TALLER D’ESCRIPTURA
DE MONÒLEGS PER
CÀSTING (PER ACTORS I
ACTRIUS)

IMPARTIT PER MARC EGEA
El cine i el teatre està ple de monòlegs memorables i, no obstant, la majoria d’ells son
poc recomanables per a un càsting. Per què? Perquè els monòlegs per càsting tenen les
seves pròpies regles.

Per començar, els monòlegs per càsting són peces fonamentalment funcionals: en aquest
taller observarem quina és la finalitat última del monòleg per a càsting i aprendrem a
orientar la nostra tria –creació- cap el tipus de monòleg que més ens convé.

Contràriament al que passa amb les obres de teatre o els guions cinematogràfics, els
monòlegs breus són peces descontextualitzades: aprendrem de quina manera -particularpodem dotar als monòlegs del context necessari perquè a l’espectador se li responguin
les preguntes clau: Qui? Què? Per què? I descobrirem com fer servir interessadament
aquest context -aquests interrogants- per tal d’atrapar l’interès de l’espectador des de la
primera frase.

En darrer terme, tractarem aspectes i recursos (la parla, el to, etc.) que dotaran de vida i
credibilitat al monòleg i el convertiran en una peça única i eficaç. Només nostra.
L’objectiu d’un monòleg per a càsting és dotar a l’actor/actriu d’una plataforma perquè
pugui mostrar les seves capacitats actorals. Aquest taller et proporcionarà les eines
perquè aprenguis a escriure el monòleg adient per a cada ocasió.
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TALLER D’ESCRIPTURA
DE MONÒLEGS PER
CÀSTING (PER ACTORS I
ACTRIUS)

Cada mes un taller nou, amb alumnes nous, durant quatre setmanes només (amb una
classe per setmana, de dues hores cada classe)

Octubre 2021 - Juny 2022
Dimarts de 10h a 12h.

55

€

Majors de 18 anys.

º

Carrer del Sol, N 8, Barcelona

Envia el teu curriculum a

espaidars@gmail.com

amb l'assumpte

"Taller d'escriptura de

monòlegs per càsting (Per actors i actrius) .
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