Nyskapande Commedia dell'Arte - de saknade
kvinnliga maskerna - fristående kurs - Uniarts

Hej vänner!
I juni 2020 kommer jag att ge en 5 veckor fristående kurs i mask på StDH.
Efter 20 år av olika typer av kurser i privat regi är det oerhört roligt att få
erbjuda denna långa, gedigna lila utbildning på hela 5 veckor - alldeles gratis.
Dessutom ger kursen nu inte bara ett diplom utan även användbara
högskolepoäng!
INNEHÅLL
Huvudfokus ligger på den kreativa processen och tillverkning av
karaktärsmasker i Commedia-anda.
Det blir konstnärligt processarbete, mycket kring formgivning, uttryck,
skulptering och hantverkstekniker och en del improviserad spelteknik med
maskerna - för att få med sig alla delar av processen och en förståelse för
sambanden mellan skulpterad form och rörelse.
Kursen har också ett tema; de kvinnliga maskkaraktärer som helt saknas
inom traditionell Commedia dell’Arte.
I medeltida Commedia dell’Arte har bara de manliga karaktärerna mask. Det
ger oss en anledning att utforska alla de masker som saknas på den kvinnliga
planhalvan. Masker som är sina egna subjekt, med ett eget universum. Starka
karaktärer som skapas nu, i vår tid. Av dig som deltar på kursen.
Är du intresserad eller känner någon som skulle vilja gå en sån här kurs
(utbildning); hjälp mig att sprida informationen om att den finns. Inte alla hittar
till StDH’s hemsida!
Kursen riktar sig till alla som intresserar sig för denna teaterform.
Grundkunskaper i bildkonst och något hantverk är en stor tillgång, liksom
erfarenhet av teater och sceniskt arbete.
Vi arbetar med maskerna som ett redskap för improviserad teater. Inte som
konstobjekt.

VARMT VÄLKOMMEN ATT ANSÖKA!!
(Om du inte har tidigare högskolepoäng så går det att söka ändå. Känner du
att kursen skulle passa dig så tveka inte att utnyttja den möjligheten!)
OBS OBS!!! ANSÖKNINGSTIDEN GÅR UT REDAN DEN 15 OKTOBER. Så
vänta inte! Sök nu genast!
LÄNK TILL KURSEN / HÖGSKOLANS HEMSIDA:
https://www.uniarts.se/utbildningar/fristaende-kurser/nyskapande-commedia-dellartefristaende-kurs

Hoppas vi ses i juni!!
Med vänlig hälsning,
Amanda

