TEATRU
pentru
TINE
Ateliere de

teatru, vorbire și cânt, fotogra ie,
expresie corporală

Grupul țintă:
15 tineri din Municipiul Iaşi, cu vâ rste ın
̂ tre 16-30 de ani.
E-mail: of ice@centruldezvoltaresociala.ro
Telefon: 0758028613 / 0744506013

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI IAȘI

Bene iciar: Centrul de Dezvoltare Socială T&CO
Perioadă de implementare: 15 iulie - 15 decembrie 2016
www.teatrupentrutine.centruldezvoltaresociala.ro

Proiectul este inanțat de Primăria Municipiului Iași prin Programul pentru acordarea de inanțări nerambursabile în anul 2016.
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ATELIER NR.: 1 – OANA SANDU

Noțiuni aplicative de expresie corporală
Cunoaș terea rolului mişcă rii scenice ı̂ n dezvoltarea actorului (teorie)
• Cunoaşterea cursanților • Eliminarea blocajelor izice ș i gă sirea unui limbaj
propriu de exprimare/ comunicare a gâ ndurilor, a stă rilor. Familiarizarea cu
limbajul teatral corporal ın
̂ exprimarea actoricească . Fenomenologia creaţiei,
speci ică actorului : plastica corporală , verticalitate, echilibru ș i mobilitate.
• Rezistenţa trupului ın
̂ contact cu obiecte reale sau imaginare • Eliminarea
blocajului psihic • Elementul psihologic ın
̂ studiul mişcă rii • Armonizarea mişcă rii
cu cuvâ ntul ș i exprimarea prin gest a emoţiilor stâ rnite de cuvâ nt. Dezvoltarea
capacită ţii de memorare a unui set de mişcă ri şi sunete.

ATELIER NR: 2 – OANA SANDU

ATELIER NR.3: CUCU ANDREI

Fotogra ia de teatru
Fotogra ia de teatru promovează un spectacol, ıl̂ arată aș a cum este pe scenă
– temperatura de culoare, atmosferă , lumină . Fotograful nu este singurul autor
al imaginii obţinute, este rodul unei echipe: regizor, asistent de regie,
scenograf ș i nu ın
̂ ultimul râ nd actorul care interpretează un personaj pe care
fotograful trebuie să -l surprindă ın
̂ tr-o ipostază câ t mai favorabilă , pro itâ nd de
costumaţie, machiaj, lumini, decoruri.

Mișcarea scenică de la exercițiu la reprezentare
Înscrierea mişcării în spaţiul real sau imaginar.

ATELIER NR. 4: - ALEXANDRU PETRESCU

Perceperea mişcă rii ca forma a existenţei şi exprimarea de la interior că tre exterior
(emoţie- gest) şi de la exterior spre interior (cauză - efect-emoţie). Raportul dintre
diverse semne de exprimare • Dezvoltarea memoriei motrice. Conştientizarea rolului
mişcă rii scenice ın
̂ actul artistic. Creionarea gestuală şi mimică a propriul personaj,
ţinâ nd cont de vâ rsta, timpul şi spaţiul ın
̂ care acesta se a lă . Costumul şi modul ın
̂
care se poartă / foloseşte, ajută sau constrâ nge acesta, folosirea lui ın
̂ mod bene ic
personajului.

Atelierul are ca scop asimilarea de că tre cursanţi a elementelor vocale fundamentale,
(respiraţie, fonaţie, articulaţie, frazare), necesare pentru con igurarea sonoră ın
̂
cadrul creaţiei teatrale.

Educarea vocii pentru spectacolul de teatru
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ATELIER NR. 7: - OLTIŢA CÎNTEC

ATELIER NR. 5: CUCU ANDREI

Atelier de Montaj fotogra ic speci ic teatrului:

Inițiere în resursele constructului teatral

In timpul atelierului cursanţii vor i ın
̂ vă ţaţi să aplicecunoș tințele relvante
despre Fotogra ia de teatru. Aceştia vor i ın
̂ drumaţi cum să realizeze un montaj,
ın
̂ echipă , alegâ ndu-şi singuri tema, ideea. Se va avea ın
̂ vedere ın
̂ curajarea şi
dezvoltarea creativită ţii fotogra ice, dar şi dezvoltarea spiritului de echipă .

Grupul va deprinde câ teva noţiuni legate de speci icitatea artei spectacolului
teatral, a elementelor pe care le presupune (text de scenă , actorie, ecleraj,
sonorită ţi etc.). Accentul va că dea pe calitatea sincretică a acestei arte, a
caracterului să u viu, imediat, mergâ ndu-se pe ideea că , iind o artă de echipă ,
teatrul şi succesul lui depinde ın
̂ egală mă sură de iecare dintre aceste elemente,
de capacitatea regizorului de a le omogeniza ın
̂ tr-un construct original.

ATELIER NR. 6: - OLTIŢA CÎNTEC
Abordarea teatrală a unui text
Cursanţii se vor familiariza cu diverse maniere de abordare a unui text, pentru
a distinge ı̂ntre lectura artistică şi lectura obişnuită . Partea teoretică ı̂i va pune
la curent cu calită ţile pe care trebuie să le aibă un text pentru a i un text de teatru.
Exerciţiile practice vor consta ı̂n deprinderea câ torva dintre stilurile esenţiale de
citire publică a unui text, de la spunerea unui anunţ de presă , de exemplu, la scandarea
latinească , a unui fragment shakespearian, a unui monolog ın
̂ versuri şi a altuia ın
̂ proză
etc. Scopul este pregă tirea lor pentru interpretare ın
̂ spectacolul care va materializa cursul.

ATELIER NR. 8: - ALEXANDRU PETRESCU

Vocea cântată în economia spectacolului teatral.
Scopul atelierului este de a deprinde cursanţii cu elemente de bază ale
câ ntului scenic. Exerciţiile vor consta ın
̂ aplicaţii practice de impostaţie, pe
teme melodice cunoscute, urmă rindu-se coroborarea sensului ideii şi mesajului
textului literar cu cel al dramaturgiei muzicale.
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Pregătirea și realizarea seriei de cursuri de construcție scenogra ică.

ATELIER NR. 9 - OLTIŢA CÎNTEC

ATELIER NR. 10 - OLTIŢA CÎNTEC

Noțiuni de tehnică scenică
Atelierul va consta ın
̂ vizitarea unei să li de teatru profesionistă , pentru ca grupul
să vadă spaţiul teatral dintr-o nouă perspectivă . Aceea a practicianului de teatru,
care, spre deosebire de spectatorul aşezat ın
̂ fotoliu, receptor al produsului
teatral, se poziţionează cu totul altfel. De această dată se a lă ın
̂ faţa unui
auditoriu, ın
̂ lumina re lectoarelor, rostind artistic, convingă tor un text, cın
̂ tın
̂ d,
dansın
̂ d etc. Scopul este iniţierea lor ın
̂ domeniul tehnicii de scenă , a unor
elemente de bază .

Construcția spectacolului
Atelierul va consta ın
̂ crearea efectivă a decorurilor şi costumelor de scenă pentru
reprezentaţia cu care se va ın
̂ cheia proiectul. Procesul ın
̂ seamnă şi ın
̂ suşirea unor
noţiuni fundamentale despre aportul costumul de teatru ın
̂ crearea unui personaj,
despre valenţele scenogra iei, despre spaţiul de joc şi cum trebuie el animat.

Teatru pentru TINE este un proiect de tineret și are ca scop
dezvoltarea unui program de intervenție culturală prin
formare/informare trandisciplinară în teatru pentru tinerii din
municipiul Iași și atragerea tinerilor prin mijloace speci ice de
intervenție culturală.

Spectacolul inal
Vom realiza o reprezentație inală , ca rezultat al tuturor activită ților
anterioare.
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