
SŁOWNICZEK  

POJĘĆ  TEATRALNYCH

 

Afisz
Ogłoszenie teatralne w  formie pisemnej, najczęściej drukowanej, dotyczące
repertuaru - premiery, konkretnego wystawienia, realizacji scenicznej. Dominantą
w afiszu jest treść, natomiast w plakacie - warstwa graficzna.

Akt
Część dramatu (lub przedstawienia teatralnego) zawierająca względnie zamknięty
i spójny odcinek akcji, przeważnie kończący się jakąś ważną dla jej dalszego
rozwoju zmianą (zdarzeniem) lub wyjściem wszystkich postaci.

Charakteryzacja
Nadanie aktorowi cech postaci, w którą się wciela. Nazywamy tak czynność służącą zmianie wizerunku
aktora, ale też ostateczny rezultat uzyskany przy pomocy akcesoriów charakteryzatorskich, kostiumu,
rekwizytu.

Didaskalia
Tekst poboczny, odautorskie wskazówki, które dostarczają czytelnikowi i  inscenizatorowi dodatkowych
informacji o  świecie przedstawionym. Precyzują wygląd i  zachowanie bohaterów, czas i  miejsce
zdarzeń, rodzaj scenografii i rekwizytów, ruch sceniczny itp.

Egzemplarz teatralny
Tekst sceniczny przedstawienia opracowany przez reżysera przed przystąpieniem do prób, uzupełniany
podczas ich trwania, używany przez inspicjenta w czasie eksploatacji przedstawienia.

Fotografia teatralna
Istnieje w dwóch podstawowych odmianach:
1) fotografia dokumentacyjna służąca utrwaleniu wyglądu sceny, sytuacji scenicznych i aktorów
występujących w danym przedstawieniu, w miarę możliwości oddająca jego atmosferę i przebieg;
2) fotografia portretowa aktorów w roli i prywatnie.

Foyer
Pomieszczenie przy sali widowiskowej, w którym publiczność oczekuje na początek spektaklu, ale także
spędza przerwę. Niekiedy częścią foyer jest szatnia dla widzów.

Inspicjent
Pracownik teatru, który współpracuje z  reżyserem, dba o stronę organizacyjną i techniczną
przedstawienia, uczestniczy w próbach, opracowuje egzemplarz inspicjenta - w nim odnotowuje wejścia
aktorów, działania zakulisowe, efekty specjalne, użycie rekwizytów itp.

Kurtyna
Ruchoma zasłona oddzielająca scenę od widowni, sygnalizuje początek i koniec widowiska. Służy także
jako izolacja akustyczna.

 Przestrzeń w budynku teatralnym przeznaczona do prezentacji przestawienia, często usytuowana
powyżej widowni i oddzielona od niej kurtyną.
Teatr lub działalność teatralna.
Jednostka podziału utworu dramatycznego, część aktu.

Scena 

Scenografia
Plastyczna kreacja świata przedstawionego w  spektaklu, na którą składają się dekoracje,  kostiumy,
rekwizyty, oświetlenie, a także ogólny kształt przestrzeni scenicznej. Jest realizacją wyznaczonej przez
reżysera koncepcji widowiska teatralnego.

Sufler 
Osoba podpowiadająca aktorowi pierwsze słowa tekstu na kilka sekund przed ich wypowiedzeniem.
Obecnie sufler znajduje się za kulisami, niewidoczny dla widzów. Dawniej miał swoje miejsce w tzw.
budce suflera – zdobnej muszli, często usytuowanej na proscenium.

Teatr alternatywny
Ruch artystyczno-społeczny, który ma stanowić przeciwwagę dla głównego nurtu kultury. Nazywany
także poszukującym, eksperymentalnym, niezależnym, offowym. Sposób pracy i funkcjonowania
zespołów opiera się na nowych formach, kierunkach w sztuce, odmiennym podejściu do relacji aktor-
widz.

Teatr lalek
Istotą tego rodzaju teatru jest animacja - sztuka poruszania przedmiotami, ożywiania ich. Funkcje aktora
pełni  lalka teatralna  (animant) wprawiana w ruch przez ukrytego/widzialnego aktora-lalkarza lub
występująca obok żywego aktora jako jego sceniczny partner. Podstawowe typy lalek teatralnych:
kukiełka, marionetka, jawajka, pacynka, lalka cieniowa.

Proscenium 

Przedscenie – część  sceny  znajdująca się przed  kurtyną. W starożytności (teatr grecki) było to
podwyższenie przylegające do budynku scenicznego, tam rozgrywała się akcja przedstawienia.

Więcej na: 
http://www.encyklopediateatru.pl/hasla


