Noves vies per a la creació teatral,
de la improvisació a la creació escènica
per Carles Montoliu

El taller abordarà essencialment les tècniques de creació a partir de la improvisació.
L'objectiu serà conèixer les tècniques principals que puguen convertir la improvisació en
objecte de creació teatral. A partir d'aquesta idea i a través d'exercicis pràctics, el taller
abordarà els conceptes bàsics: escolta i rebot, l'equilibri entre l’energia i l'imaginari, el
punt de partida d'una improvisació. Els elements dramàtics d'una escena: personatges,
espai, estatus.
Encara són molts els que usen la paraula improvisar com quelcom pejoratiu, tal vegada
perquè no han tingut mai l'experiència creadora d'usar la improvisació com a eina per a
ordenar l'ací i l'ara, convertir l'errada en quelcom creatiu i màgic, on la vertadera
implicació es mostra enfront dels altres amb tota la força. Si explotem les infinites
possibilitats que aquesta eina ens brinda descobrirem prompte que és una de les millors
bases sobre les quals poder construir un rica manera de treballar (com han fet mestres
de l'escena com ara Peter Brook, Dario Fo, Albert Boadella, etc.).
Bé siga per a servir-nos-en com a finalitat bé com a forma d'aproximar-nos a un text ja
escrit, per elaborar una nova dramatúrgia, per abordar les seues escenes i els seus
personatges, així com per a la creació d'un text.
Entre altres, la llengua anglesa uneix la paraula joc a la paraula teatre (play the theatre),
la improvisació és una magnífica ajuda per a introduir sense complexes el joc en el
teatre, per a jugar i jugar-se-la, ja que ens exposem davant els companys, davant el
director o davant el públic. Amb freqüència els artistes creiem protegir-nos eliminant el
factor risc, sense arribar a entendre que un dels millors estats per a crear és precisament
aquest buit, és el llenç en blanc abans del traç, el silenci abans de la nota o la paraula.
Cal desenvolupar la imaginació com si es tractara d'un múscul. Desterrar l'autocensura.
Assimilar la tècnica de la improvisació perquè ens servisca de llenguatge comú. Aquesta
serà la xarxa que ens protegirà del buit.
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MONOGRÀFIC

DURACIÓ
Deu sessions i una sessió de portes obertes a la sala Matilde Salvador.
TOTAL 24 hores
NOMBRE D’ALUMNES
Mínim 8
Màxim 14
DATES
GENER 2016:
DILLUNS: 11,18, 25
DIMECRES: 13, 20, 27
FEBRER 2016:
DILLUNS: 1
DIMECRES: 3
***EL DIVENDRES 5 DE FEBRER A LES 19.30 H. SESSIÓ DE PORTES OBERTES A
LA SALA MATILDE SALVADOR

DIES DEL CURS
DILLUNS i DIMECRES

HORARI
DE 16 a 19 hores
Tres hores per sessió
Sis hores per setmana
LLOC
La sala de bigues del Centre Cultural LA NAU
PREU
ALUMNES: 80

