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Z okazji Warsztatu 

Studio aktorskie trwają cztery lato . Pierwsze trzy - jo rozwiązywanie wielu lO 

godnień szczeg61owych, n,)uko elementów techniki aktorskiej, wszechstronnego opa
nowywania własnego ciało. by służyć mogło przekazywaniu tych treści i emocji, 
którymi teatr zamierza podzielić się ze społeczeństwem. To ruch sceniczny, gest, 
głos, wymowo, ćwiczenie pamięci, interpretacja tekstu, um iejętność nawiązywan ia 

z partnerem kontaktu no scenie, pierwsze próby budowania postaci scenicznej. 
To - dalej - nabywanie wiedzy o stylach i epokach, o tradycji teatru i jego 

dniu dzisiejszym. poznawanie uksztoltowonych w historycznym rozwoju konwecj i 
c:enicznych, system znaków stanowiących płaszczyznę porozumienia z widownią, 

to rozwijanie wrażliwości estetycznej i dobrego smoku. 
To - wreszcie - wiedza o społeczeństwie i jego kulturze, o funkcjach, jolcie 

~pe łn i ć może i powinna. 
Te różnorodne, zawarte w programie elementy, po raz pierwszy zespalają się 

w ::irrndstowi~niach warsztatowych roku czwartego. Tu dochadZ.: da syntezy tego, 
co student dowiedział się od pedagogów i czego w Szkole nauczył sie sam . 

Przedstawienie warsztatowe - to już przedsionek teatru, spektakl, w którym 
trzeba ur1icć podporządkować się jednolitej koncepcji utworu, stać się organiczną 

i:zęściq całości, a jednocześnie - w jej ramach - zaznaczyć wiosną indywidu
alność. Pierwsza poważna próba kontoktll z publicznością, umiejątności przekony
wa11ia je do własnego punktu widzenia. 

Pr~edsta iienia warsztatowe sq sprawdzianem dla Szkoły. Udowadn iają, czy 
umiało dobrze przysposobić studentów do zadań, jakie no nich czekają. Dla mło
dzieży aktorskiej - to uświadomienie sobie miejsca, z którego startują do pracy 
w tym pieknym i trudnym zawodzie. 

Są wres cie Warsztaty swoistą giełdą · w oparciu o ich rezu lttoty dyrektorzy 
teatrów zawierają umowy z absolwentami, nie jest zaś dla nikogo obojętne, w ja
kich warunkach następuje start artystyczny . 

Wszystko to stwarza wokół Warsztatów atmosferę szczególnego ;iopięcio . W nim 
ie wzmożoną silq przyszli aktorzy muszą sobie stawiać pytonie o sens swojej 

przyszłej obecności w teatrze. 
Czym jest i czym powinien być teatr? Co w nim kontynuować, co zmieniać? 

Czy wystarczy, by był po prostu miejscem szlachetnej rozrywki , czy - nawet jeśli 

sięga po • formy z repertuaru rozrywkowego - winien stawiać sobie zadania ambit
niejsze ; wyzwoldnio i kształtowania uczuć szlachetnych, pielęgnowania i rozwijania 
kultury języka i gestu, uprawiania refleksji nad problemami egzystencji i dążeń 

człowieka . Jeżeli tak - jakie drogi prowadzą do celu? 



Jak zna l eżć s ię w nowym układz i e, kiedy ta sztuko aktorsko wkroczyło no nowe 
obszary jako niezwykle ważny składnik widowisko kinowego i te lewizyjnego, w któ
rym aktor jest przecież podstawowym medium przekazywania wiedzy o człowieku. 

Sztuka aktorska wspó łcześnie uzyska ła n iedostępną j ej dawniej w tych wymiarach 
szansę wzn!szan ia mi lionów, doc ierania do ogromnych audytoriów, przekraczania 
g ron ie wtasnego obszaru językowego. 

Ale niepomiernie wzrosła też i jej społeczno odpowiedzialność. 

Pytania L zadawać najeży nieustann ie i ciągle na nawa szukać na nie odpo
wiedzi. 

Studenci, których zobaczymy no scen ie, moją ów ogromny przywilej, że nie sq 
to w ich przypadku pytan ia stawia ne w próżn i : w i edzą, i ż są potrzebni , że na ich 
procę się c·~ko , że stoją przed nimi boga te i różnorodne możliwości twórcze. Jak 

wykorzystają tę koniuk turę - oto kolejne pyto nie. Będziemy je sobie zadawali ś l e

dząc ich kolejne próby warszta towe. 
Miejmy n ad zi eję , że dobrze zap i s zą się na polskich scenach , na dużych i małych 

ekranach. Życzymy Im sukcesów, nawet, jeże li pierwsze próby okażą się niedoskonale. 

Przed na mi - przyszłość polskiego tea tru. 

„Gdyby mnie ktoś spytał, jaka sztuka jest 
najtrudniejsza - odpowiedziałbym - sztuka 
aktorsko. i gdyby mnie ktoś spytał , jako 

sztuka uważana jest za n aj łatwi ej szą , odpo
wiedziałbym także - sztuka aktorska", • 

(To irow) 



Z li$tów do P'WSFT1iT 
il 

Uwago ! A UT ENT YCZ N E! 

„Chcia łabym bardzo zostać gwiazdą i występować na ekranach fil mu i na
kręcać je. 

Jestem zgrabna i ładna. powiedzia ło mi to wielu kolegów i koleżanek starszych 
i młodszych . Zbieram piosenki· aktorki i z bólem serca patrzę, kiedy jo będę tokq(.„ ) 

Zdjęcie moje do polowy zasyłam j u ż. O ile potrzebne jest także zdjęcie w stroj~ 

kąp i elowym, to proszę napisać, to wyśl ę. 

Podoję swoje wymiary: biust - 83 cm, talia - 57 cm, biodra - 89 cm. 
Chci o łabym kon ieczn ie wstąpić do fil mu, czy trzeba mieć dużą maturę, czy 

mogłabym wstąpić po siódmej klasie. 
Czy mog l ibyście mi ju ż teraz zolatwć jakąś małą rólkę w filmie~" . 

„Proszę bardzo o przyjęcie mnie do Szkoły Artystycznej. Jo umiem grać no man
dolin ie i mam dobry głos, gdyż pon od śpiewu mówi, że jo podtrzymuję cały 

pierwszy głos ( ... ) . 
Chciałbym przedstaw iać również w ,,Podwieczorku przy mikrofonie" tak jak 

O fiersk i i być „ciechorobq". 
Ja s ię do tego na pewno nadaję. 

Chciała bym się dowiedzieć, czy do tej Szkoły zdaje się w ogóle jakiś egzamin. 
Jo do tej szkoły muszę koniecznie wstąpić. A jak byście nie magli mnie przyjąć. 

to proszę dajcie adres Szkoły M uzycznej albo jal:tej ś innej Gastronomicznej" . 

• 

,,Gdy aktor p rze~taje g rać - dzieło jego situki znika. 

Jedyny ślad to wzruszenie widza. lok na koncercie 

wirtuoza, który odeg rał jo k lś utwór. Właśnie dlatego 

sądzono, że aktor i wirtuoz to tylko wykonawcy". 

(Jacek Li pińsk) 

„Konwencją teatru jest, że serce wypowiada s ię i pozwa la się rozumieć tylko 

poprzez gesty i ciało - albo przez g łos , który jest g łosem duszy i cia ła. Prawo 

tej sztuki żqdo, by wszystko wyolbrzymić i wyrazić ci el eśnie . Gdyby no scenie 

trzeba bylo kochać tak jak się kocho , odwoływać się do glosu serca, potrzeć w onie

mia łej kontemplacj i, - nasz język pozostałby szyfrem. Tu trzeba s!yszeć mi lczen ie. 

Milość podwyższa ton i nawet n ie ruchomf>ŚĆ staje się spektakula rna. Władzo na

leży do cia ło . „Teotralnośś", to s łowo n iesłu sznie pogardzane, oznacza tu colą este

tykę i moralność. Połowo życia czlowieka mija na domys łach , no odwracaniu g łowy 

i na milczen iu. I zjawia się aktor. Zdejmuje czar z uwięzionej duszy i namiętnośc i 

są rozkiełznane. Każdy gest jest ich pełen, krzyk je ożywia . Tok więc aktor kompo

nuje swoje postaci no pokaz. Rysuje je albo rzeźbi, kształtuje siebie w ich urojonej 

formie, ich widmom nadaje swoją krew". 

(Albert Camus, Eseje, PIW. Warszawa 1974, s. 160) 

,,Aktorstwo uwłaszcza godności człowieka". 

(R. Burton - były aktor). 
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Ze studenckie!JO pamiętnika 

„Co to znaczy rozumieć? To znaczy umieć powtórzyć własnym i słowami , umieć 

zastosować czy czuć? 

Czuć to owszem, ale powtórzyć to nie! 
Na Elementarnych zadaniach aktorskich można oszaleć! 

(rok I) 

„Ogo rnqł nos całkowity marazm. To co robimy na scenie ginie w morzu tekstu, 
nie ma żad nej prawdziwej reakcji.„" 

(rok li) 

„W. ma jednak szaloną c i erpliwość. Z Mirkiem robił scenę ok. 4 godz., choć 

to było tylko 3 - 4 minuty czystej gry. Powtarzał jq chyba ze sto razy, po czym 
zagra ł poszczeg61ne sytuacje sam po kilka razy. Podziwu godna energia, bo Jacek 
np. zasnął, inni s ię nudzili „ ." 

(rok Ili) 

„Szkoła robi z nas zawa rtość pękn iętego pudelka od konserw. Kipimy ogran i
czani zakazami, nakazami, defi nicjami· a przez szpary niedopatrzeń robimy wszyst~o 

na odwrót„ ." 

(rok IV) 

• 

•• W szyscy ludzie to komedianci. 
Z wyjątkiem może kilku aktorów." 

(Sact'la Guitry) 

„Naturze zawdzięczamy osobiste przymioty, fizjonomię, głos, jasność sądu i smak. 

Studium doskonałych wzorów, poznanie serca ludzkiego i zwyczajów świata, praca 

wytrwała, doświadczenie i znajomość teatru udoskonalajq dary natury. Aktor, który 

na śladuje dojść może do oddania wszystkiego poprawnie: za nic go nie pochwa

lisz, ole też i niczego mu nie zarzucisz.„ 

(„.) Urodzony aktor jest często okropny, czasami wspaniały. 

Strzeż się popieranej miernoty. Jeżeli tylko debiutant spotka się z surowym przy

jęcie m, łatwo jest wróżyć o jego przyszłych sukcesach. Gwizdy odstraszają tylko 

niedołęgów. I jakżeż chcesz, aby natura bez sztuki wykształciła wielkiego aktora, 

kiedy na scenie nic się nie dzieje tak jak w naturze, a poematy dramatyczne ukła

dane są według systemu prawideł? I jakżeż jedną rolę mogliby zagrać w ten sam 

sposób dwaj różni aktorzy, skoro u pisarza najbardziej klarownego, pełnego wyra

;:istości i siły, słowa są i mogą być jedynie przybliżonym i znakami dla myś li , uczuć, 

idei, którym dopiero nadają na leżytego znaczenia: ruchy, gesty, ton głosu, twarz 

i oczy'ł („.) 

Denis Diderot. Paradoks o aktorze 
Czytelnik, Warszawo 1958, ss. 29-30. 

• 



• Podsłuchane na Radzie Wydziału Aktorskiego 

„ ( ... ) wiemy jak da lece jest niewymierna nasza proco, jok możemy się mylić 

I// określaniu, jak trudno jest powiedzieć, czy to, co robi student przykładowo no 

roku li jest piątkowe czy tylko trójkowe. 

Sprawo ocen. Czy rzeczywi ście my możemy i no jakiej podstawie uważać, ie ktoś 

nie wykazuje rozwoju i go usunąć a lbo kogoś promować„ . 

(. .. ) no półrocze pierwszego roku nie dołom rody, bo nie moglom zrozumieć 

o co chodzi moim wykładowcom . Nie moglom zrozum ieć, co to znaczy recytacja 

i dlozego mam mówić głośniej, ciszej - nie moglom pojąć tej typowej XIX-wiecz

nej recytacji. 

To ml wtedy powiedzieli: „ Kochano, wylatu jesz ! Al e ponieważ rodziców stać no 

to, możesz jeszcze pół roku pobyć w Szkole. 

- Czy wiesz, czego ty chcesz od teatru? 

- W~em . 

- No, jak 'wiesz, to pokaż. " 

Chodziłam grzecznie na wykłady, nie wychodziłam na estradę. 

Przygotowałam egzaminy i jako prymus weszłam no rok li. Ale jo pokozo!om, to, 

co chciałam. Jo swoje miejsce w Szkole wywalczyłam ! 

( ... ) aktorstwo nikt nikogo sensu stricto nie nauczył . 

Aktor buduje siebie sam w oparciu o swoje włos ne doświadczenia. 

My, służymy pomocą i radą „. " 

Piosenka finałowa przedstawienia 

Sam już no wielkiej pustej scenie 

przede mną tyle jest zagadek 

tu jasne światło 

tam chińskie cienie 

wniebowstą pienie 

ostry spodek 

M nie chińskich zna ków nauczyli 

czyli mam wyższe wyksztolcenie 

gdzie są te znaki 

które w tej chwili 

mogą coś zna czyć 

mogą coś zagrać 

tu no scenie. 

li 

Jak to zrobić żeby stworzyć 

jak to stworzyć żeby było 

ile szmat no siebie włożyć 

żeby trochę mnie zakryło 

którą deskę morn zooroć 

czym ją zrosić żeby wzrosło 

żeby było raz no śmiesznie 

raz no smutno 

czasem wzniosło.„(„. ) 

• * * 

A my mamy szansę tej jesieni 

b o ta jesień naszą wiosną jest 

my jesteśmy wiosenno zieleni 

choć no żółto nam wypada chrzest 

Teatr nasz widzimy ogromny 

choćby miał być mały tak jm:. ten 

nie boimy się sztuk karkolonh 

dziś przed nom i si edemdziesiąt scen I 
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