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INSPIRACJA INTERPRETACJA: KONSPEKT
WARSZTATU AKTORSKIEGO
NA PODSTAWIE
"WESOŁYCH KUMOSZEK
Z WINDSORU"
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 odegra
rolę doktora Caiusa lub księdza Evansa. Zadanie aktorskie polega na improwizacji, w
której uczestnik rzuca wyzwanie na pojedynek tej drugiej postaci.
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 I z aktu IV "Wesołych kumoszek
z Windsoru" W. Szekspira - scena lekcji łaciny 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 „WESOŁE NIEWIASTY Z WINDSORU”
TŁUM. M. SŁOMCZYŃSKI
AKT IV, SCENA I

Wchodzą PANI PAGE, PANI PRĘDKA i WILLIAM.
PANI PAGE
Myślisz, że jest już u pana Forda?
PANI PRĘDKA
Z pewnością, a jeśli nie, to zaraz będzie. Lecz, szczerze mówiąc, wścieka się na myśl o tym wrzuceniu do
wody. Pani Ford pragnie, byś przyszła niezwłocznie.
PANI PAGE
Wnet do niej przyjdę. Zaprowadzę tylko tego mojego młodego człowieka do szkoły. Spójrz, oto nadchodzi
jego nauczyciel. Widzę, że dziś mają wolny dzień.
Wchodzi EVANS.
Cóż tam, wielebny Hughu? Nie ma dziś szkoły?
EVANS
Nie; pan Wiotki wypuściła chłopcy na zabawa.
PANI PRĘDKA
Niech Bóg błogosławi jego dobre serce!
PANI PAGE
Ojcze Hughu, mąż mój powiada, że nasz syn nie odnosi żadnego pożytku ze swych książek. Proszę cię,
przepytaj go z gramatyki.
EVANS
Podejdź tu, William. Podnieś głowa; podejdź.
PANI PAGE
Podejdź, chłopcze. Podnieś głowę. Odpowiadaj nauczycielowi; nie lękaj się.
EVANS
William, ile liczpa jest w rzecz?
WILLIAM
Dwie.
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PANI PRĘDKA
Pewnie. Można gadać od rzeczy i do rzeczy.
EVANS
Spokój, ty trajkotka! Jak jest „piękna”, William?
WILLIAM
Pulchra.
PANI PRĘDKA
Pulchna? Zgoda, byle nie zbyt pulchna.
EVANS
Jesteś sama głupość, kopieta. — Co to pyć lapis, William?
WILLIAM
Kamień.
EVANS
A co to pyć owo „kamień”, William?
WILLIAM
Skała. Ovo — z jaja.
EVANS
Nie; to pyć lapis, nie jaja jak skała. Pardzo proszę, żepyś zapamiętała.
WILLIAM
Lapis.
EVANS
To dopra William. A kto on jest, William, co pożycza rodzajniki?
WILLIAM
Rodzajniki zapożyczane są od zaimka i deklinują się tak: singulariter nominativo hic, haec, hoc.
EVANS
Nominativo hic, haec, hoc. Proszę, żepy ty pamiętała genetivohuius.
PANI PRĘDKA
Hyc, hoc, hoc, to pewnie łacina do tańca, że więcej nie powiem, bo wstyd mi.
EVANS
Przestań paplanina, kopieta. — Jak jest „wątpię”, William?
WILLIAM
Dubito.

PAGE | 06
EVANS
Dopito, doprze.
PANI PRĘDKA
Pewnie popito i dupito! Pięknie!
EVANS
Zamilcz, kopieta.
PANI PAGE
Cicho!
EVANS
A jak on jest „krzywy, krzywa, krzywe”, William?
WILLIAM
Krzywy, krzywa, krzywe?
EVANS
Tak.
WILLIAM
Curvus, curva, curvum.
PANI PRĘDKA
Nie mów tak, dziecko.
EVANS
Pezwstydny kopieta!
PANI PRĘDKA
Źle czynisz, ucząc dziecko takich słów. — Uczy go hocków i klocków, hujek i bójek, choć dzieciaki same zbyt
prędko się tego wyuczą! A gadać „kurwa" — wstydź się!
EVANS
Kopieta, czyś ty opłąkany? Czy nie masz żadna pojęcie o przypadki i liczpy, i rodzaje? Jesteś największa głupota
w chrześcijaństwo, jaka widziałem.
PANI PAGE
do Pani Prędkiej
Zamilknij, proszę.
EVANS
Powiedz mi następna, William, para deklinacje zaimki.
WILLIAM
Zapomniałem, naprawdę.
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EVANS
Mówi ona qui, quae, quod. Jeśli ty zapomniałeś swoje quidy, quaedy i quody, trzepa ciebie chłosta w portki. Idź
już i paw się. Idź.
PANI PAGE
Więcej umie, niż myślałam.
EVANS
Ma pystra pamięć. Pywaj zdrów, pani Page.
PANI PAGE
Adieu, miły ojcze Hughu.
Wychodzi Evans.
Idź do domu, chłopcze. Pójdź, spóźniliśmy się.
Wychodzą.

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

