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Co różni technikę Meisnera od metod Czechowa, Stanisławskiego,
Strasberga? Należy pamiętać, że jakakolwiek metoda przydaje się

Sztuka
Reakcji
Simon Furness

Technika Meisnera jest amerykańską techniką aktorską rozwiniętą przez praktyka teatru Sanforda Meisnera. Początki
jej rozwoju przypadają na okres pracy Sanforda w legendarnym The Group Theatre. Sanford Meisner był jednym z pierwszych prowadzących zajęcia w Actor’s Studio (założonym przez
Elię Kazana i Roberta Lewisa), jeszcze zanim uczył tam Lee
Strasberg. Propozycję zostania dziekanem jednak odrzucił,
sugerując kolegę po fachu – Strasberga. Sam był w tym czasie
zajęty pracą w The Neighborhood Playhouse School of Theatre,
gdzie kształcił aktorów, a później również kadrę nauczycielską
i gdzie był dziekanem aż do śmierci.
Powstanie różnych amerykańskich technik aktorskich zawdzięczamy sporowi pomiędzy najznamienitszymi coachami aktorskimi XX
wieku: Stellą Adler, Lee Strasbergiem i Sanfordem Meisnerem.
Zarówno Meisner, jak i grająca w zespole The Group Theatre Stella
Adler nie zgadzali się z Lee Strasbergiem co do zastosowania
pamięci emocjonalnej jako bazowego elementu techniki aktorskiej rozwijanej przez Strasberga, zwanej Metodą (The Method).
Uważali, że Lee sprawia, iż aktorzy, często z natury introwertyczni,
jeszcze bardziej skupiają się na swoich myślach i emocjach, a nie
na partnerze i otoczeniu.
Sanford Meisner inspirował się późnymi badaniami Stanisławskiego nad pracą z aktorem, tj. aspektem behawioralnym. Przez pół
wieku nauczania stworzył kompletny trening aktorski, składający
się z serii ćwiczeń poznawanych przez aktora krok po kroku, coraz
bardziej kompleksowych i wyrafinowanych. Począwszy od bazowego
ćwiczenia „powtórek” (repetition), uczących prawdziwego słuchania
i odpowiadania (pójścia za impulsem), poprzez kolejne elementy,
wprowadzające w proces improwizacji i przygotowania emocjonalnego do sceny, aż do analizy tekstu dramatycznego, pracy z tekstem
i pracy nad postacią.
Propagatorem techniki Meisnera w Europie jest Tom Radcliffe,
współzałożyciel londyńskiego studia The Actors Temple, jedyna
osoba na naszym kontynencie kształcona przez pięć lat przez samego
Meisnera i namawiana przez niego do przekazywania wiedzy innym.
W Polsce kompletny trening w tej technice oferuje Laboratorium
Meisnera, z kadrą nauczycieli wyedukowanych w The Actors Temple
i gośćmi z placówki londyńskiej.
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Prezentujemy rozmowę z Simonem Furnessem
– nauczycielem techniki Meisnera, wykładowcą
The Actors Temple.

aktorowi jedynie wtedy, kiedy coś go blokuje. Nowe metody pojawiają się zazwyczaj po śmierci artysty, którego spuściznę i twórcze
odkrycia naśladowcy nazywają metodą. Pragną się do nich stosować i bronić ich, jeśli to konieczne. Jest to jednak niefortunne, gdyż
artysta powinien tworzyć, a nie imitować czy kopiować. Czechow
i Stanisławski byli niecierpliwi. Instynktownie poruszali się w stronę prostoty, tak jak wszyscy artyści. Podobnie jak większość z nich,
zmarli przed ukończeniem dzieła. Wyjątkowość Sanforda Meisnera polegała na obaleniu mitu roli jako czegoś rygorystycznie zwartego i konsekwentnego. Podzielał on Czechowowską fascynację
formą teatralną i świadomość, że „prawda, tak jak w naturalizmie,
jest daleka od prawdy ogólnej”. Meisner miał styczność z Czechowem jako nauczycielem i wykładowcą, gdy ten przyjechał do Ameryki w latach trzydziestych. Tak jak inni amerykańscy wykładowcy,
których osiągnięcia zostały zatrzaśnięte w szufladce pod pustym
tytułem „Metoda”, Meisner patrzył na twórczość Stanisławskiego

przez pryzmat wizyt Moskiewskiego Teatru Artystycznego w Stanach Zjednoczonych. Podobnie jak on, Meisner stawiał wyobraźnię
ponad prawdę psychologiczną i realizm, które były najistotniejsze
dla Lee Strasberga i jego naśladowców.
Warto pamiętać, że przez większość dorosłego życia Meisner był
aktorem. Jego teoria powstała na podstawie własnych i cudzych
doświadczeń nabytych w teatrze i przed kamerą. W dużej mierze to
problemy zdrowotne przeszkodziły mu w rozwijaniu nauki aktorstwa
wymagającego bardziej teatralnych form ekspresji, które niezwykle
sobie cenił.
Dlaczego tak istotne znaczenie w technice Meisnera ma koncentracja na partnerze? Stanisławski nazywał to „komunikacją”.

Prawdopodobnie Meisner był mniej mistyczny, obaj jednak zdawali sobie sprawę, że aktorzy, jak wszyscy ludzie, odżywają, gdy koncentrują się na czymś lub kimś innym niż oni sami. Jest to właściwość ludzi czarujących i spontanicznych. Ile znasz interesujących
osób, które są pochłonięte sobą? Odpowiedź na to pytanie zawiera
w sobie zalążek następującej teorii: nie możesz grać bez kogoś innego i nie możesz grać z kimś, nie słuchając go. Słuchać natomiast
możesz tylko wtedy, gdy jesteś skoncentrowany na osobie, która
mówi lub coś robi.
Simon Furness wraz z uczestnikami zajęć
w Laboratorium Meisnera.
Fot. Katarzyna Wieder | Paproch Studio

Wejdź na www.filmpro.com.pl i zamów
roczną prenumeratę magazynu „FilmPRO”
„Zmruż oczy“ cyfrowo zrekonstruowane
Podczas 39. Festiwalu Filmowego w Gdyni w obecności twórców
odbędzie się pokaz specjalny zrekonstruowanego cyfrowo filmu
„Zmruż oczy” w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Rekonstrukcję
filmu wykonano w ramach KinoRP. 
Pomysł projektu KinoRP zrodził się już w 2003 roku, kiedy w czasie
tworzenia kanału telewizyjnego dedykowanego wyłącznie polskim
filmom okazało się, że niejednokrotnie stan ich kopii jest bardzo
zły. Do dziś w ramach KinoRP zrekonstruowano 188 filmów. Trwają
prace nad pięcioma kolejnymi.
“Zmruż oczy” opowiada historię małej dziewczynki (Aleksandra Prószyńska), która ucieka z domu i zamieszkuje z dala od świata z byłym nauczycielem - Jaśkiem (Zbigniew Zamachowski). „Mieć w górze
niebo/W sobie spokój/Pod sobą krzesło/A świat gdzieś z boku” – to
filozofia głównego bohatera. Film dedykowany córce reżysera pełen
jest naturalności, którą osiągnięto dzięki wykorzystaniu dokumentalnej formy oraz obecności wśród aktorów naturszczyków. Ową
naturalność zauważono i doceniono na wielu międzynarodowych
festiwalach – między innymi w Gdyni (nagroda specjalna jury, nagroda za najlepszy debiut reżyserski lub drugi film, zdjęcia, scenografię, kostiumy), Mannheim czy San Francisco, gdzie Jakimowskiego
uhonorowano nagrodą SKYY Prize dla najlepszego „nowego reżysera
prezentującego wyjątkową wizję artystyczną”. 
Puentą filmu jest zdanie: „Rzeczy nie mijają, tylko przesuwają się
przed oczami”. Dzięki cyfrowym rekonstrukcjom najważniejsze dzieła filmowe nie przemijają, a widzowie mają szansę
na nowo przeżywać emocje związane z ich oglądaniem.
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Co najbardziej przeszkadza w działaniu aktorom i uczestnikom
warsztatów Meisnera? Co ich początkowo ogranicza? Nieprawi-

dłowy stosunek do instynktów. Wielu ludzi nie wie, kim jest. Zostali nauczeni, aby dostosować się do wymagań innych, zamiast
żyć w zgodzie ze swoimi instynktami. Stają się przez to ugrzecznieni. To nie jest dobry początek dla kreatywnego artysty. Od czegoś jednak trzeba zacząć.
W jakim stopniu aktorzy korzystają z własnych przeżyć i wspomnień
w działaniach podejmowanych w ramach warsztatu? Zauważyłem,

że rzadziej sięgam do wspomnień niż kiedyś. Stałem się podejrzliwy
w stosunku do pseudopsychoanalitycznego podejścia w trenowaniu aktorów. Dlaczego tak się dzieje? Delikatne zgłębianie jest lepsze niż natarczywość. Uczciwie przyznaję, że nie postępowałem tak
od samego początku. Aktor może zaoferować własne wspomnienia
i doświadczenia jako środki wspomagające pracę, ale nauczyciel nie
powinien ich wymagać. Interesujące jest znaczenie poszczególnych
wydarzeń dla aktora, a nie ich dosłowność i faktyczny stan rzeczy.
Co według ciebie aktor lub uczestnik warsztatów zyskuje na każdym etapie edukacji w technice Meisnera? Pomijając monologi, tę

listę stanowią narzędzia, jakie aktor nabywa pod koniec pierwszego roku treningu. Potrafi on słuchać i odpowiadać w pełni, czyli
prawdziwie, z własnego punktu widzenia, opierając się na tym, co
zostało powiedziane lub zrobione przez niego albo kogoś innego.
Jest w stanie tworzyć zrozumiałe dla siebie wyobrażone okoliczności, żyć w nich i dostosować do nich swój punkt widzenia, który
obiera w wyniku relacji z partnerem. Ta relacja może być oczywiście
zupełnie inna niż w rzeczywistym życiu. To jest początek pracy nad
rolą. Aktor potrafi umiejscowić siebie w świecie prostej sceny – tej,
w której gra rolę. Mówiąc krótko, jest w pełni i celowo sobą. W graniu postaci jest znacznie więcej etapów, ale to jest dobry początek.
Co nazywasz złym aktorstwem, a co dobrym? Aktorstwo, dla którego motywacją jest chęć zysku lub inne wątpliwe pobudki, skutkuje
zazwyczaj zbudowaniem czegoś, co już było. Sądzę, że zły aktor
szuka skrótów, może mieć jakieś triki lub zwyczaje, które znacznie
go ograniczają. Przeważnie są one rezultatem słabego szkolenia
lub nauki na bazie cudzych doświadczeń. Polega to na imitowaniu
innych i nabywaniu złych nawyków. Dobre aktorstwo jest niemal
niedostrzegalne, nie odróżniamy go od prawdziwego życia, choć
oczywiście oferuje ono jedną z jego wersji, spotęgowaną i dopasowaną do wymogów teatru, jakby to określił Shaw.
Jakie tendencje zauważasz we współczesnym aktorstwie? W większości aktorstwo jest słabe. Są za to odpowiedzialne skomercjalizowane modele produkcji. Od współczesnego aktora wymaga się
bardzo niewiele. W rezultacie nie daje nic. Prezentuje swoją bezbarwną wersję, nic poza tym. Aktorstwo to znacznie więcej niż
„bycie sobą”, choć osiągnięcie tego jest trudniejsze niż się wydaje.
Czy aktor kiedykolwiek jest kompletny, czy może być definitywnie
wyedukowany? Nie. Dobry aktor jest ciekawy życia, ludzi, innych

form sztuki. Nigdy nie przestaje się uczyć. Aktor powinien móc
zagrać na instrumencie, zaśpiewać, skakać na skakance – robić
wszystko, czego się od niego wymaga. Jest to niewykonalne bez
ciągłego zwracania uwagi na to, co go otacza.
Czy zgodziłbyś się ze zdaniem, że technika Meisnera jest też formą
skutecznego zapobiegania bolesnym przeżyciom związanym z wykonywaniem zawodu aktora? Nie do końca rozumiem, co się kryje

za tym pytaniem. Życie może być bolesne. To zależy od tego, jak
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nim pokierujesz. Domyślam się, że nawiązujesz do ewentualnych
wyniszczających efektów stosowania prawdziwych doświadczeń
podczas budowania ról. Nie jestem zwolennikiem takich działań.
Życie jest ograniczone, a wyobraźnia nie ma żadnych granic. Posiłkowanie się bolesnymi lub przyjemnymi doświadczeniami poprzez
ich przywoływanie jest poważnym ograniczaniem rozwoju artysty.
To nie jest naturalne i powoduje, że aktor staje się odporny na reżyserię i mniej wrażliwy na to, co go otacza.
Czy technikę Meisnera można studiować samodzielnie, wykonując
ćwiczenia w duecie, ale bez trenera? Jak pielęgnować umiejętności
uzyskane na warsztacie już w ramach samodzielnej pracy? Pewne

aspekty aktorstwa mogą być trenowane samodzielnie – możesz
czytać sztuki, analizować scenariusze z aktorskiego punktu widzenia, stworzyć wyobrażone okoliczności na potrzeby improwizacji. Możesz to robić sam lub z partnerem. Podstawowe ćwiczenia
(powtarzanie) i późniejsze improwizacje mogą być wykonywane
również z innym aktorem. Niezbędna jest jednak osoba z zewnątrz,
najlepiej doświadczona. Kiedy grasz, nie jesteś w stanie monitorować swoich postępów ani pomóc sobie, gdy się zablokujesz
(chyba że jesteś bardzo doświadczony). Od tego jest trener. Poza
tym aktorstwo jest publiczną formą sztuki i ostatecznie może być
wykonywane jedynie w obecności innych aktorów, publiczności,
kreatywnej grupy czy reżysera lub nauczyciela. Koniec końców to
występy nauczą cię gry aktorskiej, a nie nauczyciel w klasie.
W recenzjach filmowych, analizach, sylwetkach aktorów niewiele uwagi poświęca się grze aktorskiej, kreacji postaci. Piszący
o filmach zazwyczaj ograniczają się do stwierdzenia: „On nie grał
tej postaci – on nią był”, a także do pojedynczych określeń: „fantastyczny w tej roli...”, „był bezradny wobec tej roli”. Z czego wynika niemoc recenzentów i krytyków wobec zadania rzetelnego
opisu roli aktora? Jak według ciebie można opisywać i analizować
kreację aktorską? Jakie narzędzia mogą być pomocne? Krytycy nie

są aktorami. W najlepszym wypadku są wrażliwymi odbiorcami tej
formy sztuki, z talentem do przelewania na papier przeżyć związanych z obejrzanym występem. W świecie anglojęzycznym Hazlitt,
Shaw i Kenneth Tynan są przodownikami w tej dziedzinie. Ostatni dwaj, co interesujące, mają również praktyczne doświadczenie
w pracy w teatrze. Ilu współczesnych krytyków może się pochwalić
takim dorobkiem? To prawdopodobnie tłumaczy brak głębi w krytyce teatralnej. Ale tak samo jest z aktorstwem. Sam przez jakiś
czas byłem krytykiem teatralnym i niewątpliwie czas spędzony na
uczeniu innych i graniu dał mi inną perspektywę. Żyjemy jednak
w pędzącym świecie, w którym dominują rankingi i gwiazdki. Pięć
gwiazdek obok nazwy producenta gwarantuje publiczność, ale czy
oddaje wartość dzieła? Myślę, że krytycy ze swoimi narzędziami
umożliwiającymi uprawianie zawodu mogliby przez jakiś czas pobierać lekcje aktorstwa, żeby doświadczyć tego, co ich interesuje.
Zazwyczaj mam zaufanie do krytyków, ale są aktorzy, którzy traktują ich sceptycznie i mają ku temu swoje powody. Praca aktora
polega na tchnięciu życia w tekst – albo się to życie czuje i go doświadcza, albo nie. Jeśli krytyk jest pod tym względem wrażliwy,
będzie w stanie przekazywać te doświadczenia innym. Niewątpliwie jednak praktyczne przeżycia teatralne mogą być przydatne •

Kurs „Wprowadzenie do techniki Meisnera” prowadzony przez
współautorkę artykułu – Judy Turan – odbędzie się
w dniach 24-28 września 2014 roku. Więcej informacji na
stronie www.warsztatymeisnera.wordpress.com

