
FYYSISEN TEATTERIN KURSSI – KAIKKI LIIKKEESSÄ! 
 
LA-SU 2.-3.5.2015 KLO 10-17 SEKÄ neljä arki-iltaa toukokuussa à 3 h 45 min 
(tarkat ajankohdat ja teemat alla) 
 
Kurssilla keskitytään fyysisen teatterin perusperiaatteisiin käytännössä, pohjautuen 
erityisesti Jacques Lecoqin teatteripedagogiikkaan. Kurssin ohjaa teatteri- ja 
työpajaohjaaja Jenni Sainio. Ryhmässä liikutaan tekemällä kokeellisessa ja 
kannustavassa ilmapiirissä fyysisen teatterin perusharjoitteita sekä Sainion omassa 
työssään kehittämiä ja useaan otteeseen aiemmin opettamiaan harjoituksia. 
Työskentelyn fokuksessa on luovuus kehollisena, mielikuvituksellisena ja leikkimielisenä 
ilmiönä - liikkeen tarkkuutta ja artikulaatiota unohtamatta. Kurssin päätteeksi tehdään 
pienet loppudemot opittua ja havainnoitua soveltaen. 
 
Kurssi on perusteellinen kokonaisuus suurenmoisen kehomme rikkaan ilmaisuvoiman 
käyttöön. Kaikille avoin, sopii niin vasta-alkajille kuin teatterin tai tanssin parissa jo 
liikkuneillekin. Kyky ja kiinnostus liikeilmaisuun ja ihmisyyteen riittää. Sopii myös hyvin 
eri taidealojen ammattilaisille. 
Osallistujat saavat välineitä ja näkökulmaa yhtä lailla luovaan työhön kuin luovuuteen 
arjessakin, kurssityöskentelyn palautuessa toistuvasti luovuuden eri elementteihin ja 
niiden välisten suhteiden jäsentämiseen. Myös osallistujien toiveita kurssin sisällöstä 
voidaan mahdollisuuksien mukaan ottaa huomioon. 
 
PAIKKA: 
Esitystaiteen keskus 
Suvilahti, Puhdistamo 
Rakennus nro 6, 2.krs 
Kaasutehtaankatu 1, Helsinki 
 
HINTA: 190 € /osallistuja 
 
ILMOITTAUTUMINEN: 
Ilmoittautuminen 24.4. mennessä. Peruutukset 24.4. maksutta, ilmoittautumisajan 
päätyttyä perimme peruutuksista 50 % osallistumismaksusta. 
 
Tästä kurssikuvaukseen ja ilmoittautumislomakkeeseen: 
http://www.otavanopisto.fi/kurssitarjonta/fyysisen-teatterin-kurssi  
 
AIKATAULU: 
 
LA-SU 2.-3.5. ALOITUSVIIKONLOPPU teema: KEHO – LIIKE - ILMAISU 
- kehonkäyttö, leikkimielisyys, improvisaatio 
- liikkeen energia, rytmi, tilankäyttö 
- tunnistettavan ja abstraktin kehollistaminen, mielikuvat ja eläytyminen (materiat, 
eläimet, tunteet, luonto) 
- yksinkertaisten välineiden käyttö: kepit, huivit, pallo 
- eleet performatiivisina välineinä 
 
ARKI-ILLAT 
TO 7.5. KLO 18.00-21.45 teema: KUVALLISUUS LIIKKEESSÄ 



- liikkeen ja kuvan suhde: rytmi ja tilankäyttö 
- pisteestä viivaan, pintaan ja muotoon – hahmon syntyminen 
- naamio arkipäiväisistä materiaaleista, naamiotyöskentelyn perusharjoitteet 
 
TO 14.5. KLO 18.00-21.45 teema: LIIKE JA ESINE – KUINKA HAVAINTO MUUTTAA 
HAVAITTAVAA 
- havainnointi, käden ja silmän yhteistyö 
- elollisen ja elottoman suhde, esineen nukettaminen 
- fokus ja katsojan huomion suuntaaminen 
 
TO 21.5. KLO 18.00-21.45 teema: LIIKE JA ÄÄNI 
- äänettömyys, liike ja läsnäolo 
- ääni-improvisaatio 
- liikkeen viestin syventäminen äänen avulla 
 
MA 25.5. KLO 18.00-21.45 teema: PIENET LOPPUDEMOT 
- opitun kertaaminen 
- pareittain tai yksin tehdään pienet esitykselliset demot ryhmän nähtäväksi kurssilla 
tehtyä soveltaen 
- palautetta kaikille osallistujille & ohjaajalle 
 
 
Jenni Sainio (s.1981) on teatteriohjaaja, workshop -ohjaaja, kirjoittaja, 
yleisötyöasiantuntija ja tuottaja. Koulutukseltaan Sainio on teatteri-ilmaisun ohjaaja 
(AMK), ja lisäksi opiskellut 40 op fyysistä teatteria Teatterikorkeakoulussa vuosina 2005-
2006. Hän on esitysohjaustöidensä lisäksi ohjannut draama- sekä liikkeellisiä työpajoja 
eri taidealojen ammattilaisille, vammaisille, lapsiharrastajille ja yläasteikäisille nuorille. 
Otavan Opistolla hän on vuosina 2013-2014 vieraillut liiketyöpajaohjaajana kuvataiteilija 
Elina Ahon kursseilla. 
 
Kurssin järjestävät Otavan Opisto ja Otavan Opiston Osuuskunta 


