
Humaniści na warsztatach w Teatrze Chorea w Łodzi.  

Pierwsze wrażenia i refleksje 

 

W poniedziałek 10 października w Inkubatorze Sztuki przy ul. Tymienieckiego 1/3  odbyły się 

warsztaty teatralne zorganizowane przez członków Teatru Chorea. Wzięli w nich udział uczniowie 

zespołu teatralnego pracującego w tegorocznym projekcie z antykiem w tle „Tempus fugit…”.  

W skład zespołu, do którego sam należę, wchodzi jedenaście osób. Jedna już skończyła nasze liceum, 

pozostałe zaś to humaniści z klas Ic, IIc i IIIc. Oto spisane przeze mnie uwagi i spostrzeżenia uczniów 

biorących udział w przedsięwzięciu.  

Magda Cygan z Ic: Najpierw zrobiliśmy rozgrzewkę, po której nastąpił trening zdolności 

poruszania się po scenie. Następnie utworzyliśmy  pary. Pracowaliśmy między innymi nad 

kontaktowaniem się na scenie i budowaniem zaufania do drugiej osoby, a także pokonywaliśmy 

nasze bariery. Ćwiczenia rytmiczne pomogły nam w koordynacji ruchowej. Ciekawym zadaniem było 

prezentowanie znaków z różnych alfabetów za pomocą przypisanym im ruchów. Ostatnie polegało na 

wykorzystaniu tej choreografii i spontanicznie przywoływanych tekstów do odegrania dwuminutowej 

scenki. 

Olga Haze z IIc: Warsztaty miały na celu ukazanie niekonwencjonalnej formy teatru  

i pogłębienie naszych wyobrażeń o nim. Wykonywaliśmy ćwiczenia fizyczne związane z syntezą 

dwóch ciał, czyli oparte na współpracy i zaufaniu. Doskonaliliśmy swój głos. Staraliśmy się umiejętnie 

połączyć ruch i dźwięk.  

Karolina Matejko z IIIc: Według mnie, najciekawszym i najbardziej rozwijającym zadaniem 

było to, w którym całym ciężarem ciała opieraliśmy się na partnerze. Miało ono na celu nauczenie nas 

bezgranicznego zaufania do niego, a także poznania, jak jedno ciało oddziałuje na drugie. 

Z kolei Magda Cygan najlepiej odnalazła się w innym ćwiczeniu: Dla mnie najbardziej 

rozwijające było wykorzystanie w grupowych scenkach układów, które wymyśliliśmy sami. 

Musieliśmy wykazać się spontanicznością i refleksem, by przechwycić sygnały od innych partnerów. 

Ćwiczenie wymagało umiejętności improwizacji – od razu było widać, kto ma z tym problemy. 

Jako jeden z uczestników warsztatów wiem, że niektóre ćwiczenia były trudne i mogły w kimś 

wzbudzić irytację, wstyd bądź niepewność. Interesowało mnie, który etap spotkania okazał się dla 

uczestników najbardziej uciążliwy. Zapytałem o to między innymi liderkę naszej grupy. 

Julia Cymerman z IIIc: Zbędne wydało mi się ćwiczenie z tworzeniem z ciała liter obcego 

alfabetu. Jego cel dotąd jest dla mnie niejasny. Musieliśmy się z nim uporać pod sam koniec 

warsztatów, kiedy byliśmy już zmęczeni i pozbawieni energii.  

Olga Haze również odnalazła swoją piętę Achillesa: Wszystkie ćwiczenia prowadzące do 

rozwoju scenicznego uznaję za potrzebne i celowe, jednak najmniej przypadło mi do gustu ćwiczenie 

z unoszeniem na plecach drugiej osoby przy wykorzystaniu znajomości zasad fizyki, a nie siły. Z fizyką 

jestem na bakier. 

Zdecydowanie zgadzam się z Olgą, bowiem nie potrafię obdarzyć zaufaniem kogoś, kto chce 

odpowiadać za moje ciało. Jest to dla mnie piekielnie trudne, zresztą nie tylko dla mnie, ale i dla wielu 

osób, które nie miały wcześniej do czynienia z grą aktorską.  

Później zapytałem moich kolegów, czy godziny spędzone w teatrze wpłynęły jakoś na ich 

postrzeganie zawodu aktora.  

Karolina Matejko: Widzę teraz, jak ciężka jest to praca. Zauważyłam także, że wiele czynników 

składa się na poprawne operowanie ciałem podczas występu i że dużo wysiłku trzeba włożyć w ruch 

sceniczny.  



I ja zrozumiałem, że aktor nie tyle musi dobrze grać powierzoną rolę, ile być człowiekiem 

renesansu – umieć wszystko.  

Julia Cymerman: Od zawsze uważałam, że bycie aktorem to ciężka praca nad tym, co i w jaki 

sposób chcemy pokazać. Jednocześnie zawsze trzeba się zastanowić, jak nasze działania zostaną 

odebrane przez przeciętnego widza, który nie wnika przecież w umysł aktora.  Warsztaty nie zmieniły 

mojego postrzegania aktorów.  Bardzo jednak podziwiam ich cierpliwość oraz determinację, jakie 

ujawnili podczas prowadzenia zajęć z nami.  Wykazali się ogromną wiedzą o języku niewerbalnym  

i skutecznie się nią dzielili. 

Podjąłem też  temat barier psychologicznych i fizycznych.  Pytałem, czy uczestnicy 

warsztatów pokonywali je podczas pracy z zawodowcami. 

Mikołaj Mikołajczyk z Ic: Po warsztatach lepiej idą mi ćwiczenia ruchu podczas gry scenicznej, 

jednak żadnych barier nie udało mi się pokonać.  

Julia Cymerman: To nawet nie do końca jest tak, że pozbyłam się jakichś barier. Po prostu po 

tych warsztatach czuję, że będę w stanie lepiej wyrazić graną przez siebie postać na scenie poprzez 

mowę ciała, bo nic nie będzie mnie blokować, stałam się bardziej pewna siebie. 

Czy kilkugodzinny trening to nie za mało? 

Mikołaj Mikołajczyk: Trening, moim zdaniem, powinien się odbywać kilka razy, aż do 

opanowania poszczególnych umiejętności aktorskich w zadowalającym stopniu. 

Odpowiedzi wszystkich były zgodne: jednorazowe warsztaty miały przede wszystkim pokazać, 

jak przystosowywać swoje ciało do gry, wymagającej okazywania za jego pomocą emocji oraz jak 

pokonać niepożądane uczucia wstydu czy sztywności. Dopiero miesiące praktyki mogą owocować 

pożądanymi efektami.  

Czy gra aktora w teatrze ruchu jest trudniejsza niż w teatrze konwencjonalnym, uznającym 

najczęściej prymat słowa? 

Julia Cymerman: Na pewno teatr ruchu jest trudniejszy dla widza niż ten konwencjonalny.   

A dla aktorów? Nie sądzę, przecież sami zdecydowali się na określoną formę ekspresji, jest ona 

przecież dla nich zawodowym chlebem powszednim. Muszą mieć określone predyspozycje, 

wykorzystują je i dużo ćwiczą. 

Mikołaj Mikołajczyk: Gra w teatrze ruchu jest dużo trudniejsza niż w teatrze 

konwencjonalnym, ponieważ wymaga od aktora większej ekspresji. 

Praca nad sobą wymaga poświęcenia energii i czasu. Wiedzą to dobrze uczniowie z zespołu 

teatralnego „Tempus fugit…”, którzy chcą się rozwijać i doskonalić. Przyjemne jest uczucie satysfakcji 

po zdobyciu kolejnego ciekawego doświadczenia w drodze do celu: występu w widowisku na XV 

Festiwalu Kultury Antycznej. 
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