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OBJETIVOS

O componente Curricular se propõe a estimular o estudante a:

- Compreender a composição visual como produtora de significados nas Artes Cênicas, bem como
identificar seus recursos e processos;
- Compreender as concepções e aplicações da Caracterização nas Artes Cênicas;
- Compreender e experimentar processos de construção física da personagem teatral e da apresentação
visual do intérprete e do performer, relacionados a processos de criação e pesquisa em atuação;
— Conhecer e manusear materiais de maquiagem cênica e indumentária de modo adquirir autonomia para
realização de projetos e pesquisa em Caracterização Cênica;
- Aprender e praticar técnicas de aplicação de maquiagem cênica e elaboração de efeitos básicos em
processos de apresentação da personagem teatral de modo a contribuir com os processos criativos e
educacionais conduzidos em Atuação [.

EMENTA

Estudos teóricos e práticos sobre elementos materiais de composição visual da cena teatral - maquiagem,
indumentária - em seus aspectos isolados (históricos, conceituais e técnicos) e em relação uns com os outros
(estudos de linguagem e de composição). Estudos envolvendo a criação e utilização de materiais alternativos
ou reaproveitados nas criações da disciplina, em diálogo com a Política de Educação Ambiental da UFU. O
componente dialoga com Atuação: Personagem, que ocorre no mesmo semestre,



PROGRAMA

- Concepções e aplicações da Caracterização Cênica;
- Concepções de beleza e apresentação física do artista da cena;
- Fisiognomonia e fundamentos de composição física e fisionômica;
- Técnicas e efeitos em maquiagem teatral;
- Planejamento e execução de uma composição física em teatro a partir da referência trabalhada em
Atuação: Personagem.
- Investigar a possibilidade de utilização de materiais alternativos ou reaproveitados nessa composição.
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