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INSPIRACJA INTERPRETACJA: KONSPEKT
WARSZTATU AKTORSKIEGO
NA PODSTAWIE
"MAKBETA"
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 zagra
wiedźmę (inspiracja postaciami czarownic z dramatu "Makbet"). Zadanie aktorskie polega
na improwizacji, w której rzucana jest klątwa lub przepowiada się przyszłość.
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 VII z aktu I "Makbeta"
W. Szekspira, w której Lady Makbet przekonuje męża do
morderstwa, 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 „MAKBET”
TŁUM. J. PASZKOWSKI
AKT I, SCENA VII

Inverness. Pokój w pałacu Makbeta. Odgłos obojów. Pochodnie pozapalane. Krajczy nadworny, a za nim kilku
sług z półmiskami i różnym przyrządem przechodzą przez scenę. Po niejakiej chwili wchodzi Makbet.
MAKBET
Jeśli to, co się ma stać, stać się musi,
Niechby przynajmniej stało się niezwłocznie.
Gdyby ten straszny cios mógł przeciąć wszelkie
Dalsze następstwa, gdyby ten czyn mógł być
Sam w sobie wszystkim i końcem wszystkiego
Tylko tu, na tej doczesnej mieliźnie,
O przyszłe życie bym nie stał. Lecz zwykle
W podobnych razach tu już kaźń nas czeka.
Krwawa nauka, którą dajem, spada
Na własną naszą głowę, Sprawiedliwość
Zwraca podaną przez nas czarę jadu
Do własnych naszych ust. Z podwójnych względów
Należy mu się u mnie bezpieczeństwo:
Jestem i krewnym jego; i wasalem.
To samo zbyt już przeważnie potępia
Taki postępek — lecz jestem, co więcej,
I gospodarzem jego, który winien
Drzwi zamknąć jego zabójcy, nie, owszem,
Sam mu do piersi zbójczy nóż przykładać.
A potem — Dunkan tak skromnie piastował
Swą godność; tak był nieskalanie czystym
W pełnieniu swego wielkiego urzędu,
Że cnoty jego, jak anioły nieba,
Piorunującym głosem świadczyć będą
Przeciw wyrodnym sprawcom jego śmierci,
I litość, jako nowo narodzone,
Nagie niemowlę lub cherub siedzący
Na niewidzialnych, powietrznych rumakach,
Wiać będzie w oczy każdemu okropny
Obraz tej zbrodni, aż łzy wiatr zaleją.
Jeden, wyłącznie jeden tylko bodziec
Podżega we mnie tę pokusę, to jest
Ambicja, która przeskakując siebie
Spada po drugiej stronie.
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Wchodzi Lady Makbet.
Cóż tam?
LADY MAKBET
Właśnie
Wstał od wieczerzy. Po coś się oddalił?
MAKBET
Czy pytał o mnie?
LADY MAKBET
Ty mnie o to pytasz?
MAKBET
Nie postępujmy dalej na tej drodze:
Dopiero co mnie obdarzył godnością
I sam dopiero co sobie kupiłem
Złotą u ludzi sławę, sławę, którą
Godziłoby się jak najdłużej w świeżym
Utrzymać blasku, nie zaś tak skwapliwie
Odrzucać.
LADY MAKBET
Byłaż pijana nadzieja,
Co cię niedawno jeszcze kołysała?
Zasnęłaż potem i budziż się teraz,
Żeby ospale, trwożnie patrzeć na to,
Na co tak raźnie wtedy poglądała?
Nie lepsze dajesz mi wyobrażenie
I o miłości twojej. Maszli skrupuł
Mężnie w czyn przelać to, czego pożądasz?
Chciałbyś posiadać to, co sam uznajesz
Ozdobą życia, i chcesz żyć zarazem
W własnym uznaniu jak tchórz albo jako
Ów kotw przysłowiu gminnym, u którego
„Nie śmiem” przeważa „chciałbym”.
MAKBET
Przestań, proszę.
Na wszystkom gotów, co jest godne męża;
Kto więcej waży, nie jest nim.
LADY MAKBET
I jakiż
Zły duch ci kazał tę myśl mi nasunąć?
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Kiedyś ją powziął, wtedy byłeś mężem:
O ile byś był więcej tym, czym byłeś,
O tyle więcej byłbyś nim. Nie była
Wtedy po temu pora ani miejsce,
Jedno i drugie stworzyć byłbyś gotów;
Teraz się jedno i drugie nastręcza,
A ty się cofasz? Byłam karmicielką
I wiem, jak to jest słodko kochać dziecię,
Które się karmi; byłabym mu jednak
Wyrwała była pierś z ust nadstawionych,
Które się do mnie tkliwie uśmiechały,
I roztrzaskała czaszkę, gdybym była
Zobowiązała się do tego czynu,
Jak ty do tego.
MAKBET
Gdybyśmy chybili?
LADY MAKBET
Chybić! Obwaruj jeno swoje męstwo,
A nie chybimy. Skoro Dunkan zaśnie
(Co naturalnie po trudach dnia prędko
Pewnie nastąpi), przyrządzonym winem
Dwóch pokojowców jego tak uraczę,
Że się ich pamięć, ten stróż mózgu, w parę,
A władz siedlisko zamieni w alembik.
Gdy snem zwierzęcym ujęci jak trupy
Spoczywać będą, czegóż nie zdołamy
Dokazać wtedy ze śpiącym Dunkanem?
Czego nie złożyć na jego pijaną
Służbę, na którą spadnie cała wina
Naszego mordu?
MAKBET
Rodź mi samych chłopców!
Bo męstwa twego nieugięty kruszec
Nic niewieściego od dziś dnia nie spłodzi.
Skoro tych śpiących ludzi krwią pomażem
I użyjemy ich własnych sztyletów,
Któż nie pomyśli, że ta zbrodnia była
Ich dziełem?
LADY MAKBET
Któż ma pomyśleć inaczej?
Jeżeli zwłaszcza jękiem i lamentem
Nad jego śmiercią napełnimy zamek.

PAGE | 07

MAKBET
Niech się więc stanie! Wszystkie moje siły
Nagnę do tego okropnego czynu.
Idźmy i szydźmy z świata jasnym czołem:
Fałsz serca i fałsz lic muszą iść społem.
Wychodzą.
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Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez Gdański Teatr Szekspirowski
w ramach projektu SzekspirOn//line.
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