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SZEKSPIR PRZE/PISANY:
KONSPEKT WARSZTATU
LITERACKIEGO NA
PODSTAWIE
"BURZY"
WILLIAMA SZEKSPIRA
"Burza" jest Jedną z ostatnich sztuk Williama
Szekspira. Pełna tajemniczości, magii
i egzotyki. Prospero, prawowity książę
Mediolanu, wygnany z kraju przez swego
brata Antonia wraz z trzyletnią córką
Mirandą docierają na wyspę, zamieszkałą
przez dzikiego Kalibana. Jakie jest ich życie
na wyspie? Jak ta przestrzeń wpływa na
psychikę bohaterów?
Poniższy konspekt stanowi
propozycję warsztatu literackiego,
do przeprowadzenia zarówno z młodzieżą,
jak i z osobami dorosłymi. Celem zajęć jest
podnoszenie kompetencji literackich
uczestników, zachęcenie ich do
podejmowania własnych prób pisarskich
i pogłębionego czytania Szekspira. Głównym
założeniem proponowanych zadań jest
próba wyjścia poza oryginalny tekst dramatu.
Dokąd może nas to doprowadzić?

Materiał jest efektem warsztatów
zorganizowanych przez
Gdański Teatr Szekspirowski w ramach
projektu SzekspirOn//line.
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CZĘŚĆ 1
ZADANIE DO REALIZACJI
Uczestnicy otrzymują ćwiczenie praktyczno-literackie, inspirowane "Burzą"
Williama Szekspira, do wykonania przed zajęciami.

KALIBAN
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.
Burza, Akt I, scena II
(tłum. S. Barańczak)
KALIBAN
Nie bój się; wyspa jest pełna przyjemnych
Dźwięków i śpiewów, które nic nie szkodzą.
Czasem brzdąkanie setek instrumentów
Słyszę wokoło; a czasem się budzę
I jakieś głosy znów mnie usypiają,
Po czym w snach widzę, jak zasłona chmur
Rozsuwa się i ukazuje skarby
Gotowe na mnie spaść — wtedy się budzę
Z płaczem, bo pragnę, by śniło się dalej.
Burza, Akt III, scena II
(tłum. S. Barańczak)
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Czy zmiana przestrzeni z "otwartej" na "zamkniętą" wpływa na działania
i decyzje podejmowane przez bohaterów?
Na ile stanowi o zmianie jej stanu psychicznego?
Czy sceneria, w której rozgrywa się akcja opowieści, determinuje
postępowanie bohatera literackiego w pokonywaniu wewnętrznych
i zewnętrznych przeszkód, jakie stoją na jego drodze do osiągnięcia celu?
Czy wpływa także na jego przemianę duchową?
Wreszcie - czy przestrzeń, w jakiej "działa" bohater, może być źródłem
konfliktu, który wymaga rozwiązania, a jednocześnie konstruuje intrygę danej
opowieści?
ZADANIE

Postaraj się napisać scenkę dialogową lub monolog postaci,
w której zmiana przestrzeni akcji wpływa na emocje doświadczane
przez bohatera/bohaterów.
Napisz maksymalnie 2 strony tekstu znormalizowanego
(3600 znaków ze spacjami).
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CZĘŚĆ 2
ZAJĘCIA ANALITYCZNE

1.

Krótkie przywitanie i zapoznanie się uczestnikami warsztatów.

5 min
2. Omówienie z uczestnikami warsztatów nadesłanych prac, których
wcześniejszej redakcji dokonuje prowadzący.
Odpowiadając sobie na podstawowe pytania, dotyczące
zależności między przestrzenią akcji a emocjami bohaterów,
możemy pójść o krok dalej i przeanalizować relacje między
rzeczywistością a fikcją. Na ile kreujemy fizyczną przestrzeń,
a na ile jedynie jej wyobrażenie odczytywane przez pryzmat
stworzonej postaci? Co w sytuacji, w której bohater porusza się
pomiędzy światem realnym, a swoją wyobraźnią?
Rozważmy:
W jaki sposób przedstawić konfrontację świata urojonego
z realnością, by było to zaskakujące dla czytelnika?
Gdzie przebiega granica pomiędzy przestrzenią wyobrażoną
a postrzeganą?
Czy pokazywać ją czytelnikowi wyraźnie, czy "rozmywać" różnicę
między światami?
Spróbujmy stworzyć kilka sposobów na spójne łączenie takich
narracji przestrzennych tak, aby czytelnik sam mógł decydować
o tym, co jest obiektywną rzeczywistością, a co jedynie
urojeniami bohaterów.

60 min
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Tworzenie spójnego języka narracji.
Spróbujmy zastanowić się, w jakim stopniu specyficzne zwroty
determinują sposób opowiadania. Wybrany sposób prowadzenia
narracji wpływa na sposób postrzegania przez czytelnika świata
przedstawionego. Często stanowi także klucz do odczytania
psychologii samego bohatera.
Jak więc dobierać odpowiednie narzędzia językowe?

4.

25 min

Trudne początki.
Pierwsze zdanie, zwroty rozpoczynające tekst, stanowią zwykle
o tym, czy początek jest "słaby" czy "mocny". Co stanowi o tej sile?
W końcu - jaka jest rola samego tytułu w kontekście pisanych
tekstów?

20 min

