
PROGRAM 
    Wierzchosławice’2021 

  

 

w labiryncie emocji i sytuacji scenicznych  

meandry warsztatu aktorskiego 
 
 

 

25 czerwca 2021 r. /piątek/ 

do godz. 15:00 rejestracja uczestników – 

Hotel Centrum Kultury Wsi Polskiej  

w Wierzchosławicach (Wierzchosławice 39a) 

obiad – restauracja Hotelu Centrum Kultury 

Wsi Polskiej  

 

godz. 15:00–18:00 zajęcia warsztatowe: 

WSTRZYMANY ODDECH – 

NA WIDOWNI CZY NA SCENIE?  

• ja i postać – dwie pespektywy:  

aktora i widza 

• znaczenie oddechu, zgodność oddechu  

z sytuacją postaci  

• oddech „prawdziwy” a „skłamany”  

• obcy duch w ciele 

• rytm oddechu jako element sterowania 

ekspresją  

• myślenie postacią poprzez jej cielesność  

 

godz. 18:15 kolacja 

 

godz. 18:30–20:30 zajęcia warsztatowe:  

SWOBODA DZIAŁAŃ SCENICZYCH:  

CO JĄ OGRANICZA? 

• elastyczność i dyscyplina emocji – 

rozpisanie tekstu na działania 

• emocje, których nie widać jako sposób na 

odczytanie nastroju sceny 

• wizualizacja emocji ukrywanych  

jako kontrapunkt do tekstu 

 

26 czerwca 2021 r. /sobota/ 

godz. 8:30 śniadanie 

 

godz. 9:00–13:00 zajęcia warsztatowe: 

JAKIEGO WYSIŁKU WYMAGAJĄ EMOCJE?  

• wykonawca a twórca – kreowanie roli 

• wyrażanie treści formą a budowanie formą 

treści 

• twór, utwór, potwór – kompromis pomiędzy 

intuicją a intelektem 

• radość tworzenia i satysfakcja wykonania 

godz. 13:00–13:30 obiad 

 

godz. 14:00–18:00 zajęcia warsztatowe: 

CZY PŁYNNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ TO TO SAMO? 

• miejsce wykonawcy w strukturze sceny 

• tworzenie relacji z partnerem 

• tworzenie relacji z wieloma partnerami 

• podstawowe środki kompozycji scenicznej 

• znaczenie otoczenia scenicznego: 

przestrzeń, muzyka, cisza, zagrożenia 

• poruszanie się w partyturach atmosfer 

• prowadzenie sceny, postać 

pierwszoplanowa i dalszego planu 

 

godz. 18:15 kolacja 

 

27 czerwca 2021 r. /niedziela/ 

godz. 8:30 śniadanie 

 

godz. 9:00–13:00 zajęcia warsztatowe: 

KREACJA – ŚWIEŻOŚĆ CZY POWTARZALNOŚĆ? 

• kompozycja a eksponowanie  

• emanowanie bez epatacji 

• bohater zbiorowy  

• ostateczna selekcja wątków i tematów 

• ustalenie przestrzeni gry, wyznaczenie 

rytmów scen 

 

godz. 13:00–13:30 obiad 

 

godz. 14:00–15:00 zajęcia warsztatowe: 

GOTOWE NA WSZYSTKO? 

• przypomnienie rytmów i tematów 

• pełna koncentracja 

• gramy! 

 

godz. 15:15 POKAZ WARSZTATOWY 

 

____________________________________________ 

 


