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INSPIRACJA INTERPRETACJA:
KONSPEKT WARSZTATU
AKTORSKIEGO NA
PODSTAWIE "HAMLETA"
WILLIAMA SZEKSPIRA
Propozycja warsztatu aktorskiego, zawarta
w tym konspekcie, wykorzystuje fragmenty
dramatu zarówno do pracy indywidualnej,
skupiającej się na budowaniu postaci, jak
i grupowej, w której uczestnicy mają
możliwość eksploracji relacji łączącej
bohaterów dramatu.
CELE:
rozbudzenie wyobraźni jako jeden
z czynników wpływających na prace
aktora nad rolą,
poznanie zagadnienia improwizacji
aktorskiej i monologu wewnętrznego,
zapoznanie się z praktycznymi
ćwiczeniami aktorskimi na tekście.
FORMA:
indywidualna (cz.1) i grupowa (cz.2)
METODY PRACY:
nagrywanie filmów przez uczestników,
wspólne oglądanie stworzonych materiałów,
obserwacja, dyskusja, omówienie, czytanie
wybranych tekstów, ćwiczenia aktorskie na
tekście;
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CZĘŚĆ 1
ZDALNA
ZADANIE DO REALIZACJI

Uczestnicy otrzymują nagranie prowadzącego oraz instrukcję (w formie pisemnej)
określającą zadanie zdalne: stworzenie nagrania do 5 minut, w którym uczestnik ma
zagrać Hamleta. Zadanie aktorskie polega na improwizacji aktorskiej, w której uczestnicy,
wcielając się w postać Hamleta muszą opowiedzieć o spotkaniu z duchem swojego ojca.
Następnie nagrania udostępniane są w grupie warsztatowej tak, by uczestnicy i
prowadzący mieli możliwość wzajemnego zapoznania się z pracami.

1. DYSKUSJA - prowadzący moderuje rozmowę, na
temat zamieszczonych filmów, uwzględniającą
omówienie aktorskie pod względem tematu, który
uczestnicy mieli do zrealizowania oraz improwizację
jako jedną z metod aktorskich pracy nad rolą;
2. ZADANIE uczestnikom kolejnych
aktorskich ćwiczeń, gdyby chcieli dalej, samodzielnie
pracować nad swoimi pracami zdalnymi.
3. CZYTANIE – uczestnicy mają za zadanie
przeczytać tekst tzw. sceny „Idź do klasztoru!”
z Hamleta W. Szekspira, z uwzględnieniem
następujących elementów:
analiza tekstu,
analiza postaci i relacji między bohaterami,
podział na role,
praktyczna praca nad tekstem poprzez
narzucenie aktorskich zadań dla każdego
z uczestników,
poruszenie tematu różnych form i konwencji
CZĘŚĆ 2
LIVE
DO REALIZACJI ZARÓWNO W FORMIE
SPOTKANIA NA ŻYWO JAK I ONLINE POPRZEZ KOMUNIKATORY

teatralnych.
4. OMÓWIENIE wykonanych ćwiczeń przez
prowadzącego.
5. PODSUMOWANIE warsztatów z uczestnikami.
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MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
WILLIAM SZEKSPIR „HAMLET”, TŁUM. S. BARAŃCZAK
AKT III, SCENA 1

HAMLET
Ale cicho, piękna Ofelia! — Nimfo, w swoich modłach wspomnij koniecznie każdy z moich grzechów.
OFELIA
Ach, to ty, książę..
Jak twoje zdrowie?
HAMLET
Dobrze, dobrze, dobrze,
Pokorne dzięki.
OFELIA
Książę, już od dawna
Chciałam ci zwrócić tych parę drobiazgów,
które mi dałeś na pamiątkę. Weź je.
HAMLET
Nie, ja ci nigdy w życiu nic nie dałem.
OFELIA
Wiesz dobrze, że to podarki od ciebie,
A dołączone do nich były słowa
Tchnące tak słodką wonią, że prezenty
Stawały się bezcenne. Ten aromat
Dawno już zwietrzał, więc weź je z powrotem:
Bo najwspanialsze dary tracą wartość,
Gdy w tym, kto daje, odmienia się serce.
Weź, proszę.
HAMLET
Ha! jesteś cnotliwa?
OFELIA
Książę!
HAMLET
Jesteś piękna?
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OFELIA
Do czego zmierzasz, książę?
HAMLET
Do tego, że jeśli jesteś i cnotliwa, i piękna, twoja cnota nie powinna się zadawać z twoją urodą.
OFELIA
Czyż piękność może mieć lepsze towarzystwo niż cnota?
HAMLET
Zgoda, tylko że prędzej potęga piękności zrobi z cnoty rajfurkę niż cnota zdoła urobić piękność na
własne podobieństwo. W swoim czasie był to paradoks, ale ostatnio znajduje potwierdzenie. Ja cię kiedyś
naprawdę kochałem.
OFELIA
Rzeczywiście, książę, zachowywałeś się tak, że w to wierzyłam.
HAMLET
Nie trzeba było wierzyć. Choćby nie wiem jak starannie szczepić cnotę na pniu grzechu pierworodnego —
owoce będą miały jego smak. Wcale cię nie kochałem.
OFELIA
Tym większa moja omyłka.
HAMLET
Idź do klasztoru. Po co masz rodzić nowych grzeszników? Ja sam jestem w miarę porządnym człowiekiem, a
przecież mógłbym zarzucić sobie takie rzeczy, że lepiej by było, gdyby mnie matka na świat nie wydała. Czai się
we mnie niezmierna pycha, mściwość, ambicja; na jedno moje skinienie czeka armia zbrodniczych zamiarów —
nie starcza mi myśli, aby je rozważyć, wyobraźni, aby nadać im kształt, czasu, aby je wcielić w życie. Co maję
począć takie jak ja pełzające stworzenia, wciśnięte w szczelinę pomiędzy niebem a ziemię? Każdy z nas to
skończony łajdak; nie wierz żadnemu. Idź prosto do klasztoru. Gdzie twój ojciec?
OFELIA
U siebie w domu.
HAMLET
Trzeba szczelnie zamknąć drzwi, żeby robił z siebie błazna tylko w czterech własnych ścianach. Bądź zdrowa.
OFELIA
Łaskawe nieba, ześlijcie mu ratunek!
HAMLET
Jeśli wyjdziesz za mąż, dam ci w posagu tę klątwę: Choćbyś była czysta jak lód i jak śnieg nieskalana, niech cię i
tak obgaduję za plecami. Idź do klasztoru. Idź i bywaj zdrowa. A jeśli koniecznie musisz kogoś poślubić, wyjdź za
durnia, bo mądrzy wiedzą aż za dobrze, w jakie potwory ich przemieniacie. Idź do klasztoru, idź, i to zaraz!
Żegnaj.
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OFELIA
Moce niebieskie, przywróćcie mu zdrowie!
HAMLET
Wiem też niemało o tym, jak się malujecie. Bóg dał wam jedną twarz, a wy dorabiacie sobie drugą. Całe to
mizdrzenie się, dreptanie, szczebiotanie, nadawanie dziecinnych nazw wszelkiemu Bożemu stworzeniu —
rzekoma niewinność, a naprawdę afektacja! Mam tego dosyć, dosyć! Przez to właśnie wpadłem w obłęd!
Powiadam: koniec z małżeństwami, raz na zawsze! Ci, co się już pożenili, niech sobie żyją... z jednym wyjątkiem.
Reszta ma pozostać, jak była.
Do klasztoru, już!
Wychodzi

