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    Заговори, щоб я тебе побачив.

   

    Сократ.

    

    

  

   Мовлення – важлива умова  комунікації. Досконала мова має величезне значення,
особливо для працівників професій, тісно пов'язаних із спілкуванням.  

  

   Слово – засіб, за допомогою якого людина діє, прагнучи виробити ту або іншу зміну в
свідомості свого співбесідника. Різними своїми гранями воно впливає на різні сторони
людської психіки: на інтелект, на уяву, на відчуття.  

  

   А) Слово має бути досконале в своїй зовнішній формі (сказано чутно, розбірливо,
виразно, правильно); 

  

   Б) Слово має бути досконале за своїм змістом (дієвим – що викликає у слухача певні
внутрішні образи, певну картину бачення).

  

    

     

    Багато людей неабиякою мірою зобов'язано своїм успіхом саме голосу і мові. Так само
як і про зовнішній вигляд, люди судять про ваш голос (про його звучність, легкість, про
тембр) протягом перших декількох секунд, складаючи своє ставлення до вас і своє
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сприйняття. Якщо мова людини не розбірлива, голос переважає над дикцією, -  слухачеві
доводиться прислухатися, щоб зрозуміти, про що йде мова, а не зосередити увагу на суті
того, про що ви говорите. Окрім цього, є такі поняття як суржик, говір, діалект – які
завжди викликатимуть роздратування у слухача. А незнання інтонаційних
закономірностей «живої», дієвої мови завжди буде причиною монотонної, не
захоплюючої, нудної мови для слухача.   

    

    

  

   Величезний досвід професійної школи акторської майстерності виробив ефективні
методики навчання.  Всі пошуки, аналіз в цій сфері  направлені  на досягнення якісного
ПРАКТИЧНОГО результату.

  

    

     

    Ми навчаємо вмінню свідомо керувати своїм інструментом в умовах критичних для
природи людини, за наявності головного подразника – «стороннього ока». Стороннє око
може примушувати  і хвилюватися, і нервувати, збивати  з думок, завдань, поставлених
цілей, і, взагалі - вводити в повну паніку, в результаті якої – ми в програші – нам не
вдається досягти бажаного результату.  

   

     

   

    Систематичні заняття і тренажі з акторської майстерності  та техніки мовлення ведуть
до якісного результату. З цією ж метою, програмою школи передбачені публічні творчі
покази в кінці кожного місяця навчання. Такі покази стають стимулом у виявленні
вольових якостей: подолання внутрішніх затисків перед аудиторією,  уміння легко
включатися  в гру, сміливо робити те, що раніше ніколи не робили.

    

    

  

 2 / 3



Заговори, щоб я тебе побачив

Автор: Administrator
24.08.2012 00:34

   Отже, Школа слова “Дзеркало” проводить навчання за наступними напрямками:

  

    

  

   КУРС “ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ”

  

   Основні завдання курсу: досконале оволодіння такими сферами мовної майстерності як
дикція, дихання, голос, орфоепія, логіко-інтонаційні закономірності мовлення;

  

    

  

   КУРС “АКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ”

  

   Основні завдання курсу: виховання зовнішньої акторської техніки (виразна мова,
м’язева свобода, володіння тілом) та виховання внутрішньої техніки і психотехніки.
Психотехніка дозволяє нам розібратися, звідки беруться емоції, бажання, як вони
працюють, як ними керувати, і що таке натхнення.

  

    

  

   Програма навчання в школі “Дзеркало” дозволяє людині за короткий час розкрити
себе, що означає розвити в собі якості гармонійної особистості: уяву, пам’ять, ораторське
мистецтво, майстерність спілкування, комунікабельність, інтуіцію, відчуття свободи в
прийнятті нестандартних рішень і певненість у їх втіленні...
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