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INSPIRACJA INTERPRETACJA: KONSPEKT
WARSZTATU AKTORSKIEGO
NA PODSTAWIE
"BURZY"
WILLIAMA SZEKSPIRA

Propozycja warsztatu aktorskiego, zawarta
w niniejszym konspekcie, wykorzystuje
fragmenty dramatu zarówno do pracy
indywidualnej, skupiającej się na budowaniu
postaci, jak i grupowej, w której uczestnicy
mają możliwość eksploracji relacji łączących
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 instrukcje (w formie pisanej oraz nagranie prowadzącego),
określające zadanie zdalne: stworzenie nagrania (do 5 minut), w którym uczestnik
inspirując się postacią Mirandy, opowie o swoich losach na bezludnej wyspie i świecie
poza nią.
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 2 z aktu 1 "Burzy"
W. Szekspira - spotkanie Kalibana z Prosperem uwzględniając elementy takie jak:
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 „BURZA”
TŁUM. S. BARAŃCZAK
AKT I, SCENA II

PROSPERO
Złośliwa bestio, poczęta przez wiedźmę
Z samym szatanem, pokażesz się wreszcie?
Wchodzi Kaliban.
KALIBAN
A niech was skropi śmiercionośna rosa,
Zgubniejsza od tej, którą moja matka
Zgarniała kruczym piórem z gnilnych bagien!
Niech was złe wiatry strupami okryją!
PROSPERO
Za te przekleństwa chwycą cię dziś we śnie
Kurcze i kolka, aż tchu ci zabraknie;
Zaklęte jeże, co grasują w nocy,
Tysiącem igieł tak cię podziurawią
Jak plaster miodu, czyniąc więcej bólu
Niż żądła roju pszczół.
KALIBAN
Daj mi zjeść obiad.
Całą tę wyspę mam w spadku po matce —
Tyś mi ją zabrał. Kiedyś tu się zjawił,
Wpierw byłeś dobry, głaskałeś, dawałeś
Wody i jagód; i nawet uczyłeś,
Jak się nazywa duże światło w dzień
I małe w nocy. Lubiłem cię wtedy,
Pokazywałem ci wszystko na wyspie —
Słodkie i słone źródła, nieużytki
I żyzne ziemie. Co ja narobiłem!
Niech cię opadną chrząszcze, nietoperze,
Ropuchy — wszystkie plagi mojej matki!
Ja, który byłem swoim własnym królem,
Dziś jestem waszym jedynym poddanym
I moim domem, zamiast całej wyspy,
Jest brudna skalna grota.
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PROSPERO
Podły kłamco,
Czuły na chłostę tylko, nie na dobroć!
Z początku traktowałem cię po ludzku:
Mimo swojego plugastwa mieszkałeś
Wraz z nami w chacie — aż do chwili, kiedy
Targnąłeś się na cnotę mojej córki.
KALIBAN
Ha! Szkoda, że mi wtedy przeszkodziłeś:
Byłbym zaludnił tę wyspę małymi
Kalibankami.
MIRANDA
Wstrętny niewolniku,
Na którym dobro nie zostawia śladu,
A tylko zło się odciska! Z litości
Kształciłam w tobie umiejętność mowy,
Uczyłam tylu rzeczy. Bez tych lekcji
Byłbyś do dzisiaj dzikusem, niezdolnym
Do ujmowania swoich pragnień w słowa
I bełkoczącym jak najgłupsze bydlę.
Niestety jednak, pomimo nauki
Coś w sobie miała twoja zła natura,
Co odrzucało przyzwoitych ludzi.
Jak śmiesz się skarżyć, że cię zamykamy
W skalnej pieczarze? Czy nie zasłużyłeś
Na karę sroższą jeszcze niż więzienie?
KALIBAN
Cały zysk z waszej nauki języka,
Że umiem teraz przeklinać. Zaraza
Na was i wasze lekcje!
PROSPERO
Precz, wyrodku!
Przynieś nam drzewa. A pośpiesz się — czeka
Inna robota. Wzruszasz ramionami?
Jeśli zaniedbasz czegoś lub wykonasz
Niechętnie, takich kurczów cię nabawię
I darcia w kościach, że od twoich ryków
Drżeć będą dzikie bestie.
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KALIBAN
Błagam, nie!
Na stronie:
Muszę go słuchać. Czarom tak potężnym
Nawet Setebos, bożek mojej matki,
Musiałby złożyć hołd.
PROSPERO
Precz, niewolniku!

Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez Gdański Teatr Szekspirowski
w ramach projektu SzekspirOn//line.

