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Subtítulo: Noções compositivas e estratégias improvisacionais interculturais em
dança a partir da gestualidade das mãos na integração corpo, som e música.
Subtítulo

Sala

Oferecimento DAC

Noções compositivas e estratégias improvisacionais interculturais em
dança a partir da gestualidade das mãos na integração corpo, som e
música.

Remoto

Segunda-feira das 14 às 17

Oferecimento IA
ATENÇÃO: Disciplina ministrada de maneira condensada no período de férias de verão, de 08/02/2022 a 21/02/2022
Cronograma (Maiores detalhes vide campo observações).
08/02 (14h às 18h) – Apresentação da disciplina
09, 10 e 11/02 (14h às 18h) – Aulas expositivas com orientação para laboratórios
14/02 e 15/02 (14h às 18h) – Laboratórios práticos de improvisacao
16/02 e 17 /08 (14h às 18h) trabalhos de composição
18/08 (9h as 13h e 14h às 18h): apresentações dos trabalhos práticos e debates
21/02 ( 14h as 18h) – Finalização

Ementa:
A partir de noções compositivas e estratégias improvisacionais, instrumentalizar a pratica criativa individual e coletiva na exploração de materiais
emergentes e convergentes entre movimento, gestualidade das mãos, som e música.
Teremos a participação e apoio tecnico na musica pelo funcionario do instituto de artes Divanir Gattamorta
obs: caso seja aprovada a legislação de possibilidade de oferecimento de aulas remotas , incluiremos algumas aulas no formato remoto

Ementa
Reflexões sobre a presença poética do corpo cênico em relação à sua produção sonora; estudos sobre os elementos sensíveis que concorrem para a
percepção e fundamentam a elaboração material da produção sonora na organização do repertório técnico-poético do intérprete e na proposição da
cena.
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Critério de Avaliação

1) Apresentação de estudo criativo elaborado no corpo
2) Entrega de relatório sobre reflexões desenvolvidas a partir da disciplina.
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Conteúdo
A disciplina traz como conteúdo programático estudos dos gestos das mãos a partir do tratado Chirologia, de Jonh Bulwer, a fim de compreender a
relação do gesto das mãos na sua comunicação intencional e de retórica. Propõe investigações práticas a partir de noções compositivas e
improvisacionais entre corpo, gestualidade das mãos, som e música em diálogo.
A disciplina ancora-se em elementos emergentes das práticas que serão orientadas e em repertório técnico-poético dos estudantes na produção de
sentidos e subtextos para a cena.

Metodologia
Metodologia utilizada:
Aulas expositivas e discussões de textos
Laboratórios práticos individuais em duplas e grupo
Apresentação das cenas presencialmente

Observação
disciplina oferecida de forma condensada - férias de verão. Período: 08/02/2022 a 21/02/2022
08/02 (14h às 18h) – Apresentação da disciplina
09, 10 e 11/02 (14h às 18h) – Aulas expositivas com orientação para laboratórios
Conteúdos deste bloco:

- Estudo de gestualidade das mãos chirologia (j. Bulwer) + laboratórios
-Estudo de gestualidade das mãos em artes asiáticas + laboratórios
- Música e som (apoio Divanir)
_________________
Laboratorios praticos improvisacao e comprosicao
14/02 e 15/02 – Laboratórios práticos de improvisacao (14h às 18h)
Conteúdos deste bloco:
Exercícios preparatorios e de improvisação (corpo/improvisação/ música/gesto)
Laboratórios práticos individuais, duplas e coletivo
16/02 e 17 /08 (14h às 18h) trabalhos de composição
18/08 (9h as 13h e 14h às 18h): apresentações dos trabalhos práticos e debates
21/02 ( 14h as 18h) – Finalização

