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A tanfolyam vezetői:
Döbrei Dénes és Varga Heni

Sikoly a születés, lehelet a halál, az élet egyensúly." (Dér Daphnisz)
Az ellentétek harmóniájának keresése, ki- és belégzés között, bőrünkön kívül és belül. A
munkafolyamat törekvés, probálkozás létrehozni, megalkotni valamit, ami az ember teljességét
képviseli, ami nem lehet mechanikus, hanem szerves része az előadó színpadi
megnyilvánulásának, az adott körülmények között, a jelen pillanatban. Célunk az élő
szervezetben állandóan jelenlevő ellentétek (hideg-meleg, száraz-nedves, mozgékonymozdulatlan) egyensúlyi helyzetének feltárása a színpadi alkotó harmonikus fejlődése
érdekében. Az erősítő, lazító, koncentrációs gyakorlatok, a tánc és a mozgás a színpadi alkotó
eszköztárának bővítésére szolgálnak. Ez az eszköztár, az alkotó szellemi, fizikai
felkészültségének függvényében segíti elő a gondolat, érzelem és képzelet együttes részvételét
a színpadi előadó munkájában, adott körülmények között Térben és Időben.

a külső és belső tér létezése
külső terünk
az a miliő, amiben az előadó dolgozik, alkot, munkálkodik, létezik
ami őt inspirálja, élteti, készteti
a teret mi, élő szervezetek teremtjük, vagy a tér formál minket
a tér egyensúlya és kibillentése
miben és mitől mozdul az előadó
belső terünk
mindaz, amit hordozunk, amit érzékszerveinkkel (hallás, látás, izlelés… ) megélünk,
minden lelki és fizikális tapasztalatunk

külső és belső terünk milyen hatással van egymásra, melyik az indittató
hol és hogyan születik az alkotó, előadó létezése
létezés
mi határozza meg az akciót és a re-akciót
miért és medddig tart egy akció, re- akció: hol kezdődik a “párbeszéd”
a verbális vagy fizikális kapcsolat minek a függvénye
Min dolgozunk?
a tereket és létezésünket megtölteni - letölteni-elengedni-megváltoztatni
jelenlét- és létünk minősítése a megadott külső és belső terekben, a létezés minősége,
minősítése;
állapotok
az állapotok felépítése -megélése-elhagyása-változtatása.
hogy mindezt tudatosabbban mélyebben is megtapasztalhassuk egy olyan fizikai állapot
felépítését ajánljuk, ami a folyamatosságon kitartáson ismétlésen alapszik; kizökkenteni
habitusaiból az elmét és a testet, feltárni előtte más lehetőségeket is, saját emberi létünk
segítségével, környezetünk közreműködésével.

