyjne.
Proponujemy przyjrzeć się relacjom
bohaterów dramatu i uczynić je punktem
wyjścia do pracy nad prawdopodobnie
najbardziej popularnym motywem literackim
- miłości i jej różnych odsłonach.
Poniższy konspekt stanowi
propozycję warsztatu literackiego,
do przeprowadzenia zarówno z młodzieżą,
jaki z osobami dorosłymi. Celem zajęć jest
podnoszenie kompetencji literackich
uczestników, zachęcenie ich do
podejmowania własnych prób pisarskich
i pogłębionego czytania Szekspira.
Proponowane zadania skupiają
się na rozwijaniu zmysłu samoobserwacji
i obserwacji zachowań ludzkich w kontekście
ich zmian pod wpływem rzeczywistości
otaczającej bohatera.
Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez
Gdański Teatr Szekspirowski w ramach
projektu SzekspirOn//line.
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CZĘŚĆ 1
ZADANIE DO REALIZACJI

Uczestnicy otrzymują ćwiczenie praktyczno-literackie, inspirowane fragmentem "Snu nocy
letniej" Williama Szekspira, do wykonania przed zajęciami.

DEMETRIUSZ
Czy cię uwodzę? Czy pięknie przemawiam?
I czy nie mówię z największą szczerością,
Że cię pokochać nie mogę i nie chcę?
HELENA
Cóż, nawet za to tym więcej cię kocham.
Jestem psem twoim; im więcej mnie bijesz,
Tym bardziej łaszę się, mój Demetriuszu.

Sen nocy letniej, Akt II, scena 2

Spróbuj napisać krótką nowelę, albo scenę, o nieszczęśliwej,
nieodwzajemnionej miłości. Wyznanie, gdy jedna osoba mówi
drugiej, że jej nie kocha.
W tekście możesz skupić się na opisie twarzy bohaterów, ich oczu,
ust. Jak reagują na odrzucenie?
Pamiętaj o miejscu akcji (np. restauracja, mieszkanie, na spacerze,
w parku, nad morzem...) i okolicznościach (np. deszcz, śnieg, upał,
wiatr...).
Maksymalnie 2 strony tekstu znormalizowanego:

ZADANIE

3600 znaków ze spacjami.
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CZĘŚĆ 2
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

1.

Krótkie przywitanie i zapoznanie się uczestnikami warsztatów.

5 min
2. Omówienie z uczestnikami warsztatów nadesłanych prac, których
wcześniejszej redakcji dokonuje prowadzący.

Zadanie to ma wyczulić piszących na wnikliwszą obserwację
zachowań ludzi oraz scenerii, w jakiej działają.

55 min

Spróbować zdopingować uczestników do tego, by wyniki
obserwacji zapisali w swoim dziele literackim.

3. Ćwiczenie praktyczno-literackie – 10 zdań - opis snu, nawiązujący
do jednego z wątku "Snu nocy letniej" Szekspira, jakim jest zatarcie
granicy między snem a jawą.

Ćwiczenie to ma uwrażliwić piszących na samoobserwację.
Uzmysłowić, że sen jest jednym z głównych budulców literackiej
fabuły i świata przedstawionego w tekście.

4.

15 min

Krótkie omówienie z uczestnikami warsztatów wykonanego ćwiczenia

15 min
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5.
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Przedstawienie trzyaktowej struktury dzieła literackiego.

10 min
Podział taki pomaga zaplanować formalny układ tekstu.
Ustalić główne postacie, scenerię, sytuację, konflikt i cel bohatera.
Rozwinąć wątek fabularny, wymyślić przeszkody dla bohatera.
Na koniec znaleźć rozwiązanie przygód bohatera.

6. Omówienie budowania tła i scenerii świata, jaki ma być wykreowany
w danym dziele literackim.

Jakiego rodzaju to świat?
Czy czytelnicy rozpoznają rzeczywistość podobną do własnej?
Czy to świat realistyczny czy fantastyczny?
Jaka jest przyroda w tym świecie?
Jakie społeczeństwo?
Ekonomia, władza, etyka, religia?

7. Przedstawienie poglądu, że wszystkie fabuły literackie to tak naprawdę
osiem opowieści.

8. Teoria literatury: Narracja – pierwszoosobowa, drugoosobowa,
trzecioosobowa. Wybór narracji.

10 min

