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INSPIRACJA INTERPRETACJA: KONSPEKT
WARSZTATU AKTORSKIEGO
NA PODSTAWIE
"SNU NOCY LETNIEJ"
WILLIAMA SZEKSPIRA

Propozycja warsztatu aktorskiego, zawarta
w tym konspekcie, wykorzystuje fragmenty
dramatu zarówno do pracy indywidualnej,
skupiającej się na improwizacji i budowaniu
postaci, jak i grupowej, w której uczestnicy
mają możliwość eksploracji relacji łączącej
bohaterów dramatu.
CELE:
rozbudzenie wyobraźni jako jeden
z czynników wpływających na pracę
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, w którym uczestnik zaimprowizuje
etiudę, inspirowaną motywem zamiany głowy ludzkiej na oślą.
Sytuacja wyjściowa - podczas porannych czynności w łazience zauważasz,
że masz głowę osła.
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 sceny „próby rzemieślników w lesie”
ze "Snu nocy letniej" 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 „SEN NOCY LETNIEJ”
TŁUM. M. SŁOMCZYŃSKI
AKT III, SCENA 1

Las.
TYTANIA spoczywa uśpiona. Wchodzą PIGWA, KLIN, DUPEK, FLET, RYJ i GŁODOMÓR.
DUPEK
Czy wszyscy już się zeszli?
PIGWA
Tak, tak. A oto cudowne, zaciszne miejsce dla naszej próby. Ta polanka będzie sceną, a w tych głogach
szatnia. Wypróbujemy wszystko tak, jak będzie odegrane przed księciem.
DUPEK
Piotrze Pigwo —
PIGWA
Co, dzielny Dupku?
DUPEK
Są rzeczy w tej komedii o Pyramusie i Tysbe, które nie mogą się spodobać. Po pierwsze, Pyramus musi
obnażyć miecz, żeby się zabić, a tego damy nie mogą znieść. Co powiesz na to?
RYJ
Najświętsza Panienko, niebezpieczna sprawa.
GŁODOMÓR
Myślę, że trzeba obyć się bez zabijania, aż do końca.
DUPEK
Ani trochę. Mam pomysł, żeby wszystko się udało. Napiszcie mi prolog i niech w tym prologu stoi, że nie
czynimy sobie żadnej krzywdy tymi mieczami, a Pyramus nie ginie w rzeczywistości. Żeby się jeszcze lepiej
zabezpieczyć, powiedzcie im, że ja, Pyramus, nie jestem Pyramusem, ale tkaczem Dupkiem. To odbierze
im obawy.
PIGWA
Cóż, będziemy mieli taki prolog, spisany na przemian po osiem i sześć głosek.
DUPEK
Nie, dodaj dwie. Niechaj będzie po osiem i osiem.
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RYJ
Czy damy nie przelękną się lwa?
GŁODOMÓR
Wierz mi, lękam się tego.
DUPEK
Panowie, zastanówcie się w głębi duszy. Wprowadzić — Boże broń nas! — lwa pomiędzy damy jest to rzecz jak
najbardziej przerażająca, gdyż nie ma straszliwszego i drapieżniejszego ptaka niż żywy lew. Musimy tego
dopilnować.
RYJ
Więc drugi prolog niechaj powie, że nie jest lwem.
DUPEK
Nie, musicie wymienić jego imię, a pół jego twarzy musi być widziane przez lwią skórę. On także musi
przemówić przez nią, mówiąc tak albo niepodobnie: — „Damy" — albo — „Piękne damy, pragnę, abyście" —
albo — „chciałbym, abyście" — albo — „błagam, abyście — nie trwożyły się i nie drżały, gdyż życiem mym ręczę
za wasze. Jeśli sądzicie, że przyszedłem tu jako lew, będzie to dla mnie cios śmiertelny. Nie, nie jestem niczym
podobnym: jestem człowiekiem jak inni". — Wówczas niechaj wymieni swe imię i powie im otwarcie, że jest
Klinem stolarzem.
PIGWA
Cóż, tak się stanie. Ale pozostają dwie trudne sprawy — to znaczy wprowadzenie poświaty księżycowej do
komnaty, bo, jak wiecie, Pyramus i Tysbe spotykają się w poświacie księżycowej.
KLIN
Czy tej nocy, kiedy gramy, świeci księżyc?
DUPEK
Kalendarz, kalendarz! Zajrzyjcie do almanachu; znajdźcie poświatę księżycową, znajdźcie poświatę księżycową.
PIGWA
Tak, świeci tej nocy.
DUPEK
Możecie więc pozostawić otwarte okno w wielkiej komnacie i poświata księżycowa zalśni przez nie.
PIGWA
Tak, albo ktoś musi wejść z gałęzią głogu i latarnią i rzec, że przybywa, aby obrazić, czyli wyobrazić osobiście,
poświatę księżycową. Jest jeszcze jedna sprawa: musimy mieć w wielkiej komnacie mur; gdyż Pyramus i Tysbe,
jak mówi nasza opowieść, rozmawiali przez szparę w murze.
KLIN
Nie możesz wznieść muru. — Co ty na to, Dupku?
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DUPEK
Ktoś musi przedstawiać mur i niechaj okrywa go nieco wapna, zaprawy albo tynku, świadczących, że jest
murem. I niech trzyma palce, o tak, a przez tę szczelinę będą szeptali Pyramus i Tysbe.
PIGWA
Jeśli da się tak zrobić, wszystko będzie dobrze. Siadajcie, wszyscy matek synowie, i wypróbujcie wasze role.
Rozpoczynaj, Pyramusie; kiedy wypowiesz swą mowę, wejdź w te krzaki — a później, podobnie, wszyscy po
kolei.
W głębi za nimi ukazuje się PUCK.
PUCK
Cóż za obwiesie tutaj się panoszą,
Tuż przy królowej duszków, śpiącej blisko?
Co, czyżby sztuka? Więc stanę się widzem;
Może aktorem, gdy ujrzę potrzebę.
PIGWA
Mów, Pyramusie. — Tysbe, podejdź bliżej.
DUPEK
Tysbe, te kwiaty tak pięknie cuchnące, PIGWA
Pachnące.
DUPEK
Kwiaty tak pięknie pachnące
Pachną jak tchnienie twe, o Tysbe droga.
Słyszysz? Głos jakiś! Zaczekaj tu chwilę,
Zaraz powrócę do ciebie, nieboga.
Wychodzi.
PUCK
na stronie
Cóż za Pyramus przedziwny, na Boga!
Wychodzi.
FLET
Czy muszę teraz przemówić?
PIGWA
Tak, Matko Boża, musisz; bo musisz pojąć, że poszedł zobaczyć, co to za hałas usłyszał, i ma powrócić.
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FLET
Promienny Pyramusie, od lilii jaśniejszy,
Jak na dumnej łodydze róży pąk czerwony;
Młodzieńcze pełen ognia, Żydzie najpiękniejszy,
Wierny jak wierny rumak, nigdy nieznużony.
Spotkam cię, Pyramusie, przy grobie Ninusi.
PIGWA
Grobie Ninusa, człowieku. — Ale tego jeszcze nie miałeś mówić. To jest twoja odpowiedź Pyramusowi. A tyś
wypowiedział całą swoją rolę naraz; odpowiedź i całą resztę. —Wejdź, Pyramusie. Przeskoczył twoją kolejkę;
końcówka była „nieznużony".
FLET
Ach, — wierny jak wierny rumak, nigdy nieznużony —
Wchodzą PUCK i DUPEK z oślą głową.
DUPEK
Gdybym był urodziwy, Tysbe, to dla ciebie. —
PIGWA
Ach, to potworność! Dziwy! Czar padł na nas! — Panowie; błagam, zmykajmy! — Pomocy!
Wychodzą Pigwa, Klin, Flet, Ryj i Głodomór.
PUCK
Pójdę za wami i błądzić wam każę
Przez bagna, gąszcze, głuszę, wrzosowiska;
Psem, koniem, to znów dzikiem się okażę,
Bez łba niedźwiedziem, ogniem, który błyska.
Rżeć, szczekać, chrząkać, ryczeć, płonąć mogę
Jak pies, koń, niedźwiedź, dzik, plącząc wam drogę.
Wychodzi.
DUPEK
Dlaczego uciekli? To jakieś ich łotrostwo, żeby mnie przestraszyć.
Wchodzi RYJ.
RYJ
Ach, Dupku, jesteś odmieńcem! Cóż widzę na tobie?
DUPEK
Cóż widzisz? Własną oślą głowę, co?
Wychodzi RYJ.
Wchodzi PIGWA.
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PIGWA
Niech cię Bóg strzeże, Dupku! Niech cię strzeże! Odmienili cię!
Wychodzi.
DUPEK
Pojmuję ich łotrostwo. Chcą zrobić ze mnie osła i przestraszyć mnie, jeśli się to uda. Ale nie ruszę się stąd,
choćby nie wiem, co zrobili. Będę się tu przechadzał i zaśpiewam, żeby usłyszeli, że się nie boję.
Śpiewa.
Kos, ptaszek o barwie ciemnej,
O dziobie żółto złoconym;
Drozd o nucie tak przyjemnej
I czyżyk z małym ogonem, —
TYTANIA
budząc się
Jakiż to anioł zbudził mnie wśród kwiatów?
DUPEK
Śpiewa.
Zięby, wróble i skowronki;
Źle kuka kukułka szara,
Która zdrady twej małżonki
Dokładnie zliczyć się stara.
Bo, szczerze mówiąc, któż by spierał się z tak głupim ptakiem? Któż by nazwał ptaka kłamcą, choćby bez
przerwy wywrzaskiwał to swoje ku-ku?
TYTANIA
Śpiewaj mi dalej, miły śmiertelniku.
W głosie twym uszy moje rozkochałam;
Podobnie kształt twój oczy me zachwyca,
A cześć tak wielką dla cnót twoich czuję,
Że raz ujrzawszy, już ciebie miłuję.
DUPEK
Myślę, paniusiu, że niewiele rozumu okazujesz, tak sądząc, ale by rzec szczerze, rozum i miłość rzadko widują
się ostatnio — tym większa szkoda, że sąsiedzi nie próbują zaprzyjaźnić ich z sobą. Umiem zażartować
w potrzebie, co?
TYTANIA
Równe są twoja mądrość i uroda.
DUPEK
Nie, nie są wcale, lecz gdybym miał dość rozumu, żeby wydostać się z tego lasu, byłby to rozum, który mi
wystarcza.
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TYTANIA
O, tego lasu opuścić nie zechcesz;
Zostaniesz tutaj, chcesz tego czy nie chcesz.
Jestem boginią możną i bogatą,
W państwie mym żyje wiekuiste lato,
Kocham cię, pójdźmy, dam ci moje duszki,
Z których uczynię twoje wierne służki.
One ci z głębin przyniosą klejnoty,
A kiedy do snu nabierzesz ochoty,
One ci z kwiatów przysposobią łoże
I kołysanka ich twe oczy zmaże.
Oczyszczę ciebie z brudów tego świata,
Będziesz w powietrzu lekko jak duch latał.
Kwiecie Groszku! Pajęczyno! Ćmo! Ziarno Gorczycy!
Wchodzą cztery DUSZKI.
1.DUSZEK
Tu jestem.
2.DUSZEK
Tu.
3. DUSZEK
Tu.
4. DUSZEK
Tu.
WSZYSTKIE
Dokąd pójdziemy?
TYTANIA
Bądźcie uprzejme i miłe dla niego; —
Biegnijcie przed nim, fikając koziołki,
Morele, figi i morwy mu dajcie,
I winogrona dla niego zrywajcie.
Trzmielom skradnijcie ich miodu woreczki,
Z ich nóg woskowych skręćcie nocne świeczki;
Świetlików wzrok je zapali płomienny,
By w łoże trafił miły, gdy jest senny.
A wachlarz barwny ze skrzydeł motylich
Niechaj mu nocą spoczynek umili
I go przed blaskiem księżycowym chroni.
Hołd złóżcie, elfy, niech każdy się skłoni.
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1.DUSZEK
Cześć ci, śmiertelniku!
2. DUSZEK
Cześć ci!
3. DUSZEK
Cześć ci!
4. DUSZEK
Cześć ci!
DUPEK
Błagam waszą czcigodność z całego serca o wybaczenie. — Czy mogę zapytać o imię waszej czcigodności?
PAJĘCZYNA
Pajęczyna.
DUPEK
Będę pragnął bliższej znajomości z tobą, miły panie Pajęczyno. Jeśli zatnę się w palec, ośmielę się zwrócić do
ciebie. — Twe imię, szlachetny panie?
KWIAT GROSZKU
Kwiat Groszku.
DUPEK
Proszę cię, poleć mnie Pani Łupince, twej matce, i Panu Strąkowi, twemu ojcu. Miły Panie Kwiecie Groszku,
z tobą także będę pragnął bliższej znajomości. — Twe imię, panie, proszę?
ZIARNO GORCZYCY
Ziarno Gorczycy.
DUPEK
Dobry Panie Ziarno Gorczycy, dobrze wiem, ile musisz znosić. Ów tchórzliwy wielkolud pieczeń z wolu pożarł już
wiele szlachty twego rodu. Wierz mi, że krewni twoi nieraz wyciskali mi łzy z oczu. Pragnę bliższej znajomości
z tobą, miły Panie Ziarno Gorczycy.
TYTANIA
Do mojej kwietnej wiedźcie go komnaty.
W oku księżyca, jak widzę, łzy płoną;
A gdy on płacze, płaczą małe kwiaty
Nad jakąś biedną dziewicą zgwałconą.
Zwiążcie mu język, prowadźcie go cicho.
Wychodzą.
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Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez Gdański Teatr Szekspirowski
w ramach projektu SzekspirOn//line.

