
Caracterização
Oficina com Aurora Gaia

Conteúdos
Maquilhagem normal para espectáculos. Maquilhagem de clown. Técnicas 
de envelhecimento. Caracterização de feridas e hematomas. Utilização de 
perucas e bigodes. Utilização de adereços de vestir como complemento da 
caracterização.

A oficina terá uma forte componente técnica, com espaço para a 
experimentação e criação por parte dos formandos.

Formadora
Aurora Inocência Ferreira Carvalhães (Aurora Gaia) possui 50 anos de 
experiência como caracterizadora. Exerceu esta função na RTP Porto, e 
trabalhou em teatro cinema e televisão.

Exerceu também funções de formadora em escolas profissionais, ESEC, 
ESMAI, Academia Contemporânea e ESAP.

Da sua experiência profissional constam também várias prestações como 
actriz em teatro, cinema e televisão. Participou na série televisiva Triângulo 
Jota (2006), e nos filmes Sete dias Sete Noites (2006), Quando eu Morrer 
(2006), Relação Fiel e Verdadeira (1987).

OFiCina
SÁB 18 E DOM 19 DE JUnHO DE 2011
das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 18h30
Camarim colectivo do Grande auditório 
da Culturgest

inscrição
Preço: 100,00€
Preço para docentes e alunos do ensino 
oficial e funcionários das empresas do 
grupo CGD: 75,00€
A inscrição em três ou mais oficinas está 
sujeita a descontos adicionais.

Para estudantes universitários, a 
frequência da oficina permite a obtenção 
de um crédito ECTS, havendo nesse caso 
a obrigatoriedade de apresentação de um 
trabalho escrito.

A oficina de Caracterização está inserida 
no Curso de Introdução às Técnicas de 
Palco, composto por sete oficinas:

IlumInAçãO CénICA
29 e 30 de Janeiro (Paulo Ramos)

SOnOPlASTIA
19 e 20 de Fevereiro (Rui Dâmaso)

CEnOGrAfIA
19 e 20 de Março (João Barros)

fIGurInOS
16 e 17 de Abril (Mariana Sá Nogueira)

ADErEçOS
28 e 29 de Maio (Hernâni Saúde)

CArACTErIzAçãO
18 e 19 de Junho (Aurora Gaia)

VíDEO
16 e 17 de Julho (Américo Firmino e 
Guilherme Martins)

Para mais informações e inscrição por 
favor consulte www.culturgest.pt ou 
ligue 21 790 51 55.

Departamento de Artes Cénicas


