
CURSO INTERPRETACIÓN: PENSAR O CORPO, PENSAR O TEXTO
ERMEL MORALES e VANESA SOTELO

----------------------------------

CARGA HORARIA:32 HORAS.

DATAS: 25 E 26 DE XUÑO, 2 E 3 DE XULLO.

HORARIO: DE 10.00 A 14.00, DE 16.00 A 20.00

LUGAR:PONTEVEDRA

PREZO por participante:  60€

CONDICIÓNS:  A realización do curso se supeditará á inscripción dun mínimo de
alumnado (según os inscriptos a día 20 de xuño).  Se non se chega a ese
mínimo  non  se  poderá  facer  procedéndose,  nas  datas  seguintes,  á
devolución dos cartos xa ingresados.

INSCRIPCIÓN:  Ata o 20 de xuño de 2016  ingresando, na conta (IBERCAJA: ES73 2085
8377 1103 3010 7625, títular “Avelaiña teatro”), a cantidade de 30€ (o resto
haberá que ingresalo antes do día de comenzo do curso).

Teléfonos de contacto: Xavier (616.743.945)  ou Paco (651.689.463)

Enderezo electrónico de Avelaiña teatro: teatroavelainha@gmail.com

Información do grupo:https://avelainhateatro.wordpress.com/

-------------------------------------------------

O curso de interpretación “Pensar o corpo. Pensar o texto” é un espazo de adestramento
actoral  que  desde  hai  un  ano veñen impartindo  conxuntamente  Ermel  Morales  e  Vanesa
Sotelo. O curso ten como obxectivo aportar ás persoas participantes ferramentas útiles para a
construción de diferentes presenzas escénicas tanto a través do traballo consciente do corpo
como a través dicir consciente do texto. De igual xeito, o curso procura unha reflexión sobre
como nos comunicamos cotidianamente, resultando un instrumento de observación non só
para a escena mais tamén para o día a día.

ERMEL MORALES. 
Despois  de  titularse  en  interpretación  textual  no  Institut  del  Teatre,  especializouse  en
“Análise da Tonalidade do Texto” con Coralina Colom. O seu interese científico pola palabra
lévao ao “Método Cernuda”  e  a  doutorarse  pola  Universidade  Rey Juan Carlos  coa  tese
“Alexitimia e expresión”, base das súas liñas de traballo co estudo metodolóxico do proceso
de memorización de textos e as problemáticas expresivas da palabra con o sen finalidade
escénica. Actualmente é asesor de actores para cine e teatro, profesor na Escola Superior de
Arte Dramática de Galicia, membro colaborador do centro Fuentes de la Voz e investigador
no marco das necesidades educativas especiais. 

ALEXIMITIA E EXPRESIÓN: A VOZ E O CORPO DA PALABRA

Adestramento enfocado a traballar as dificultades ligadas á memorización, a adestrar unha
maior  liberdade  expresiva  e  a  adquirir  consciencia  dos  mecanismos  vocais  e  físicos  que
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determinan a conduta comunicativa. O obxectivo é reducir o tempo de aprendizaxe e sacarlle
máis partido á análise do texto a través dunha MEMORIZACIÓN EXPRESIVA.

1. Disposición:  adestramento  da  concentración  comunicativa,  desde  a  total
disposición para emitir o discurso (disposición máxima) ata a omisión que relega a
fala a unha menor relevancia (disposición mínima).

2. Elaboración: grao de desenvolvemento da idea a través da comunicación verbal
ou non verbal. Dependendo da velocidade mental coa que se emite o discurso, a
combinación das palabras será máis preconcibida (elaboración máxima) ou máis
espontánea (elaboración mínima). 

3. Certeza:  uso da  palabra  por  sí  mesma,  a  diferenza  que existe  entre  a  certeza
consciente  de  querer  potenciar  determinadas  palabras  por  encima  das  demais
(certeza  máxima)  e  a  incerteza  que  conleva  ir  na  procura  de  palabras  para
completar el discurso (certeza mínima).

4. Continuidade:adestramento que incide na evolución do discurso, as pausas ou
enlaces que se escoitan cando o discurso avanza progresivamente (continuidade
máxima)  ou  cando  as  informacións  se  desordenan  de  maneira  discontinua  na
oralidade (continuidade mínima).

5. Fluidez:  transcendencia  da  expresión  emocional.  Por  un  lado,  descríbense
maneiras de potenciar a oralidade a través do control voluntario (fluidez máxima)
e,  por  outro,exponse  a  influencia  que  ten  o  descontrol  na  fala  en  forma  de
disfluencia (fluidez mínima).

VANESA SOTELO

Formada en Dirección de Escena e Dramaturxia na Esad de Galicia, Vanesa Sotelo é actriz,
dramaturga  e  directora  teatral.  Xunto  coa  experiencia  adquirida  ao  longo  dos  anos  en
diferentes  compañías  galegas,  a  súa  formación  complétase  con  diferentes  especialistas
centrando sempre a súa investigación no traballo consciente sobre o corpo e o adestramento
da imaxinación.  Con máis  dunha década dedicada  á  escena,  os  seus  traballos  teñen sido
presentados en diferentes festivais internacionais e publicados en diferentes medios.

ATENCIÓN FÍSICA E TENSIÓN DO PERSONAXE.

Sempre a través dun traballo  consciente  destinado a explotar  a potencia  creativa de cada
persoa, o presente curso combina o adestramento psicofísico cun traballo de escrita no espazo
que permita ás persoas participantes adquirir ferramentas útiles para descubrir os múltiples
corpos que garda o seu corpo. Bloques de traballo:

-Tensión e atención: os fíos do corpo: tensión e atención.

-Concentración: desprenderse da intención.

-Camiñar: pensar cos pés.

-Os corpos do corpo: eixos-centro de gravidade-centro emotivo.

-Escribir co corpo: transformar o baleiro.


