1.
OBJECTIVOS
. Identificação dos tipos de auditório
. Construção do pacto com o público
. Apoios e direcções: a qualidade do olhar
. Os três ritmos: do público / da estória / do narrador. Como explorar as suas relações
. O capital do narrador: o repertório. Como administrá-lo? Como
poupá-lo? Como malgastá-lo?
. A estrutura da narração: a ordem dos materiais / a estrutura
rígida / a estrutura flexível
.A oralização dos materiais não-orais / como descongelar o texto
escrito?
O propósito desta masterclass é apresentar estes temas de um
modo cerzido entre a teoria e a prática, sem que o entusiasmo
da experiência oculte os conceitos gerais nem que as indicações
técnicas frustrem a fluência das práticas.
Experimentaremos tudo isto através do “castelo de cartas” da
trama. Um estudo prático do que significa mudar o lugar dos
materiais narrativos, do uso do flashback a outros métodos menos
óbvios.
Teremos também um trabalho de expansão do olhar desde a proximidade da mesa do café ou do banco público até aos grandes
auditórios. O objectivo é transformar a cumplicidade e manter a
candura perante esta amplificação do receptor.
Desenvolveremos modos para incorporar as memórias auxiliares,
“artificiais”, com a memória própria, “natural”.

2.
ALGUNS
MÉTODOS
E PRÁTICAS
. Trabalhos de grupo
. Trabalho individual de procura
. Maneiras de saber:
diálogo-interrogatório-confissão
. A festa das evocações
. A memória partida: fendas e colas
. O auditório hostil
. O auditório clínico
. A mesa triangular
. O boato

3.

NOTA BIOGRÁFICA

FUNDÃO

2016

Quico Cadaval, é encenador, dramaturgo, actor e contador de histórias.Nasceu na Galiza em 1960 e foi o impulsionador do movimento
de “contacuentos” ali surgido na década de noventa. A sua actividade remonta ao Centro Dramático Galego mas, uma década depois,
funda a sua própria companhia, o “Moucho Clerc”. Participou como
actor e formador em festivais e eventos organizados em Espanha,
Portugal, França, Colômbia, entre muitos outros países. Foi ainda
conferencista e contador nos leitorados de galego das universidades de Trier, Varsóvia, Cracóvia, Salamanca, Berlim, Sorbonne-Paris
e Nova-Lisboa. Trabalhou em diferentes produções da televisão da
Galiza, assim como em curtas e longa-metragens. Continua a trabalhar no audiovisual como actor e guionista. Trata-se neste momento
de um dos mais valiosos e inquietantes contadores de histórias do
mundo.

5.
INSCRIÇÕES
Através do site: www.esteteatro.com ou solicitando ficha de inscrição
PREÇOS:
. INSCRIÇÃO GERAL 200,00€
(20% de desconto para todas as inscrições efectuadas até 15 de Julho
de 2017 / inclui todos os espectáculos da programação do TeatroAgosto 2017 e alojamento)
. INSCRIÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE TEATRO 150,00€
(inclui todos os espectáculos da programação do TeatroAgosto 2017 e
alojamento)
. INSCRIÇÃO PARA OUVINTES 50€
(inclui todos os espectáculos da programação do TeatroAgosto 2017)
. ALIMENTAÇÃO 14,00€/dia com direito a almoço e jantar

4.
INFORMAÇÕES
Data: 24 a 27 de Agosto de 2017
Recepção dos formandos: 17h00 de 23 de Agosto de 2017;
Duração: 6 horas diárias (das 10h00 às 12h30 e das 15h00 às
18h30 – chegada ao espaço de trabalho às 9h30 e às 14h30, para
dar início a cada período);
Local: A Moagem – Cidade do Engenho e das Artes (Fundão);
Limite máximo da turma: 20 (seleccionados através de CV ou
nota biográfica);
Público-Alvo: Profissionais, estudantes e professores de artes
performativas;
Equipamento: roupa e calçado confortável que permitam movimentos largos e trabalho de chão

PAGAMENTO:
. 50% no acto da inscrição e a possibilidade de pagamento dos restantes 50% em duas tranches até 15 de Agosto;
. Para inscrições após 15 de Julho – 100% até 15 de Agosto
· O pagamento da inscrição por via bancária deverá ser efectuado
através do NIB (transferências nacionais), 0010 0000 34735400001 40
ou IBAN (transferências internacionais), PT50 0010 3473 5400 0014 0
/ swift: BBPIPTPL, e confirmada através do envio do comprovativo de
transferência/depósito bancário

CONTACTO
Para esclarecimentos adicionais:
Estação Teatral / Alexandre Barata
T: (+351) 963 859 394 / (+351) 275772499
Email: esteteatro@gmail.com

Companhia subsidiada por:

Apoios:

