ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
Erasmus/ International Credit Mobility KA107 (Call 2017)
Η τέχνη του θεάτρου σκιών στην Ελλάδα και στη Βραζιλία
Στο πλαίσιο του μαθήματος Το ελληνικό θέατρο σκιών του Τμήματος Θεατρικών
Σπουδών και, υπό την εποπτεία της υπεύθυνης καθηγήτριας Ι. Παπαγεωργίου, θα
διεξαχθεί:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ
ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Gilson Moraes Motta, Επίκουρος Καθηγητής, Federal University of Rio de
Janeiro, Βραζιλία
Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίου: Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» (κτήριο Βιολογικού)
Περίοδος διεξαγωγής: Δευτέρα 21 - Παρασκευή 25 Μαΐου 2018
Διάρκεια μαθημάτων: 5 μαθήματα διάρκειας 3 ωρών (σύνολο 15 ώρες)
Ώρες διεξαγωγής εργαστηρίου: Δευτέρα-Πέμπτη: 18:00-21:00, Παρασκευή: 12:0015:00
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Η εξοικείωση των συμμετεχόντων στη θεωρία και στις πρακτικές του σύγχρονου
θέατρου σκιών με παρουσίαση και πρακτική εφαρμογή των βασικών αρχών της
παράστασης με χρήση της σκιάς: του συμβολισμού της σκιάς, των αισθητικών
χαρακτηριστικών, του λεξιλογίου, της τεχνικής, της γλώσσας και της δραματουργίας
του σύγχρονου θεάτρου σκιών.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια πέντε τρίωρων συναντήσεων. Κατά τη
διδασκαλία θα συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική. Στο επίπεδο της θεωρίας θα
προσεγγισθούν πτυχές της σύγχρονης αισθητικής του θεάτρου σκιών, του
συμβολισμού της σκιάς, καθώς και η δραματουργία του. Θα γίνει παρουσίαση
παραστάσεων με βίντεο και φωτογραφίες. Στο επίπεδο της πρακτικής, οι
συμμετέχοντες θα διερευνήσουν τις τεχνικές έκφρασης μέσω της σκιάς (σχέση με τις
πηγές του φωτός, χαρακτηριστικά των προβαλλόμενων αντικειμένων, επιφάνειες
προβολής, δράση και αφήγηση μια ιστορίας με χρήση της σκιάς).
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το εργαστήριο είναι ανοιχτό και σε φοιτητές που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο
μάθημα Το ελληνικό θέατρο Σκιών. Οι εκτός μαθήματος ενδιαφερόμενοι/ες που
επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη
διδάσκουσα μέχρι τις 10 Μαΐου [στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ipapag@upatras.gr]
Μετά την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα δοθεί επίσημη βεβαίωση συμμετοχής σε
όσα άτομα ήταν παρόντα σε όλη τη διάρκεια της διεξαγωγής του.
Εκτός των 20 συμμετεχόντων, το εργαστήριο μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι
άλλοι/ες ενδιαφέρονται, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής.

