Workshops I Inscrições
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eatro I 30h
Este Workshop tem como objetivo:
- o reconhecimento e prática dos seguintes conceitos (Eu
enquanto estrutura), coletivo, espaço, dinâmica e planos;
- Reconhecimento e prática dos conceitos de foco, partitura,
composição;
- Práticas de improvisação: ideia e criação;
- Desenvolvimento da ideia até à estrutura narrativa;
- Da Narrativa ao objeto cénico;
- Contrução da plasticidade da cena (iluminação, cenografia,
video, desenho sonoro);
- Construção de projeto final.
Ator e Encenador I Marco Paiva
Local: Lisboa
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otografia I 20 h
Este Workshop pretende dar a conhecer aspetos teóricos e
técnicos da fotografia, de modo a educar o olhar - ver e ser
criativo - destinando-se a admiradores da fotografia que queiram
adquirir conhecimentos elementares sobre a mesma. neste
sentido, pretende-se ajustar recursos tecnológicos a pessoas
com deficiência de modo a que estas possam desenvolver as
suas percepções com criatividade e imaginação por via da
imagem fixa. Pretende-se que os participantes desenvolvam um
projeto pessoal em fotografia sobre o tema " o corpo na Prática
Fotográfica" que culminará numa exposição final.
Artista Plástico I Filipe Romão
Local: Lisboa

erâmica I 20 h
Viagem através dos processos cerâmicos necessários à
construção de um objeto criativo, em contexto coletivo propondose que:
- os participantes adquiram e compreendam técnicas simples
necessárias á prática da cerâmica;
-os participantes compreendam a importância dos pormenores
na conclusão e preparação da instalação das peças construidas
através da exposição e observação da obra.
- Realização de exposição final
Ceramista I Cristina Santos
Local Lisboa

Workshops I cronograma

Destinatários dos Workshops I Pessoas com deficiência (sem Pessoa de
Apoio)

Citérios de Seleção dos Participantes I Workshop Fotografia
Máquina Fotográfica Própria (Digital)
Gosto e Aptidão pela Prática Fotográfica
Autonomia
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Critérios de Seleção dos Participantes I WorkshopTeatro
Destina-se a todas as pessoas com deficiência com ou sem
experiência na área do teatro e que queiram descobrir novas faces
da dimensão humana.
Gosto pela Representação
Autonomia

Critérios de Seleção dos Participantes I Workshop Cerâmica
Facilidade de comunicar e de se relacionar em grupo
Experiência ou Interesse na modelação I escultura
Não se importar de sujar as mãos ou o corpo
Autonomia

Para todos os workshops os participantes deverão trazer roupa confortável.
A Frequência dos workshops é gratuita.

