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A—i OBJETIVOS
:
!

Promover um estudo prático sobre elementos de preparação e treinamento do ator a partir de
princípios estabelecidos no sistema de Constantin Stanislavski;

Trabalhar aspectos da imaginação, visualização, da memória e da criatividade por meio de
dinâmicas de improvisação e criação de cenas, e na perspectiva da composição de personagens
dramáticas.
Aplicar exercícios para o desenvolvimento da imaginação criativa;
Trabalhar a visualização e a memória aplicadas ao processo criativo;
Promover estudos sobre a ação: dramática, interior e fisica;
Desenvolver exercícios sobre a circunstâncias e o jogo imaginativo;

EMENTA

Promover uma vivência prática e teórica para estudar elementos constitutivos da atuação teatral,
evidenciando o trabalho do ator e a criação de ações fisicas, partituras e estudos de composição cênica dentro
de uma perspectiva de "personagem dramática".

PROGRAMA

A dimensão do treinamento e da preparação técnica do ator;
O jogo do ator na linguagem do drama;
A escuta, o olhar e Ojogo cênico;
O trabalho do ator sobre Si mesmo;
A composição física da personagem;



- O conceito de ação: ação dramática, ação interior e ação física;
- Trabalho sobre o conceito e a prática das "circunstâncias dadas";
- Estudos sobre a memória, a imaginação e a visualização;
- Estudo sobre a Análise Ativa: circunstancias, Objetivos e jogo.
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