JAK
POPRZEZ
TEATR
POZNAWAĆ
ŚWIAT?
Klasa 2ag Liceum Ogólnokształcące w Trzebnicy

Kilka słów o nas
Uczęszczamy do Liceum Ogólnokształcącego im. II Armii Wojska Polskiego w Trzebnicy.
Obecnie jesteśmy w trakcie drugiego roku na proﬁlu humanistyczno-medialnym. Cieszymy się,
że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Wiele nas nauczył i dał możliwość stworzenia czegoś
wyjątkowego. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania prezentacji, w której opowiemy Wam
i pokażemy każdy etap naszej pracy.
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Praca nad scenariuszem

Filmowa realizacja

05

Przeniesienie scen na ekran
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Spotkanie online
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Warsztaty komunikacyjne „Patrzymy/słuchamy” z p. Agnieszką Majcher
Poznaliśmy tajniki komunikacji interpersonalnej,
dowiedzieliśmy się, na czym polega uważność w
rozmowie, wzięliśmy udział w ćwiczeniu
przygotowującym do prowadzenia wywiadu z
najbliższymi osobami w rodzinie na trudny temat
radzenia sobie z cierpieniem po stracie.

Moim zdaniem dzisiejsze
warsztaty prowadzone przez
Agnieszkę Majcher były bardzo
pouczające. Z niektórymi
osobami można było związać
głębsze relacje, poprzez rozmowę
o sprawach prywatnych.
Dowiedziałem się dziś o tym jak
rozmawiać z innymi o trudnych
sprawach np. o stracie kogoś
bliskiego.
Warsztaty komunikacyjne inaugurujące Nasz projekt
„Jak poprzez teatr poznawać świat” były bardzo
pouczające i prowadzone przez Panią Majcher w
bardzo ciekawy sposób. Rozmawialiśmy o tym jak w
umiejętny sposób prowadzić konwersację oraz jak
rozmawiać na bardzo trudne i emocjonalnie
wymagające tematy. Tematy utraty wartościowych
rzeczy czy osób budziły we mnie ogromne emocje,
ciężko rozmawiać o tak trudnych rzeczach z dopiero
co poznaną osobą.Dzięki warsztatom zrozumiałam, że
emocje i uczucia jakie towarzyszą naszym rozmówcą
zależą od ich charakteru i temperamentu. Ważne jest
to by skupić się na rozmówcy i jego emocjach, bo
wiele nam mogą o nim powiedzieć.

Podczas dzisiejszych warsztatów staraliśmy
się dobrze zrozumieć bardzo ważne
wartości w życiu człowieka. Nauczyliśmy
się jak rozmawiać na bardzo ciężkie,
intymne tematy, te które zadają wiele
cierpienia i większość ludzi ich unika. Nie
powinniśmy zamykać się na świat.
Powinniśmy mieć odwagę rozmawiać z
innymi na nawet najbardziej krępujące
tematy i się nie wstydzić tego co czujemy.

Pozwoliły mi one przemyśleć ten temat i zadać sobie
pytanie czy kiedykolwiek przeżyłam jakąś stratę i
jakie towarzyszyły mi przy tym emocje oraz jakie
były tego następstwa. Miałam też niecodzienną
okazję do podzielenia się swoimi przemyśleniami z
koleżanką z klasy oraz wysłuchać co ona myśli na ten
temat oraz wdać się w dyskusje. To była dobra okazja
do refleksji. Najbardziej w pamięć zapadła mi uwaga
dotyczącą samego przebiegu rozmowy, fakt że
skupiamy się na swoim historiach i uczuciach, a w
wypowiedziach rozmówcy doszukujemy się pretekstu
do wypowiedzenia się o samych sobie. Zauważyłam to
na własnym przykładzie, ale jednocześnie starałam
się nad tym pracować. Warsztaty były dosyć
interesującym i obiecującym początkiem naszego
projektu.

Podczas warsztatów „Jak poprzez
teatr poznawać świat ?” z Panią
Agnieszką dowiedziałam się, jak
ułatwić rozmowę o ważnych,
prywatnych tematach, o stracie
kogoś bliskiego. W rozmowie
ważna jest również mowa ciała,
pokazuje to, czy wykazujemy chęć
do rozmowy i czy jest ważne dla
nas to, co mówi druga osoba.

Warsztaty we Wrocławskim Teatrze Współczesnym

Praca z Trenem
VIII
Warsztaty z p. Katarzyną
Migdałowską

Próbne etiudy
Miniscenki na podstawie
Trenu VIII

Zwiedzanie teatru
Oprowadzanie po kulisach
przez p. Katarzyną
Migdałowską

Spektakl
“Pogłosy”
Przedstawienie w reżyserii
Marka Fiedora i Tomasza
Hynka

Rozmowa z Anną Błaut
i Maciejem
Tomaszewskim

Tren VIII
Najpierw zajęliśmy się
wspólnym omówieniem
trenu i jego interpretacją ,
następnie podzieliliśmy się
na grupy, w których
zaczęliśmy przygotowywać
etiudy, aby je przedstawić.
Otrzymaliśmy wskazówki,
jak wykorzystać teatralne
środki (światło, przestrzeń,
dźwięk itp.) w inscenizacji.

Warsztaty pokazały mi jak wiele
można stworzyć z praktycznie
niczego każda z grup, na jakie się
podzieliliśmy, miała za zadanie
stworzyć etiudę w oparciu o ósmy
tren Jana Kochanowskiego. Bardzo
podobały mi się pomysły
pozostałych grup. To co odkryliśmy
na warsztatach na pewno przyda się
przy tworzeniu naszego scenariusza.
Pracowaliśmy na podstawie
VIII trenu Jana
Kochanowskiego. Pani
zwróciła nam uwagę na
wpływ pojedynczych słów.
Naszym zadaniem było
przedstawienie etiudy w
małych grupach. Co ciekawe
każda z grup zrobiła to w
całkiem inny sposób.

Wprowadzające warsztaty
pozwoliły nam wykazać się
kreatywnością i nauczyły,
że teatr to praca głównie
ludzkich zmysłów i ciał, a
scenografia i elementy
techniczne to współgrający
dodatek.

Zwiedzamy teatr z p. Katarzyną Migdałowską
Po warsztatach
mieliśmy okazję razem
z panią Katarzyną
Migdałowską
pozwiedzać teatr “od
zaplecza”

Oglądamy spektakl
i rozmawiamy z aktorką i aktorem

Po spektaklu mieliśmy okazję
porozmawiać z Anną Błaut i
Maciejem Tomaszewskim

Pospektaklowy wywiad z aktorami dał
nam możliwość do przeniknięcia za kulisy
i jeszcze głębszego zrozumienia sztuki.
Mogliśmy również zadawać pytania
dotyczące pracy aktorów, co było bardzo
ciekawym i na pewno przydatnym
elementem warsztatów. Zdecydowanie
mogę stwierdzić, że był to najlepszy
spektakl, jaki do tej pory widziałam i
jestem pełna podziwu dla artystów ,
którzy brali udział i tworzyli ową sztukę.

Na spotkaniu z aktorami poznałem
parę cennych wskazówkach które
pomogą mi się przygotować do
odgrywania roli w przedstawieniu.
Dzisiejszy dzień uważam za udany
dużo z niego wyniosłem i wiem,
ze ta wiedza przyda mi
się w przyszłość.

Przedstawienie „Pogłosy”
pozwoliło mi wniknąć głębiej
w temat straty, jak i śmierci.
Spektakl odbył się w nastroju
grozy, tajemnicy oraz
niewyobrażalnego cierpienia.
Oprawa muzyczna, genialnie
dopracowana nieperfekcyjnie
do perfekcji dopełniła całość,
zostawiając na odbiorcy
niezapomniane wrażenia.

Przenosimy się w świat wirtualny

KOLEJNE KROKI
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Warsztaty z p.
Katarzyną
Migdałowską i
pierwsze pomysły

02

Tworzymy postaci i
zaczynamy pracę
nad scenariuszem

03

Nagrywamy!

Pierwsze, z czym przyszło nam się zmierzyć, to
na podstawie już zdobytych doświadczeń oraz
pierwszych warsztatów z teatrolożką, na
których analizowaliśmy rozmowy
przeprowadzone z bliskimi, było stworzenie
zarysu historii i postaci.

CO NA POCZĄTKU?

Krok po kroku

Mapa myśli
Inspicjentki Amelii
Mazurkiewicz

Omawiamy
scenariusz
Praca z grupami nad
poszczególnymi kwestiami

Kiedy scenariusz był już gotowy, przyszedł
czas na warsztaty z p. Ziną Kerste, aktorką z
WTW. Zajęliśmy się kreowaniem bohaterów i
bohaterek w perspektywie przyszłych nagrań.

WCIELAMY
HISTORIĘ W ŻYCIE

Pracujemy nad rolami

PIERWSZE EFEKTY NASZEJ PRACY
Już na kolejnym spotkaniu z p. Ziną Kerste mogliśmy zobaczyć zmontowane
sceny

Co dalej?
Dyskutowaliśmy nad tym, co powinniśmy jeszcze
zrobić, co poprawić i wysłuchaliśmy uwag od
specjalistki

A po
poprawkach...

Pozostało
tylko nadać
tytuł...

DZIĘKUJEMY!

DZIĘKUJEMY

Klasa 2ag humanistyczno-medialna
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Marek
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Koordynatorka: Monika Komisarczyk, polonistka

Dziękujemy
za uwagę :)
Projekt “Jak poprzez teatr
poznawać świat?”był realizowany
we współpracy z Wrocławskim
Teatrem Współczesnym i został
doﬁnansowany przez
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
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