
 

  

 
Fundació Aisge Delegació de Barcelona organitza: 

Sobre KONRAD ZSCHIEDRICH: 
 
Desprès de cursar estudis d’interpretació i dramatúrgia durant els anys 50 a l’antiga República 
Democràtica Alemanya, època caracteritzada per l’empremta de Brecht, Konrad Zschiedrich realitza la 
seva primera direcció professional l’any 1961. Des d’aquell moment, no ha deixat de dirigir i treballar en 
l’àmbit teatral. 
 
Ha treballat en teatres molt grans i en condicions austeres, a la RDA i en altres països. L’any 1986 
arriba a Barcelona on va dirigir Santa Joana dels Escorxadors (GAT Barcelona), La bona persona de 
Sezuan i Don Juan (Teatre Micalet Valencià), Nit de reis, L’hort de cirerers i Tartuf (Talleret de Salt), 
Molt soroll per res, Electra, Quartet i Ritter, Dene, Voss / Retorn i Falstaff (Teatre Akadèmia). 
Des dels anys 60 també ha treballat com a professor d’interpretació i direcció a Berlín, Nova Delhi, 
Barcelona i altres països. 
També ha realitzat traduccions d’obres de teatre. 

 

SHAKESPEARE EN ACCIÓ 
 

La paraula com a impuls per alliberar 
l’actor 

Amb la col·laboració de:      I el suport de:    
 

CURS 1:  Del 24 d’octubre al 18 de novembre de 2016 

 
Destinat a aquells actors que vulguin aprofundir en la interpretació del teatre sostingut en l’acció verbal, 
submergint-se en el llenguatge Shakespearià. S’adreça tant a aquells menys formats en la matèria com 
als que vulguin contrastar i millorar la seva tècnica. 
 
QUAN: Els Dilluns, dimecres i divendres, de 10:30h a 14:30h. (48 hores lectives) 
PREU: 140€ socis AISGE i AADPC / 160€ Institut del Teatre / 180€ no socis. Nº de Places: 16 
COM: Els interessats han d’enviar CV + foto abans del 10 d’octubre per correu electrònic a 

jagustina@aisge.es. L’ordre d’arribada de les sol·licituds es tindrà en compte a l’hora de la selecció. 

 

CURS 2: Del 22 de novembre al 12 de desembre de 2016 
 
Aquest curs va dirigit als que ja tenen una bona base en aquesta matèria, bé per cursos anteriors o bé 
per pràctica professional, i estiguin interessats en presentar un treball acurat, sota la direcció de Konrad 
Zschiedrich en una sessió oberta a un públic professional (es convidarà a directors teatrals, 
responsables de càsting, productors teatrals, etc.). 
Konrad Zschiedrich coordinarà i dirigirà, també aquest segon curs, una vegada hagi seleccionat tant els 
alumnes interessats en participar-hi, com les escenes a treballar, mitjançant entrevistes prèvies 
concertades. 
 
QUAN: De dilluns a dissabte, de 10.30 a 14.30. (64 hores lectives) 
PREU: 170€ socis AISGE i AADPC / 190€ Institut del Teatre / 210€ no socis. Nº de places: 14 
COM: Els interessats han d’enviar CV+foto abans del 2 de novembre per correu electrònic a 

jagustina@aisge.es. L’ordre d’arribada de les sol·licituds es tindrà en compte a l’hora de la selecció. 

 
El dia 13 de desembre es farà la presentació del treball, en forma de “show” d´escenes a la Nova 

Sala Beckett, C/Pere IV, 228-232, Barcelona.  

Benvolguts: 
 
Des de l’any 2012, la Fundació AISGE de la delegació de Barcelona ha anat organitzant 
periòdicament cursos sobre Shakespeare.  
El gran interès dels actors per assistir-hi i l’èxit dels mateixos ens ha confirmat que era 
necessari continuar programant-los. 
Ara, tornem a Shakespeare amb un nou professor i director especialista en el seu 
llenguatge: Konrad Zschiedrich i una nova proposta estructurada en dos cursos. 
Es treballarà sobre les escenes d’algunes de les seves obres com per exemple: Hamlet, 
Ricard II, Coriolà, El rei Lear, Nit de reis, Com us plagui, El somni d’una nit d’estiu, La 
tempesta, Otel·lo, Macbeth, Romeu i Julieta. 
 
Ens diu Konrad: “No hi ha una única manera d'actuar Shakespeare. Però cada actor té la 
seva tècnica per apropar-se a un text. Intentarem de manera pràctica i sensual obrir les 
portes d'aquests textos difícils per entrar a l’espai que està darrere de les paraules, en 
situacions i intencions i descobrir el subtext dels personatges i transformar-lo en el subtext 
d'un actor d'avui. Aquest subtext provocarà els  impulsos i les accions.  
És clar, els textos de Shakespeare tenen una forma alta. Hem de cuidar-nos del vers i 
descobrir la dinàmica dels versos. 
Tenim a favor les traduccions contemporànies, que l’original anglès no tenen. Farem servir 
les traduccions de Joan Sellent i Miquel Desclot. 
 
La Fundació AISGE de Barcelona i la Sala Beckett hem arribat a un acord, i tant els 
cursos com la presentació pública de les escenes es faran a la Nova Sala Beckett, a més 
de col·laborar en la difusió de l’esmentada presentació. Com sabeu la Beckett, ha obert un 
nou espai i s’amplia com a nucli actiu de dramaturgs i directors teatrals. 
 
Pensem que aquesta iniciativa sorgida dels responsables dels cursos que imparteix la 
Fundació AISGE a la Delegació de Barcelona ajudarà a donar a conèixer millor el treball 

dels actors als responsables dels repartiments teatrals al nostre país. 

Amb Konrad Zschiedrich 
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