OFF OPERA 2018
A N S A M B L W I E L O G Ł O S W S P Ó L N O TAW I E L K O P O L S K A

Off Opera, czyli co?
Off Opera to sposób myślenia o operze jako sztuce nowoczesnej, odważnej
i społecznej. Rezygnuje z konwencjonalnej estetyki, zderza działania
muzyczno-teatralne z kulturą alternatywną. Off Opera uwypukla związki
opery ze współczesną problematyką społeczno-kulturalną. Zaprasza widzów
do twórczego działania, czyniąc z muzyki integralną część miejskiego życia.
Tworząc tegoroczną edycję Off Opery, zdecydowaliśmy się odejść od formuły festiwalu na rzecz realizacji

długofalowego projektu o charakterze artystycznym z szeroko zakrojoną ofertą edukacji kulturalnej.
Na działania pod nazwą „Projekt Off Opera 2018 − program edukacyjny”, których osią dramaturgiczną

stał się temat ANSAMBL | WIELOGŁOS | WSPÓLNOTA | WIELKOPOLSKA złożyły się trzy projekty

o charakterze społeczno-kulturalnym: Czyj taniec?, Śpiewy historyczne oraz Dziewczyny: Pogłosy.

Metafora ansamblu stała się dla nas użyteczna jako próba stworzenia czasoprzestrzeni dialogu i twórczej

wymiany myśli pomiędzy artystami i publicznością, ale przede wszystkim między osobami biorącymi udział
w warsztatach a prowadzącymi je artystami. Seniorzy oraz młodzież, biorący udział w trzech niezależnych

projektach, mieli szansę na twórczą wymianę myśli i poglądów, a także możliwość dzielenia się osobistymi
przeżyciami.

Projekt obejmował swym zasięgiem miejscowości oddalone od społeczno-kulturalnego centrum

województwa wielkopolskiego: Gniezno, Gołuchów, Pleszew, Tarnowo Podgórne, Jankowice i Pobiedziska.
6 października 2018 roku w stolicy Wielkopolski – Poznaniu – podczas wydarzenia finałowego w siedzibie

Stowarzyszenia Łazęga Poznańska zaprezentowaliśmy efekty pracy warsztatowej szerokiej publiczności.
Wszystkie wydarzenia wchodzące w skład projektu były bezpłatne. Udało nam się reaktywować w ten
sposób ideę obywatelskiego, społecznego teatru operowego, która przyświecała twórcom wielkopolskich

_

scen operowych od końca XVIII wieku.

„Projekt Off Opera 2018 – program edukacyjny” został dofinansowany ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
a także z budżetu Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
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Prowadzący warsztaty: Tomasz Mazur, Dorota Kozłowska, Malwina Paszek | Realizacja filmu: Janusz Szymański i Roman
Savchenko | Muzyka: Andrzej Konieczny | Taniec: Bartek Dopytalski | Kuratorzy projektu Czyj Taniec?: Karolina Brzezicka
i Michał Mroczkowski | Partnerzy: Dom Dziecka w Pleszewie, Pałac Jankowice, Stowarzyszenie Łazęga Poznańska
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Czyj Taniec?

Taniec to forma, która spaja wspólnotę. Tańczymy samotnie, w parze, w grupie,
poprzez ruch wyrażamy swoje emocje. Taniec towarzyszy nam przy różnych
okolicznościach – na weselach, imieninach, zakończeniu szkoły, ale przede wszystkim
jest on bardzo ważnym symbolem polskiej kultury. Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu
ostatnią księgę Kochajmy się kończy polonezem, Wesele Stanisława Wyspiańskiego
zakończone jest “Chocholim tańcem”, Stanisław Moniuszko buduje finał Strasznego
dworu na narodowym mazurze. Taniec jest istotnym elementem myślenia o wspólnocie
i kulturze. To nie tylko choreografia czy technika. To także ruch sam w sobie,
swobodny i nieskrępowany. Dzięki niemu wyrażamy naszą naturalną ekspresję,
zamieniamy dobrze nam znany język wypowiedzi na język gestu i mowę ciała.

Media masowe, a zwłaszcza telewizja, rozpowszechniły zagadnienie tańca. Lubimy, na co wskazują sonda-

Podczas naszej kilkuletniej działalności wielokrotnie zapraszaliśmy osoby dojrzałe do udziału w różnego

typu warsztatach. Tym razem wybraliśmy Pałac w Jankowicach, ponieważ jest on nowym miejscem na mapie kulturalnej Wielkopolski. Wiedzieliśmy także, że bardzo prężnie działa tamtejszy klub seniora. Janko-

wickie seniorki (na warsztatach pojawiły się wyłącznie kobiety) stworzyły grupę zwartą i aktywną. Podobnie

jak w przypadku dzieci, początkowy dystans z biegiem czasu przestał istnieć, a my i prowadzący zostaliśmy

zaproszeni do istniejącej wspólnoty.
Praca, praca, praca...

jest nasza śmierć. Mamy wiele różnych form ruchu, od technik tradycyjnych po współczesne, ale pytanie

W przypadku pracy z dziećmi warsztaty odbywały się w następującej kolejności: Hip-hop, Swing oraz tańce

Odpowiedzi na to pytanie szukali uczestnicy warsztatów: dzieci z Domu Dziecka w Pleszewie oraz grupa

seniorów z gminy Tarnowo Podgórne. Poprzez taniec chcieliśmy zbudować wspólnotę. Zaproponowaliśmy
kilka spotkań z profesjonalnymi instruktorami, podczas których warsztatowicze i warsztatowiczki poszerzyli

wachlarz swoich ruchów, poznając technikę Hip-hop czy Swing. Ostatni dzień zajęć poświęcony był tań-

com charakterystycznym dla regionu Wielkopolski. Każde spotkanie taneczne było wstępem do warsztatu
filmowego. Uczestnicy wykonywali przed kamerą ruch zapamiętany z zajęć. Następnie, z pomocą Janusza

Szymańskiego i Romana Savchenki, stworzyli teledysk prezentujący układ choreograficzny złożony z poje-

dynczych gestów wszystkich uczestników. Film stał się również bazą do pracy dla profesjonalnego tancerza
i choreografa. Wszystkie ruchy zapisane w nim zostały przeanalizowane i przetworzone w realny układ

taneczny, który został wykonany przed uczestnikami warsztatów podczas spotkania finałowego w dniu

6 października. Poznańskie podsumowanie było momentem pierwszego spotkania obu grup – seniorów

oraz dzieci. Stworzyło okazję do wymiany myśli i doświadczeń a także zbudowania kolejnej, jeszcze większej wspólnoty wokół projektu Czyj taniec?.
Uczestnicy

Potrzeba zaproszenia do współpracy uczestników z mniejszych miejscowości Wielkopolski od zawsze

determinowała cele naszych projektów. Jako Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury rozpoczęliśmy

współpracę z Domem Dziecka w Pleszewie w 2015 roku. Zorganizowaliśmy tam warsztaty wokół pieśni Stanisława Moniuszki Złota Rybka. Pierwsze spotkanie uzmysłowiło nam, że pracujemy z wyjątkowymi uczest-

nikami. Dlatego w 2018 roku postanowiliśmy wrócić do Domu Dziecka w Pleszewie i poprowadzić warsztaty
6

wało się indywidualnie ze względu na charakter grupy.

Zaproszeni przez nas instruktorzy tańca są profesjonalistami. Przygotowali oni scenariusze warsztatów,

pozostaje niezmienne: Czyj taniec?

W IE L K I
POWROT

warsztatów będą w przedziale wiekowym od 10 do 16 lat. Budowanie relacji nie było łatwe i szybkie, odby-

że, oglądać profesjonalistów, ale sami również tańczymy, mniej lub bardziej zawodowo. Jedna z koncepcji

tańca współczesnego mówi o tym, że wszyscy nieustająco tańczymy, a momentem, w którym przestajemy,

T A N IE C
I WSPOLNOTA

taneczne – tym razem w trakcie wakacyjnego obozu zorganizowanego dla podopiecznych w Gołuchowie.

Z rozmów z dyrektorem ośrodka, panem Januszem Wiśniewskim, wiedzieliśmy wyłącznie, że uczestnicy

dedykowane dla uczestników o różnym stopniu zaawansowania, ale przede wszystkim dla amatorów.
wielkopolskie. Zakładaliśmy pierwotnie, że zajęcia będą trwać parę godzin, a po przerwie zrealizujemy

warsztat filmowy. W praktyce jednak prowadzący musieli dostosowywać się do temperamentu oraz zain-

T A N IE C
N IE J E D N O
M A IM Ie

teresowań uczestników. Najważniejszym aspektem zajęć była elastyczność oraz to, by wszyscy czuli się
komfortowo. Spodziewaliśmy się, że dla dzieci tradycyjne tańce wielkopolskie oraz Swing mogą okazać się

mniej atrakcyjne niż Hip-hop, który jest im bliższy, choćby ze względu na upodobania muzyczne. Nasze

obawy potwierdziły się, jednak dzięki charyzmatycznym prowadzącym udało nam się przekonać uczestników do zmierzenia się z naszymi propozycjami.

W przypadku seniorów układ warsztatów został lekko zmodyfikowany i zrealizowaliśmy je w następują-

cej kolejności: Hip-hop, tańce wielkopolskie oraz Swing. Podobnie jak w przypadku dzieci, mieliśmy obawę, że nie wszystkie nasze propozycje zostaną przyjęte entuzjastycznie. Seniorki podeszły z dystansem

do Hip-hopu, za to cieszyły się bardzo na tańce wielkopolskie. Największym pozytywnym zaskoczeniem

okazał się jednak Swing. Ta radosna i pozytywna technika przypadła do gustu wszystkim uczestniczkom
i wywołała szeroki uśmiech na ich twarzach.

Podczas trzech dni warsztatów zaprezentowaliśmy uczestnikom ważny element kultury, jakim jest taniec,

w trzech różnych odsłonach. Niezależnie od gatunku i charakteru, taniec powstaje we wspólnocie i służy jej

scalaniu. Nam także dzięki tańcowi udało się zbudować stabilną i zaangażowaną wspólnotę.

T A N IE C
=KULTURA

Wolne wnioski

Taniec jest jedną z naturalnych form ekspresji, a jednak nieoczywistą. W naszym projekcie postawiliśmy
pytanie Czyj taniec? Było ono przewrotne, ponieważ pierwotna taneczna wspólnotowość lokalna została
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Czyj Taniec?
zastąpiona ogólnoświatową modą na taniec, co spowodowało powstanie wspólnoty totalnej. W związku

z tym nasze pytanie może być rozpatrywane na różnych poziomach – jednostki, społeczności lokalnej czy
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nawet globalnego ruchu.

Techniki taneczne prezentowane na warsztatach wywodzą się ze wspólnot, które poprzez taniec pokazy-

T A N IE C
SC
TO PRZYJEMNO

wały swoją odrębność. Ich podstawowe idee zawarte są w konkretnym ruchu. Żeby zatańczyć, spróbować danego gatunku, trzeba poznać jego historię i opowieść, którą ze sobą niesie. Trzeba dowiedzieć się

z czego on wynika i jaka myśl go wykreowała. Rozmawialiśmy z uczestnikami, którzy przed warsztatami

utrzymywali, że tańczyć nie potrafią. Obawiali się oni, że będzie to dla nich zbyt trudne lub będą śmieszni

w oczach innych. Podstawowym aspektem naszych działań, było przekonanie o tym, że taniec jest naturalną

czynnością i jego wartością jest nasze staranie i emocje, a nie perfekcyjne opanowanie techniki. Podczas

indywidualnych warsztatów filmowych, mieliśmy okazję rozmawiać z uczestnikami bez presji grupy. Do-

wiedzieliśmy się, że największą obawą przed tańczeniem jest poczucie wstydu i ocena innych. Gdy tylko

uczestnicy pozbyli się negatywnych emocji, taniec stał się dla nich aktywną zabawą i przyjemnością. Nasze

warsztaty pokazały, że warto posługiwać się tańcem jako alternatywnym środkiem dla tworzenia wspólnoty.
Dobre praktyki

Podsumowując nasz projekt, stwierdzamy, że najważniejsza jest prawidłowa współpraca z instytucjami. Świadomie wybrany partner jest połową sukcesu planowanego wydarzenia. Dlatego warto powracać

IN S T Y t u c j e

do miejsc raz już odwiedzonych, które chętnie się angażują i dostrzegają te same potrzeby. W tym roku

w Jankowicach jest również wyjątkowym ośrodkiem, który zapewnia wiele atrakcji mieszkańcom gminy

danej społeczności, o istniejącej wewnętrznej systematyce czy o muzyce, do której wykonuje się wskazany

tość i pomoc.

Z tą wiedzą uczestnicy świadomie mogą rozpocząć kolejną część warsztatów.

Ważnym elementem dobrego projektu jest również sama przestrzeń działań. Uczestnicy, którzy czują się

Czas: 30 minut

ganizatorem. Dzięki jego pracy dzieci mają dostęp do różnych aktywności, nie tylko kulturalnych. Pałac

bezpiecznie w danym miejscu, łatwiej wchodzą w relację, a zespół twórców początkowo traktowany jako

Instruktorzy tańca opowiadają uczestnikom o genezie danego stylu, o jego wpływie na kulturę i historię

Narzędzia: komputer (laptop), projektor multimedialny z ekranem, głośnik.

UCZĘ SIĘ!

Instruktorzy tańca w dwóch blokach prezentują i uczą uczestników podstawowych kroków i ruchów danej

warsztatu mogło być dość trudnym zadaniem. Profesjonalizm oraz zaangażowanie młodych instruktorów

gotowującym ciało do pracy, natomiast na końcu powstaje krótka sekwencja ruchowa, która uwzględnia

charyzmie prowadzących udało nam się przekonać wszystkich uczestników do włożenia wysiłku w naucze-

ugruntowanie poznanej wiedzy.

i dziećmi zaprocentuje w przyszłości swobodnym tańczeniem, bez wstydu i oglądania się na innych, a może

Czas trwania: 2 x 90 minut

technik tanecznych, których opanowanie zazwyczaj pochłania lata, wyniesienie wiedzy z kilkugodzinnego

spowodował, że brak wcześniejszego przygotowania nie okazał się przeszkodą. Dzięki rozmowom oraz

wyrażaniem siebie poprzez taniec. Bo w końcu...

T E O R IA

taniec. Wszystko jest wzbogacone przykładami video i audio, które ilustrują omawiane zagadnienie.

Jeśli o partnerach mowa, to kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór prowadzących. W przypadku

nie i zaprezentowanie wybranych przez nas tańców. Liczymy na to, że te kilka dni spędzonych z seniorami

8

POZNAJĘ!

Aby dobrze zrozumieć praktyczną istotę danego ruchu, należy poznać go również od strony teoretycznej.

gość, na końcu staje się partnerem.

PROWADZACY

jednak dotyczył innej techniki tanecznej. Przedstawiony konspekt dotyczy jednego dnia warsztatowego.

ponownie weszliśmy we współpracę z Domem Dziecka w Pleszewie, którego Dyrektor jest świetnym or-

Tarnowo Podgórne. Jest to instytucja, dająca ludziom przestrzeń do rozwoju, a partnerom niosąca otwar-

PRZESTRZEN

Warsztaty Czyj Taniec? trwały w każdym ośrodku trzy dni. Każdego dnia schemat działań był powtarzany,

KOnspekt
d z ia l a n
h
w a r s z t at o w y c

techniki tanecznej. Całość rozpoczyna się zawsze od rozgrzewki, która jest niezbędnym elementem przy-

PRAKTYKA

wszystkie elementy wprowadzone podczas warsztatów. Jest to dla uczestników dobre przypomnienie oraz

Narzędzia: komputer (laptop)/tablet/MP3, głośnik
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Czyj Taniec?

KOMENTARZE:

• Ze względu na specyfikę tańca ludowego, w którym tancerze jednocześnie z ruchem wykonują partie wokalne, uczestnicy warsztatu również wcielają się w obie role. Całości dopełnia akompaniament prowadzącej

na akordeonie. Muzyka wykonywana na żywo niesie ze sobą więcej pozytywnej energii i siły niż muzyka

odtwarzana.

• Nauka tańca nie musi polegać wyłącznie na czystym naśladowaniu prowadzącego. Dobrą praktyką jest

korzystanie z różnego rodzaju zadań, które utrwalają poznane kroki oraz wspierają indywidualną ekspresję

wyrazu np. modyfikowanie jednego ruchu przez uczestnika, swobodna improwizacja wszystkich czy „bitwy”
taneczne w parach.

• Ze względu na okres letni wszystkie zajęcia odbywały się na zewnątrz, w parku czy na boisku, w ogólnodostępnej przestrzeni. Warto wykorzystywać sprzyjające warunki, które pozwolą na przeprowadzenie zajęć
w naturalnym otoczeniu i przyjemnej atmosferze.
PREZENTUJĘ!

EM
C O Z A P A M IE T A L

Ostatnim etapem pracy warsztatowej jest prezentacja przed kamerą jednego kroku, elementu tańca czy

figury tanecznej wybranej przez uczestnika. Wartością tego ćwiczenia jest prawdziwe i swobodne wykonanie. Każdy uczestnik zostaje nagrany dwukrotnie, w dwóch różnych ujęciach – z daleka, gdzie uchwycona

jest cała postać oraz w bezpośrednim zbliżeniu poszczególnych partii ciała (twarz, nogi, ręce). Praca z ka-

merą jest dość czasochłonnym zadaniem, dlatego jest to również dobry moment na indywidualne i grupowe

rozmowy z uczestnikami o tańcu i ich podejściu do niego.

Czas trwania: 120 minut (w zależności od ilości uczestników)

Materiały: kamera, sprzęt stabilizujący (statyw, gimbal), komputer (laptop)/tablet/MP3, głośnik.

KOMENTARZ:

Na zakończenie warsztatów można zaplanować prezentację fragmentów filmów, których tematem jest
taniec. Warto wybrać tytuły bazujące na technikach, które uczestnicy poznali podczas zajęć. Uzmysłowi

to im silną obecność tańca w kulturze, a także pozwoli spojrzeć na taniec w roli narzędzia budującego

Projekt Czyj Taniec? nie odbyłby się bez pomocy instytucji oraz ich reprezentantów. Ponownie przekonaliśmy
się, że Dom Dziecka w Pleszewie to wspaniały ośrodek, który dzięki dyrektorowi Januszowi Wiśniewskiemu

jest otwarta na współpracę z animatorami kultury. Mimo że po raz pierwszy współpracowaliśmy z Pałacem w Jankowicach jesteśmy zachwyceni przychylnością ze strony dyrektor Moniki Rutkowskiej. Praca z młodzieżą nie byłaby tak owocna, gdyby nie wychowawcy z Domu Dziecka w Pleszewie, to właśnie

ich doświadczenie oraz obecność, były największym wsparciem dla nas, dlatego bardzo dziękujemy panu

Przemysławowi Żurawlewowi, pani Anecie Haak oraz panu Przemysławowi Konopczyńskiemu. Szczególne
podziękowania należą się też pani Agnieszce Maciejewskiej, która od lat pracuje z seniorami i jest bardzo

wyczulona na ich potrzeby, dziękujemy za zaufanie oraz pomoc w koordynacji projektu w Jankowicach.

Warsztaty oczywiście nie odbyłyby się bez uczestników, którzy choć początkowo niepewnie podchodzili
do naszego pomysłu, ostatecznie uczestniczyli w nim bardzo entuzjastycznie.

Dziękujemy za udział młodzieży: Adamowi, Wiktorii, Brajanowi, Bartoszowi, Klaudii, Weronice, Mikołajowi,

Erykowi, Piotrowi, Gracjanowi, Oliwerowi i Jakubowi.

Dziękujemy za udział paniom seniorkom: Marii, Urszuli, Zofii, Hannie, Marii, Danucie, Helenie, Marii,

Wiesławie, Reginie, Joannie, Marii, Zofii, Iwonie, Edycie i Beacie.
Karolina Brzezicka, Michał Mroczkowski

Dom Dziecka w Pleszewie, Pałac w Jankowicach

25-27 lipca, 16–18 sierpnia 2018
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Prowadzący warsztaty: dr Agata Stanisz, Dominika Khalil, Daniel Stachuła | Muzyka: Karol Majerowski | Projekt wystawy:
Mateusz Fabiś | Kuratorzy projektu Śpiewy historyczne: Ewelina Chatłas, Daniel Stachuła | Partnerzy: Szkoła Podstawowa

nr 45 im. Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań” w Poznaniu, Pobiedziski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Łazęga Poznańska

Śpiewy historyczne

Punktem wyjścia dla projektu Śpiewy historyczne był cykl pieśni
do słów Juliana Ursyna Niemcewicza pod tym samym tytułem.
W przeciwieństwie do wybitnego twórcy oświecenia, próbującego
konstruować narrację dotyczącą kształtowania się wspólnoty narodowej,
młodzi ludzie, zaproszeni do udziału w projekcie, zastanawiali się
nad charakterem wspólnoty lokalnej. Stworzyli własną, muzycznoliteracko-teatralną narrację, której tematem jest najbliższa społeczność.

M IE J S C E
AKCJI

Projekt realizowany był w dwóch miejscach – pierwszym z nich była dzielnica Główna w Poznaniu, gdzie

uczestnicy wzięli udział w cyklu warsztatów z zakresu etnografii dźwięku oraz warsztatach scenopisarstwa.

Wypracowane narzędzia zostały następnie przeniesione do Pobiedzisk – małego miasta w województwie

wielkopolskim, oddalonego ok. 25 km od Poznania. W Pobiedziskach, oprócz warsztatów etnografii dźwięku i scenariopisarskich realizowane były także warsztaty teatralne.

…Poznań: Główna

Podczas tygodniowej pracy młodzi ludzie – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 im. Okrętu Rzeczypospo-

Fotograficzne kolaże autorstwa Mateusza Fabisia obok ścieżki dźwiękowej i tekstów stały się zatem arty-

stycznym przetworzeniem, nie zaś dokumentacją przemian urbanistyczno-przestrzennych. A jeśli powstałe

dzieła – kolaże, kompozycje i teksty literackie – przyprawione zostały szczyptą poczucia humoru? Tym

…Pobiedziska

Część projektu realizowana w Pobiedziskach trwała niemal trzy tygodnie. Narzędzia warsztatowe wypra-

cowane podczas pracy na Głównej w Poznaniu zostały przeniesione i twórczo zmodyfikowane podczas
warsztatów realizowanych z 10-osobową grupą młodzieży w wieku 11-17 lat.

Pierwszym etapem działań były warsztaty z zakresu etnografii dźwięku oraz field recordingu prowadzone

ponownie przez dr Agatę Stanisz. Młodzi ludzie z Pobiedzisk i okolicznych miejscowości wyruszyli w te-

czym może być antropologia dźwięku, która wskazuje, że dla życia codziennego oraz poczucia przynależ-

sklepie z antykami zwykła przesiadywać pewna hrabina, a pączki z pobiedziskiej cukierni znane są w całym

odczuwania miejsc, przestrzeni i relacji z innymi ludźmi.

dźwiękowy stały się podstawą do przeprowadzenia warsztatów scenariopisarskich prowadzonych przez

Jednocześnie rozmawialiśmy z mieszkańcami, którzy żyją tutaj najdłużej. Sumiennie nagrywaliśmy historie

i opowieści o Głównej, które same w sobie mają ogromną wartość dokumentacyjną, ale także olbrzymi po-

przeprowadzali rozmowy z mieszkańcami, z których dowiedzieli się o tym, że na bujanym fotelu w lokalnym

regionie. Wszystkie zgromadzone mikrohistorie, fragmenty pojedynczych, drobnych narracji oraz materiał
Dominikę Khalil.

Punktem wyjścia dla tego cyklu warsztatów, oprócz dźwięków i zgromadzonych historii mówionych, stały

tencjał na realizację wielu działań artystycznych i kulturalno-społecznych. Zbieraliśmy archiwalne zdjęcia

się także znane uczestnikom charakterystyczne dla Pobiedzisk postaci, bohaterowie pobiedziskiej codzien-

go Konserwatora Zabytków, ale także wtykając ciekawski nos w prywatne albumy fotograficzne i domowe

– uczyli się konstruować narrację wokół postaci, wykorzystując przy tym materiał dźwiękowy, ale przede

dzielnicy Główna, zaglądając do archiwów Biblioteki Uniwersyteckiej, Instytutu Zachodniego czy Miejskie-

archiwa.

Zebrany podczas zajęć materiał – dźwiękowy i fotograficzny – stał się inspiracją do tworzenia wierszy

ności. Podczas warsztatów scenariopisarskich uczestnicy poznawali tajniki pracy scenarzysty i dramaturga

wszystkim własną wyobraźnię. Podczas warsztatów powstały serie scen teatralnych, które następnie połą-

czone dramaturgicznie stały się podstawą do włączenia w cykl warsztatowy działań teatralnych.

i krótkich form prozatorskich. Powstawały one podczas warsztatów twórczego pisania prowadzonych przez

Warsztaty teatralne oparte na założeniach pedagogiki teatru poprowadził Daniel Stachuła. Podczas zajęć

ce lokalnej wspólnoty. Efektem zrealizowanych warsztatów stała się wystawa słowa | dźwięku | obrazu

strzeń, w której żyją. Na podstawie zgromadzonego materiału dźwiękowego Karol Majerowski skompono-

Nie miała ona charakteru ściśle dokumentującego. Stare i nowe fotografie zostały zestawione w technice

z zakresu improwizacji, uczestnicy warsztatów skonstruowali poszczególne sekwencje przygotowywanego

wą do stworzenia przez Karola Majerowskiego kompozycji elektroakustycznej. Dźwięki przejeżdżających

stanowił scenariusz wypracowany na warsztatach scenariopisarskich.

Dominikę Khalil. Debiutujący autorzy, wspólnie z prowadzącą próbowali odpowiedzieć na pytania dotycząpt. Śpiewy historyczne. Poznań: Główna, której otwarcie odbyło się 24 września 2018 roku na Głównej.
kolażu, pocięte i ponownie złożone w całość. Podobnie dźwięki przestrzeni miejskiej, które stały się podsta-

D z w ie k o w a
mapa
e
i f o t o g r a f ic z n
kolaze

lepiej!

ren samodzielnie rejestrując dźwięki swojego najbliższego otoczenia. Uczestnicy warsztatów jednocześnie

ności do lokalnej wspólnoty, istotną rolę odgrywa środowisko dźwiękowe. Bo dźwięk staje się sposobem
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nie tego, co stare z tym, co nowe. Tego, co było, z tym, co jest.

litej Polskiej „Poznań” w Poznaniu starali się lepiej poznać Główną – dzielnicę, w której uczą się, dorastają,

żyją. Warsztaty z etnografii dźwięku oraz field recordingu prowadzone przez dr Agatę Stanisz pokazały,

,,
S L O W O , D Z W IE K
OBRAZ

samochodów, tłuczonego szkła, szmer rzeki „Główienki” i spontaniczny śpiew – to wszystko stworzyło

dźwiękową mapę Głównej. Bo tożsamość tego poznańskiego fyrtla nie jest jednorodna. Tworzy ją połącze-

uczestnicy starali się za pomocą działań performatywnych poddać refleksji lokalną społeczność i przewał utwory muzyczne, które zostały wplecione w teatralną narrację o Pobiedziskach. Dzięki warsztatom

D Z IA L A N IA
E
PERFORMATYWN

spektaklu teatralnego. Wyimprowizowane sceny zostały włączone do przedstawienia, którego podstawę
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Efektem finałowym projektu Śpiewy historyczne stała się premiera spektaklu
(w całości przygotowanego przez uczestników warsztatów), która odbyła
się 28 września 2018 roku w Pobiedziskim Ośrodku Kultury.

KOnspekt
d z ia l a n
h
w a r s z t at o w y c
FYRTEL
SOUND

I. FYRTEL SOUND: WARSZTATY Z ETNOGRAFII DŹWIĘKU

Celem warsztatów jest przygotowanie techniczne i merytoryczne uczestników do produkcji materiału

etnograficzno-dźwiękowego, który stanie się podstawowym materiałem do realizacji kolejnych warsztatów

– scenariopisarskich oraz teatralnych. Uczestnicy warsztatów zostają wprowadzeni w tajniki field recordingu

oraz wywoływania i rejestracji narracji o charakterze etnograficznym. Merytorycznie warsztaty opierają się
na założeniach antropologii dźwięku. Dźwięk jest medium, przez które odczuwamy miejsca, przestrzenie

oraz relacje z innymi ludźmi. Dźwięk tworzy nasze doświadczanie świata, decyduje o tym, jak się w nim
poruszamy oraz jak go zapamiętujemy.

Uczestnicy warsztatów:

• nauczą się, jak świadomie odbierać i rozumieć brzmienia miejscowości, w których mieszkają, uczą się,
spędzają czas wolny,

• zostaną wyposażeni w narzędzia praktyczne, które pozwolą im na rejestrację dźwięków,

• nauczą się zadawać pytania i eksplorować ich najbliższe otoczenie w sposób etnograficzny, a więc obserwować i rozmawiać z jego mieszkańcami.

PLAN WARSZTATÓW

Śpiewy historyczne

Dzień 1: Miejscówki i inne przestrzenie,
czyli moje otoczenie:
• brzmienia dróg i ścieżek, budynków i rzeczy,
kryjówek i ogrodów, parków i placów,
• warsztaty z zakresu field recordingu:
wprowadzenie i integracja,
• „czyszczenie uszu”/nauka słuchania,
• mapy mentalne i konwersacja,
• część techniczna – podstawy dźwięku cyfrowego
i obsługi sprzętu do nagrywania, działania
w terenie.

Dzień 3: Miejscówki + narracje,
czyli co z tego wynika:
• przygotowanie tematów do rozmów, dyskusje
i odwołania bazujące na warsztacie field
recordingowym oraz mapach mentalnych,
• warsztat rejestracji rozmów,
• działania w terenie,
• opisywanie plików dźwiękowych (imię
rejestrującego, imię i nazwisko rozmówcy, data,
miejsce),
• odsłuch, rozmowa, ewaluacja.

Dzień 2: Gadki i narracje, czyli historie
wspólnych przestrzeni i miejscówek:
• odsłuch zgromadzonych materiałów,
• opisywanie plików dźwiękowych (imię
rejestrującego, data, miejsce),
• warsztat etnograficzny – wprowadzenie do metod
etnograficznych (obserwacji oraz rozmowy
etnograficznej),
• przygotowanie tematów do rozmów, dyskusje
i odwołania bazujące na warsztacie field
recordingowym oraz mapach mentalnych.

Dodatkowe uwagi | wskazówki:
• każda para musi mieć do dyspozycji rejestrator
dźwięku wyposażony w osłonę przeciwwietrzną,
zapasowe baterie oraz słuchawki nauszne,
• uczestnicy warsztatów będą nagrywani; rozmowy,
ewaluacje, dyskusje, które będą prowadzone
w trakcie warsztatów można traktować jako
potencjalny materiał do dalszej pracy.

Wykorzystane metody pracy: nauka słuchania metodą tzw. czyszczenia uszu Raymonda Murraya Schaffera, metoda map mentalnych (Kevin Lynch), field recording (nagrania terenowe), obserwacja i rozmowa

etnograficzna

Materiały i narzędzia: cyfrowy rejestrator dźwięku (np. Zoom H4N Pro – 5 szt.), dyktafony cyfrowe

II. WARSZTATY SCENARIOPISARSKIE

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do stworzenia autorskiego scenariusza teatralnego
na podstawie zgromadzonego materiału dźwiękowego oraz rozmów etnograficznych przeprowadzonych

(np. Olympus WS-852 – 5 szt.), słuchawki nauszne (10 szt.), adapter (rozdzielacz słuchawek – 5 szt.), osło-

z mieszkańcami swojej miejscowości. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z podstawowymi technikami

NTG-3), osłona przeciwwietrzna oraz futro (np. Rode Blimp), tyczka mikrofonowa; materiały papiernicze

areny oraz budowanie wiarygodnych dialogów. Merytorycznie warsztaty opierają się m.in. na metodzie

ny przeciwwietrzne i/lub futra (5 szt.), baterie typu AA (60 szt.), mikrofon zewnętrzny kierunkowy (np. Rode

(notesy, brystol, arkusze szarego papieru), materiały piśmiennicze (markery, flamastry, długopisy); komputer stacjonarny lub laptop, projektor multimedialny, głośniki komputerowe, dostęp do Internetu (Google
Maps lub Open Maps)

Miejsce | przestrzeń: miejsca wybrane przez uczestników warsztatów (warsztaty terenowe) |

sala warsztatowa (warsztaty stacjonarne)
Czas: 3 dni, 4 godziny każdego dnia

Uczestnicy warsztatów: 10 osób, liczba uczestników parzysta (praca w parach)

W a r s z t at y
s c e n o p is a r s k ie

pracy nad scenariuszem teatralnym i filmowym: wybór protagonisty, antagonisty, tworzenie wiarygodnej

Franka Daniela.

Uczestnicy warsztatów:

• nauczą się tworzyć poszczególne elementy scenariusza teatralnego na podstawie zgromadzonych materiałów,
• współpracują ze sobą podczas opracowywania kolejnych sekwencji scenariusza,

• zostaną wyposażeni w narzędzia praktyczne, które pozwolą im na tworzenie autorskich wypowiedzi literackich podczas realizacji kolejnych projektów,

• dowiedzą się, jak analizować film pod kątem story i plot.
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Śpiewy historyczne
Wykorzystane metody pracy: storytelling, burza mózgów, dyskusja, analiza filmowa, efekt superbohatera,

• rozwijają wyobraźnię, kreatywność oraz świadomość własnego ciała,

Materiały i narzędzia: gra do storytellingu (np. Story Cubes), komputery stacjonarne lub laptopy z bezpłat-

• przełamują barierę nieśmiałości, skrępowania poprzez ćwiczenia improwizacyjne, rozwijanie umiejętności

nym programem do edycji tekstu (5 szt.), materiały papiernicze (ryza papieru – format A4, brystol, arkusze
szarego papieru), materiały piśmiennicze (markery, flamastry, długopisy); projektor multimedialny, głośniki.
Miejsce | przestrzeń: sala warsztatowa i/lub przestrzeń realizacji spektaklu.
Czas warsztatów: 3 dni, 4 godziny każdego dnia.

Uczestnicy warsztatów: 10 osób, liczba uczestników parzysta (praca w parach).
PLAN WARSZTATÓW

Dzień 1: storytelling, czyli nasze historie
• ćwiczenia wprowadzające pojęcie storytellingu,
• warsztaty twórczego pisania, ćwiczenia
pobudzające wyobraźnię,
• Story Cubes – praca w grupach,
• odsłuch zgromadzonych materiałów – przełożenie
dźwięków na tekst literacki – mapa skojarzeń,
• podsumowanie, dyskusja.
Dzień 2: Writer’s gym
• rozgrzewka dla wyobraźni, czyli krótkie ćwiczenia
z zakresu twórczego pisania
• podstawy warsztatu scenarzysty/dramaturga –
praca w parach,
• tutoring – konsultacje,
• burza mózgów – prezentacja napisanych scen,
dyskusja,
• sieciowanie grup – wymiana
spostrzeżeń, wyznaczenie osoby, która informuje

W a r s z t at y
t e at r a l n e

Uczestnicy warsztatów:

„pokonać słabości” postaci, killing the project.

pozostałe grupy o rozwijanych pomysłach,
postępach w pracy,
• modyfikacja wybranych scen – tworzenie osi
dramaturgicznej scenariusza,
• podsumowanie, dyskusja.
Dzień 3: Final cut
• dyskusja – prezentacja napisanych
scen, wymiana spostrzeżeń, tworzenie osi
dramaturgicznej scenariusza,
• praca w parach, modyfikacja scen,
• dyskusja – łączenie scen w całość,
• redakcja tekstu.
Dodatkowe uwagi | wskazówki:
każda para musi mieć do dyspozycji komputer
stacjonarny lub laptop z bezpłatnym programem
do edycji tekstu.

III. WARSZTATY TEATRALNE

Celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do realizacji samodzielnych działań teatralnych w przy-

szłości. Wykorzystując zgromadzony materiał (dźwiękowy i literacki), początkowo uczestnicy warsztatów

przyglądają się ciału jako środkowi komunikacji. Ćwiczenia oparte na działaniach z muzyką, stwarzają

okazję do ekspresji cielesnej, która jest podstawą pracy teatralnej. Jednoczesne wykorzystanie improwizacji teatralnej oraz pracy z tekstem powoduje przełamanie dotychczasowych schematów pracy nad spektaklem w teatrach młodzieżowych. Efektem działań jest spektakl, wykorzystujący troistą narrację: muzyczną

• rozwijają umiejętność komunikacji poprzez ciało, dźwięk i tekst oraz umiejętności interpretacji komunikatów,
formułowania myśli oraz wyrażania emocji podczas współpracy w grupie;

• zostają wyposażeni w narzędzia do samodzielnej pracy nad działaniami teatralnymi (scena teatralna,
etiuda, spektakl).

Wykorzystane metody pracy: założenia pedagogiki teatru, ćwiczenia głosowe, ćwiczenia muzyczne, ćwi-

czenia rytmiczne, ćwiczenia ruchowe, ćwiczenia improwizacyjne, animacja przedmiotu, dyskusja, praca

z tekstem, ćwiczenia dramowe, burza mózgów, inscenizacja, kreacja zbiorowa, pisanie na scenie.

Materiały i narzędzia: zebrany wcześniej materiał dźwiękowy, scenariusz opracowany przez uczestników

warsztatów, karty improwizacyjne, podstawowe rekwizyty teatralne (krzesła, stoły, lina, drabina, peruki itp.),

chusta animacyjna, projektor multimedialny, ekran; materiały papiernicze (notesy, brystol, arkusze szarego

papieru), materiały piśmiennicze (markery, flamastry, długopisy); komputer stacjonarny lub laptop, projektor

multimedialny, głośniki komputerowe, dostęp do Internetu.
Miejsce | przestrzeń: przestrzeń realizacji spektaklu

Czas: 7 dni, 4 godziny każdego dnia
Uczestnicy warsztatów: 10 osób

PLAN WARSZTATÓW

Dzień 1-2: dźwiękowe wcielenia,
czyli wyrażaj się
• ćwiczenia rozgrzewkowe, poznawanie przestrzeni
teatralnej,
• improwizacje przestrzenno-ruchowe
z wykorzystaniem nagranych dźwięków oraz
kompozycji,
• mapa myśli – sceny rodzajowe związane
z miejscowością, w której odbywają się warsztaty –
improwizacje słowne,
• ćwiczenia improwizacyjne z wykorzystaniem
podstawowych rekwizytów teatralnych.

Dzień 3-6: co dwie głowy, to nie jedna, czyli
razem możemy więcej
• ćwiczenia rozgrzewkowe,
• praca z tekstem scenariusza przygotowanym
podczas warsztatów scenariopisarskich,
• charakterystyka bohaterów scenicznych –
mapa myśli, praca w grupach, praca indywidualna,
tworzenie kart ról,
• pisanie na scenie – ćwiczenia związane
z dostosowaniem tekstu literackiego do potrzeb
sceny, modyfikacja poszczególnych scen –

(dźwiękową), literacką i teatralną.
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podstawy dramaturgii teatralnej,
• włączanie improwizacji teatralnej jako istotnego
elementu tworzonego przedstawienia,
• praca grupowa, kreacja zbiorowa jako
podstawowa metoda pracy nad spektaklem,
• omówienie zrealizowanych działań, dyskusja.

Dodatkowe uwagi | wskazówki
praca nad budowaniem spektaklu zależy
od możliwości czasowych uczestników działań –
warto dysponować czasem w sposób elastyczny,
dostosowując go do potrzeb i oczekiwań grupy.

Dzień 7: finał działań
• ćwiczenia rozgrzewkowe,
• próba generalna spektaklu,
• omówienie działań, dyskusja, ewaluacja działań.

strumiEN
czasu
Sebastian Kamiński

Autobus MPK spóźniał się już 5 minut
Nasza trójka ujrzała przejeżdżający zabytkowy autobus
Niczym podmuch przeszłości
przypomniał nam o starych dziejach

2018 roku nie odbyłby się bez pomocy wielu instytucji, którym jesteśmy bardzo wdzięczni. Niech nasze
gorące podziękowania zechcą przyjąć: Pobiedziski Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa nr 45 im. Okrętu

Rzeczypospolitej Polskiej „Poznań” w Poznaniu, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Miejski Konserwa-

na Głównej i jej historii

tor Zabytków w Poznaniu, portal Fotopolska.eu, Laboratorium Eksperymentalnych Mediów im. Stanisława

Pewnej dziewczynie, która zdobyła się na

UAM, Stowarzyszenie Łazęga Poznańska oraz Klub Seniora na Głównej.

niewymuszony uśmiech
gorzkich łzach wypłakanych przez nas i naszych bliskich
zmieniły nas i nie tylko
na ludzi, którymi jesteśmy dzisiaj:
patrzących w jasne
promieniste słońce

Lema UAM, Instytut Teatru i Sztuki Mediów UAM, Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa IFP

Wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę osób, które swoim zaangażowaniem, dobrym słowem, wsparciem organizacyjnym i merytorycznym, a także chęcią wspólnego działania na rzecz wspólnoty lokalnej przyczyniły się do realizacji projektu. A byli to: Justyna Gackowska-Milecka, Barbara

Matuszewska-Biniszkiewicz, Dorota Urbanowicz, Magdalena Walkowiak, Agnieszka Liberacka, Ewa Kubiak,

Czesława Warzych, Janina Lembicz, Karol Zeiske, Henryk Dyczkowski, dr Michał Krawczak, dr Barbara

Sobczak, Krzysztof Dymny, Marcin Witkowski, Krzysztof Kempski.

przypominających sobie stare czasy

And last but not least, chcielibyśmy gorąco podziękować wszystkim uczestnikom projektu, którzy

by powspominać czy zabić czas,

Sebastian Kamiński, Weronika Kortas, Maja Zuba, Amelia Perz, Julia Janiszewska, Katarzyna Karolewska,

On umiera szybko

z zaangażowaniem i oddaniem włączyli się w działania Śpiewów historycznych. A byli to: Adela Rozynek,
Marta Łaganowska, Maja Koćmierowska, Inga Rybak, Monika Stolińska, Mateusz Blachnierek oraz

właśnie biegnę ile sił w nogach

Igor Dyląg. Dziękujemy!

by zdążyć na autobus

Ewelina Chatłas, Daniel Stachuła

nigdy w życiu nie biegłem tak szybko
przepełniony wspomnieniami szybszymi niż światło,
emocjami trwalszymi niż niejeden związek
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Projekt Śpiewy historyczne, realizowany na Głównej w Poznaniu oraz w Pobiedziskach we wrześniu

oraz myślą o jutrze

Poznań: Główna, Pobiedziska

10–28 września 2018
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Prowadzący warsztaty: Zuzanna Głowacka, Marcin Kluczykowski, Jacek „Budyń” Szymkiewicz | Muzyka i teksty: Jacek

„Budyń” Szymkiewicz | Aranżacje i wykonanie: Jacek „Budyń” Szymkiewicz, zespół Smutne Piosenki w składzie: Iza Polit,

Paulina Frąckowiak, Michał Ruksza, Jakub Szwarc | Taniec: Mateusz Gawron | Reżyseria świateł: Arkadiusz Kuczyński
Charakteryzacje: Paulina Panowicz | Kuratorzy projektu Dziewczyny: Pogłosy: Zuzanna Głowacka, Marcin Kluczykowski
Partnerzy: Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie, ul. Łubieńskiego 11, Stowarzyszenie Łazęga Poznańska

Dziewczyny: Pogłosy

W kultowej PRL-owskiej komedii Dziewczyny do wzięcia trzy panny z prowincji
wyruszają pociągiem do Warszawy, aby spotkać się z tamtejszymi kawalerami.
Krótki wyjazd do stolicy jest dla nich okazją do wyrwania się z towarzyszącej ich
codzienności monotonii i poznania nowych osób. Spotkania te okazują się tyleż
fascynujące, co kłopotliwe, zabawne, co niepokojące, budzące nadzieję, co złudne.
W projekcie Dziewczyny: Pogłosy seans filmu Janusza Kondratiuka z 1972 roku oraz jego słynna scena

z kremem sułtańskim były punktem wyjścia dla warsztatów muzyczno-teatralnych, w których udział wzięły

członkinie gnieźnieńskiego zespołu wokalnego „Radość”. Sytuacja, w jakiej znalazły się bohaterki filmu,
okazała się dla seniorek niejednoznaczna – niektóre z nich uznały ją za bardzo dramatyczną, inne widziały

i zaangażowanie w stosunku do naszego wspólnego projektu (zwłaszcza gdy szereg nic nieznaczących

działań po kilku dniach pracy zaczyna układać się w spójną całość).

Najważniejszą zasadą współpracy jest poczucie bezpieczeństwa. Atmosfera zajęć powinna zachęcać

pracy. Drugiego dnia zajęć weryfikuje się liczba uczestniczek. Te, które zostają, są już z nami do końca.

nieść na scenę” czytane przez seniorki teksty. Spisywane konsekwentnie szczegóły ich wspomnień stały

jemy z grupą pań, która zna się od wielu lat, pojawiają się w ich towarzystwie sympatie i antypatie. Pamię-

się inspiracją dla Jacka „Budynia” Szymkiewicza, który skomponował ich muzyczne odpowiedniki. NapiPiosenki podczas pokazu finałowego.

W trakcie pierwszych dni warsztatów staraliśmy się znaleźć dla historii seniorek wspólny mianownik, który
miał pomóc w zbudowaniu spójnej fabuły końcowego widowiska. Szybko zauważyliśmy, że w opowieściach

pań powtarza się motyw tańca. Intymność wytwarzająca się między dwojgiem ludzi podczas tańca może

do niczego nie prowadzić. Opowieści dotyczące takich chwil okazały się bezpieczną przestrzenią, w której uczestniczki mogły się poruszać bez ryzyka krytyki czy osądów. Projekt inscenizowanego widowiska

muzycznego postanowiliśmy oprzeć właśnie na tym wątku. Widzowie pokazu finałowego mogli usiąść przy

stolikach w trakcie zainscenizowanego dancingu, a uczestniczki warsztatów wcieliły się w grupę znajomych,

które wspominają w trakcie muzycznego wieczoru swoje najwspanialsze chwile na parkiecie. Ich wyjąt-

kowych partnerów mogliśmy podziwiać w osobie Mateusza Gawrona – profesjonalnego tancerza, który

kami, zachęcamy do proponowania własnych rozwiązań. Oczywiście nikogo nie można zmusić do współ-

Musimy pamiętać o miejscu i okolicznościach, w których odbywają się warsztaty – w tym wypadku: pracutamy o tym, projektując pokaz finałowy: w Gnieźnie, które jest niewielkim miastem, wszyscy widzowie znają

występujące panie.
KODEKS

Bardzo pomocne w grupowej komunikacji jest spisanie „kodeksu” obowiązującego podczas warsztatów.
Może to być zbiór zasad zrozumiałych jedynie dla uczestników, wypływający bezpośrednio z zabawnych

sytuacji podczas zajęć. Nasz kodeks zostaje spisany podczas pierwszego spotkania.
1. Można kłamać, można mówić prawdę.

gdy nie mam ochoty mówić prawdy, mogę skłamać; jeśli nie podoba mi się moja historia, mogę ją ubarwić.
2. Krem sułtański – hasło bezpieczeństwa.

To kolejne narzędzie wspólnego komfortu. Gdy nie mam ochoty o czymś opowiedzieć lub odpowiedzieć

KILKA REFLEKSJI

da obowiązuje zarówno podczas zajęć, jak i na scenie. Gra z hasłem bezpieczeństwa jest także świetnym

mądrymi, ciekawymi świata i przebojowymi seniorkami dała nam nowe spojrzenie na rzeczywistość. Mimo

różnicy wieku potrafiliśmy znaleźć wspólny język oraz wiele się od siebie nawzajem nauczyć. Z każdym

naszym kolejnym pojawieniem się w Gnieźnie byliśmy świadkami wzruszających zwierzeń kobiet, które nie

na niewygodne pytanie, mówię „krem sułtański” i wszyscy wiedzą, że niczego więcej im nie zdradzę. Zasapunktem wyjścia dla budowania etiud teatralnych.

3. Kto ma dynię, ten mówi.

Uważne wzajemne słuchanie to jedna z podstawowych zasad współpracy. Nie możemy dopuścić do sytu-

tylko zatańczyły, zaśpiewały i opowiedziały historie w pokazie finałowym, ale stały się jego najważniejszymi

acji, w której uczestniczki przekrzykują się lub wchodzą sobie w słowo. Pomocny może okazać się prosty

nia się w pięknych wspomnieniach, nieprzekreślających jednak być może równie pięknej teraźniejszości.

ktoś mówi, ja czekam na swoją kolej.

bohaterkami – tytułowymi Dziewczynami, których siła drzemie przede wszystkim w umiejętności zanurza-

Z B IO R Z A S A D
CH
O B O W IA Z U J A C Y
PODCZAS ZAJEC

To zasada niezwykle ważna, ponieważ nie tylko rozwija wyobraźnię, ale daje poczucie bezpieczeństwa:

podczas spektaklu zatańczył z każdą z pań.

Projekt Dziewczyny: Pogłosy był dla nas bardzo wielkim przeżyciem. Współpraca z barwnymi, aktywnymi,

okreslamy
cele

poinformowane uczestniczki czują szacunek ze strony prowadzących, a z czasem także odpowiedzialność

uczestniczki dotyczyły prawdziwych oraz zmyślonych zauroczeń i niezapomnianych spotkań. Poprosiliśmy

sane specjalnie na tę okazję piosenki zostały wykonane przez artystę we współpracy z zespołem Smutne
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inspirować, szukać zalet i dobrych stron, ale przede wszystkim – jasno określić nasze cele. Każdy począ-

tek zajęć poświęcamy na opisanie tego „co będziemy robić?” i „co dzięki temu osiągniemy?”. Dokładnie

do szczerych rozmów. Staramy się pracować kolektywnie – wszystkie pomysły konsultujemy z uczestnicz-

je o spisanie swoich obserwacji, następnie w trakcie trwających sześć dni warsztatów próbowaliśmy „prze-

PROJEKT
OD KUCHNI

Już po pierwszym spotkaniu wiemy jednak, że to nie nasze pomysły grają główną rolę. Musimy słuchać,

w wyjeździe do miasta szansę przeżycia ciekawej przygody. Dyskusja dotycząca filmu szybko przeistoczyła się w dość osobiste refleksje na temat idealnej miłości i jej licznych wariacji. Historie opowiedziane przez

I ZNOWU
T A N IE C

Pierwszy dzień warsztatów jest najważniejszy. To czas, który mamy na zdobycie zaufania uczestniczek.

Za każdym razem, gdy rozpoczynamy zajęcia mamy w głowie mnóstwo rozwiązań i gotowych scenariuszy.

przedmiot, który odegra rolę „berła” (w naszym przypadku była to dynia). Kto ma „berło”, ten mówi, a gdy
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Dziewczyny: Pogłosy
4. Odrabiamy zadania domowe.

Kluczowym elementem spotkań jest samodzielna praca w domu. Staramy się codziennie zadawać uczest-

niczkom proste ćwiczenia, od których zaczynamy kolejne zajęcia. Często treść zadań jest powiązana

z drobnym przedmiotem, który panie otrzymywały od nas w prezencie (lusterko do ćwiczenia monologów,
notatnik do spisywania wspomnień). Dzięki „pracom domowym” uczestniczki nie tracą kontaktu z projektem

– systematycznie pogłębiają swoją emocjonalność, budując indywidualną więź z odgrywaną przez siebie
postacią i jej historią.

5. Bierzemy udział w pokazie końcowym (jako aktor lub widz).

Każdy dobry projekt musi mieć swoje zakończenie. Moment finału nie służy, wbrew pozorom, prezentacji

efektu, ale byciu razem i wspólnemu podsumowaniu warsztatów. To dlatego wprowadzamy zasadę mówiącą o bezwzględnym udziale w finałowym wydarzeniu. Jeśli z przyczyn losowych nie mogłaś być z nami

podczas wszystkich zajęć, znajdź czas, żeby obejrzeć spektakl, który wspólnie stworzyliśmy. Ty także
jesteś jego częścią.

KOnspekt
d z ia l a n
h
w a r s z t at o w y c

Dzień pierwszy: film

• jedzenie kremu sułtańskiego (wprowadzamy
sytuację z filmu J. Kondratiuka w celu „przełamania
pierwszych lodów”; autoprezentacja odbywa się
w atmosferze typowo kawiarnianej)
• przedstawienie planu warsztatów (szczegółowe
omówienie celów)
• wspólne oglądanie filmu Dziewczyny do wzięcia
• dyskusja na temat filmu jako wstęp do kolejnego
dnia pracy
• praca domowa: moje wspomnienie dotyczące
zauroczenia
Dzień drugi: historia
• odczytanie prac domowych
• rozmowy na temat wspomnień
• praca domowa: monolog z lusterkiem
Dzień trzeci: warsztat teatralny
• wprowadzenie techniki zabarwień wg metody
M. Czechowa (zabarwienia: miłość, złość,
radość) jako jedno z narzędzi wykorzystywane
w budowaniu scenicznej ekspresji
• improwizacja teatralna (sceny zbiorowe)
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• stymulacja muzyką
• praca domowa: ćwiczenie zabarwień
Komentarz:
tego samego dnia w Poznaniu powstawały także
teksty i muzyka piosenek wykorzystywanych
w pokazie finałowym.
Dzień czwarty: praca z muzyką
• rozgrzewka z wykorzystaniem techniki zabarwień
• odsłuchanie piosenek napisanych na podstawie
monologów, autoryzacja tekstów
• stymulacja muzyką c.d.: wprowadzenie elementów
tańca, opowiadanie historii na tle muzyki
• improwizacje zbiorowe c.d.
• praca domowa: spisanie monologów postaci
na podstawie ćwiczonych opowieści
Dzień piąty: piosenka
• prezentacja kolejności numerów podczas pokazu
• rozgrzewka, ćwiczenie scen zbiorowych
• próba muzyczna – nauka skomponowanych
piosenek
• sceniczny szkic pokazu (muzyka + opowieści
+ działania teatralne)

Dzień szósty: mój taniec
• próba z tancerzem, budowanie choreografii
do piosenek
• próba muzyczna
• próba techniczna (ćwiczenie przejść pomiędzy
numerami)
• sceniczna próba całości
Dzień siódmy: idziemy na dancing
• ustawienie świateł
• charakteryzacje
• próba generalna całości
• pokaz finałowy
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Nowaczyk

O wyjątkowości warsztatu teatralno-muzycznego Dziewczyny: Pogłosy zadecydowało kilka celów, które

postawiliśmy sobie jeszcze przed jego rozpoczęciem. Nie chcieliśmy podążać w żadnym konkretnie wyty-

czonym kierunku. Wiele decyzji o kształcie warsztatu i finałowego pokazu podejmowaliśmy instynktownie

lub w bezpośrednim oparciu o potrzeby uczestniczek i ich doświadczenia wyniesione z zajęć. Ostatecznie

okazało się, że dla filmu Dziewczyny do wzięcia (będącego inspiracją dla warsztatów) zabrakło miejsca w finałowym widowisku. Scenariusz pokazu obrał zupełnie inny kierunek. Wyrastał on bezpośrednio z rozmów

z uczestniczkami, które występowały w charakterze pełnoprawnych twórczyń i artystek. Chcieliśmy zadbać
o profesjonalną oprawę wizualną, muzyczną i aktorską, dlatego do współpracy zaprosiliśmy zawodowych

artystów. Seniorki wyposażone w wachlarz narzędzi scenicznej ekspresji, otoczone osobami z dużym scenicznym doświadczeniem, czuły się pewnie i bezpiecznie. Obecność profesjonalnej charakteryzatorki i re-

żysera świateł podbudowała ich pewność siebie oraz pomogła w odegraniu postaci.

Najważniejsze pozostały jednak opowiedziane przez nie historie
i obustronne zaufanie, które stało się podstawą naszej współpracy.
To dzięki niemu możemy dziś wspominać te kilka intensywnych dni jako
czas budowania więzi i wspólnego tworzenia pogłosów – prawdziwych
i zmyślonych impresji na temat tego, co taneczne i wyjątkowe.

Z a l o z e n ia
I efekty

OFF OPERA 2018
Projekt graficzny:

Anna Szmida POLA projektowe

Teksty:

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury – Karolina Brzezicka,

Ilustracje:

Ola Szmida

Ewelina Chatłas, Zuzanna Głowacka, Joanna Grześkowiak,
Marcin Kluczykowski, Michał Mroczkowski, Daniel Stachuła

Kuratorzy projektu:

Karolina Brzezicka, Michał Mroczkowski

Video:

Janusz Szymański, Roman Savchenko

Prowadzenie warsztatów:
Warsztaty oraz pokaz odbyły się w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie. Projekt był kontynuacją cyklu
warsztatowego Pogłosy zapoczątkowanego w ramach projektu Off Opera w 2017 roku. Fragmenty pokazu

zostały zaprezentowane także 6 października w Poznaniu w trakcie finału projektu Off Opera 2018.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, które przyczyniły się do powodzenia projektu,

Muzyka:

Uczestnicy:

Malwina Paszek, Dorota Kozłowska, Tomasz Mazur
Andrzej Konieczny

Młodzież z Domu Dziecka w Pleszewie,
Seniorki z gminy Tarnowo Podgórne

a zwłaszcza Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Gnieźnie: Pani Arlecie Olszanowskiej, Pani Marcie Pacek,

Kuratorzy projektu:

Daniel Stachuła, Ewelina Chatłas

Pani Łucji, Pani Zofii, Pani Lusi i Pani Basi. Dziękujemy Arkowi, który jak zwykle zaczarował nas światłem,

Muzyka:

Karol Majerowski

Pani Kalinie Piechowiak, Panu Michałowi – Akustykowi, a także naszym wspaniałym uczestniczkom:
a także Stowarzyszeniu Łazęga Poznańska za gościnę oraz Kołorkingowi Muzycznemu za siłę, która nas
napędzała.

Na koniec dziękujemy naszym najbliższym, za to że są pierwszymi konsultantami naszych szalonych idei,

za to że nas wspierają i że są z nami w każdym momencie (także na finałowych pokazach).

Prowadzenie warsztatów:
Projekt wystawy:

Agata Stanisz, Dominika Khalil, Daniel Stachuła
Mateusz Fabiś

Uczestnicy / Poznań: Główna: Adela Rozynek, Sebastian Kamiński, Weronika Kortas,
Uczestnicy / Pobiedziska:

Pietronela Czarnecka

Maja Zuba, Amelia Perz, Julia Janiszewska, Katarzyna Karolewska,

Marta Łaganowska, Maja Koćmierowska, Inga Rybak, Monika Stolińska,
Mateusz Blachnierek, Igor Dyląg, Justyna Gackowska-Milecka

Zuzanna Głowacka, Marcin Kluczykowski
Kuratorzy projektu:

Prowadzenie warsztatów:
Muzyka:

Uczestnicy:

Zuzanna Głowacka, Marcin Kluczykowski

Jacek „Budyń” Szymkiewicz, zespół Smutne Piosenki,
Zuzanna Głowacka, Marcin Kluczykowski

Jacek „Budyń” Szymkiewicz i Smutne Piosenki
Seniorki z zespołu wokalnego „Radość” przy
Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie

Gniezno, Poznań

17–26 września 2018
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Organizator

Dofinansowanie

Partnerzy

Patronaty medialne

„Projekt Off Opera 2018 – program edukacyjny” został dofinansowany ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
a także z budżetu Miasta Poznania i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
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