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Aprenentatge. Seminari professional d’interpretació al Centre Cultural Collblanc-la Torrassa

L’Institut de
Bellvitge projecta
a la Filmoteca

Juan Cruz
ensenyarà als joves
els secrets pràctics
d’un rodatge

Els alumnes de 3r d’ESO de l’Institut
de Bellvitge han estrenat a la Filmoteca de Catalunya un curt que han
rodat dins el programa Cinema en
curs, en el qual hi participen 17 centres educatius de tot Catalunya. La
història del rodatge mostra l’impacte
emocional que pateix un noi quan la
seva mare canvia de feina. L’objectiu d’aquest programa és introduir la
creació cinematogràfica com a eina
educativa. y

El premiat director i guionista transmetrà als
novells, en un curs, els seus secrets i la seva
experiència sobre la interpretació en la pantalla
L’hospitalenc Juan Cruz impartirà del
25 al 28 de juny un seminari pràctic d’interpretació al Centre Cultural
Collblanc-la Torrassa. El seminari està dirigit a actors i actrius novells i
també a directors i directores. L’objectiu, segons explica el mateix Juan

Adreçat a actors i
directors novells
que s’acostaran a la
realitat d’una filmació
Cruz, és “fer un apropament no tant
teòric a la realitat d’un rodatge, una
drecera formativa per poder fer front
a un procés de rodatge”.
Cruz comenta que, per exemple,
posaran una especial incidència en
el tema del càsting d’actors, la tria

de professionals per encarnar un
personatge en una pel·lícula, i vol fer
entendre als actors els raonaments
pels quals s’escull o no algú per a
un paper, però també vol aclarir als
directors assistents “com explicar
als actors que no encaixen en el
perfil del seu personatge i evitar així
que la no-elecció els toqui la línia
de flotació de la seva autoestima”.
També es parlarà de models i eines
per construir un personatge, la comunicació entre el director i l’actor,
com treballar el guió quan no hi ha
massa temps (un fet que, segons
comenta Cruz, es dóna sovint, sobretot en televisió) i altres aspectes
de la interpretació segons el gènere.
Diu Juan Cruz que li agradaria que
aquesta iniciativa, que ha estat afavorida per la seva relació amb el món de
la cultura de L’H, tingués continuïtat.

Cinema

Llengua anglesa

Juan Cruz va rebre la distinció de Fill Prelidecte de L’Hospitalet el 2006

L’Acadèmia
celebra el
20è aniversari

Admet que ha estat alumne d’aquest
tipus de cursos i creu que “la formació contínua sempre és bona”.
Aquest taller té un format concentrat en quatre dies, del 25 al 28 de
juny en horari de 17 a 20h. El seu
cost es de 250€ i les inscripcions es
poden fer al centre cultural del districte en horari de tarda. Les places són
limitades a 15 persones.
Juan Cruz ha estat guionista i ac-

El centre oficial d’anglès de la Universitat de Cambridge va celebrar el
seu aniversari amb el lliurament de diplomes del curs i dels premis Spring
Festival 2012 que organitza el centre, que imparteix classes a L’Hospitalet i Cornellà. Durant la cerimònia a
l’Auditori Barradas, els alumnes van
protagonitzar diverses actuacions.
L’Acadèmia també imparteix rus, italià, xinès, castellà i català. y

tor de curts i de llargmetratges des
del 1995, alguns de tant coneguts
com Tapas, codirigida amb José
Corbacho, amb la qual van guanyar,
entre d’altres, el premi Goya a la millor direcció novell l’any 2006. També te experiència com a guionista
i director a televisió, especialment
amb la productora El Terrat, i amb
la sèrie de ficció Pelotas, emesa a
TVE. y

