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A História do
Cinema em 5
Momentos
Formador: Paulo Martins
Modalidade: E-learning (via Zoom)
Carga horária: 10 horas
De 20 de abril a 11 de maio 2021
Terças-feiras, das 18h00 às 20h00
Valor associado: €50; não associado: €55

SESSÃO 1 — Dos irmãos Lumière

SESSÃO 2 — O “Expressionismo

em França até à Hollywood de
D. W. Griffith

alemão” e o “Construtivismo soviético”

Análise de algumas imagens em movimento
de Muybridge e Edison e a sua evolução para
as obras dos Lumiére, como “Saída da fábrica”. O posterior desenvolvimento com Mélies
“Viagem à lua” e E. Porter “Assalto ao comboio”.
O cinema americano com o início de Hollywood e o impacto de D. W. Griffith com “Nascimento de uma nação”. A força da comédia
com Charlie Chaplin e o poder do documentarismo, com Ponting “Captain Scott” e com
Flaherty em “Nanook”.

beneficie de um desconto de €5
na compra de 3 workshops

Contextualização do Expressionismo alemão,
com destaque para os filmes de Fritz Lang
“Metropolis” e “M”.
O aparecimento do Construtivismo soviético: das experiências de Kuleshov ao papel
de Dziga Vertov com “Homem da câmara de
filmar” e a carreira de Eisenstein com “Couraçado Pontenkim”, “Outubro” e “Alexandre
Nevski”.

SESSÃO 3 — Anos 40 e 50 nos EUA e
na Europa
A diversidade de estilos em Hollywood, com
diversas produtoras e realizadores, desde Orson Welles, aos westerns de John Ford e aos
musicais.

O papel do cinema europeu de Leni Riefensthal com os filmes de propaganda e o impacto do Neorrealismo italiano de R. Rossellini
com “Roma, cidade aberta” e Vittorio de Sica
com “Ladrão de bicicletas” e “Umberto D”.

SESSÃO 4 — Da “Nouvelle vague”
francesa aos grandes “blockbusters”
americanos
A novidade de Truffaut em França com os
“400 golpes” e de outros realizadores que o
seguiram…
O impacto de obras americanas como
“2001-Odisseia no espaço” de Kubrick; as
histórias de F. F. Coppolla com o “Padrinho” e
as narrativas “de sempre”, de Spielberg com
“Tubarão”; “ET” ou “Lista de Schindler”…

SESSÃO 5 — A evolução do Cinema
recente
O Cinema e as novas linguagens digitais,
desde os videojogos aos videoclips. A importância de autores com carreiras de ator para
realizador, como Clint Eastwood. O foco nas
“narrativas com mensagem” e o desenvolvimento das séries televisivas.
O crescimento do Cinema “não ocidental”
como o caso indiano de Bollywood e o da Coreia do Sul com “Parasitas”…

Paulo Miguel Martins
é doutorado pelo ISCTE em História Moderna e Contemporânea, com uma tese
sobre o cinema em Portugal. É professor
de “História do audiovisual” e de “Escrita e narrativa” tanto no ensino superior
como no ensino secundário. Tem vários
romances publicados e também alguns
livros com a compilação das críticas cinematográficas que escreve na imprensa. Tem orientado diversos Workshops
relacionados com o Cinema.

SESSÃO 1 — Dançar o Espaço
Estudo da “Teoria dos Esforços” – Laban.
Espaço: Direto/Indireto; Direções; Níveis; Planos; Dimensão do movimento; Cinesfera/zonas
de alcance; Intenção;

DANÇAR

— Da Consciência
Corporal ao Movimento Dançado
Formadora: Bárbara Faustino
Modalidade: E-learning (via Zoom)
Carga horária: 8 horas
De 16 de abril a 7 de maio 2021
Sextas-feiras, das 19h00 às 21h00
Valor associado: €40; não associado: €45

Improvisos dirigidos: foco no estudo do ESPAÇO
(ocupação e utilização do espaço/construção de
composições coreográficas individuais/movimento autêntico)
De modo a aquecer e preparar este corpo, o
participante entrará em contacto com a sua
respiração, os seus padrões posturais, o seu esqueleto, as suas cadeias musculares e depois
serão propostas sequências e combinações
gestuais que dialoguem com o espaço, tempo,
ritmo, peso e fluências diversas. Aprofundaremos, na prática do movimento, estruturas co-

beneficie de um desconto de €5
na compra de 3 workshops

reográficas pré-estabelecidas ou formuladas
por ele mesmo, fazendo emergir dos corpos a
potência motora poética que cada um tem.

SESSÃO 2 — Dançar o Tempo
Tempo: Aceleração e Desaceleração.
Foco na relação centro X extremidades: cabeça, mãos e pés conectados com a cintura pélvica (centro do corpo); Mov global X Mov parcial: Ideia da estrela;
Experimentos com o objetivo de desenvolver a
escuta pessoal dos IMPULSOS internos para o
movimento:
- Pergunta: O que me leva a mover? O que podemos fazer juntos, que não podemos fazer
sozinhos?
- Improvisos dirigidos com foco na pesquisa
do TEMPO - experimentos do tempo comum;
- Escuta coletiva: exercícios de improvisação
em grupo onde a liderança é compartilhada
- O grupo se movimenta como um só corpo e

reflete sobre a apreciação do tempo pelo corpo contemporâneo;
- Foco na sintonia e escuta para o grupo –
cumplicidade coletiva em movimento;

SESSÃO 3 — Dançar o Peso
Peso: Leve; Forte; Entrega; Aproximação do
chão; Contração ou Relaxamento; Release;
Recolhimento e Expansão; Pêndulos;
- Uso do peso e relações de oposição e aceitação da gravidade;
- Jogos criativos em grupo e elaborações pessoais de curtas composições gestuais;
- Como "ser" ideia dançante. Ser pensamento
no espaço. Ser texto. Sensação em movimento.
- Experimentar a palavra como sensação/imagem e o movimento como texto;
– Estudo técnico de frases de movimento nascidas da relação entre movimento e texto; O
movimento como escrita do corpo;
– Corpo-texto: frases de movimento com foco
nos desenhos do corpo no espaço;

SESSÃO 4 — Dançar o Fluxo
Fluxo: Liberado; Controlado (conduzido);
- Foco no centro do corpo: estudo da cintura
pélvica, bacia, quadril, articulação coxofemoral;
- Fluxo do movimento gerado a partir do centro;
- Respiração;
- Suspensão;
- Alinhamento dinâmico;
- Iniciação, sequenciamento e finalização do
movimento;
- Experimentos individuais apoiados na ideia de
explorar Imagens/Sensações (imaginação ativa
no fluxo do movimento);
- Imagem-Movimento: Da sensação para a forma. Como dar forma à uma ideia/memória/sensação?
– Relacionar com a constatação cunninghamiana: o sentido da dança é o próprio ato de dançar.
– Estudo prático do corpo integrado em suas
relações e camadas – conexão total: corpo-mente-espaço-tempo-peso-fluência.

Bárbara Faustino
é bailarina, professora e pesquisadora em Dança. Formada pela Escola Municipal de Bailado do
Teatro Municipal de São Paulo é graduada em
bacharelado e licenciatura pelo curso de Dança
e Movimento da Universidade Anhembi Morumbi. Trabalhou como intérprete-criadora em diversas companhias de dança contemporânea de
São Paulo, entre 2007 e 2014. Fez o curso para
professores da Royal Academy of Dance of London e, desde 2003, dá aulas de Dança Clássica
e Contemporânea para crianças e adultos.

SESSÃO 1 — Apresentação
SESSÃO 2 — Introdução à Fotografia
- O que é Fotografia?
- Tipos de maquinas fotográficas
- Componentes da máquina fotográfica
- Modos e menus

Iniciação à
Fotograﬁa
Formador: Pedro Ramos
Modalidade: E-learning (via Zoom)
Carga horária: 10 horas
De 8 a 29 de abril 2021
Quintas-feiras, das 18h00 às 20h30
Valor associado: €50; não associado: €55
beneficie de um desconto de €5
na compra de 3 workshops

SESSÃO 3 — Técnica Fotográfica
- Fotometria
- Profundidade de campo
- Velocidade do obturador
- ISO

SESSÃO 4 — Composição Fotográfica
e Tratamento de Imagem
- Noções básicas de Composição Fotográfica
- Noções básicas de Tratamento de imagem

SESSÃO 5 — Análise Fotográfica
- Apresentação e análise dos resultados da
formação

Pedro Ramos
formou-se em Fotografia pela escola
Ar.Co Centro de Arte e Comunicação Visual. Trabalha como “freelancer” desde
1998, em áreas como Arquitetura, Publicidade ou Moda. Dedica-se ao ensino
de Fotografia desde 2007, tendo dado
formação no ensino profissional e em diversos eventos organizados por marcas
ou empresas. Organiza e leciona cursos
anuais em várias instituições.

SESSÃO 1
Música vocal em todas as vertentes,
21 séculos

SESSÃO 2
Os géneros e as formas,
da Idade Média ao Presente

Percursos e
Curiosidades
da Música
Formador: Daniel Schvetz
Modalidade: E-learning (via Zoom)
Carga horária: 8 horas
De 26 de abril a 17 de maio 2021
Segundas-feiras, das 18h30 às 20h30
Valor associado: €40; não associado: €45

SESSÃO 3
Os instrumentos - do alaúde ao sintetizador,
do quarteto de cordas à orquestra sinfónica,
do consort (violas da gamba e cravo) ao
quinteto de jazz.

SESSÃO 4
Renascença, Barroco, Classicismo,
Romantismo, Séc. XX

beneficie de um desconto de €5
na compra de 3 workshops

Daniel Schvetz
Compositor, Pianista e Musicólogo Argentino em Portugal desde 1990. Professor de Composição e Análise musical no
Conservatório Nacional e na Orquestra
Metropolitana. Compôs obras de câmara,
sinfónicas, óperas, cantatas, obras corais, para bailado, teatro e cinema. Colaborador do CESEM (Universidade Nova),
colaborador da Antena 2, Pianista residente da Cinemateca Portuguesa.

SESSÃO 1
Mario Benedetti (Uruguai)

SESSÃO 2
Oliverio Girondo (Argentina)

SESSÃO 3

Teatro/Poesia/
Poesia/Teatro
— Uma viagem teatral pela
poesia latino-americana.
Formador: Claudio Hochman
Modalidade: E-learning (via Zoom)
Carga horária: 8 horas
De 20 de abril a 11 de maio 2021
Terças-feiras, das 21h00 às 23h00
Valor associado: €40; não associado: €45

Pablo Neruda (Chile)

SESSÃO 4
Paulo Lemiski (Brasil)
Cada sessão conta com um treino corporal,
um treino vocal e um trabalho criativo de interpretação a partir de textos poéticos dos autores acima identificados.

beneficie de um desconto de €5
na compra de 3 workshops

Claudio Hochman
autor, encenador e docente de Teatro,
nasce em Buenos Aires em 1958.
Desde 1997, desenvolve o seu trabalho em Portugal e Espanha. Em 2002,
muda-se para Lisboa. As suas peças
teatrais foram representadas e premiadas pelo mundo fora. Tem cinco
livros publicados, por entre os quais,
“Pássaro que Voa” (2017) e
“Saudade” (2019).
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Consulte-nos para mais detalhes.
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