CIPAC
Centre d''Investigació Pedagógica
de les Arts de Circ
Programa de formació per a formadors

Curs Teatre immersiu – Cos itinerant
1 i 2 d'octubre, 2022
De 10h a 19h (15 hores efectives)
Maristes Llinars
Població: Llinars del Vallés

Cost Matricula: 160 € (euros).
Preus especials: - si matricules més d'un curs 140 € (euros)
- socis d'associacions professionals vinculats al circ: 120 € (euros).
Inscripcions fins al 26 de setembre, al mail coord.cipac@gmail.com.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar o aplaçar el curs en el cas de no arribar als nombre mínim d’inscripcions.

Persones destinatàries:
Persones amb interès en les arts escèniques en àmbit artístic i educatiu. El taller Cos itinerant és un taller de teatre immersiu i
sensorial que es dirigeix a persones amb interès en el món artístic i al personal del món educatiu.
Requisits de certificació:
Per obtenir la certificació propia de l’activitat cal haver assistit a un mínim del 80% de les hores presencials
Descripció:
El curs es basa en tècniques i metodologies pròpies de les arts escèniques al servei de la necessitat expressiva dels i les
participants. Per tant, les seves característiques principals són les pròpies del teatre social.
A diferència d'altres cursos teatrals en Cos itinerant els principals elements a investigar són el món sensorial de cada
participant i l'exploració dels espais. Reconèixer la pròpia sensibilitat per a percebre sensacions a través dels sentits és una
acció de desenvolupament personal que al mateix temps és fonamental a l'hora de voler generar sensacions cap a l'exterior
(en la creació d'un acte escènic o al generar elements educatius).
D'altra banda, l'espai que ens envolta ens ofereix estímuls creatius i pot ser font d'inspiració així com pot generar obstacles i
conflictes en la nostra tasca comunicativa. Explorar els espais i reconèixer els qui som en cada lloc és un acte profundament
íntim i expressiu. L'actitud de cada persona en relació al que troba al seu voltant ens parla íntimament de qui és aquesta
persona i també de com es relaciona amb les altres.
El taller proposa dinàmiques individuals per al desenvolupament de la pròpia sensibilitat i exercicis grupals de cohesió i
d'intercanvi d'experiències. A més, alimenta la creativitat, les capacitats organitzatives, l'escolta activa, la comunicació no verbal,
l'empatia i proposa una mirada cap a la simplicitat i l'honestedat de l'acte comunicatiu.
L'enfocament metodològic es basa en una doble mirada: cap a si mateix i cap a qui ens observa, cap al procés i cap als
resultats. Els instruments proposats són útils per a artistes amb voluntat d'ampliar el seu espectre creatiu, i pels educadors i
educadores per a ampliar les seves eines pedagògiques.
El curs s'ha realitzat amb artistes, professorat i educadors/as en escoles, centres educatius i espais no convencionals (ex
monestirs, fàbriques, espais públics).
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Objectius:
Explorar el món sensorial de cada participant en relació a diferents espais tancats i a l'aire lliure.
Desenvolupar eines pràctiques per a aplicar les arts escèniques a processos artístics i educatius
Contribuir al desenvolupament personal, generar els valors de col·laboració i d'acceptació de les diferències a més de
reforçar l'esperit de grup.
Continguts:
Els sentits i la sensibilitat
Instint, reflexió, honestedat i construcció de l'acció teatral: el quin, el com i el perquè
Les relacions: jo, el meu entorn, les altres persones

Docent: Stefano D’Argenio
Llicenciat en Conservació dels béns culturals (Universitat La Tuscia - Viterbo) i Màster en Museologia, Museografia i reutilització del Patrimoni
Industrial (Universitat de Pádua), la qual cosa li ha permès tenir cinc anys d'experiència com a investigador i museòleg per a l'elaboració
d'estratègies de participació del públic. En les arts escèniques s'ha format a Itàlia amb el CUT Viterbo i els intensius d'Eugenio Barba, Odin Teatret,
Milon Mela. A Catalunya ha cursat a l'Escola Timbala, a l'Escola de circ Rogelio Rivel, i a l'escola de clown de Merche Ochoa.
En l'àmbit artístic, és fundador de la companyia “Teatrodargenio” amb tres espectaculos en escena i és co-fundador de la Companyia INCA
Teatre. També ha col·laborat amb la Companyia Circ EIA (premi MAX2017): La pranza. Here begins the story; amb Terre-moto: col·lectiu d'artistes
amb el qual dissenya, dirigeix i interpreta espectacles de teatre immersiu; LACAM: – Artistes de circ residents al Masnou: ha dirigit dues edicions
del Circ d'Hivern del Masnou i actuat en la edició 2020; La Rocóla: espectacle musical amb àudio binaural; Manel Roses, direcció del seu
unipersonal (en creació). És soci treballador de la COOPDECIRC SCCL: co-direcció artística del Festival Santamartí de Circ de 2017 a 2021, i dissenya
i realitza tallers de circ al Museu Arqueològic de Barcelona (2017-2021) per a fomentar la participació familiar en els museus. També ha estat
Director artístic del projecte ARTiPARTRaval, laboratori de creació i posada en escena d'un espectacle comunitari en el barri del Raval de
Barcelona, impulsat pel ICUB (Institut de Cultura de Barcelona).
En l'àmbit educatiu, és co fundador d'INCA Catalunya, amb la qual ha desenvolupat més de 200 projectes educatius sobre l'ús d'eina artístiques
per a la inclusió social, involucrant al voltant de 2000 jovenes europeus. Des del 2016 imparteix cursos per a professorat europeu en el marc del
programa Erasmus+. Ha impartit cursos de teatre en centres civicos de Barcelona, l'Institut Miquel Tarradell, l'Institut els Milá i FONTANALS de
barcelona i el Insituto Laia l’Arquera de Mataró. També ha publicat articles, assajos i recerques a Itàlia i a Catalunya. Al juliol - Desembre 2017 va
realitzar la recerca “El públic interpreta: els processos creatius i la interacció amb el/la espectadora”. (Beques per a projectes de revolta i innovació
en l'àmbit dels arts escèniques de l'Oficina es Suport a la Iniciativa Cultural de la Generalitat de Catalunya).
Més informació: www.teatrodargenio.com, www.incateatro.com, www.inca-cat.org
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