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Título do Minicurso: 
 
Workshop de teatro fisico e expressão corporal 

Duração: ( ) 4h (V ) 8h 

Ementa 

Tema:  Workshop de teatro fisico e expressão corporal 

 

Objetivo: O workshop ministrado pelo professor  Maciej Rozalski trará a abordagem sobre  o trabalho prático 

de dançarino e ator com as técnicas de improvisação, dramaturgia corporal e teatro físico.  

 

Justificativa: 

 

O workshop de teatro físico tem por finalidade desenvolver a expressão corporal e a prática da 

improvisação como ferramenta no processo da criação artística.  

Trabalharemos com a expressão corporal individual como ponto condutor da construção cênica. O teatro 

físico procura respostas no contexto cultural e situação existencial dos performers durante o trabalho. Os 

participantes usarão os métodos de teatro físico, dramaturgia do corpo e pesquisas antropológicas para 

ganhar novas ferramentas para processo criativo baseado no contexto cultural, nas experiências e 

memória pessoal.  

A técnica de ensino é baseada na análise de processos energéticos, rítmicos e tensões do corpo com 

aspeto de invenção e improvisação. O uso dos gestos, ritmos e energia corporal para produzir efeito 

cênico, desenvolverão a dramaturgia do corpo dos artistas. 

O elemento mais importante nos exercícios propostos durante as aulas é o diálogo entre  interno e 

externo. Chamamos esta prática laboratório criativo, pelo trabalho dos atores e por questões científicas 

associadas os estudos interculturais e antropológicos no contexto do processo da criação cênica. 

Metodologia: 

 



 
O método de trabalho usado durante workshop faz parte da técnica autoral do performer, pesquisador e ator Maciej 

Rozalski. É baseada na aprendizagem e na cooperação de vários anos com os importantes grupos de teatro físico Europeu e 

Brasileiros. O método principalmente abrange a experiência adquirida durante cinco anos de estudo no Centro de Práticas 

de Teatro "Gardzienice" (www.gardzienice.art.pl) na Polônia. A técnica do ator, deste grupo é considerada como uma das 

mais originais e diferenciadas no teatro físico contemporâneo. É baseada em uma abordagem holística que desenvolve 

principalmente o potencial humano, memória, contexto cultural e expressão corporal do ator. Supõe-se que arte e vida se 

entrelaçam inseparavelmente, então o ator trata sua própria existência como material para processo criativo.  

Outra grande inspiração para atividades artísticas e educativas do Maciej Rozalski é experiência dos workshops e vivencias 

do grupo brasileiro Lume, especialmente técnicas corporais do workshops “Corpo multifacetado” de Ana Cristina Colla e 

“De energia para ação” de Naomi Silman.  

Para outras inspirações devem ser incluídas cooperação com bailarino japonês de teatro Butoh Atsushi Takenouchi, uma 

série de workshops com o grupo norueguês Stella Polaris, performer Philiph Zarilli e longa colaboração com grupo Odin 

Teatret. Dessa experiência de trabalho no Odin Teatret, Maciej Rozalski levou principalmente uma longa e frutífera relação 

com bailarino baiano Augusto Omolú. As técnicas de trabalho do grupo Odin Teatret com o controle da energia do corpo, a 

qualidade da expressão do gesto teatral, combinações das tradições, estilos e ligação inseparável entre o teatro e dança, 

forma tanto os métodos de trabalho artístico do artista, como os métodos educacionais para trabalhar com os atores. 

 

 

Recursos necessários: 

Sala com chao de madeira 
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