
 

SINOPSE DA UNIDADE

DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

Realização e Actores 

O objectivo central de aprendizagem da unidade curricular Realização e Actores é o de 
dotar o aluno de realização cinematográfica de conhecimentos fundamentais acerca da 
interacção realizador-actor. 
Pretende-se que o aluno esteja apto a dirigir um actor, na articulação e perspectiva da 
sua própria experiência na área da representação.
A partir de uma sequência de exercícios diversificados o aluno adquire as aptidões e 
competências para lidar com novas situações dramáticas no âmbito de um trabalho em 
equipa. 
Neste sentido, o aluno deverá adquirir a competência de realizar a análise dramatúrgi
de um texto com o objectivo de explorar a relação texto, realizador, actor, de modo a 
produzir performances com uma forte qualidade visual
 
CURRICULAR UNIT   

Directing and Working with Actors

The central objective of the Directing and Working with Actors course unit is to 
provide the film-directing student with fundamental knowledge about the director
actor interaction. 
The student is supposed to be able to direct an actor in the articulation and perspective 
of the individual experience in the acting area.
Upon a sequence of different exercises, the student acquires the abilities and skills to 
deal with new dramatic situatio
Thus, the student shall acquire the skills of the dramaturgic analysis of a given text 
aiming to explore the text/director/actor relationship in order to produce 
performances with a strong visual quality.
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Directing and Working with Actors 

The central objective of the Directing and Working with Actors course unit is to 
directing student with fundamental knowledge about the director

student is supposed to be able to direct an actor in the articulation and perspective 
of the individual experience in the acting area. 
Upon a sequence of different exercises, the student acquires the abilities and skills to 
deal with new dramatic situations within team work. 
Thus, the student shall acquire the skills of the dramaturgic analysis of a given text 
aiming to explore the text/director/actor relationship in order to produce 
performances with a strong visual quality. 
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SYNOPSIS 
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