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2 o semestre 96

Professor:

Christianne Jatahy

Horário:
3a e 5a feiras (iniciantes)
17:00 às 19:30 h
6a feira (aprofundamento)

Curso de Experimentação
e Pesquisa Teatral
para Jovens

17:00 às 21:00 h

Aos alunos do curso de teatro serão oferecidas aulas de Técnica Alexander com
a professora Laura Mariani.
O formato do curso é de três anos - Iniciação, Aprofundamento, Conclusão. A
turma que completar o terceiro ano sai ou formará um grupo, composto por
alunos selecionados nesses três anos.
OBJETIVOS
O CEPT é um curso de interpretação teatral que terá como resultado final a
montagem de um espetáculo que ocupará os jardins e a Casa do Parque Lage.
O curso é voltado para jovens atores, e a aula de interpretação buscará iniciar os
alunos na atuação teatral, através de exercícios de percepção de si próprio como
indivíduo criativo e percepção do espaço cênico.
Paralelo ao desenvolvimento do curso de interpretação os alunos terão aulas de
Técnica Alexander.
A Técnica Alexander envolve uma experiência de libertar-se gradualmente do
domínio de hábitos fixos de movimento e pensamento. Criando oportunidade ao
aluno de participar de uma atividade criativa de forma expressiva e livre.
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Durante a montagem os alunos participam da realização do cenário, dos
figurinos e adereços. Ganhando uma noção geral do fazer teatral.
Cursos Paralelos opcionais oferecidos para os alunos do Curso de
Experim entação e Pesquisa Teatral, com inscrição e pagam ento
extra
Acrobacia - prof.: Renato Coelho
4a feira, de 15:00 às 17:00 h
Música - profs.: Domênico e Moreno
2a feira, de 19:30 às 21:00 h
Os cursos paralelos de acrobacia e música são complementares ao curso de
teatro, só podendo se inscrever para estes, alunos inscritos no Curso de
Experimentação e Pesquisa Teatral.
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