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OPERAcja: SZKOŁA
Pedagogika teatru to stosunkowo młoda dyscyplina nauki/sztuki, która
balansuje na granicy działań pedagogicznych i artystycznych. Jej celem jest
umożliwienie odbiorcom działań pedagogiczno-teatralnych dostępu do teatru poprzez samodzielne użycie przez nich języka, którym posługuje się teatr. Językiem teatru w tym wypadku będzie m.in. gest, słowo, ruch, dźwięk,
gest, mimika, rekwizyt, tekst. W teatrze operowym nie powinno zabraknąć
zatem muzyki, która podczas warsztatu pedagogiczno-teatralnego może odgrywać istotną, jeśli nie kluczową rolę.
Pedagogika teatru kładzie zdecydowany nacisk na doświadczenie
uczestników, które stanowi jej ideowe podglebie. Tylko wtedy, gdy samodzielnie doświadczymy teatru operowego, jesteśmy w stanie pełniej go zrozumieć, wyjaśnić pewne mechanizmy organizujące świat opery, ale także
krytycznie odnieść się do treści i sensów wpisanych w spektakl operowy. Nie
chodzi tylko o doświadczenie wewnętrzne, introspekcyjne, związane z refleksją na temat konkretnego spektaklu. Pedagogika teatru dowartościowuje
również to, co zewnętrzne, zmysłowe, namacalne, poznawane empirycznie.
Bo to właśnie doświadczenie jest podstawowym czynnikiem pobudzania
krytycznego myślenia. A tego – mam wrażenie – najbardziej nam trzeba.
Najczęściej spotykaną formą działań pedagogiczno-teatralnych jest
warsztat, którego punktem wyjścia jest konkretny spektakl teatralny. To
podczas współpracy w grupie, używając języka teatru, jesteśmy w stanie
zinterpretować to, co przed chwilą jawiło się nam jako niezrozumiałe, wątpliwe artystycznie, nieciekawe. Wielość perspektyw, możliwość wymiany
doświadczeń i refleksji na temat oglądanego spektaklu w twórczym, praktycznym działaniu to cechy warsztatu pedagogiczno-teatralnego. Wiedza
o spektaklu wytwarzana jest wspólnie, razem, demokratycznie – nie płynie
z jednego wszechwiedzącego źródła.
Rola pedagoga teatru powinna zatem ograniczyć się do stworzenia
możliwie jak najbardziej sprzyjającej uczestnikom czasoprzestrzeni wolności wypowiedzi, w której każdy ma prawo swobodnie wyrazić swoją opinię
poprzez twórcze działanie. Bo pedagog teatru nie jest tym, który o teatrze
wie wszystko. To człowiek, który „oswaja” teatr, by posłużyć się metaforą
Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
Projekt OPERAcja: szkoła w Operze Bałtyckiej w Gdańsku odbywał się
w ramach realizacji stypendium z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
– Daniel Stachuła
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OPERACJA NA OPERZE,
CZYLI DLACZEGO PEDAGOGIKA TEATRU
Zdarza się, że opera bywa postrzegana jako teatr staromodny i tradycyjny. Teatr operowy jawi się wtedy jako ostoja konwencji. Owszem, opera
jako typ teatru, jego gatunek czy rodzaj, jest silnie skonwencjonalizowana. Ta konwencja opowiadania historii poprzez muzykę, oczywiście,
ewoluowała na przestrzeni kilkuset lat, bo warto zaznaczyć, że opera
powstała na przełomie XVI i XVII wieku – jest więc stosunkowo młodym rodzajem teatru, w porównaniu choćby do teatru dramatycznego,
którego korzenie sięgają antycznej Grecji. Rysuje się tutaj zatem pewien
bardzo ciekawy paradoks: oto pojawia się nowa dziedzina sztuki – teatr
poprzez muzykę – która bardzo szybko ulega skonwencjonalizowaniu.
Dlatego w obiegowej opinii traktowana jest jako coś przestarzałego czy
starodawnego. Tematyka podejmowana przez teatr operowy jest bardzo
różnorodna – od wątków mitologicznych, przez historie biblijne, problemy obyczajowe, aż po stawianie pytań filozoficznych. Warto jednak
zaznaczyć, że dzieła operowe nie powstawały w oderwaniu od rzeczywistości – wprost przeciwnie, są trwale związane z czasami, w których zostały stworzone. Z drugiej strony, dzięki muzyce, przetrwały do naszych
czasów i są wciąż wznawiane.
Współcześni twórcy spektakli operowych często dążą do aktualizacji problematyki wpisanej w realizowane przez nich dzieło sceniczne.
Na deskach teatrów muzycznych prezentowane są dzieła, które zwracają się do publiczności w języku swojej epoki, a jednocześnie opowiadają
o współczesnym świecie. Mówiąc krótko, współczesne inscenizacje w teatrze operowym często wchodzą w dialog z dzisiejszą wrażliwością publiczności, korzystając przy tym z współczesnych środków estetycznych,
przejętych najczęściej z teatru dramatycznego.
Wraz z nową estetyką w teatrze operowym zaczęła pojawiać się
nowa publiczność, z innymi przyzwyczajeniami, inną wrażliwością estetyczną, inną wiedzą na temat opery. Często są to także widzowie, którzy świadomie (mniej lub bardziej) lekceważą operowy dress code – na
widowni teatrów operowych można zobaczyć młodych ludzi ubranych
w designerskie t-shirty i trampki obok melomanów w nieco bardziej zachowawczych, klasycznie eleganckich strojach. Ci ostatni traktują operę
jako święto sztuki i chcą okazać w ten sposób swój szacunek dla artystów
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współtworzących spektakl. Ci pierwsi z kolei traktują operę jako miejsce
oswojone, nieco hipsterskie, ale także interesujące artystycznie. Nie zważają zatem na przyzwyczajenia i konwenanse.
Nowa publiczność zaczyna zaglądać do opery m.in. za sprawą artystów współtworzących przedstawienie. A trzeba zaznaczyć, że jest ich
niemało: dyrygent, śpiewacy, artyści chóru, tancerze, muzycy orkiestry,
reżyser, dramaturg, choreograf, scenograf… Można by długo wyliczać.
Istotną zmianą jest to, że do opery przywędrowali reżyserzy z teatru dramatycznego, którzy inaczej spoglądają na konstruowanie spektaklu. Ci
reżyserzy z kolei przyciągają nową publiczność – i koło się zamyka.
Na spektaklach prezentowanych w teatrach operowych pojawiają
się także młodzi ludzie – dzieci i młodzież, dla których często jednym
z pierwszych doświadczeń operowych jest szkolna wycieczka na Halkę
w kierpcach albo na Straszny dwór w kontuszu. O ile te tradycyjne, zachowawcze przedstawienia nie sprawiają wielu problemów inscenizacyjnych, o tyle coraz częściej na deskach scenicznych prezentowana jest
Halka bez kierpców i ciupagi, a w Strasznym dworze wcale nie straszy.
Wówczas widzowie najczęściej rozkładają ręce – nie wiedzą, jak poradzić
sobie z nową propozycją odczytania dzieła operowego.
W głowie widza pojawia się wiele pytań: jak zinterpretować to,
co przed chwilą zobaczyłem? Gdzie znaleźć punkt zaczepienia dla skonstruowania własnych refleksji na temat spektaklu operowego? Czy na
pewno dobrze rozumiem to, co chcieli mi przekazać artyści współtworzący przedstawienie?
Z pomocą przychodzą narzędzia wypracowane na gruncie pedagogiki teatru, która – rozumiana jako dyscyplina z pogranicza edukacji
i sztuki – pozwala na wykorzystanie języka, którym operuje teatr operowy do pobudzenia refleksji na temat… teatru operowego. Działania pedagogiczno-teatralne wykorzystują ten specyficzny i rozbudowany język
– oparty na muzyce, rytmie, tempie, inscenizacji, tańcu – by dać młodym
widzom możliwość zbudowania własnej interpretacji spektaklu.
Nie chodzi tu bynajmniej o sytuację szczegółowego odpytywania
uczniów z przebiegu przedstawienia czy pisanie recenzji lub sprawozdań
z wizyty w teatrze. Wprost przeciwnie. Celem jest pobudzenie krytycznego myślenia za pomocą scenariusza działań warsztatowych, aktywizujących uczestników zarówno na płaszczyźnie cielesnej (ruchowej), jak
i myślowej. Tak skomponowana dramaturgia zajęć sprzyja budowaniu
samodzielnych, twórczych interpretacji przez uczestników warsztatów.
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Podejście pedagogiczno-teatralne może stać się podstawowym narzędziem w budowaniu krytycznej refleksji wśród publiczności teatru
operowego. I właśnie w teatrze operowym – silnie skonwencjonalizowanym, opartym na repertuarze pochodzącym z minionych epok, a jednocześnie osadzonym w estetyce współczesnych inscenizacji – pedagogika
teatru wydaje się bardzo potrzebna.
____
Przygotowane scenariusze zajęć związane są tematycznie ze spektaklami zrealizowanymi na deskach Opery Bałtyckiej w Gdańsku: Giselle,
w chor. Emila Wesołowskiego, Izabeli Sokołowskiej-Boulton i Wojciecha Warszawskiego oraz Cyrulika sewilskiego w reż. Pawła Szkotaka.
Być może staną się one punktem wyjścia do rozpoczęcia wspólnej
wędrówki przez meandry tradycji i nowoczesności we współczesnym teatrze operowym.

fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery Bałtyckiej w Gdańsku
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PEDAGOGIKA TEATRU
— KONSTRUKTYWIZM

samodzielność
wyraźny akcent położony na
samodzielne uczenie się (nie
transmisyjne przekazywanie
wiedzy / nauczanie!)

doświadczenie
działania powinny opierać się
na doświadczeniach, refleksjach
i przeżyciach uczestników
(wspólnym doświadczeniem
jest np. obejrzany spektakl)

problematyzowanie
i stawianie pytań
rolą prowadzącego zajęcia jest
problematyzowanie treści (nie
programowanie!), a także stawianie
pytań (nie zaś udzielanie odpowiedzi!)

różnorodność prespektyw
istotne jest to, by uznawać za
równoprawne wszystkie punkty
widzenia pojawiające się podczas
działań i dyskusji

dowartościowanie
pracy w grupie
działania w zespołach sprzyjają
zaangażowaniu tych uczestników
warsztatu, którzy nie czują się
pewnie w zabieraniu głosu na
forum całej grupy

demokratyzacja
i egalitaryzacja
pozycja nauczyciela / pedagoga
teatru zakłada nie hierarchiczność
– uczestnicy działań pedagogiczno-teatralnych stają się dla siebie
równoprawnymi partnerami

podmiotowość
i decyzyjność
uczestników działań
to, jak będzie wyglądał efekt
końcowy warsztatu spoczywa
na barkach wszystkich uczestników,
którzy mają wpływ na kształt
prowadzonych działań

agon
teatralna sytuacja agonu
wywołuje ścieranie się
różnych punktów widzenia

mnogość interpretacji
i konstruktów myślowych
warsztat sprzyja konstruowaniu
własnych przemyśleń i refleksji,
które mogą być zupełnie różne
dla każdego z uczestników
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Daniel Stachuła

KONSTRUKTYWIZM

KONSTRUOWANIE TEATRU, CZYLI O TYM,
JAK TEORIA DZIAŁA W PRAKTYCE

Z pojęciem konstruktywizmu – jak z wieloma – izmami w edukacji – związany jest szereg sprzeczności i nieporozumień. Najogólniej rzecz ujmując, perspektywa konstruktywistyczna dzieli się – zgodnie z zaproponowaną przez
Michała Wendlanda2, syntetyczną i precyzyjną klasyfikacją różnych stanowisk konstruktywistycznych – na trzy zasadnicze odmiany: konstruktywizm
społeczny, konstruktywizm poznawczy oraz konstruktywizm epistemologiczny. Każda z odmian dzieli się natomiast na poszczególne stanowiska –
które, w mniejszym lub większym stopniu, odpowiadają dyscyplinom nauki,
wykorzystującym założenia konstruktywistyczne do swoich celów.
Posługując się w niniejszym szkicu pojęciem konstruktywizmu, mam na
myśli tzw. konstruktywizm edukacyjny (w klasyfikacji Theo Huga będzie nosił
on miano konstruktywizmu pedagogicznego3), który – zgodnie z referowaną wcześniej typologią Wendlanda – można uznać za stanowisko wchodzące
w skład odmiany społecznej konstruktywizmu, dla której inspiracją stały się
prace Piageta i Wygotskiego z zakresu teorii uczenia się i nauczania.
Jednym z kluczowych założeń konstruktywizmu edukacyjnego4 jest
przekonanie, że człowiek (podmiot procesu kształcenia) konstruuje (wytwarza) swoją wiedzę o świecie (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną)
w procesie uczenia się. Konstruktywizm edukacyjny – zdaniem Stanisława Dylaka – budzi stosunkowo najmniej kontrowersji, bowiem jest to

Nauczanie nie polega na programowaniu,
ale na problematyzowaniu, nie na udzielaniu
odpowiedzi, lecz na formułowaniu pytań.
C. Nix, Nauka stawiania pytań

Tematyka nauczania poprzez działania teatralne znajduje swoje odzwierciedlenie w stanie badań. Co więcej, można wskazać główne nurty refleksji
nad problematyką edukacji teatralnej, takie jak studia przypadku poświęcone konkretnym metodom i technikom pracy warsztatowej, interpretacja
polskiej dramaturgii dla dzieci i młodzieży czy opis teoretycznych koncepcji edukacji poprzez teatr (tak rodzimych, jak zagranicznych)1. Dużą popularnością w ostatnich latach cieszy się także pedagogika teatru, rozumiana
jako nowa dyscyplina z pogranicza działań edukacyjnych oraz artystycznych, która bujnie rozwijała się u naszych zachodnich sąsiadów, a następnie została przeszczepiona na grunt polski, z uwzględnieniem specyfiki
rodzimych doświadczeń edukacyjno-teatralnych.
-IZMY

Refleksja na temat procesu „nauczania – uczenia się” ma swoją długą i bogatą
tradycję. Teoria Shannona, behawioryzm, kognitywizm, konstruktywizm,
a ostatnio także konektywizm. Natłok pojęć (-izmów) prowadzi nierzadko do terminologicznego chaosu, a ten z kolei przekłada się na konkretne
działania nauczyciela i uczniów. Każda z wyżej wymienionych orientacji
metodologicznych posiada swoich zwolenników i przeciwników, którzy
częstokroć, oderwani od realiów szkoły, zapominają o najistotniejszej kwestii – odpowiedzi na pytanie: co zrobić, by proces kształcenia był atrakcyjny
i efektywny? Z pomocą może przyjść pedagogika teatru, której źródeł pokrewieństw można doszukiwać się w teorii konstruktywistycznej.
1 Bibliografia poświęcona wymienionym kierunkom badań została zawarta w moim wcześniejszym artykule. Zob. D. Stachuła, Potrzeba sceny. Teatr szkolny jako uczniowskie medium komunikacji z publicznością, [w:]
Zastosowanie nowych mediów w edukacji dzieci i młodzieży, red. E. Brzyszcz, S. Koziej. Kielce 2017, s. 89-99.
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bardzo piękny pedagogiczny postulat, aby uczniowie byli aktywni i twórczy. Aczkolwiek i tu nie ma zgody do końca. Spory zaczynają się tam, gdzie
mowa o tym, jaka, a raczej czyja wiedza powinna być naczelnym układem
odniesienia dla programów nauczania. Dotyczy to nie tylko wartości, idei
oraz nadrzędnych celów edukacyjnych, ale także interpretacji faktów społecznych czy naukowych5.

2 M. Wendland, Wiele twarzy konstruktywizmu. Różnorodność stanowisk konstruktywistycznych i ich klasyfikacje, „Kultura i Historia” 2013, nr 24.
3 T. Hug, Konstruktivistische Diskurse und qualitative Forschungsstrategie [w:] Konstruktivistisch Forschen.
Methodologie, Methoden, Beispiele, red. Sybille Moser, Wiesbaden, 2004.
4 Na temat wykorzystania konstruktywizmu w edukacji istnieje obszerna bibliografia. Ograniczę się tutaj
do wyliczenia kilku interesujących, z punktu widzenia niniejszego szkicu, studiów. Zob. m.in. S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu nauczycieli [w:] Współczesność a kształcenie nauczycieli,
red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, Warszawa 2000; D. Klus-Stańska, Konstruowanie wiedzy w szkole,
Olsztyn 2000; D. Klus-Stańska, Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa 2010; S. Dylak, Architektura wiedzy w szkole, Warszawa 2013.
5 S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa…, s. 48.
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Wytwórcami wiedzy są w takim ujęciu wszyscy „ludzie uczestniczący w procesach uczenia się a także w codziennych działaniach komunikacyjnych6”. Dylak dodaje, że ludzie ci „uczą się w interakcji z otoczeniem,
aktywnie konstruują własną wiedzę, wykorzystując wiedzę już posiadaną.
Nie rejestrują informacji ale budują struktury wiedzy z dostępnych informacji7”. Tak pojmowany konstruktywizm edukacyjny może – w moim
przekonaniu – wchodzić w mariaż z innymi strategiami wspierającymi
nowoczesną edukację, nastawionymi na proces samodzielnego uczenia się.
Co więcej, może jawić się jako ideowe podglebie poszczególnych strategii. Z całą pewnością jednak można wskazać na kilka kluczowych pokrewieństw pomiędzy konstruktywizmem edukacyjnym a pedagogiką teatru.
O PEDAGOGICE TEATRU

Pedagogika teatru jako dyscyplina działań z zakresu edukacji teatralnej
narodziła się w latach 70. i 80. w Niemczech8. Jednym z jej twórców jest
Hans Wolfgang Nickel (ur. w 1933), założyciel berlińskiej Sceny Nauczycieli (1959), który do programu studiów Wyższej Szkoły Pedagogicznej
wprowadził przedmiot „Teatr szkolny”. Z punktu widzenia niniejszego
szkicu istotne jest to, że od samego początku działania pedagogiczno-teatralne traktowane były jako element praktyk artystycznych – dzieje
się tak zresztą do dzisiaj, czego przykładem są studia z zakresu pedagogiki teatru (Theaterpedagögik) na uniwersytetach artystycznych (m.in.
Universität der Künste Berlin czy Hochschule für Musik und Theater
Rostock). Strategie pedagogiczno-teatralne zostały przeszczepione
z Niemiec na grunt polski – nastąpił swoisty tranzyt idei, choć w ostatnich latach, dzięki pogłębionym studiom nad historią edukacji teatralnej
w Polsce (szczególnie w okresie XX-lecia międzywojennego i powojniu),
teatrolodzy wskazują także na polskie korzenie pedagogiki teatru. Reprezentantami idei pedagogiczno-teatralnych byliby m.in. Jan Dorman –
twórca Teatru Dzieci Zagłębia w Będzinie, ale także Lucjusz Komarnicki
czy Stefan Szuman.
Czym wobec tego jest często rozmyty, niejednoznaczny termin
6 M. Wendland, loc. cit.
7 S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa…, s. 45.
8 Hans Wolfgang Nickel jest także autorem szeregu publikacji na temat pedagogiki teatru. Zob. H.W. Nickel:
Regie. Thema und Konzept. Berlin 2005; H.W. Nickel: Spiel und Theaterpädagogik studieren, Berlin 2005.
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„pedagogika teatru”? Próbując sformułować zwięzłą definicję należałoby
zaznaczyć, że
jest samodzielną dyscypliną, która zajmuje się zagadnieniami pomiędzy
obszarami pedagogiki i teatru oraz kształtuje świadomego odbiorcę i twórcę sztuki. Celem pedagogiki teatru jest umożliwienie uczestnikom działań
dostępu do teatru poprzez samodzielne użycie przez nich języka teatru9.

Często jednak pedagogika teatru bywa utożsamiana z edukacją teatralną sensu largo – traktowana jest jako jej synonim. To mylne przekonanie jest dość powszechne wśród nauczycieli, ludzi teatru, ale także edukatorów teatralnych czy instruktorów. Jak zauważa Dorota Ogrodzka:
termin „edukacja teatralna”, który często pojawia się zamiennie wobec
działań pedagogiczno-teatralnych, ale także używany jest do opisu działań
zdecydowanie różnych, lecz z pozoru, z powierzchni podobnych (bowiem
również skierowanych do amatorów i rozgrywających się w obszarze teatru)
– może zadziałać myląco, przez uruchomienie skojarzeń z nauczaniem artystycznym, kształceniem przyszłych twórców, krytyków teatralnych10.

Dlatego szczególnie istotne wydaje się omówienie najważniejszych
cech działań pedagogiczno-teatralnych, co, mam nadzieję, przełoży się na
dokładniejsze sprecyzowanie samego terminu pedagogiki teatru, jego zakresu oraz strategii działania. Zaproponowana charakterystyka pedagogiki teatru nie rości sobie praw do bycia koncepcją autorską – jest raczej
wyselekcjonowanym zbiorem cech najczęściej powracających w, skądinąd stosunkowo skromnej w polskim stanie badań, literaturze przedmiotu. Co ciekawe, główne założenia pedagogiki teatru w ciekawy sposób
zbiegają się z postulatami konstruktywizmu edukacyjnego.
KONSTRUKTYWISTYCZNA PEDAGOGIKA TEATRU?

Jedną z istotnych kategorii organizujących działania pedagogiczno-teatralne jest doświadczenie, które można uznać za ideowe jądro stosunkowo trwałej i niezmiennej, a jednocześnie potencjalnie wariantywnej

9 Definicja została zaczerpnięta ze strony internetowej Stowarzyszenia Pedagogów Teatru – instytucji zrzeszającej – jak nazwa wskazuje – pedagogów teatru oraz edukatorów teatralnych, popularyzujących idee,
strategie, metody i techniki pedagogiki teatru. Więcej na ten temat – zob. http://pedagodzyteatru.org
10 D. Ogrodzka, Odsłaniając rusztowanie. Pedagogika teatru jako poszerzanie pola gry, „Dialog” 2016, nr 4.
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konstelacji pojęć związanych z pedagogiką teatru. Doświadczenie „łączy
się z zabawą, refleksją, poznawaniem innych perspektyw, spotkaniem,
kontaktem z innymi rozmaitymi osobami11”, ale także intersubiektywnością czy budzeniem krytycznego myślenia. Kategoria doświadczenia
w procesie pedagogiczno-teatralnym, rozumiana być może dwojako:
mowa tutaj zarówno o doświadczeniu zewnętrznym, zmysłowym, poznawanym empirycznie – ale także „wewnętrznym, introspekcyjnym,
poddanym refleksji12”. Własne, subiektywne doświadczenie staje się
punktem wyjścia do działań pedagogiki teatru, która „nie poprzestaje na
angażowaniu się w sytuację, tworzeniu ram twórczych działań, ale dąży
również do namysłu, możliwości nazywania tego, co się wydarza, zadaje
pytanie o to, jakie znaczenie dla konkretnych osób ma udział w sytuacji
zaprojektowanej przez pedagoga teatru13”.
Podobny sposób myślenia reprezentują konstruktywiści edukacyjni, którzy powołując się na stwierdzenia m.in. Johna Deweya twierdzą, że
człowiek samodzielnie konstruuje własną wiedzę o świecie. Materiałem do
stworzenia owych konstruktów myślowych są jego własne doświadczenia
– wewnętrzne i zewnętrzne. Zatem aby stworzyć wiedzę, człowiek musi ją
przeżyć, dotknąć jej, doświadczyć – dopiero wtedy jest w stanie stworzyć
własne konstrukty myślowe. Konstruktywizm zakłada, że aktywne uczenie się nie polega na „pobieraniu” wiedzy z otoczenia, lecz na konstruowaniu jej przez uczący się podmiot. Jak zauważa Stefan Mieszalski:
Konstruowanie wiedzy nie może obyć się bez samodzielnego nadawania
jej elementom przez uczący się podmiot sensów i znaczeń. […] Trudno
w takim ujęciu mówić, że istnieje wiedza „tam, poza [uczniem]”, niezależna od niego, od nadawanego jej poszczególnym składnikom znaczenia.
Istnieje tylko wiedza rzeczywiście konstruowana przez ucznia14.
11 M. Szpak, Doświadczaj. „Dialog” 2016, nr 7-8.
12 Ibidem, s. 132.
13 Ibidem, s. 132.
14 S. Mieszalski, Związek uczenia się z nauczaniem z perspektywy konstruktywizmu, „Ruch Pedagogiczny” 2000,
nr 3-4, s. 22. W swoim studium Stefan Mieszalski opisuje trzy przykłady działań edukacyjnych. W pierwszym
z nich zarysowuje ideowo-kulturowe podglebie konstruktywizmu, którego korzenie sięgają starożytnej
Grecji. Mieszalski przypomina wówczas koncepcję wiedzy Sokratesa, który stworzył własną metodę „wydobywania wiedzy” przez dyskutanta. Drugie spojrzenie jest opisem gry partii szachów rozgrywanej przez
człowieka oraz komputer – autor skupia się przy tym na sytuacji, w której gracz nie prosi komputer o podpowiedź, lecz samodzielnie przewiduje i analizuje możliwe ruchy komputera, czyli konstruuje własną strategię gry, „gracz sam tworzy wiedzę, jak w zaistniałej sytuacji grać”. Spojrzenie trzecie to charakterystyka lekcji
przyrody, na której poruszana była problematyka ruchu Ziemi wokół Słońca, czego efektem jest zmiana pór
roku. Podczas opisywania lekcji jeden z uczniów podał w wątpliwość taki stan rzeczy, jednak nauczycielka
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Najczęściej spotykaną formą działań pedagogiczno-teatralnych jest
warsztat, którego punktem wyjścia jest konkretny spektakl teatralny –
„warsztat funkcjonuje wówczas jako forma wprowadzenia we wspólne
działanie po obejrzeniu przedstawienia, ale inspiracją dla niego może
być inne dzieło sztuki, problem, sytuacja lub kwestia ważna dla grupy15”.
W procesie wytwarzania wiedzy, tak istotnego dla konstruktywistów,
również istotne staje się skomponowanie działań uczniów wokół danego zagadnienia czy problemu, a następnie wspólny namysł nad nim. Jak
słusznie odnotowuje Stanisław Dylak:
Pierwszą zasadą [konstruktywizmu] jest stawianie odpowiednich problemów (zwłaszcza atrakcyjnych) dla uczniów. Ta odpowiedniość może
się wyłonić już w trakcie nauczania. Druga zasada dotyczy organizowania
nauczania wokół jakichś podstawowych pojęć. Mogą to być problemy, pytania czy sytuacje16.

Konstruktywistyczne podejście w edukacji zakłada jednocześnie
mnogość interpretacji, wielość oraz wielowymiarowość działań uczniów,
realizowanych poprzez próby skonstruowania interpretacji zjawisk, faktów, sytuacji, problemów w oparciu o własne doświadczenia, przeżycia
czy odczucia. Takie podejście ciekawie zbiega się z tezami Cristopha
prowadząca lekcję nie zareagowała na podejrzliwość ucznia. Ten zaś zmuszony był do przyjęcia wiedzy „na
wiarę”, a w rezultacie zaprzepaszczona została szansa samodzielnego skonstruowania wiedzy przez ucznia
– przeprowadzenia procesu myślowego, w którym uczeń zrozumiałby i uzmysłowił sobie zależność zmiany
pór roku od kąta padania promieni słonecznych. Wszystkie trzy spojrzenia służą Mieszalskiemu do wyprowadzenia refleksji na temat konstruktywizmu. Autor stwierdza, że konstruktywizm w edukacji wspierany
jest przez krytyczne myślenie, kontestacje zastanego porządku, dylematy, podważanie autorytetów oraz
podważanie teorii przyjmowanych „na wiarę”.
15 Ibidem, s. 132. Dorota Ogrodzka w swoim artykule poświęconym pedagogice teatru wskazuje na trzy
zasadnicze rodzaje warsztatów, którymi operuje pedagogika teatru: „W jednym z wariantów [warsztatów]
mogą one być próbą skontaktowania widza z ideą spektaklu, wytworzenia przestrzeni wspólnej między
światem widza a światem konstruowanym w zdarzeniu teatralnym. Uruchomiona zostaje perspektywa
subiektywna, kluczowe wątki konstrukcji dramaturgicznej przybliżane są wyobraźni i odczuwaniu sytuacji
warsztatowej przez widza. Ma to zachęcać do wykorzystywania narzędzi teatralnych i mierzenia się za ich
pomocą z tematem czy zagadnieniem. Z drugiej strony jednak ważne i możliwe jest też podejście bardziej
semiotyczne, nakierowane na język używany w konkretnym spektaklu, uświadamianie i obnażanie mechanizmów jego działania, strategii montażu, alfabetu i »gramatyki« przedstawienia, które jest punktem
wyjścia. Trzecia opcja, łącząca w jakiś sposób dwie poprzednie, choć także je przekraczająca to sytuacja,
w której zarówno otwieranie subiektywnej perspektywy czy doświadczenia, jak i dekonstruowanie formalne pojawiają się jako elementy tworzonego dla widzów warsztatu hermeneutycznej refleksji i badania
w działaniu nieoczywistej, migotliwej struktury, na którą składa się zarówno sam spektakl, jego dramaturgia, wpisane weń konteksty, możliwe odczytania, skorelowane lub uruchomione przezeń dyskursy”. Zob. D.
Ogrodzka, Odsłaniając rusztowanie…, s. 146-147.
16 S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa…, s. 41.
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Nixa, który, powołując się na rozpoznania Paulo Freirego, stwierdza, że:
Proces uczenia się (…) nie polega na pożeraniu wiedzy z obcego źródła, ale
na postrzeganiu własnej sytuacji życiowej jako problemu czy kwestii, które
można podejmować. Rozwiązaniem tego problemu jest refleksja i działanie. Mając to w pamięci, możemy wnioskować, że nauczanie nie polega na
programowaniu, ale na problematyzowaniu, nie na udzielaniu odpowiedzi, lecz na formułowaniu pytań, nie na ujednolicaniu poglądów uczniów
i wychowawcy, lecz na prowokowaniu młodych ludzi do samodzielnego
formułowania myśli17.

Jak już wspomniano, postawa konstruktywistyczna stanowczo odrzuca sytuację, w której uczeń staje się biernym odbiorcą procesu dydaktycznego, a jego rola ogranicza się do kodowania, przechowywania i powielania
konstrukcji wiedzy „prawdziwego znawcy”. Przeciwnie – rzeczywistym podmiotem procesu uczenia się jest aktywnie tworzący i zaangażowany w konstruowanie wiedzy i znaczeń uczeń, który samodzielnie testuje i sprawdza
obowiązujące dogmaty naukowe, podważa autorytety, kwestionuje rozmaite
teorie. Tak zakomponowana sytuacja edukacyjna staje się czasoprzestrzenią,
w której do głosu dochodzi kwestia różnorodności perspektyw, co więcej
– uznania podmiotowości i równoprawności wszystkich punktów widzenia
(wszystkich perspektyw) uczestników działań.
Prowokuje to oczywiście sytuacje o charakterze kryzysowym i konfliktowym. Można w tym miejscu powiedzieć, że zarówno pedagogika
teatru, jak konstruktywizm dowartościowują konflikt – skojarzenia wędrują bowiem w stronę „niezwykle teatralnej kategorii agonu jako formy
ścierania się pojęć, interesów, przekonań, wizji18”. Podobnie konstruktywizm, który karmi się kryzysami, ponieważ te – w myśl refleksji Mieszalskiego – są twórcze, nie zaś odtwórcze. Powodują konstruowanie nowych „gmachów wiedzy”, nie zaś ich bezmyślne reprodukowanie. Można
stwierdzić, że zarówno pedagogika teatru, jak i konstruktywizm postulują „poszukiwanie i docenianie uczniowskiego punktu widzenia w procesie kształcenia. Świadomość uczniowskiej wiedzy potocznej (osobistych
punktów widzenia i przekonań) pozwala nauczycielom na osadzanie
czynności uczenia się bardziej w kontekście wiedzy uczniów19”.

Wynika stąd jednocześnie pozycja nauczyciela, który pozostaje
z grupą w relacjach partnerskich, nie-hierarchicznych (czy nawet anty-hierarchicznych). Demokratyzacja i egalitaryzacja procesu dochodzenia
do wiedzy, interpretacji zjawisk oraz praktyk kulturowych skierowana
jest do tych nauczycieli, którzy:
dobrze czują się obcując z grupą uczniów na zasadzie współkoordynatora
działań, opiekuna grupy, nie zaś „jedynowładcy wiedzy i mądrości”. Będzie to przede wszystkim nauczyciel, który inspiruje i akceptuje autonomię
uczniów oraz ich inicjatywę w uczeniu się. Chodzi tu głównie o stwarzanie
klimatu i inspirowanie uczących się do stawiania pytań, do projektowania
działań, które odpowiadałyby na te pytania. Interesuje się on i próbuje poznać rozumienie pojęć przez uczniów, zanim przedstawi im własne rozumienie danych pojęć. Zwykle bowiem rozpoczynanie zajęć od prezentacji
materiału przez nauczyciela prowadzi do nawyku oczekiwania od niego
jedynej poprawnej odpowiedzi, co w efekcie prowadzi do zamykania przed
wieloma uczniami drogi do uczenia się rozumowania20.

Funkcja nauczyciela, korzystającego z narzędzi pedagogiki teatru
polega zatem na stworzenia takiej sytuacji edukacyjnej (czy edukacyjno-artystycznej), w której poziom decyzyjności o ostatecznym kształcie planowanego efektu sytuuje się po stronie grupy odbiorców działań.
SCENA I POZNANIE

Przechodząc do podsumowania, należałoby zaznaczyć, że zarówno
konstruktywizm, jak i pedagogikę teatru można określić jako postawy
(orientacje teoretyczne) wspierające rozwój ucznia w procesie uczenia się
poprzez samodzielne doświadczanie rzeczywistości. Postawa ta, jej sposoby działania, oferowane narzędzia oraz wpisana w nie konstelacja idei
mogą jednak okazać się pod pewnymi względami trudne w realizacji. Tak
konstruktywizm, jak pedagogika teatru dają możliwość kreowania twórczej przestrzeni ukierunkowanej na umiejętność krytycznego myślenia,
rozwijania refleksji, wyrażania własnych opinii oraz konstruowania własnego, osobistego obrazu rzeczywistości.
Uczeń, który konstruuje własną wiedzę poprzez doświadczenie, zadawanie sobie samemu pytań, nieustanne podważanie autorytetów oraz

17 C. Nix, Nauka stawiania pytań, przeł. M. Szpak, „Dialog” 2016, nr 7-8, s. 128.
18 D. Ogrodzka, Odsłaniając rusztowanie…, s. 149.
19 S. Dylak, Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa…, s. 49.
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20 Ibidem, s. 50.
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aktualnie obowiązujących teorii, „niejako podświadomie zmuszony zostaje do nakładania własnej, indywidualnej sieci sensów i znaczeń na wiedzę o charakterze powszechnym. Nie jest to wiedza zastana, zdobywana
z jednego źródła o charakterze absolutystycznym – wprost przeciwnie,
jej indywidualizacja obala skostniałe przeświadczenie o jedyności oraz
prawdziwości danych tez, przekonań i sądów21”.
Nie wykluczam możliwości interpretacji założeń pedagogiki teatru
jako jednej z metod teorii konstruktywistycznej. Twierdzenie takie wymagałoby zapewne dalszych, pogłębionych badań, realizacji projektów
pedagogiczno-teatralnych, studiów przypadku i mogłoby się okazać niezwykle płodne poznawczo. Póki co, chciałem jedynie naszkicować podobieństwa pomiędzy obiema postawami. Chciałem pokazać, że teoria
(czasami) działa w praktyce.

21 D. Stachuła, Potrzeba sceny…, s. 92-93.

strona 17

fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery Bałtyckiej w Gdańsku
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fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery Bałtyckiej w Gdańsku
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GISELLE
STRESZCZENIE REALIZACJI
OPERY BAŁTYCKIEJ
Akt I
W gdańskiej, nadmorskiej tawernie rybackiej Fala pracuje Giselle, młoda
i łatwowierna dziewczyna, córka właścicielki lokalu, Berty. Wśród codziennych obowiązków znajduje jednak czas na marzenia o wyidealizowanym księciu z bajki. Beznadziejnie zakochany w niej Hilarion, złota
rączka i zaopatrzeniowiec tawerny, codziennie po cichu liczy na to, że
pewnego dnia Giselle dostrzeże w nim kogoś więcej niż tylko pracownika restauracji.
Pewnego dnia do miejscowości przybywa Albert, bywalec gwiazdorskich imprez, ze swoim przyjacielem Wilfrydem. Idąc śladem swoich znajomych pragnie dobrze spędzić wolny weekend i pokorzystać
z trójmiejskiego nocnego życia. Dziwnym zbiegiem okoliczności spotyka
nieśmiałą Giselle, która zakochuje się w nim od pierwszego wejrzenia,
co mężczyzna bez skrupułów wykorzystuje. Dziewczyna nie wie jednak,
że Albert jest zaręczony – z Batyldą, wielkomiejską celebrytką, która nie
ufając wierności swojego ukochanego, przyjechała za nim do Gdańska.
Jako pierwszy jej obecność odkrywa Hilarion i licząc na to, że tą informacją zniechęci Giselle do Alberta, informuje ją o przybyciu narzeczonej.
Młoda dziewczyna, poznawszy kłamstwo mężczyzny, czuje się rozgoryczona i wykorzystana, jej młodzieńcze uczucie prysło szybciej niż się
zaczęło, a ona – zawstydzona, zrozpaczona i poniżona – decyduje się na
odebranie sobie życia i rzuca się w morską toń.
Akt II
Nad brzegiem morza, ukryty między wydmami, siedzi Albert. Targają nim skrajne uczucia – z jednej strony jest przerażony śmiercią
dziewczyny, do czego się przyczynił, z drugiej próbuje zrozumieć
swoje emocje. Odkrywa bowiem, że znajomość z Giselle, która miała
być przelotną, wywarła na nim ogromne wrażenie i teraz, po śmierci
dziewczyny, zastanawia się, czy za sprawą tych kilku chwil nie poczuł
do niej czegoś więcej niż przelotnego zauroczenia.
Zapada zmrok. Nad brzegiem morza pojawia się także Hilarion,
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cierpiący po stracie ukochanej kobiety. To on wyłowił ją z morza i wyniósł na brzeg. Podobnie jak Albert także on zastanawia się nad swoimi
uczuciami i czynami. Czy gdyby nie powiedział Giselle o narzeczonej
Alberta ta nie zareagowałaby tak porywczo? Czy gdyby zapanował nad
swą zazdrością historia potoczyłaby się zupełnie inaczej? Jego rozważania
przerywa pojawienie się tajemniczych postaci. Oto z morza wyłaniają się
zjawy kształtem przypominające kobiety – wodnice, duchy przedwcześnie zmarłych dziewic, ze swoją przywódczynią Mirtą na czele. Ich pośmiertna egzystencja opiera się na zwabianiu niczego nieświadomych
mężczyzn nad morski brzeg i tańczenie z nimi aż do ostatniego tchu.
W ten sposób mszczą się za swoje dawne krzywdy. Dostrzegają one Hilariona i Alberta – i obu wciągają w taneczny trans.
Do grona wodnic dołączyła właśnie nowa dziewczyna, która w przedziwny sposób skupiona jest tylko na Albercie. Chwilę później okazuje
się, że jej taniec jest tarczą i ochroną dla mężczyzny, który – w przeciwieństwie do Hilariona – jeszcze nie opada z sił. Tej sytuacji przygląda się
Mirta, cicho przyzwalając na uratowanie ukochanego.
Nastaje świt. Na plaży widnieje zdezorientowany Albert, z kwitnącą
różą w dłoni. Wąchając ją czuje, jakby obok niego znajdowała się Giselle,
którą w tak krótkim czasie pokochał.

Giselle
kierownictwo muzyczne:
Jacek Brzoznowski
choreografia:
Emil Wesołowski,
Izabela Sokołowska-Boulton,
Wojciech Warszawski
scenografia i kostiumy:
Olga Skumiał
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Czarodziejski flet / fot. Bartek Barczyk / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu
Giselle (Maria Kielan), Albert (Gento Yoshimoto), balet Opery Bałtyckiej w Gdańsku
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OPERAcja: szkoła | Giselle | scenariusz zajęć
Temat

Co mnie łączy z…? – Giselle w chor. Emila Wesołowskiego,
Izabeli Sokołowskiej-Boulton i Wojciecha Warszawskiego

Czas trwania

90 minut

Cele zajęć

•
•
•
•
•

Środki
dydaktyczne

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aranżacja
przestrzeni
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rozwijanie świadomego, aktywnego i twórczego słuchania muzyki,
rozwijanie świadomego, aktywnego i twórczego odbioru
spektaklu baletowego,
poznanie i utrwalenie wybranych pojęć związanych
z baletem,
rozwijanie umiejętności formułowania myśli oraz
wyrażania emocji poprzez język działań przestrzenno-ruchowe,
tworzenie prostych działań ruchowych, improwizacji
ruchowych do muzyki klasycznej,
przygotowane wcześniej utwory muzyczne – kilka fragmentów kompozycji Adolphe’a Adama Giselle (zróżnicowanych pod względem rytmu, instrumentacji, stylistyki)
– https://www.youtube.com/watch?v=YGn8Oi6x7LQ
komputer oraz głośniki niezbędne do odtworzenia fragmentów muzycznych (lub odtwarzacz CD oraz płyta CD
z nagranym utworem)
kilka(naście) rolek taśmy malarskiej – w zależności od
liczby uczestników zajęć
plik karteczek samoprzylepnych
linka lub mocny sznurek o długości rozmiarów sali
(kilka metrów),
spinacze do bielizny (klamerki)
kilkanaście kartek papieru formatu a4
kilka arkuszy szarego papieru
markery, pisaki, mazaki, długopisy (przybory piśmiennicze)
pytania eksperckie | pojęcia związane z baletem – załącznik nr 1
zdjęcia ze spektaklu – załącznik nr 2

Przestrzeń klasy z rozsuniętymi ławkami i krzesłami. Linka
lub mocny sznurek przyczepiony do ścian, przechodzący
przez środek sali na wysokości ok. 1,5 m.

I Część pierwsza – 45 minut
1. Integracja grupy oraz rozgrzewka ruchowa – 15 minut
Poproś uczniów, by zaczęli poruszać się po sali w dowolnym kierunku. Zaznacz, że podczas poruszania się nie mogą dotykać mijanych kolegów i koleżanek. Następnie poproś, by uczniowie witali się z każdą napotkaną osobą.
Po chwili zasugeruj, by spróbowali przywitać się ze sobą inną częścią ciała niż dłoń (np. stopą, kolanem, biodrem, plecami, czołem).
Przekaż informację, by uczniowie wrócili do pierwszego ćwiczenia
rozgrzewkowego – we własnym tempie przemieszczają się w przestrzeni
sali lekcyjnej. Następnie poproś, by wybrali sobie jedną osobę, z którą
będą utrzymywać kontakt wzrokowy, wciąż poruszając się w przestrzeni
(ważne! – wciąż obowiązuje zasada niedotykania mijanych osób).
Ponów prośbę, by uczniowie wrócili do pierwszego ćwiczenia rozgrzewkowego – we własnym tempie przemieszczają się w przestrzeni sali lekcyjnej.
Zaznacz, że kolejne ćwiczenia powinny odbywać się w całkowitej ciszy
– jedynymi dźwiękami będą fragmenty baletu Giselle Adolphe’a Adama. Włącz
muzykę i poproś uczniów o to, by dostosowali swoje tempo oraz sposób chodzenia do pojawiających się kolejno fragmentów muzycznych, które będziesz
losowo wybierać z przygotowanej przez uczniów listy. Zmiany pomiędzy następującymi po sobie utworami powinny być dynamiczne (co ok. 30-40 sekund).
Następnie poproś uczniów o to, by każdy z nich wyobraził sobie, że jego
ręce stają się niewiarygodnie ciężkie – tak, że nie jest w stanie utrzymać ich
na normalnym poziomie, a kolana uginają się pod ich ciężarem. Przypomnij,
że sposób przemieszczania się w przestrzeni wciąż powinien być dostosowany do zmieniających się utworów muzycznych. Możesz wprowadzić kolejne
warianty (np.: ciężka prawa lub lewa noga, ból brzucha itd.) W dalszym ciągu
obowiązuje zasada dostosowania ruchu do zmieniającego się charakteru fragmentów muzycznych. Stopniowo wyciszaj muzykę aż do jej wyłączenia.

2. Odrysy | obrysy – 15 minut
Wybierz wspólnie z uczniami jeden fragment muzyczny, nad którym będziecie dalej pracować. Zwróć uwagę, że warto, by grupa wybrała utwór,
który: po pierwsze – najbardziej podoba się większości grupy, po drugie – posiada zróżnicowane tempa, ciekawe, niestandardowe brzmienia,
urozmaiconą instrumentację (wykorzystanie różnych instrumentów).
Poproś uczestników warsztatów, aby podzielili się na dwie grupy.
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Uczniowie z grupy pierwszej znajdują wygodne dla nich miejsce w przestrzeni sali i kładą się na podłodze. Ponownie odsłuchajcie wybrany przez
uczniów utwór muzyczny. Osoby leżące na ziemi zamykają oczy podczas
słuchania muzyki – ich zadanie będzie polegało na tym, by za pomocą własnego ciała starali się pokazać skojarzenia, emocje, obrazy, które pojawiły się
w ich wyobraźni pod wpływem słuchania muzyki. Ruch ciała na płaszczyźnie powinien być swobodny, nieskrępowany i dynamiczny – zmienia się
pod wpływem zmian muzyki. Każdy w trakcie utworu wybiera jeden ruch,
który z różnych względów uznaje za ciekawy, nietypowy albo wprost przeciwnie – najbardziej oddający charakter muzyki i zastyga w nim, tworząc
nieruchomą płaskorzeźbę. Podczas wykonywania tego ćwiczenia uczniowie z drugiej grupy mogą krążyć po sali i obserwować swoich kolegów
i koleżanki, nie utrudniając im jednak ruchów na płaszczyźnie.
Gdy wszyscy zastygną w swoich pozach, stopniowo wycisz muzykę.
Poproś uczniów z grupy drugiej, by każdy wziął po jednej rolce taśmy
malarskiej i za jej pomocą dokładnie obrysował układ ciała jednej osoby.
Następnie poproś uczniów o obejrzenie swoich obrysów.
Powtórz całe ćwiczenie: teraz uczniowie z drugiej grupy znajdują
swoje miejsce w sali i kładą się na podłodze, przesłuchują muzyki, a następnie uczniowie pierwszej grupy wykonują obrysy ich ciał.

3. Znaczenia leżenia – 15 minut
Poproś uczniów, by obejrzeli wszystkie obrysy ciał. Rozdaj każdemu kilka
karteczek samoprzylepnych – niech uczniowie zanotują na nich to, co jego
zdaniem „mówią” do nich poszczególne obrysy, co znaczą (mogą to być zarówno emocje, które są „wpisane” w obrys – np. złość, radość, smutek, rozgoryczenie itd., jak i konkretne informacje, które obrysy komunikują odbiorcy: „stój!”, „nie patrz na mnie”, „chce mi się krzyczeć”, „ale super!”). Uczniowie
chodzą po sali i przyklejają karteczki samoprzylepne w pobliżu wybranych
przez nich obrysów ciał (ale nie wewnątrz). Ważne, by każdy obrys posiadał
co najmniej kilka karteczek – staraj się delikatnie moderować to działanie.
Gdy uczniowie zakończą przyklejanie kartek poproś ich, by każdy wrócił do
swojego obrysu, przyjrzał mu się uważnie oraz dowiedział się, jak utrwalenie
jego ruchu zostało odczytane przez pozostałych uczestników warsztatu.
Zaproś uczniów do wspólnego „zwiedzania” galerii powstałych obrysów. Przyjrzyjcie się kolejno wszystkim powstałym pracom
– poproś uczestników warsztatów, by krótko skomentowali wszystkie.
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Propozycje zagadnień do poruszenia podczas dyskusji:
• W jaki sposób odczytali emocje zawarte w obrysach?
• Jakie sygnały, znaki, gesty spowodowały taką interpretację?
• Czy powstałe obrysy przekazują jakieś informacje? Jakie?
• Spytaj uczniów również o to, czy emocje, obrazy, które chcieli
przekazać poprzez konkretny ruch (utrwalone w formie obrysu),
są zgodne z tym, jak obrys został odczytany przez pozostałych.
Jeśli pojawiają się jakieś różnice – to dlaczego? Co z tego wynika?
• Czy informacje przekazywane poprzez ruch są zawsze zrozumiałe?
• Czy w ogóle ludzkie ciało jest nośnikiem przekazywania informacji? W jaki sposób możemy je odczytać?
• Czy każdy odczytuje je w taki sam sposób? A może pojedynczy
gest ma charakter wieloznaczny?
Po zakończeniu dyskusji krótko podsumuj wasze wspólne rozważania.

II Część druga – 45 minut
1. Tłumacz się! – 15 minut
Poproś uczniów, by dobrali się w trójki. Przygotuj materiały do kolejnego
ćwiczenia – kartki z pojęciami dotyczącymi baletu [załącznik nr 1]
– rozłóż je na stoliku tak, by zapisane pytania nie były widoczne. Przekaż uczniom, że ich zadanie polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi
na pytania zapisane na kartkach. Utrudnienie polega na tym, że muszą
wyjaśnić je w trójkach:
Jedna osoba z trójki (A) jest ekspertem w danej dziedzinie, jednak…
potrafi komunikować się z innymi ludźmi tylko za pomocą śpiewu,
melodii, abstrakcyjnie połączonych ze sobą dźwięków (np. s-sz-szuga-sza-sze-szoszo-szuga, omomomomom), odpowiednio intonując
i ubarwiając swój krótki wykład na temat znaczenia i/lub zastosowanie
konkretnego hasła. Ekspert może wykonywać ruchy i posługiwać się
mimiką, ale nie powinien ilustrować wypowiadanych „słów”. Zadaniem
drugiej osoby z grupy (B) jest przełożenie wykładu wybitnego naukowca na język polski. Trzecia osoba (C) odgrywa rolę dziennikarza, który
zadaje pytania – ekspertowi oraz tłumaczowi. Stworzone krótkie prelekcje, jak i tłumaczenia powinny być – w miarę możliwości – wyjaśnieniem definicji zapisanej na kartce. W razie problemów uczniowie mogą
opowiedzieć krótką, zmyśloną anegdotę związaną z zagadnieniem.

strona 28

Ważne: osoba A (ekspert) zna całą definicję pojęcia. Osoby B (tłumacz) oraz C (dziennikarz) znają tylko wylosowane pojęcie (bez
jego wyjaśnienia).
Każda trójka losuje jedną definicję. Stają w dobrze widocznym miejscu i – bez konsultacji – rozpoczynają swoje zadanie. Dziennikarz (C) po
przedstawieniu swoich gości, przechodzi do przeprowadzenia wywiadu
ze swoimi gośćmi. Ekspert (A) stara się wyjaśnić wylosowane hasło oraz
odpowiadać na pytania dziennikarza. Co jakiś czas robi pauzy, by tłumacz
(B) mógł symultanicznie tłumaczyć jego wypowiedź.
Zazwyczaj to zadanie wywołuje wiele zabawnych sytuacji, a grupa z humorem przyjmuje wszystkie, nierzadko abstrakcyjne odpowiedzi na pytania.
Po wykonaniu ćwiczenia przez wszystkie pary, poproś uczniów o komentarz.
• Czy to zadanie związane z improwizacją było trudne czy nie?
Dlaczego? Co sprawiało problemy? Czy dźwięki, które wydawaliście, były jasne i czytelne? Jaki był problem z przekładem
dźwięku na język zrozumiały dla wszystkich?
• Czy dźwięk sam w sobie jest nośnikiem znaczenia czy niekoniecznie? Jakie elementy wypowiedzi eksperta były czytelne
i zrozumiałe dla większości, a jakie nie? Czy wysokość, barwa,
natężenie dźwięku, dodatkowe elementy akustyczne wpływają
na odczytanie / skonstruowanie sensu?
Po wykonaniu ćwiczenia trójki mogą odczytać prawidłowe definicje wylosowanych pojęć związanych z baletem.

2. Postaci w Giselle – 10 minut
Poproś uczniów, by każdy z nich zastanowił się, którą postać z oglądanego
spektaklu zapamiętał najlepiej i/lub która postać była dla niego najciekawsza (z powodu interesujących zachowań, decyzji, motywów działania).
Gdy uczniowie zastanawiają się nad wyborem postaci, rozdaj każdemu z nich kartkę formatu A4 oraz przybory do pisania. Następnie poproś uczniów, by na przygotowanych kartkach zapisali od 5 do 8 cech
charakteru wybranej przez siebie postaci.
Ważne! Uczniowie nie zapisują na kartkach imienia postaci!
Po zakończeniu tego zadania przekaż uczniom, by swoje kartki z zapisanymi cechami charakteru przywiesili do przygotowanej wcześniej linki
za pomocą klamerek. Poproś uczniów, by przyjrzeli się wszystkim kartkom
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i spróbowali odgadnąć, jakie postaci zostały przez nich scharakteryzowane.
Wspólnie nazwijcie poszczególnych bohaterów spektaklu i krótko
scharakteryzujcie każdego z nich za pomocą cech wypisanych przez uczniów.
Następnie poproś, by uczniowie dobrali się w zespoły – do jednej
grupy należą osoby, które wybrały tę samą postać. Zasugeruj uczniom,
by przedyskutowali cechy charakteru przyporządkowanej grupie postaci,
a następnie wybrali 5-6 cech, które uznają za najistotniejsze.
Rozdaj każdej grupie wybrane fotografie ze spektaklu Giselle [załącznik nr 2] – każda grupa otrzymuje taki sam zestaw zdjęć. Poproś,
by uczniowie uporządkowali fotografie chronologicznie – ze względu na
następujące po sobie sceny w spektaklu.

3. Relacje między bohaterami – 20 minut
Poproś jedną z grup (może to być grupa tytułowej Giselle), by krótko
zaprezentowała swoją postać. Następnie grupa wybiera jedno ze zdjęć
i opisuje sytuację, w której znajduje się ich bohater. Możesz zasugerować, aby grupa wypowiadała się w imieniu postaci. Pozostali uczestnicy
mogą zadawać grupie pytania, dotyczące momentu, w którym właśnie
znajduje się postać, a także odwoływać się do innych, istotnych momentów w spektaklu.
Pamiętaj, by cały czas moderować dyskusję – gdy podczas wypowiedzi jednej grupy istotne znaczenie będzie miała relacja z inną postacią
spektaklu (np. Albert), poproś by grupa, która tworzyła charakterystykę
Alberta, włączyła się do dyskusji. Wciąż obowiązuje zasada, by:
• krótko zaprezentować swoją postać,
• odnieść się do wybranej sytuacji (fotografia),
• odnieść się do wypowiedzi poprzednich grup.
W ten sposób podczas zajęć stworzona zostanie siatka relacji pomiędzy bohaterami spektaklu.
Po dyskusji dotyczącej charakterystyk bohaterów oraz relacji pomiędzy nimi, poproś, by uczniowie krótko podsumowali dyskusję. Możesz delikatnie moderować podsumowanie, korzystając z poniższych
propozycji:
• Co było ich zdaniem najtrudniejsze w tym ćwiczeniu? Dlaczego?
• Jakie relacje pomiędzy postaciami najczęściej się pojawiały?
• Czy charakterystyka postaci zależy od konkretnego momentu
(sceny, kadru) spektaklu?
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GISELLE – ZAŁĄCZNIK 1
A solo (z wł. samemu, pojedynczo) – partia solowa w balecie, wykonywana przez jednego tancerza lub tancerkę, potocznie solówka. Wiąże się,
zwłaszcza w baletach klasycznych, z wirtuozerskim popisem. Potocznie
– solówka.
Baletmistrz – termin ten w różnych czasach określał inną osobę –
pod pojęciem tym kryć się mógł zarówno kierownik zespołu baletowego, nauczyciel tańca (pedagog baletu), jak i choreograf. Generalnie
mianem baletmistrza przyjęło się nazywać nauczyciela, który pracuje
z tancerzami często zarówno podczas codziennych ćwiczeń (na codzienną lekcję do znanych baletmistrzów chodziły największe sławy),
jak i nad nowymi rolami i bieżącym repertuarem. To nie tylko pedagog, ale osoba kształtująca i odpowiadająca za techniczno-artystyczny
poziom zespołu baletowego. Często popełnianym błędem jest używanie
słowa baletmistrz wymiennie ze słowem tancerz lub solista baletu – baletmistrzami zwykle bywają emerytowani tancerze.
Coda – końcowa część różnych form tanecznych przede wszystkim o charakterze popisowym następująca po wariacjach, finał aktu
z udziałem wszystkich występujących postaci, corps de ballet, najczęściej wspólny taniec.
Corps de ballet (z franc. dosłownie: ciało baletowe) – Cops de balet to inaczej zespół tancerek i tancerzy, którzy wykonują zwykle tańce
zespołowe w dużych grup. Żeńskie i męskie corps de ballet to niezastąpione piękne tło dla solistów, a także zbiorowy bohater dużych widowisk
baletowych. W baletach klasycznych corps de ballet występuje zwykle
jako zespół zunifikowanych, jednakowych postaci, które wyobrażają jakąś zbiorowość, a głównym elementem, którym oddziałuje na widza jest
jednolitość i perfekcja tego samego ruchu wykonywanego w jednym czasie. W zespołach baletowych z reguły liczniejsze bywa żeńskie corps de
balet, ponieważ w klasycznych spektaklach baletowych to ono ma więcej
do tańczenia, jest też częściej wykorzystywane jako tańcząca “masa” np.
łabędzie, wilidy, duchy, śnieżynki itp.
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Danseur noble – w historii tańca były okresy, kiedy pewne cechy anatomiczne przyporządkowano do określonego emploi tancerzy, tworząc
wyidealizowany ich wzorzec. Wysoki wzrost, smukły tułów, długie nogi
– to danseur noble, od którego często nie wymagano wybitnie wyrazistej
gry aktorskiej, który za to musiał prezentować świetne umiejętności techniczne (główny amant ma zawsze najtrudniejszą partię) oraz przekonująco
wypadać w rolach książąt i innych baletowych kawalerów. Historia baletu
notuje jednak wielu świetnych tancerzy, którzy nie posiadając idealnych
warunków, mieli za to wyjątkowy talent i osobowość, dzięki którym zasłynęli jako odtwórcy głównych ról w całej literaturze baletowej.
Danseur de caractère – w tradycji baletowej pewnym typom postaci przypisywane były określone cechy wyglądu zewnętrznego. Role
amantów tańczyć mogli generalnie tancerze w miarę wysocy, smukli, proporcjonalnie zbudowani, najlepiej o regularnych rysach twarzy
(danseur noble). Inni, tzn. nieposiadający takich warunków, za to odznaczający się wyrazistym aktorstwem, grą i umiejętnością budowania
charakterystycznych (komicznych lub tzw. złych) postaci, zwani byli
tancerzami charakterystycznymi (danseur de caractère). Oczywiście
i dawniej, i szczególnie dziś, nie tylko warunki zewnętrzne wyznaczają,
kto jest tancerzem charakterystycznym czy pół charakterystycznym, pół
klasycznym (demi klasycznym), ale predyspozycje artystyczne – technika,
wyraz, osobowość. We współczesnym balecie kryteria te są nieostre, ale
w trakcie kariery tancerza łatwo zaobserwować, w jakim emplois wypada
najlepiej, w związku z czym, jaki typ reprezentuje.
Entrée – początkowo wszystkie części baletu klasycznego (wejścia),
sposób podziału spektakli na części np. na 3 entrées fragment baletu służący ekspozycji bohaterki, bohatera, zespołu.
Pirouette – dawniej termin oznaczający rodzaj obrotu w tańcu, obecnie używany tylko w stosunku do tańca żeńskiego. W tańcu męskim
wszystkie rodzaje obrotów noszą nazwę tours.
Tour – dosł. obrót, obrót ciała wokół osi pionowej o 360°. Wyróżnia
się obroty na podłodze (dawniej: pirouette) i w powietrzu (tour en l’air).
Oba posiadają bardzo wiele odmian.
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Paczka – spódniczka baletowa. Rozróżniamy dwie formy kostiumu:
• paczka romantyczna – spódnica sięgająca za kolana tancerki, wykonana z tiulu lub muślinu. Historia jej pojawienia związana jest ściśle z rozwojem baletu romantycznego, w którym na scenie pojawiły
się tancerki tańczące na palcach, mające przypominać duchy, zjawy.
Przykładowym baletem, w którym można zobaczyć ten rodzaj kostiumu jest Giselle.
• tutu – krótka, sztywno stercząca spódniczka, która narodziła się poprzez stopniowe skracanie kostiumu. Ułatwia wykonywanie piruetów, skoków i skomplikowanych ewolucji, ponieważ odsłania całą
długość nóg baletnicy. Taki rodzaj paczki można zobaczyć w wielu
klasycznych baletach, np. Jezioro łabędzie, Śpiąca królewna (Wróżka Bzu, królewna Aurora), Dziadek do orzechów (śnieżynki, Cukrowa Wieszczka, kwiaty) czy Coppelia.

Primabalerina (wł. primaballerina – „pierwsza baletnica”) – tytuł
nadawany przez dyrektora teatru dla najlepszej tancerki w zespole baletowym, która charakteryzuje się nienaganną techniką, dyscypliną sceniczną, wielką charyzmą i niezwykłą osobowością.

Pointy (fr. pointe – szpic) – twarde baletki, używane w balecie, przeznaczone do tańca klasycznego lub ostatnio używane w tańcu współczesnym. Tancerki tańcząc stoją na samych czubkach palców, czyli wchodzą
na pointy. Artystka wchodząca na pointy ma stwarzać wrażenie lekkości
i unoszenia się w powietrzu.
Pointy wytwarza się sklejając wiele warstw różnej grubości kartonu i materiału, czubki point robi się także z gipsu, wierzch baletki pokrywa najczęściej satyna. Mają skórzane podeszwy, z ich przodu znajduje się
krótki ściągacz i – chociaż nie zawsze – para troczków (wstążek), które
zawiązuje się dla zabezpieczenia kostki lub gumka (istnieją różne metody
ich przyszywania) podtrzymująca pointę. Natomiast na palce stopy nakładamy ‚wkładkę’ (najczęściej silikonową) lub watę, by zapobiec zranieniu.
Aby móc używać point, trzeba je ‚wyrobić’. W celu lepszego kontrolowania
ruchów w czasie tańca przed wejściem na scenę nacierane są kalafonią.
Ich pojawienie się było związane z rozwojem baletu włoskiego,
połączonego z reformą kostiumu baletowego na przełomie XVIII i XIX
wieku. Pierwsze na pointach stanęły słynne tancerki Taglioni i Istomina.
Na początku pointy były bez troczków, bez gumek, co powodowało częste kontuzje kostek. Pointy często się łamały i były nietrwałe. Niektóre
tancerki nie miały paznokci u stóp. Rozwój nastąpił później. Dziś pointy
nie powodują takich uszkodzeń. Są wytrzymalsze, ale żeby móc ich używać, trzeba mieć wyćwiczoną i mocną stopę.

Pas de trois (z francuskiego „taniec trojga”) – w balecie klasycznym
taniec wykonywany przez trójkę tancerzy (najczęściej przez dwie tancerki
i jednego tancerza, albo trzy tancerki). Pas de trois ma określony schemat:
• Entrées – wejście tancerzy
• Taniec całej trójki wykonawców, np. adagio
• Wariacje – każdego osobno
• Coda – finał wykonywany wspólnie.
Pas de trois to taniec popisowy, trudny technicznie, w którym tancerze
ukazują mistrzowską precyzję i grację taneczną. W przeciwieństwie do
pas de deux, wykonują go przyjaciele głównych postaci lub postaci otaczającego ich środowiska. Może być częścią przedstawienia lub samodzielną formą.
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Pas de deux (wym. pa d(e) dø) – duet w balecie klasycznym, taniec
wykonywany przez pierwszego solistę i pierwszą solistkę, którego celem
jest ukazanie ich kunsztu tanecznego. W tradycyjnej wersji składa się
z następujących części:
• entrée (wejście)
• adagio (część wolna, tańczona razem)
• wariacja męska
• wariacja żeńska
• coda (finał, tańczony razem)
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GISELLE – ZAŁĄCZNIK 2

Giselle (Maria Kielan), Albert (Gento
Yoshimoto), Mirta (Beata Giza-Palutkiewicz),
balet Opery Bałtyckiej w Gdańsku
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery
Bałtyckiej w Gdańsku

Giselle (Maria Kielan), Albert (Gento
Yoshimoto), balet Opery Bałtyckiej w Gdańsku
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery
Bałtyckiej w Gdańsku

Hilarion (Filip Michalak), balet Opery
Bałtyckiej w Gdańsku
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery
Bałtyckiej w Gdańsku

Albert (Gento Yoshimoto), Hilarion (Filip
Michalak), balet Opery Bałtyckiej w Gdańsku
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery
Bałtyckiej w Gdańsku

Berta (Beata Giza-Palutkiewicz), Hilarion
(Filip Michalak)
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery
Bałtyckiej w Gdańsku

Giselle (Maria Kielan)
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery
Bałtyckiej w Gdańsku
balet Opery Bałtyckiej w Gdańsku
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery
Bałtyckiej w Gdańsku
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Albert (Gento Yoshimoto), Hilarion (Filip Michalak), balet Opery Bałtyckiej w Gdańsku
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery Bałtyckiej w Gdańsku
strona 37

strona 38

CYRULIK SEWILSKI
STRESZCZENIE REALIZACJI
OPERY BAŁTYCKIEJ
Akt I
Stan Nowy Meksyk, na południu Stanów Zjednoczonych. Wśród palm
i kaktusów, na odludziu, przed domem Doktora Bartolo pojawiają się
Mariachi, meksykańscy muzycy, akompaniujący Almavivie, zakochanemu w Rozynie. Rozyna jest podopieczną Bartola, który chce ją poślubić.
Almaviva wyśpiewuje dziewczynie swe uczucia, jednakże wyśpiewuje
je na próżno – okno posesji, pod którym śpiewa zakochany, pozostaje
puste. Zawiedziony mężczyzna zamierza odejść, ale przypadkiem spotyka Figara, dawnego znajomego o niejednoznacznej przeszłości. Sprytny
Figaro, zajmujący się najczęściej mało legalnymi interesami, postanawia
wykorzystać okazję do łatwego zarobku. Namawia Almavivę, aby powtórnie zaśpiewał. Rozyna tym razem odpowiada, ale spłoszona hałasem, ale spłoszona hałasem – ucieka. Figaro podsuwa Almavivie plan, by
ten zameldował się u Bartola jako żołnierz posiadający nakaz meldunkowy, dzięki czemu będzie mógł być bliżej Rozyny.
Tymczasem Rozyna, urzeczona urokiem tajemniczego nieznajomego, pisze do Almavivy list, który mu dostarcza Figaro. Bartolo, ostrzeżony
przez swojego informatora, domyśla się spisku. Postanawia jak najszybciej
ożenić się z Rozyną, a za radą Don Basilia, przyjaciela Bartola i nauczyciela
śpiewu Rozyny, oczernić reputację tajemniczego młodzieńca.
W międzyczasie Almaviva, przebrany za żołnierza, nie dając za
wygraną, pojawia się w domu Bartola i żąda zakwaterowania, na co gospodarz się nie zgadza. Głośna utarczka pomiędzy Almavivą i Bartolem
zamienia się w awanturę, która zwabia patrol policji. Miejscowy stróż
prawa chce aresztować intruza, jednakże zmienia zamiar, kiedy Almaviva
wyjawia mu swoją prawdziwą tożsamość.
Akt I
Almaviva nie traci nadziei, że uda mu się dostać do domu Bartola. Tym
razem próbuje tam dotrzeć, przebierając się za ucznia Don Basilia, który
w zamian za chorego nauczyciela ma udzielić Rozynie lekcji śpiewu. Almaviva z Figarem nie przewidzieli jednak, że prawdziwy Don Basilio także
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pojawi się w domu doktora Bartolo. Sytuację ratują Almaviva wraz z Figarem, którzy wmawiają nieproszonemu gościowi chorobę i wraz z pozostałymi domownikami przekonują go do odejścia. Kiedy niebezpieczeństwo
zostaje zażegnane, Figaro przystępuje do golenia Bartola, a przebrany za
nauczyciela muzyki Almaviva – do lekcji z Rozyną. Pomiędzy kolejnymi
ćwiczeniami młodzi flirtują, co nie umyka uwadze pana domu. Wybucha
kolejna awantura, Bartolo ze złością wygania Almavivę i Figara, a sam udaje się do notariusza, by czym prędzej poślubić Rozynę. Przedtem jednak,
wykorzystując radę Don Basilia, wymyśla oszczerstwa pod adresem Almavivy, które podają w wątpliwość jego uczucia do Rozyny.
Almaviva z Figarem w trakcie nieobecności Bartola, podczas burzy, za pomocą drabiny wchodzą do domu przez balkon. Rozyna wyrzuca
swojemu adoratorowi zdradę. Almaviva wyjawia prawdę o swojej tożsamości, czym na nowo zjednuje sobie dziewczynę. Na ucieczkę jest już
jednak za późno – drabina zniknęła! Schował ją Bartolo, zastawiając na
Almavivę pułapkę. Do posesji wkracza notariusz z Don Basiliem mającym służyć za świadka zaślubin Rozyny z gospodarzem. Kiedy wydaje
się, że tragedia jest nieunikniona, Almaviva używając „argumentu nie
do odparcia”, wmawia notariuszowi, że ma udzielić ślubu, ale właśnie
jemu i Rozynie, co potwierdza odpowiednio hojnie wynagrodzony Basilio. Wbiegający do domu wraz z policją spóźniony Bartolo nie może już
odwrócić biegu wydarzeń, akt zaślubin się dokonał. Pozostaje mu jedynie
pogodzić się z losem i wraz z pozostałymi zaśpiewać: „miłość niech zawsze panuje w waszych sercach”.

Cyrulik sewilski
kierownictwo muzyczne:
Jose Maria Florencio
reżyseria:
Paweł Szkotak
scenografia i kostiumy:
Anna Chadaj
choreografia:
Iwona Runowska
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Edyta Piasecka (Rozyna), Dawid Kwieciński (Almaviva), Łukasz Motkowicz (Figaro), Dariusz Machej (Almaviva)

fot. Magdalena Ośko / Teatr Wielki im. S. Moniuszki w Poznaniu
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OPERAcja: szkoła | Cyrulik sewilski | scenariusz zajęć
Temat

Charakterystyka poprzez teatr – Cyrulik sewilski w reż.
Pawła Szkotaka

Czas trwania

90 minut

Cele zajęć

•
•
•
•
•

rozwijanie świadomego, aktywnego i twórczego słuchania muzyki,
rozwijanie świadomego, aktywnego i twórczego odbioru
spektaklu operowego,
pobudzanie krytycznego myślenia, refleksji nad tekstem
kultury (spektaklem operowym),
tworzenie prostych działań teatralnych (scen, etiud),
rozwijanie umiejętności formułowania myśli oraz wyrażania emocji poprzez język teatru,

Techniki
pracy

ćwiczenia aktorskie, dyskusja, ćwiczenia plastyczne, budowanie etiuda teatralna, improwizacja, animacja przedmiotu
(rekwizytu), mapa myśli

Środki
dydaktyczne

•

•
•
•
•
•
•
•

przygotowane zestawy rekwizytów, związanych ze spektaklem:
• zestaw nr 1: pistolet (plastikowy), lina
• zestaw nr 2: złoty łańcuch, złoto, pieniądze,
• zestaw nr 3: czerwony krawat, marynarka,
• zestaw nr 4: batuta, utwór muzyczny zapisany na
pięciolinii (np. fragment partytury),
• zestaw nr 5: pianka do golenia,
• zestaw nr 6: fartuch, miotełka do kurzu,
kilka rolek taśmy malarskiej,
markery, pisaki, mazaki, długopisy (przybory piśmiennicze)
kilkanaście kartek formatu A4,
kilka arkuszy szarego papieru,
kartki z imionami/nazwiskami postaci występujących
w spektaklu – załącznik nr 1
formy prezentacji – załącznik nr 2
dodatkowe zadania w pracy nad etiudą teatralną – załącznik nr 3

Aranżacja
przestrzeni

Przestrzeń klasy z rozsuniętymi ławkami i krzesłami.

Dodatkowe
informacje

Scenariusz inspirowany tekstem Teatralna charakterystyka
bohatera Katarzyny Piwońskiej i Agnieszki Szymańskiej opublikowanym na portalu TeatrotekaSzkolna.pl
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I Część pierwsza – 45 minut
1. Integracja grupy oraz rozgrzewka ruchowa – 15 minut
Poproś uczniów, by zaczęli poruszać się po sali w dowolnym kierunku. Zaznacz, że podczas poruszania się nie mogą dotykać mijanych
kolegów i koleżanek. Następnie poproś, by uczniowie witali się z każdą napotkaną osobą.
Po chwili zasugeruj, by spróbowali przywitać się ze sobą inną częścią ciała niż dłoń (np. stopą, kolanem, biodrem, plecami, czołem).
Przekaż informację, by uczniowie wrócili do pierwszego ćwiczenia
rozgrzewkowego – we własnym tempie przemieszczają się w przestrzeni
sali lekcyjnej. Następnie poproś, by wybrali sobie jedną osobę, z którą
będą utrzymywać kontakt wzrokowy, wciąż poruszając się w przestrzeni
(ważne! – wciąż obowiązuje zasada niedotykania mijanych osób).
Ponów prośbę, by uczniowie wrócili do pierwszego ćwiczenia rozgrzewkowego – we własnym tempie przemieszczają się w przestrzeni sali
lekcyjnej. Następnym zadaniem jest śledzenie wybranej przez siebie osoby w taki sposób, by nie odkryła ona, kto ją śledzi.
Ponownie poproś, by uczniowie wrócili do pierwszego ćwiczenia
rozgrzewkowego – we własnym tempie przemieszczają się w przestrzeni
sali lekcyjnej.
Następnie poproś uczniów, by każdy z nich przypomniał sobie jedną postać ze spektaklu a następnie każdy z uczestników:
• spaceruje, jak wybrana przez niego postać,
• wita się z innymi postaciami, w taki sposób, jakby zrobił to jego
bohater,
• biegnie jak wybrana postać,
• denerwuje się jak wybrana postać.
Pod koniec rozgrzewki zapytaj uczniów, czy udało im się rozpoznać, jakie postaci wybrali ich koledzy? Dlaczego?

2. Forum postaci – 10 minut
Poproś uczniów, by każdy wylosował kartkę z zapisanym imieniem/
nazwiskiem postaci [załącznik nr 1]. (Ważne! Liczba kartek z postaciami musi odpowiadać liczbie uczniów na zajęciach). Następnie zachęć
uczniów do tego, by każdy indywidualnie narysował symboliczny portret
wylosowanego bohatera (realistyczny lub abstrakcyjny). Następnie na fostrona 44

rum (w okręgu) porównajcie wasze rysunki. Spróbujcie znaleźć elementy
wspólne dla wybranych postaci spektaklu.
Po omówieniu na forum pierwszych skojarzeń z bohaterami Cyrulika
sewilskiego, poproś by uczniowie utworzyli podgrupy, zgodnie z wylosowanymi postaciami, a następnie zebrali się w poszczególnych miejscach
sali lekcyjnej.

3. Praca w grupach – 15 minut
Co kilka minut podawaj grupom kolejne polecenia do pracy. Każda grupa
otrzymuje do pracy arkusz szarego papieru oraz przybory do pisania.
• na arkuszu szarego papieru zapiszcie imię/nazwisko wylosowanej postaci,
• zastanówcie się nad cechami charakteru waszej postaci, a następnie zapiszcie je naokoło arkusza papieru, tworząc z nich
ramę waszego arkusza. (Zastanówcie się, czy bohaterowie posiadają cechy zarówno negatywne, jak i pozytywne. Jaki zestaw
cech dominuje? Wasze wnioski zapiszcie na kartce, wraz z argumentacją.)
• zapiszcie krótki monolog, który mogłaby wypowiedzieć wasza
postać – niech będzie to najbardziej typowa dla waszej postaci
wypowiedź,
• w imieniu waszej postaci udzielcie odpowiedzi (i zapiszcie je)
na następujące trzy pytania:
1. jaką wartością kierujesz się w życiu?
2. w jakiej przestrzeni czujesz się najlepiej? z jakiego powodu?
3. jaki utwór muzyczny najlepiej Cię opisuje, dlaczego?

II Część druga – 45 minut
1. Teatralna charakterystyka bohaterów – 20 minut
Poproś uczniów, aby – wykorzystując wcześniej zgromadzone informacje – przygotowali krótkie etiudy teatralne (sceny, sekwencje), w których zaprezentują swoje postaci pozostałym uczestnikom zajęć.
Każda grupa losuje jedną formę prezentacji etiudy [załącznik
nr 2]. Po wylosowaniu, zachęć uczniów do tego, by swoje etiudy konstruowali w taki sposób, by zaangażować wszystkich członków grupy.
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Kiedy zespoły, będą w trakcie pracy, przekazuj im stopniowo dodatkowe zadania, zapisane na kartkach [załącznik nr 3]:
• Zastanówcie się, jaki mógłby być najbardziej zaskakujący finał
Waszej sceny – wykorzystajcie go!
• Wprowadźcie do sceny element ruchowy (np. taneczny, gimnastyczny, baletowy).
• Wprowadźcie do etiudy element muzyczny (rytmiczny, wokalny, wokalno-instrumentalny, wokalno-rytmiczny).
W trakcie pracy, poproś grupy, by podały liczbę od 1 do 6. Każdej z cyfr
odpowiada konkretny zestaw rekwizytów, związanych z Cyrulikiem sewilskim. Przekaż grupom rekwizyty i poproś, by włączyli je do swojej etiudy:
• zestaw nr 1: pistolet (plastikowy), lina
• zestaw nr 2: złoty łańcuch, złoto, pieniądze,
• zestaw nr 3: czerwony krawat, marynarka,
• zestaw nr 4: batuta, utwór muzyczny zapisany na pięciolinii
(np. fragment partytury),
• zestaw nr 5: pianka do golenia,

2. Na scenie – 25 minut
Poproś kolejne zespoły, by zaprezentowały swoje etiudy. Po każdej prezentacji zachęć uczniów do dzielenia się swoimi refleksjami i spostrzeżeniami. Staraj się moderować dyskusję, by:
• dostrzec związek pomiędzy zaprezentowanymi postaciami
a ich teatralnym pierwowzorem,
• omówić rozwiązania sceniczne,
• scharakteryzować symbole i metafory teatralne stworzone
przez grupę,
Po zakończeniu prezentacji, usiądź z uczniami w okręgu i podsumujcie
dzisiejsze zajęcia. Możesz wykorzystać poniższe pytania:
• Jak odczytujecie daną postać? Jakie ona ma cechy?
• Czy zgadzacie się z takim odczytaniem? Dlaczego?
• Jakie elementy były niespodziewane?
• Jaki obraz bohatera/bohaterki spektaklu Cyrulik sewilski wyłania się po obejrzeniu wszystkich etiud?
• Czy zmieniła się wasza interpretacja spektaklu? W jaki sposób?
• Jakiego tematu dotyczył spektakl? Jakie tematy zostały w nim
poruszone? Może nie ma jednego tematu, ale jest ich wiele?
Dlaczego?
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CYRULIK SEWILSKI – ZAŁĄCZNIK 1
Doktor Bartolo

Figaro

Rozyna

Hrabia Almaviva

Don Basilio

Berta (służąca)

CYRULIK SEWILSKI – ZAŁĄCZNIK 2
telewizyjny program informacyjny
talk show
talent show
film przyrodniczy
teleturniej
szkolenie: jak być tą postacią?

CYRULIK SEWILSKI – ZAŁĄCZNIK 3
Zastanówcie się, jaki mógłby być najbardziej zaskakujący
finał Waszej sceny – wykorzystajcie go!
Wprowadźcie do sceny element ruchowy
(np. taneczny, gimnastyczny, baletowy).
Wprowadźcie do etiudy element muzyczny
(rytmiczny, wokalny, wokalno-instrumentalny, wokalno-rytmiczny).
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery Bałtyckiej w Gdańsku
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Bartolo (Dariusz Machej), Basilio (Piotr Nowacki), Berta (Marzanna Rudnicka), Leszek Kruk (Ambroży)
fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery Bałtyckiej w Gdańsku
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PODZIĘKOWANIA
Projekt OPERAcja: szkoła realizowany w ramach stypendium z budżetu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie odbyłby się bez pomocy
wielu instytucji, którym jestem bardzo wdzięczny. Chciałbym, by moje
gorące podziękowania przyjęli: Opera Bałtycka w Gdańsku, Teatr Wielki
im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, Instytut Teatru i Sztuki Mediów
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Dział Pedagogiki Teatru Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury oraz Projekt Off Opera.
Wyrazy wdzięczności kieruję również w stronę osób, które swoim
zaangażowaniem, dobrym słowem, wsparciem organizacyjnym i merytorycznym, a także chęcią wspólnego działania na rzecz pedagogiki teatru
w operze przyczyniły się do realizacji projektu. A były to: Małgorzata
Arentowska, Aleksandra Filipek, Anna Niwińska.
And last but not least, chciałbym gorąco podziękować wszystkim
uczestnikom projektu – Uczennicom i Uczniom, Nauczycielkom i Nauczycielom – którzy z zaangażowaniem i oddaniem włączyli się w działania naszej wspólnej operacji przeprowadzonej na teatrze operowym.
Dziękuję.
‒ Daniel Stachuła
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fot. K. Mystkowski/KFP/Archiwum Opery Bałtyckiej w Gdańsku
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DANIEL
STACHUŁA
Pedagog teatru, teatrolog, operolog, doktorant w Instytucie
Teatru i Sztuki Mediów UAM,
gdzie prowadzi zajęcia dla studentów wiedzy o teatrze (m.in.
teatr muzyczny, historia inscenizacji operowych, wprowadzenie do pedagogiki teatru,
warsztat animatora kultury).
Współtworzy projekt społeczno-artystyczny Off Opera.
Prowadzi warsztaty pedagogiczno-teatralne dla uczniów,
studentów, a także nauczycieli
i edukatorów. Współpracuje
z Teatrem Wielkim im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu,
Operą Bałtycką w Gdańsku
oraz Instytutem Teatralnym
im. Zbigniewa Raszewskiego
w Warszawie. Uczestnik programu Liderzy Teatroteki Szkolnej (2016/2017), autor scenariuszy zajęć
pedagogiczno-teatralnych (www.teatrotekaszkolna.pl). Pedagog teatru
współpracujący przy programie Lato w Teatrze. Jako reżyser zadebiutował w ramach Laboratorium Teatru Operowego w 2016 roku na scenie
poznańskiego Teatru Wielkiego, realizując operę Henry’ego Purcella Dydona i Eneasz. Współtworzył spektakle teatralne i operowe: Pomiędzy (2014),
Antreprener w kłopotach (2015), Dydona i Eneasz (2016), Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela (2017), Śpiewy historyczne (2018). Nominowany do
nagrody Koryfeusz Muzyki Polskiej w kategorii Debiut Roku (2016). Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), Miasta Poznania
(2016), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). Publikował
m.in. w „Pamiętniku Teatralnym”, „Scenie”, „Ruchu Muzycznym”, „Czasie
Kultury”, „Pro Libris”, „Pro Arte”.
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Projekt zrealizowano w ramach
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Projekt OPERAcja: szkoła realizowany był
w sezonie artystycznym 2018/2019.

