
IMPROWIZACJE

Gabriela i Monika Muskała prowadzą w Szkole Filmowej w Łodzi zajęcia z improwizacji. Co roku

na ich podstawie piszą sztukę, którą wystawiają ze studentami Wydziału Aktorskiego. Nikt lepiej

nie opowie o specyfice tych zajęć niż ich uczestnicy. 

     Mikołaj Chroboczek
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Mikołaj Chroboczek, absolwent pierwszego rocznika (2016), z którym współpracowały siostry, a

dziś aktor Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi, wspomina, że prowadzącym udało się od początku

stworzyć atmosferę bliskości i zaufania. Młodzi aktorzy improwizowali rodzinne historie, osobiste

opowieści. Odbudowywali rzeczywistość ze wspomnień. Wiele osób sięgnęło do przeżyć swoich

dziadków, do czasów ich młodości, często przypadającej na okres wojny. W ten sposób ułożył się

scenariusz łączący współczesność i doświadczenia poprzednich pokoleń. Powstało przedstawienie-

egzamin na zakończenie III roku studiów pt.  Koniec świata w Łyżkach. Chroboczek wciąż ma w

pamięci wytyczne sióstr: „W spektaklu nie było szczególnej scenografii ani rekwizytów. Mieliśmy

stać się nośnikami swojej opowieści, zbudować ją w plastyczny sposób – głosem, ciałem, ruchem,

tak aby widz był w stanie ją sobie wyobrazić”. 

                                   Maja Pankiewicz
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Maja Pankiewicz, która zagrała główną rolę w filmie Eastern (reż. Piotr Adamski), otrzymując za

nią na 38.  Koszalińskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi  i  Film” Jantara „za odkrycie



aktorskie”, a teraz występuje na deskach Teatru Ludowego w Krakowie, skończyła Szkołę w roku

2017.  Improwizację  uważa  za  najważniejszy  przedmiot  w  programie  studiów  aktorskich:

„Zaczęliśmy na II roku z Wackiem Mikłaszewskim i przeszliśmy w ręce duetu sióstr Muskała. To

najpiękniejsze  i  najbardziej  odkrywcze  zajęcia,  podczas  których  wszystko  jest  możliwe,  a

studentom zostawia  się  wolność  i  uczy korzystania  z  wyobraźni.  To na tym w gruncie  rzeczy

polegają  późniejsze  próby  w teatrze,  każdy  casting,  każdy  spektakl.  Bez  improwizacji  nie  ma

aktorstwa. Te zajęcia to nauka odwagi scenicznej, korzystania z własnej osobowości, nawiązywania

komunikacji z partnerem i pomoc w odnalezieniu się w każdej nowej, zaskakującej sytuacji.  Te

zajęcia  są  bezcenne”.  Pankiewicz  docenia  także  komfort  psychiczny,  jaki  towarzyszył

improwizacjom:  „Pod skrzydłami  sióstr  czułam się  bezpiecznie.  Jestem pełna  podziwu  dla  ich

zaangażowania i  serca,  które wkładały w swoją pracę.  Mają w sobie cierpliwość i  empatię.  To

najważniejsze cechy dla pedagoga”.

      

                         Cezary Kołacz
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Cezary Kołacz ukończył studia w 2018 roku i od tego czasu wzbogaca swoje CV o role serialowe i

teatralne.  Podczas  XIX Festiwalu  Dramaturgii  Współczesnej  „Rzeczywistość  przedstawiona”  w

Zabrzu  zdobył  nagrodę  aktorską  za  rolę  w  spektaklu  Gdy  przyjdzie  sen (reż.  Małgorzata

Bogajewska).  Twierdzi,  że  „duet  Amanita  Muskaria  stanowi  ewenement,  jeśli  chodzi  o  sposób

prowadzenia zajęć w szkole filmowej”. Docenia zwłaszcza oryginalną metodę sióstr: „Tak, jak na

wielu innych zajęciach kładliśmy nacisk na wywoływanie w sobie pewnych stanów emocjonalnych



i  wpuszczanie  ich  w  sceny,  tak  na  zajęciach  z  improwizacji  prowadzonych  przez  Monikę  i

Gabrysię, obraliśmy nieco inny kurs. Naszym celem było »dokopanie się« do sytuacji, nastrojów i

oczywiście emocji, które spotkały nas już we wczesnym dzieciństwie. Mieliśmy przypomnieć sobie

bardzo ważne dla nas sytuacje, a następnie uruchomić te same emocje i zachowania, jakie wówczas

nam  towarzyszyły.  Naszym  zadaniem  było  wejście  w  głąb  nas  samych  do  jak  najdalszych

początków życia”. Kołacz podkreśla, że każdy student mogł liczyć na indywidualne podejście ze

strony  prowadzących,  a  poznane  na  zajęciach  sposoby  „na  pozbycie  się  wszelkich  hamulców

blokujących otworzenie się” stosuje do dziś.   

Jan  Łuć  i  Magdalena  Dwurzyńska  niebawem  pojawią  się  w  filmie  dyplomowym  według

scenariusza Amanity Muskarii opartego na improwizacjach. 

       

      

         Magdalena Dwurzyńska

         Fot. Marek  Zimakiewicz

Magdalena  Dwurzyńska porównuje  zajęcia  z  improwizacji  do  placu  zabaw  z  dzieciństwa:

„Naciskasz klamkę i przenosisz się w świat, gdzie nie trzeba przestrzegać sztywnych zasad czy

wpasowywać się w przyjęte szablony. Krzesło może być autem, sala lekcyjna – pałacem, a piłka

tenisowa zbiorem największych lęków. Jest to świat, gdzie możliwe jest absolutnie wszystko i ty –

jako uczestnik zajęć – jesteś odpowiedzialny za kreowanie nowych rzeczywistości”. Ujawnia także

element sposobu pracy sióstr: „Zajęcia zazwyczaj rozpoczynamy od gier i zabaw dla dzieci jak np.

»Raz-dwa-trzy Baba Jaga patrzy« czy »Berek«. Chodzi o to,  żeby odprężyć mózg i ciało – po

prostu zrzucić z siebie ciężar bycia poważnym dorosłym człowiekiem i pozwolić sobie zanurzyć się

w  swój  wewnętrzny  świat  fantazji,  skojarzeń  i  żartów.  Podczas  improwizacji  staramy  się  nie

oceniać siebie nawzajem – tutaj nie ma rzeczy głupich ani infantylnych. Każdy element staje się

kolejnym klockiem w historii, którą wspólnie opowiadamy i która w danym momencie jest naszą

najważniejszą, aktualną historią”. 



Jan Łuć

Fot. Marek  Zimakiewicz

Jan Łuć rozpoczyna swoją wypowiedź od refleksji na temat losu studenta Wydziału Aktorskiego:

„W szkole teatralnej każdy dzień przynosi mnóstwo pytań i wątpliwości, z którymi niełatwo się

skonfrontować. Czasem brakuje słów, czasem odwagi, a niekiedy nawet nie jesteśmy ich świadomi.

Ciężko samemu znaleźć narzędzie, które przy zapewnieniu ochrony zdrowia psychicznego, pozwoli

się  uporać  z  dręczącymi  problemami.  Nie  wspominając  już  o  przełożeniu  ich  na  pracę…”.

Spotkanie z Gabrielą i Moniką Muskała postrzega w kategoriach niezwykle fortunnego  deus ex

machina:  „Na  III  roku,  kiedy  stopień  rozgrzania  emocjonalnego  sięgnął  u  mnie  szczytu,  a  na

horyzoncie nie pojawiała się żadna recepta na przejście z nim do porządku dziennego, niczym cud

pojawiły się dwie kobiety. Przedstawiły nam coś, o czym może i już słyszałem, ale definiowałem

zupełnie inaczej. Improwizację. Nie tę, kiedy koledzy w Klubie Komediowym robią śmieszne żarty,

nie taką, która ratuje nas z opresyjnych sytuacji. Przedstawiły metodę, która pozwala wyładować

swój potencjał na scenie. I słuchały. Zawsze, do końca, po godzinach, przez telefon – słuchały.

Tego, co w nas. A w szkole (o zgrozo!) to jak dar z nieba”.

Karolina Kostoń, Szymon Kukla i Klaudia Janas są studentami IV roku Wydziału Aktorskiego. 

        Karolina Kostoń
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Karolina Kostoń współpracę z  duetem Amanita  Muskaria  wspomina niezwykle  ciepło:  „Panie

Muskała” (bo tak najczęściej mówimy o pani Gabrysi i pani Monice) były jasnym światełkiem na

często  ciemnej  drodze  studiów.  Zawsze  zaangażowane,  uśmiechnięte  i  pozytywne.  Swoim

profesjonalizmem i  ciepłem otwierały  nasze  serca  na  pracę.  Rozmawialiśmy na  trudne tematy,

otwieraliśmy się, bo wiedzieliśmy, że możemy to robić. Zawsze bardzo sceptycznie podchodziłam

do kwestii przenoszenia swoich prywatnych problemów na scenę. Dzięki Paniom Muskała wiem, że

można to robić w zdrowy, nietoksyczny sposób. Dla mnie zajęcia z improwizacji były pewnego

rodzaju terapią. Zostawiłam na nich swoje traumy, bo czułam, że jestem w otoczeniu ludzi, którzy

dobrze mi życzą i za to jestem im bardzo wdzięczna”. 

                                             Klaudia Janas
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Klaudia Janas przywołuje swoje pierwsze spotkanie z Gabrielą Muskałą: „Miało ono miejsce na II

roku, kiedy prowadziła zajęcia z improwizacji,  jeszcze bez siostry.  Myślę,  że czułe,  wyjątkowe

emocje, jakie mam dla Pani Profesor, pozostaną ze mną na zawsze. Pracowałam z kolegami nad

historią Olgi Hepnarovej – bacznie, czujnie, delikatnie przyglądała się całemu procesowi właśnie

profesor Gabrysia. Dziękuję za wrażliwość, za to że zawsze czułam się wysłuchana. Za precyzję

uwag, jakie dostawałam. Nie jest oczywistością, że profesorzy szkół aktorskich są takimi ludźmi”.

W końcu na studenckiej drodze Klaudii Janas pojawił się duet Amanita Muskaria w całości: „Na III

roku  do  Pani  Gabrysi  dołączyła  jej  siostra.  Pani  Monika  w  moim  odczuciu  jest  pięknym

dopełnieniem  Pani  Gabrysi.  Duet  idealny.  Improwizacje  z  nimi  to  mój  ulubiony  przedmiot.

Pierwszy obraz,  jaki  mi się  pojawia to  intensywne kilka dni  pracy.  Od rana do nocy.  I  siostry

Muskała z pudełkami z jedzeniem do mikrofali.  Bo nie tracimy ani minuty.  Zaczęło się bardzo

czule. Wspólnie organizowaliśmy zabawy podczas zajęć. Na wyobraźnię, na koncentrację, po to by



zostawić w danej chwili wszystko, co nas trapi, boli, z czym się nie pogodziliśmy. Żeby być tu i

teraz. Co więcej, żeby obudzić w sobie dziecko, to nasze wewnętrzne, które z każdym rokiem, gdy

stajemy się starsi, tak dyskretnie chcemy zakopać. Wstydzimy się go, bo świat dorosłych jest taki

brutalny i nie uwzględnia niewinności dziecka. Wyobraźnia, skupienie, dziecko – tak bym nazwała

ten pierwszy etap, który zaczęły uruchamiać we mnie siostry Muskała na zajęciach z improwizacji”.

       

       Szymon Kukla
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Szymon Kukla także wraca myślami do zajęć prowadzonych przez Gabrielę i Monikę Muskała,

gdy  był  na  III  roku  studiów:  „Na  warsztat  wzięliśmy  historie  zaczerpnięte  z  życia,  które

transponowaliśmy  na  warunki  sceniczne.  Posługując  się  improwizacją  aktorską,  staraliśmy  się

dotrzeć do istoty mechanizmów, jakimi mogą kierować się ludzie postawieni w trudnych życiowych

sytuacjach.  Często  sami  siebie  zaskakiwaliśmy  przez  odkrywanie  tego,  jak  nieracjonalnie

postępujemy w chwilach, w których stajemy przed dramatycznymi wyborami życiowymi”. Dzięki

współpracy duetu sióstr Muskała studenci mieli okazję zaobserwować relacje aktor-dramatopisarz

oraz przekonać się, w jaki sposób działania aktorskie można przenieść na papier. Wszystko w celu

stworzenia nowego świata  scenicznego,  w oparciu o wyobraźnię  wykonawców i  historie,  które

miały  miejsce  w  przeszłości.  „Otwarty  umysł,  swoboda  działania,  ale  przede  wszystkim

świadomość siebie i obecności partnera na scenie. Na tym skupione były zajęcia z improwizacji w

łódzkiej filmówce” – trudno o lepszą pointę niż komentarz Szymona Kukli. 
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