Adereços
Oficina com Hernâni Saúde
Oficina
SÁB 28 E DOM 29 de maio DE 2011
das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30
Oficina de cenografia da Culturgest
Inscrição
Preço: 100,00€
Preço para docentes e alunos do ensino
oficial e funcionários das empresas do
grupo CGD: 75,00€
A inscrição em três ou mais oficinas está
sujeita a descontos adicionais.
Para estudantes universitários, a
frequência da oficina permite a obtenção
de um crédito ECTS, havendo nesse caso
a obrigatoriedade de apresentação de um
trabalho escrito.

A oficina de Adereços está inserida no
Curso de Introdução às Técnicas de Palco,
composto por sete oficinas:
Iluminação cénica
29 e 30 de Janeiro (Paulo Ramos)
Sonoplastia
19 e 20 de Fevereiro (Rui Dâmaso)
Cenografia
19 e 20 de Março (João Barros)
Figurinos
16 e 17 de Abril (Mariana Sá Nogueira)
Adereços
28 e 29 de Maio (Hernâni Saúde)
Caracterização
18 e 19 de Junho (Aurora Gaia)
Vídeo
16 e 17 de Julho (Américo Firmino e
Guilherme Martins)

Para mais informações e inscrição por
favor consulte www.culturgest.pt ou
ligue 21 790 51 55.

Departamento de Artes Cénicas

Conteúdos
Os adereços são um importante complemento da cenografia, conferindo-lhe
uma dimensão humana, e contribuem de forma determinante no trabalho
do actor e do bailarino, através da sua manipulação. Nesta oficina serão
ensinadas e experimentadas diversas técnicas para execução de adereços:
papel, tecidos, esferovite, poliuretano, madeira, gesso, e ensinada como deve
ser feita a sua pintura. Serão ainda criados adereços incorporando efeitos de
luz ou fumo.
A oficina terá uma forte componente técnica, com espaço para a
experimentação e criação por parte dos formandos.
Formador
Hernâni Saúde tem licenciatura em Design de Cena pela Escola Superior de
Teatro e Cinema (ESTC).
Desde 1989 tem desenvolvido actividade artística em teatro, cinema e
publicidade nas áreas de Cenografia, Figurinos e Adereços. Tem colaborado e
assumido também a construção/pintura de cenografia e objectos cénicos.
Na área do ensino tem leccionado várias formações em técnicas cénicas,
nomeadamente na ESTC.
Desde 1996 que desempenha funções de Direcção Técnica de teatro,
inicialmente no Teatro da Trindade e actualmente no São Luiz Teatro
Municipal.

