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Resumo 
 

 A reciprocidade de influências exercidas entre as artes plásticas e a música/som 

na construção do espetáculo teatral, denuncia não só o pendor transdisciplinar que 

caracteriza o contexto cultural contemporâneo, como permite encontrar profícuos espaços 

de reflexão. O espaço cénico constitui, um território fértil de intersecção de linguagens, 

assumindo-se como um campo de contaminação artística, dando origem a uma 

multiplicidade de novas formas teatrais — mixed media, teatro anti-textual, teatro 

musical, formas híbridas de música e multimédia.  

 Este estudo constitui uma reflexão sobre as principais transformações ocorridas 

na produção teatral contemporânea, pelo envolvimento das artes plásticas e da 

música/som através da análise da transdisciplinaridade que é inerente à elaboração dos 

ambientes cénicos, com o intuito de estudar o teatro como espaço de criação e 

experimentação onde se opera o cruzamento de várias linguagens artísticas.  

 Numa baliza temporal compreendida entre a década de 60 do século XX até à 

atualidade, pretende-se traçar a evolução histórica dos espaços cénicos em Portugal a 

partir da análise da realização plástica e sonora, com o objetivo de caracterizar práticas 

transdisciplinares e identificar os principais protagonistas, que melhor identificam a 

diversidade da prática teatral contemporânea. A dissertação foi dividida em três grandes 

capítulos delimitadores das áreas de estudo. O primeiro capítulo (A Dramaturgia do 

Espaço) corresponde à caracterização do espaço teatral e à influência das artes plásticas 

na redefinição do espaço cénico. No segundo capítulo (A Dramaturgia do Som) revendo 

as transformações originadas pelas vanguardas internacionais, são abordadas diversas 

formas de teatralização do som e da música. Por último, o terceiro capítulo (Dramaturgias 

Permeáveis e Expandidas) constituiu uma reflexão sobre vários processos de 

convergência transdisciplinar, que caracterizam a prática contemporânea da primeira e 

segunda década do século XXI, através do estudo crítico de casos particulares 

representativos da multiplicidade artística, que incorpora a teatralidade como veiculo de 

expressão.  

 

Palavras-chave: espaço cénico, transdisciplinaridade, música/som, cenografia, arte 

contemporânea  
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Abstract 
 The reciprocity of influences exerted by the visual arts and music/sound in the 

construction of theatrical spectacle, not only denounces the transdisciplinary tendencies 

that characterize the contemporary cultural context, but also allows us to find fruitful 

spaces for reflection. The scenic space constitutes a breeding ground of intersection of 

artistic languages, assuming itself as a field of artistic contamination, giving rise to a 

multiplicity of new theatrical forms - mixed media, anti-textual theater, musical theater, 

hybrid forms of music and multimedia . 

 In a time set between the 60s of the twentieth century and the present time, it is 

intended to trace the historical evolution of the scenic spaces in Portugal from the analysis 

of artistic and sound realization, with the objective of characterizing transdisciplinary 

practices and identify the main protagonists, which better identify the diversity of 

contemporary theatrical practice. The dissertation has been divided into three major 

chapters which clearly circumscribe the study areas. The first chapter (The Dramaturgy 

of Space) refers to the characterization of the theater space and the influence of the visual 

arts in the redefinition of the scenic space. In the second chapter (The Dramaturgy of 

Sound), various forms of theatricalisation of sound and music are approached, reviewing 

the transformations originated by the international vanguards. Finally, the third chapter 

(Permeable and Expanded Dramaturgies) is a reflection on several processes of 

transdisciplinary convergence, which characterize the contemporary practice of the first 

and second decades of the twenty-first century, through the critical study of particular 

cases that represented the artistic multiplicity, which incorporates theatricality as a 

vehicle of expression. 

 

Key-words: scenic space, transdisciplinarity, music / sound, set design, contemporary art 
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Introdução 
 

 Na primeira metade do século XX, as revoluções estéticas operadas pelos 

movimentos artísticos das artes plásticas, exerceram uma influência decisiva na 

reconfiguração do espaço cénico contemporâneo. Este foi um período profícuo, no que 

diz respeito à diversidade de disciplinas artísticas que intervieram na cena teatral e que 

dela também se apropriaram — pelo aspeto vivo da cena e pela relação direta com 

espetador, aspetos fundamentais na sedimentação das praticas contemporâneas da arte a 

partir da década de 60.  

 Neste sentido, o envolvimento das artes plásticas no espaço cénico da cena teatral, 

desencadeou duas transformações cruciais, por um lado a destituição da mimesis e a 

simbolização do corpo do ator (desencadeada pelo expressionismo, cubismo e 

abstracionismo) e por outro, a progressiva tridimensionalização dos dispositivos cénicos 

através da importação dos princípios construtivistas, futuristas e da Bauhaus.  

 Porém, o teatro é também uma forma de arte para ser ouvida, implicando a análise 

do espaço cénico, uma compreensão dos elementos sonoros que o constituem. Com 

efeito, a par das artes plásticas, os movimentos norteadores da evolução conceptual da 

música no século XX, participaram igualmente na redefinição do espaço cénico. Assim, 

a libertação do som musical da sua definição canónica, através do reconhecimento do seu 

valor plástico, abstrato e corpóreo (futurismo, dadaísmo, Artaud) originou o 

desenvolvimento não só do teatro anti-textual como também da poesia sonora, da música 

concreta, da pintura abstrata.  

 Neste contexto, também o desenvolvimento tecnológico que dotou a música da 

capacidade de espacialização sonora e que coincidiu com a progressiva temporalização 

das artes plásticas, tornou-se fértil no surgimento de novas formas teatrais, de forte 

pendor transdisciplinar, que a teorização classificou de formas mixed media (happenings 

e performance). A teorização vai acompanhar estes processos de contaminação artística, 

com a difícil tarefa de categorizar a multiplicidade de géneros que daqui surgem, 

relacionando-os mais com a História da Arte do que com a História do Teatro.  

 Contudo, a conceção de um espaço cénico como ponto de encontro de várias 

disciplinas artísticas, não subjugadas ao texto dramático, liberto do tradicional sistema de 

hierarquias, diluindo fronteiras entre a performance arte, instalação e teatro; acabaria 
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também por se afirmar na prática teatral a partir dos anos 70, dando origem ao conceito 

de «Teatro Pós-Dramático» forjado por Hans-Thies Lehmann.  

 Porém, tal como as artes plásticas incorporaram a teatralidade nas suas ações, 

também a música vai estruturar um teatro através da música e som, dando origem a novas 

formas de teatro musical, que se multiplicaram através de vários processos, em formas 

híbridas de música, media, teatro e performance. 

 O presente estudo tem, portanto, como objetivo geral traçar a evolução do espaço 

cénico no contexto dos espetáculos teatrais em Portugal, através dos seguintes objetivos 

específicos: 

1. analisar as convergências conceptuais e a reciprocidade de influências entre as 

artes plásticas e a música/som e registar correspondências entre os movimentos e 

criação artística internacional com o panorama nacional, à luz das proposições 

teóricas de Richard Wagner, Adolphe Appia. Edward Gordon Craig, Michael 

Kirby, Richard Kostelanetz, Hans Thies Lehmann e David Roesner,  

2. apurar a importância da transdisciplinaridade e integração de diferentes 

linguagens artísticas nos ambientes cénicos contemporâneos, com o intuito de 

estudar o teatro como espaço laboratório de criação de experimentação, num aro 

cronológico que se estabeleceu entre a década de 60 do século XX até à segunda 

década do século XXI, 

3. determinar a possível contribuição das artes plásticas e da música, na 

sedimentação de linguagens como a Live Art, instalações e ambientes, 

4. entender como a música transforma a sua expressão dramática temporal em 

expressão espacial de cena, 

5. traçar a gradual participação da música na evolução da linguagem cénica, 

6. compreender de que modo as novas formas de teatro musical, se multiplicaram 

em formas híbridas de música, media, teatro e performance. 

 Esta dissertação consiste numa reflexão sobre a produção teatral contemporânea, 

através da análise da transdisciplinaridade que lhe é inerente, com o intuito de estudar o 

teatro como espaço laboratório de criação e experimentação, onde se opera o cruzamento 

de várias linguagens artísticas, num aro cronológico que se estabeleceu entre a década de 

60 do século XX até à segunda década do século XXI. 
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 Neste contexto, este estudo concentrou-se na recolha e observação de casos de 

estudo para formar um corpus, que permitisse delinear um trajeto histórico evolutivo de 

conceitos, estéticas e práticas. Por razões de ordem metodológica, recorremos a arquivos 

digitais, com o objetivo de proceder a um levantamento critico de espetáculos que melhor 

identificam e expressam a temática em estudo. Entre eles destacamos: o CETbase1 (criado 

no seio do Centro de Estudos de Teatro, centro de investigação da Faculdade de Letras 

da Universidade de Lisboa), Arquivo Digital PO.EX2, Opsis Base Iconográfica de Teatro 

em Portugal3, Centro de Documentação do TNSJ4, Centro de Investigação & Informação 

da Música Portuguesa5, por reunirem um conjunto expressivo de espetáculos, permitindo 

a identificação dos artistas participantes, recolha de imagens, textos de artistas, registos 

sonoros e vídeo. Deste conjunto, destacamos o Centro de Documentação do TNSJ, por 

constituir um arquivo rico em documentação de todos os espetáculos realizados a partir 

de 1997, reunindo uma vasta informação, da qual destacamos como mais pertinente para 

o nosso estudo os dossiers fotográficos (fotografias de espetáculos e eventos produzidos 

ou programados pelo TNSJ), programas e materiais promocionais (programas e folhas de 

sala, cadernos de programação de espetáculos e eventos produzidos ou programados pelo 

TNSJ e de outras companhias e instituições portuguesas e estrangeiras), registos vídeo de 

espetáculos e dossiers de recortes de imprensa (críticas, notícias de cada um dos 

espetáculos e eventos produzidos ou programados pelo TNSJ). 

 Paralelamente, várias fontes disponibilizadas na internet, incluindo os sítios 

eletrónicos das próprias companhias e de alguns artistas estudados, cujo conteúdo em 

alguns casos é muito completo e pormenorizado, revelaram-se também extremamente 

úteis. 

 Este levantamento permitiu-nos observar o panorama da prática teatral portuguesa 

e das suas vertentes (happenings, teatro-música, multimédia) através de 82 espetáculos 

                                                
1 SERÔDIO, Maria Helena; OLIVEIRA, Cláudia; et al — CETbase Teatro Em Portugal. [Em linha]. (2016), [Consult. 

13/03/2017]. Disponível na internet: URL: 
http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Instituicao&ObjId=109 

2 Aa. Vv. — Aquivo Digital da PO.EX. [Em linha] [Consult. 13/03/2017]. Disponível na internet: URL: http://po-
ex.net 

3 Aa. Vv. — Opsis Base Iconográfica de Teatro em Portugal. [Em linha]. (2016), [Consult. 13/03/2017]. Disponível na 
internet: URL:  http://opsis.fl.ul.pt/Typology/Index 

4 Aa. Vv. — Centro de Documentação do TNSJ. [Em linha]. (2016), [Consult. 13/03/2017]. Disponível na internet: 
URL http://www.tnsj.pt/cinfo/ 

5 Aa. Vv. — Centro de Investigação & Informação da Música Portuguesa. [Em linha]. (2016), [Consult. 13/03/2017]. 
Disponível na internet: URL http://www.mic.pt 
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estudados e citados, assim como delinear o trajeto da investigação, delimitando áreas de 

estudo e baliza temporal. A linha conceptual que presidiu à seleção dos diversos casos de 

estudo procurou refletir o espírito transdisciplinar através do cruzamento de matérias 

provenientes das diferentes áreas disciplinares em estudo. 

 Para a análise dos espetáculos selecionados, recorremos a registos vídeo, 

programas e folhas de sala, criticas e artigos em periódicos generalistas e da área em 

estudo. Nalguns casos a análise dos espetáculos revelou-se extremamente complexa, pela 

ausência de registos áudio, vídeo e documentais o que aponta para uma secundarização 

da componente plástica e sonora na definição e avaliação dos espetáculos. Porém, 

verificamos que essa secundarização, é mais evidente no campo disciplinar da música em 

contexto do teatro, não só pela ausência de produção teórica e critica como também pelos 

escassos estudos académicos que a este tema se dedicam. 

 Por esse motivo, estabelecemos o contacto direto com os compositores Carlos 

Alberto Augusto, António Sousa Dias, o desenhador de som Francisco Leal e o artista 

plástico Pedro Tudela, através da realização de entrevistas, com o objetivo de 

compreender o pensamento artístico que esteve na base da idealização da música, som e 

cenografia, constituindo um contributo fundamental para a elaboração da fortuna critica 

dos casos de estudo assinalados. 

 Ainda no âmbito das fontes primárias, a investigação foi completada pelo estudo 

de textos de artistas publicados em antologias, programas de espetáculos e de exposições 

e manifestos. 

 São várias as opções metodológicas que se podem seguir, para o estudo da 

diversidade do espaço cénico enquanto elemento de criação artística. Ao tomarmos como 

base para a nossa investigação, o cruzamento da realização plástica com a realização 

sonora e a transdisciplinaridade que lhe advém — surgiu a necessidade de estruturar esta 

dissertação em três grandes capítulos delimitadores das áreas de estudo em questão.  

 Neste sentido, o primeiro capitulo é dedicado à dramaturgia do espaço, abordando 

em primeiro lugar a problemática do espaço teatral, com o intuito de esclarecer tipologias, 

conceitos e as diversas relações estabelecidas entre o espetador e a cena. Prosseguindo o 

estudo para a intervenção das artes plásticas no espaço cénico, à luz dos movimentos 

artísticos internacionais revendo a teorização de Richard Wagner, Adophe Appia e 

Edward Gordon Craig e Meyerhold, no sentido de compreender de que forma estes 

interferiram na prática artística nacional. Assim, este capítulo engloba uma 



 

- 6 - 

contextualização do panorama português a partir dos anos 60 até à década de 90, através 

de um levantamento critico de dispositivos cénicos, representativos dos princípios 

renovadores dos movimentos das artes plásticas.  

 Por sua vez, através da revisão do legado das vanguardas e de Antonin Artaud, no 

que diz respeito ao reconhecimento do valor plástico do som na prática teatral, o segundo 

capítulo é dedicado ao estudo da dramaturgia do som nas suas diversas vertentes. Neste 

contexto, foram identificadas e delimitadas três temáticas: a primeira diz respeito à 

construção do espaço sonoro do teatro, pela intervenção da música de cena e do som, 

harmonizadas em contexto do espetáculo pelo desenho de som, a segunda reporta-se à 

participação da música em novas formas teatrais como o happening e espetáculos mixed 

media e a terceira diz respeito à construção do espetáculo através de processos 

compositivos musicais — teatro-música. Seguindo a metodologia do primeiro capítulo, 

procedeu-se à contextualização do panorama português a partir da década de 60 até à 

década de 90 em contraponto com os movimentos artísticos internacionais. 

 No terceiro capítulo, é abordada a temática sob o duplo ponto de vista da música 

e das artes plásticas, contextualizando através da pertinência do estudo crítico de casos 

particulares, vários processos de contaminação artística. Assim, através da apropriação 

do termo utilizado por Rosalind Kraus no artigo «Sculpture in the Expanded Field», 

através do qual põe em causa a noção de escultura como categoria, referimo-nos aqui às 

«Dramaturgias Expandidas e Permeáveis» como uma proposta de caracterização da 

multiplicidade de formas artísticas, que incorporam a teatralidade como um veiculo de 

expressão. Neste sentido, este capítulo representa o culminar de todo o processo de 

investigação e irá centrar-se no estudo mais detalhado de casos de estudos representativos 

da prática contemporânea da primeira e segunda década do século XXI. 

 A dissertação aqui apresentada é complementada com a apresentação de um 

apêndice iconográfico onde são apresentadas imagens diversas do tema em questão e um 

apêndice documental que reúne as entrevistas6 realizadas, disponibilizados em anexo no 

volume II. 

 A constatação da inexistência de trabalhos científicos, que se debrucem 

especificamente sobre o estudo do nosso tema constituiu uma das principais motivações 

                                                
6 Por razões de ordem técnica só nos foi possível incluir 3 entrevistas, nomeadamente do artista plástico Pedro Tudela, 

do compositor António Sousa Dias e do desenhador de som Francisco Leal. 
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para a realização desta dissertação. A maior parte das dissertações de Mestrado e teses de 

Doutoramento a que tivemos acesso, apresentam-se em número muito reduzido e provêm 

de áreas disciplinares distintas, abordando pontualmente a questão da 

transdisciplinaridade artística no âmbito do estudo da prática teatral contemporânea. 

 Assim, para construir o estado da arte deste trabalho, iremos apresentar em 

primeiro lugar a análise de trabalhos académicos seguida de outros estudos científicos, 

que em certos pontos se revelaram pertinentes para o desenvolvimento do nosso tema.  

 No que diz respeito à área disciplinar da música, a dissertação de Mestrado 

«Espaço Espanto: para um estudo sobre O Gebo e a Sombra»7, Francisco Pessanha de 

Meneses constrói uma análise da apresentação da peça de teatro de Raul Brandão, «O 

Gebo e a Sombra», pela companhia Teatro Experimental do Porto (TEP) em 1966, cujo 

dispositivo cénico foi realizado por José Rodrigues, a música por Jorge Peixinho e a 

encenação por Ernesto Sousa. Encontramos alguns pontos em comum com a nossa 

investigação, na medida em que o autor estabelece um cruzamento disciplinar das 

atividades artísticas que sustentam a performance teatral. Para a nossa investigação, é 

particularmente importante a relação de dependência estabelecida entre a música de Jorge 

Peixinho e o espetáculo criado por Ernesto de Sousa, analisada ao longo desta dissertação. 

O autor desenvolve um estudo aturado da encenação e da música, baseado nos 

documentos: «Roteiro para a montagem da música» e «Roteiro detalhado da música» 

pertencentes ao Espólio Documental de Ernesto de Sousa, considerados pelo autor de 

grande importância no que diz respeito à compreensão das relações entre a música de 

Jorge Peixinho a encenação de Ernesto de Sousa e o espaço cénico de José Rodrigues.  

 Neste contexto, também se encontra a investigação de Maria Beatriz Serrão na sua 

dissertação de mestrado «Influências da Performance na Música entre 1970 e 90 em 

Portugal: Jorge Peixinho, Clotilde Rosa, Eduardo Sérgio»8. A autora elabora um estudo 

sobre estudo elementos de performance integrados em obras musicais e multimédia, em 

                                                
7 PESSANHA DE MENESES, Francisco — Espaço Espanto: Para um Estudo sobre o Gebo e a Sombra (1966) 

Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2011. [Em linha] [Consult. 
04/05/2015] Disponível na internet: URL: https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/20489 

8 SERRÃO, Maria Beatriz — Influências da Performance na Música entre 1970 e 90 em Portugal: Jorge Peixinho, 
Clotilde Rosa, Eduardo Sérgio Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Nova de Lisboa Lisboa: 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, 2011. [Consult. 02/07/2016] Disponível 
na internet: URL: https://run.unl.pt/handle/10362/12519 
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Portugal, nas décadas de 70 a 80 do século XX, prosseguindo uma análise de obras de 

Jorge Peixinho, Clotilde Rosa e Eduardo Sérgio.  

 Destacamos a tese de Doutoramento de Maria Leonor Barbosa Soares «José 

Rodrigues Traduções do Ser Apaziguando o Tempo. Vertentes e Modos de um 

Percurso»9, que ao estudar o conjunto da obra de José Rodrigues, sistematiza a produção 

deste artista no âmbito da criação de espaços cénicos. Trabalho cientifico que se apresenta 

útil para a nossa investigação, pela caracterização da totalidade dos espaços cénicos 

criados por José Rodrigues. 

 Também a dissertação de mestrado da cenógrafa Sara Franqueira10, «O Que 

Reside entre as Artes é Teatro. Contaminações entre o lugar da Cenografia e as Artes 

Plásticas», se revelou particularmente importante para a nossa investigação. A autora 

elabora, um estudo sobre a convergência da cenografia com outros domínios artísticos, 

nomeadamente as artes plásticas e a arquitetura. Neste estudo, são desenvolvidas algumas 

questões, com o objetivo de justificar a necessidade de renovação do conceito de 

cenografia na ação teatral, referindo os conceitos que nasceram da prática de confluência 

artística. 

 Para a nossa dissertação, a tese de Doutoramento de Ana Bigote Vieira «No Aleph 

para um Olhar sobre o Serviço Acarte da Fundação Calouste Gulbenkian entre 1984 e 

1989»11 revelou-se num importante contributo para a contextualização do Serviço 

ACARTE entre 1984 e 1989, correspondente à direção de Madalena Perdigão.  

 A tese de Doutoramento de José Manuel Castanheira12 «Da evolução da 

Cenografia e do Design de Cena, na Relação Cena-espectador» permitiu-nos perceber a 

compreensão da obra cenográfica do autor. Este estudo parte da análise de uma seleção 

de obras, que constitui uma contribuição inovadora, no que à evolução da cenografia diz 

respeito. Castanheira baseia o estudo na sua experiência profissional, refletindo sobre o 

                                                
9 SOARES BARBOSA, Maria Leonor — José Rodrigues Traduções do Ser Apaziguando o Tempo. Vertentes e 

Modos de um Percurso. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto 2010 
10 FRANQUEIRA, Sara — O Que Reside entre as Artes é Teatro. Contaminações entre o Lugar da Cenografia e 

as Artes Plásticas Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras Universidade de Lisboa 2009. [Em 
linha] [Consult. 03/03/2016] Disponível na internet: URL: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/2056 

11 BIGOTTE VIEIRA, Ana Maria — No Aleph para um Olhar Sobre o Serviço Acarte da Fundação Calouste 
Gulbenkian entre 1984 e 1989. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2016. 
[Em linha], [Consult. 03/12/2016]. Disponível na internet: URL: http://hdl.handle.net/10362/19417 

12 CASTANHEIRA, José Manuel — Da evolução da Cenografia e do Design de Cena, na Relação Cena-espectador. 
Tese Doutoramento apresentada à Faculdade de Arquitetura. Universidade de Lisboa 2015. [Em linha] [Consult. 
07/01/2017] Disponível na internet: URL: http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/11740 
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papel da criação cenográfica na evolução do espaço teatral, através da reinvenção das 

relações cena-espectador. Neste sentido, põe em causa a solução canónica dos teatros à 

italiana, através de diversas propostas com o intuito de ultrapassar essa tipologia teatral. 

São analisadas as criações cenográficas para as obras «Tio Vânia» de Anton Tchekhov 

(1980), «San Juan» de Max Aub (1998), «Memorial do Convento» de José Saramago 

(2003), «La Serrana de la Vera» de Luis Velez de Guevara (2004), «In Nomine Dei» de 

José Saramago (2006), «Fedra» de Racine (2006), «Vânia» de Howard Barker (2008), 

«Longa Jornada para a Noite» de Eugene O’Neill (2009) e «O Luto vai bem com Electra» 

de Eugene O’Neill (2010), através das quais o autor realça particularidades e questões 

verdadeiramente inovadoras no quadro da prática da cenografia em Portugal.  

 Na área da performance destacamos as teses de Doutoramento de Verónica 

Metello, «Focos de Intensidade/Linhas de Abertura. A ativação do Mecanismo 

Performance 1961-1979»13 , Cláudia Madeira, «O Hibridismo nas Artes Performativas 

em Portuga»l14, e Sandra Guerreiro Dias, «O Corpo Como Texto: Poesia, Performance e 

Experimentalismo nos Anos 80 em Portugal»15, pela caracterização da prática das artes 

performativas em Portugal, sob o ponto de vista da transdisciplinaridade artística.  

 No que diz respeito ao estudo da arquitetura dos teatros à italiana em Portugal, a 

tese de doutoramento do arquiteto Luís Soares Carneiro — «Teatros Portugueses de Raíz 

Italiana»16 constituiu uma importante referência para a nossa investigação. Neste estudo, 

o autor faz um levantamento exaustivo de todos os teatros portugueses à italiana entre o 

início do século XVIII e 1927, estruturado através de uma sequência cronológica e 

afinidades morfológicas. 

 João Mendes Ribeiro, na sua tese de doutoramento «Arquitectura e espaço cénico: 

um percurso biográfico»17, elabora um estudo sobre a relação entre a arquitetura e a 

                                                
13 GUILANDER METELO, Verónica — Focos de Intensidade/Linhas de Abertura. A ativação Do Mecanismo 

Performance 1961-1979. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa 2015. [Em linha] [Consult. 12/01/2017] Disponível na internet: URL: 
http://www.aadkportugal.com/wp-content/uploads/2015/05/VERÓNICA_Tese.pdf 

14 MADEIRA, Cláudia Maria Guerra — O Hibridismo nas Artes Performativas em Portugal. Tese de Doutoramento 
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 2007. [Consult. 02/02/2017] Disponível na internet: 
URL: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/322 

15 GUERREIRO DIAS, Sandra Isabel — O Corpo Como Texto: Poesia, Performance E Experimentalismo Nos 
Anos 80 Em Portugal Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2016. 

16 CARNEIRO, Luís Soares — Teatros Portugueses de Raiz Italiana. Dissertação de Doutoramento em Arquitetura 
apresentada à Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 2002 

17 MENDES RIBEIRO, João Lima — Arquitectura e espaço cénico: um percurso biográfico. Faculdade de Ciências 
e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 2008. Tese de Doutoramento. [Em linha] [Consult. 03/05/2015] 
Disponível na internet: URL: https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12133 
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cenografia, considerando a reforma do espaço cénico no século XX. Como arquiteto e 

cenógrafo, o autor apoia este estudo na sua prática profissional, aproveitando para expor 

a ambiguidade disciplinar do território cenográfico, traçando uma reflexão sobre as 

convergências e influências entre a arquitetura e a cenografia. É particularmente 

pertinente, o modo como o autor retrata os objetos cénicos dos casos de estudo remetendo, 

para uma visão global do espetáculo, na configuração da obra de arte total. Tal como João 

Mendes Ribeiro refere: na tradição de Appia e Wagner ou dos precursores da Bauhaus, 

trata-se de acrescentar um novo sentido de re-interpretar formalmente o princípio da 

Gesamtkunstwerk, informado agora, transcorrido quase um século, pelos postulados 

plásticos das neo-vanguardas, pela reformulação dos meios de expressão artística a 

partir dos anos sessenta18. 

 Para a nossa investigação é fundamental compreender, de que forma a construção 

do espaço cénico do teatro moderno operou esta reinterpretação. Neste contexto, devemos 

referir como obra de referência fundamental, os escritos de Adolphe Appia reunidos em 

três livros fundamentais: «La Mise en scène du drame wagnérien»19 (1895), «Music and 

the Art of the Theatre»20 (1899) e «A Obra de Arte Viva»21 (1921). Appia constrói o seu 

pensamento tomando como ponto de partida a obra wagneriana, dando origem à teoria da 

encenação moderna. A sua conceção teatral nasce da sugestão da música, atribuindo ao 

ator o papel de mediador dos elementos da cena. 

 Para a nossa investigação é crucial compreendermos o ideal de Wagner. 

Referiremos agora os seus textos escritos, através dos quais expressa o seu conceito de 

Gesamtkunstwerk. Em «A Obra de Arte do Futuro»22, o compositor propõe a noção de 

síntese das artes definindo arte total como a união da música, da mímica, da arquitetura 

e da pintura para a realização de um fim comum. Nesta obra, publicada em 1849, Wagner 

apresenta a Ópera como o maior exemplo de união entre todas as artes, atuando como um 

novo meio de dissolução das fronteiras entre os géneros artísticos e como um modelo 

                                                
18 MENDES RIBEIRO, João Lima — Arquitectura e espaço cénico: um percurso biográfico. Faculdade de Ciências 

e Tecnologia da Universidade de Coimbra. 2008. Tese de Doutoramento. p. 17 
19 APPIA, Adolphe — La Mise En Scène Du Drame Wagnérien. Charles Robert Paul (Trad.). Paris: L. Chailley, 

1953 
20 APPIA, Adolphe — Music and the Art of the Theatre. Robert W. Corrigan, Mary Douglas Dirks (Trad.).. Florida: 

University of Miami Press, 1962 
21 APPIA, Adolphe — A Obra De Arte Viva. Redondo Junior (Trad.). Lisboa: Arcadia 
22 WAGNER, Richard — A Obra De Arte Do Futuro: [1849]. José M Justo (Trad.). Lisboa: Antígona, 2003. ISBN 

9726081637 



 

- 11 - 

para a reconstrução de uma sociedade ideal, por se constituir como obra de arte total. 

 Este estudo apoiou-se igualmente nas considerações teóricas que surgem a partir 

da década de 60, fruto da multiplicidade de formas performativas ou teatrais, com o 

intuito de criar novas categorias. 

 Michael Kirby, num texto publicado em 1965 na revista «The Tulane Drama 

Review»23, faz uma reflexão sobre a emergência de um novo teatro que tem origem na 

influência e fusão das disciplinas artísticas, impondo uma análise do teatro através de uma 

nova perspetiva e questionando o seu significado 

 Também Richard Kostelanetz24 cria uma nova categoria mais abrangente, «Teatro 

dos Sentidos Mistos», que engloba um género de teatro alternativo no qual define as 

formas mixed media entre elas o happening. 

 Hans-Thies Lehmann25 a partir dos anos 70 cria o conceito de teatro pós-dramático 

no qual reúne uma ampla gama de práticas teatrais contemporâneas, que não sendo 

estruturadas por textos dramáticos preexistentes são criadas a partir dos elementos 

percetivos e materiais do teatro. 

 Mais recentemente Roesner e Rebstock sugerem uma nova categorização — 

«Teatro Composto» («Composed Theater») — tendo em conta a perspetiva da 

teatralização da música, incluindo o teatro musical de vanguarda e toda uma 

multiplicidade de géneros mais recentes. 

 De uma forma mais genérica, «A arte da performance: do futurismo ao presente» 

da autoria de Roselee Goldberg26, apresenta-se como essencial para a compreensão da 

evolução das artes performativas ao longo do século XX até aos dias de hoje. Esta obra 

abrange a produção moderna e contemporânea, desde as primeiras produções, a autora 

chama de “proto-performances”, até os trabalhos mais recentes e mediáticos, como os de 

Matthew Barney ou Marina Abramovic.  

 Carlos Porto no seu livro «O TEP e o Teatro em Portugal. Histórias e Imagens»27, 

                                                
23 KIRBY, Michael — The New Theatre. The Tulane Drama Review. [Em linha]. Vol. 10, no. 2 (1965) . [Consult. 

07/02/2017] Disponível na internet: URL: http://www.jstor.org/stable/1125229 
24 KOSTELANETZ, Richard — On Innovative Performance (s) Three Decades of Recollections on Alternative 

Theater. Londres: McFarland & Company, Inc., Publishers, 1994. ISBN 0-89950-473-6 
25 LEHMANN, Hans-Thies — Postdramatic Theatre . Karen Jürs-Munby (Trad.). Londres: Routledge, 2006. ISBN 

10: 0-415-26812-5 
26 GOLDBERG, Roselle — A Arte Da Performance: Do Futurismo Ao Presente. Jefferson Luiz Camargo (Trad.). 

2ª Lisboa: Orfeu Negro, 2012 
27 PORTO, Carlos — O TEP e o Teatro em Portugal: Histórias e Imagens. Porto: Fundação Eng. António de 

Almeida, 1997. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



 

- 12 - 

relata a história de uma das mais profícuas companhias teatrais portuguesas, o Teatro 

Experimental do Porto. Obra de referencia da historiografia do teatro português, consiste 

num estudo exaustivo de toda a produção teatral do TEP desde a sua fundação em 1953 

até 1991. Particularmente importantes são os documentos anexos que consistem em 

depoimentos de encenadores, atores, cenógrafos, cartas, criticas entre outros, sobre o 

funcionamento interno do teatro e sobre a preparação técnica dos espetáculos. 

Salientamos os depoimentos de José Rodrigues, um dos artistas plásticos mais marcantes 

na construção de dispositivos cénicos para o Tep.  

 Recorremos igualmente à vasta produção teórica de Jorge Peixinho, através da 

qual faz inúmeras referências às correntes da vanguarda europeia do pós II Guerra 

Mundial e uma contextualização do panorama artístico português a partir da década de 

60. No que diz respeito à sua participação em produções teatrais, assume particular 

importância a reflexão do compositor no que à música de cena e ao teatro musical diz 

respeito. 
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Capítulo I – A Dramaturgia do Espaço 

 
..até mesmo nas formas mais elementares de espetáculo estabelece-se 
quase por germinação espontânea uma espacialidade absolutamente 
particular, criada pelo encontro entre o espaço do espectador e o 
espaço do ator, entre o universo cénico e o universo do público e, deste 
encontro desprende-se aquele equilíbrio, frequentemente instável que 
conduzirá à estruturação sucessiva de uma zona para o auditório (onde 
este se possa sentar e ouvir, mais ou menos apartado da cena) e uma 
zona isolada sobrelevada, ou de qualquer modo distinta na qual se 
possa desenvolver a ação cênica28. Gillo Dorfles 
 
 

 I.1 O Espaço Teatral 

 

 Tomando como ponto de partida a definição do teatrólogo francês Denis Bablet,29 

espaço teatral é um lugar de representação e criação operada por atores que atuam perante 

uma comunidade, durante um tempo determinado. O espaço teatral, é assim o lugar onde 

ocorre o acontecimento teatral, um espaço de partilha no qual os interpretes e o publico 

intervém de um modo diverso. Nesta definição Bablet salvaguarda, as formas teatrais 

onde a presença de atores não constituía um fator essencial na representação, como as 

formas de ballet e os cenários mecânicos, dos anos 20, e outras formas de expressão 

teatral que não possuem qualquer carácter representativo como os happenings dos anos 

60 do século XX. O espaço teatral é constituído por um lugar que conjuga 

simultaneamente o exercício da ação dramática e o público, exercendo estas relações 

psico-fisiológicas recíprocas que englobam toda uma série de fenómenos de participação 

e de ilusão. Contudo, o conceito de espaço teatral, tal como hoje é entendido, engloba não 

só os edifícios dotados de uma tecnologia especifica para a representação teatral (como é 

o caso das salas tradicionais à italiana) como também abrange edifícios comuns não 

convencionais ou até mesmo o espaço publico (como as praças, ruas, parques ou jardins).  

 A fisionomia do espaço teatral é em grande medida definidora destas relações, 

sendo por essa razão que Bablet admite que o mesmo espetáculo desenvolvido em 

                                                
28 DORFLES, Dorfles — O Devir das Artes. Trad. Pier Luigi Cabra. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1992, p. 22 
29 Cf. BABLET, Denis — Para Un Método De Análisis Del Espacio Teatral. ADE Teatro Revista De La Associación 

De Directores De Escena De España. [Em linha]. Vol. nº 86 (2001). [Consult. 03/06/2016] Disponível na internet: 
URL: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=18221, p. 17 
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espaços teatrais de diferente configuração arquitetónica, podem exercer sobre o público 

efeitos radicalmente diferentes.30 

 Assim, nos edifícios tradicionais, encontramos várias hipóteses de organização da 

plateia em relação ao palco — João Mendes Ribeiro, identifica seis tipos fundamentais: 

a arena, em que a plateia rodeia o espaço de representação, caracterizando-se pela 

proximidade do lugar de representação em relação ao lugar de receção (teatro grego), a 

semi-arena do teatro isabelino, no qual a área de representação se desenvolve sobre a 

plateia, a ferradura que estabelece a separação, entre a caixa de palco e o público, de 

forma inequívoca, distribuindo-o em parte de forma vertical à volta da plateia (teatro à 

italiana), o teatro em avental, que mantém a separação da caixa de palco do público; o 

teatro bifrontal, no qual qual cada um dos lados do espaço da representação se ergue duas 

plateias; e, o teatro anular, em que o público é totalmente envolvido pela área cénica.31 

Todas estas tipologias privilegiam a posição frontal do público face à cena com a exceção 

do último que toma como exemplo a realização do teatro anular e giratório de uma das 

salas da «Casa da Cultura de Grenoble» (fig. 13 e 14), projetado por André Wogenski em 

1968, inspirado no projeto de «Teatro Total» de Walter Gropius32.  

 Apesar das múltiplas variantes que daqui surgiram, a configuração do teatro à 

italiana, definido a partir do século XVI, foi a que mais se desenvolveu e continua a ser 

o modelo que mais predomina na atualidade33. A expressão à italiana refere todo um 

conjunto de teatro desenvolvidos na Itália, cuja característica principal consiste na 

confrontação de dois elementos complementares: cena e sala. A «boca de cena» articula 

ambos os espaços, enquadrando o palco e constituindo uma barreira imaginária entre 

este e a sala.34 Esta barreira imaginária, vulgarmente apelidada de quarta parede, 

juntamente com o placo, as paredes laterais e a parede do fundo delimita uma caixa vazia 

onde se colocavam sucessivos telões, que criavam uma ilusão de profundidade com 

                                                
30  Cf. BABLET, Denis — Op. Cit., p. 18 
31 Cf. MENDES RIBEIRO, João Lima — Arquitectura e Espaço Cénico: Um Percurso Biográfico Tese de 

Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 2008. [Em linha] 
[Consult. 03/05/2015] Disponível na internet: URL: https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12133, p. 30 

32 Id. Ibid, p. 30 
33 SOARES CARNEIRO, Luís — Modelos e Réplicas. A Arquitectura dos Teatros Históricos Portugueses. Teatro Do 

Mundo. O Teatro Na Universidade Ensaio e Projecto. [Em linha]. (2006). Núcleo de Estudos Lietrários. 
Universidade do Porto: Porto. Disponível na internet: URL: http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/10179.pdf, p. 49 

34 Id. Ibid., p. 49 
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grande realismo — traduzindo a aplicação prática das regras da perspetiva desenvolvidas 

no Renascimento35. 

 O Teatro Farnese36, (fig. 1 e 2) desenhado pelo arquiteto-cenógrafo italiano, 

Giovanni Battista Aleotti, em 1628, representa o primeiro edifício teatral em que se 

verificam duas alterações que iriam consolidar a morfologia do teatro à italiana — a 

criação de um arco proscénio permanente a dissimular as máquinas cénicas e a 

acentuação do eixo longitudinal da sala, coincidindo com o ponto de fuga da perspetiva 

cénica.37 

 Por conseguinte, o estabelecimento do ponto de fuga central, como ponto de 

visibilidade máxima da cena teatral, determinou a construção da Tribuna Central, o lugar 

do príncipe, ocupado pela realeza, por constituir o lugar de melhor visibilidade, logo o de 

maior prestigio. Ladeando a Tribuna Central surgiram as janelas-camarotes que eram 

ocupados hierarquicamente, segundo o estrato social e as funções exercidas na corte.38  

 Simultaneamente, o incremento dos espetáculos de ópera, principalmente a partir 

do início do século XVII, desencadeou um progressivo desenvolvimento das condições 

acústicas, dando origem a diversas disposições, resultantes dos esforços em melhorar a 

receção sonora do espetáculo.39 A conjugação destes fatores, bem como a progressiva 

sofisticação da construção dos espaços adjacentes, de receção do publico e de apoio à 

cena, aliado à ascensão do espetáculo operático, consagrou o teatro «à italiana» como a 

tipologia dominante entre a primeira metade do século XVII e o principio do século XX40.  

 Porém, o teatro à italiana, só se estabeleceu em Portugal a partir do século XVIII. 

Disseminaram-se por todo o país, através da importação de modelos estrangeiros41 e 

continuaram a ser construídos e aperfeiçoados até aos dias de hoje. Conforme refere Luís 

Soares Carneiro, destacam-se as salas que assentam no modelo de teatro à italiana, como 

o Teatro Real da Ópera ou Ópera do Tejo42, o primeiro grande teatro edificado em 

Portugal, inaugurado em 31 de Março de 1755, destruído pelo terramoto de 1 de 

                                                
35 Id. Ibid, p 49 
36 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 1 e 2 
37 MENDES RIBEIRO, João Lima, Op. Cit., p. 27 
38 Cf. SOARES CARNEIRO, Luís, Op. Cit. p. 50 
39 Id. Ibid., p. 50 
40 SOARES CARNEIRO, Luís, Op. Cit., p. 51 
41 CARNEIRO, Luís Soares — Teatros Portugueses de Raíz Italiana. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade 

de Arquitetura da Universidade do Porto 2002, p. 20 
42 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 3 e 4 
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Novembro do mesmo ano; o Teatro Nacional de São Carlos (1793) em Lisboa, projetado 

pelo arquiteto José da Costa e Silva, com influências estruturais do São Carlos de Nápoles 

e do Scala de Milão; o Teatro Nacional D. Maria II (1846) projetado pelo arquiteto 

Fortunato Lodi; o Teatro da Trindade (1866-7) também em Lisboa; o Teatro Nacional 

São João (1798) no Porto, desenhado à imagem do Teatro de São Carlos pelo arquiteto e 

cenógrafo Vicente Mazzoneschi.  

 Em 1876, a construção do Festspielhaus em Bayreuther43,  da autoria do arquiteto 

Bruckwail a partir da ideia original de Richard Wagner, anuncia pela primeira vez, o 

esgotamento da disposição à italiana no que concerne à realização dos espetáculos de 

ópera do século XIX. O teatro foi concebido especialmente para a realização de «O Anel 

do Nibelungo», um ciclo de quatro óperas épicas realizadas a partir da mitologia alemã e 

do «Nibelunglied» (A Canção do Nibelungo) («O Ouro do Reno», «AValquíria», 

«Siegfried» e «O Crepúsculo dos Deuses»), uma obra tão vasta na ambição musical e 

teatral que não podia ser encenada num teatro convencional, sendo necessário um novo 

tipo de espaço teatral que permitisse a sua concretização.44 O processo de criação da ópera 

e do projeto de arquitetura prolongou-se ao longo de vinte e cinco anos, e deu origem aos 

escritos teóricos «Das Kunstwerk der Zukunft» («A Obra do Futuro», 1849) e «Oper und 

Drama» («Ópera e Drama», 1850/1851), nos quais Wagner refletiu pela primeira vez 

sobre a necessidade de reunir todas as artes numa síntese total de elementos: encenação, 

imagem, música e texto, como um meio de promover um verdadeiro envolvimento do 

publico com a ação dramática.45 

 Nesta síntese das formas de arte, a que Wagner apelidou de Gesamtkunstwerk 

(«Obra de Arte Total»), a verdadeira obra de arte só se concretizaria através da redenção 

das três modalidades artísticas (...) por via de um impulso idêntico, coletivo, de todas 

elas (...) quando cessarem de ser artes individualizadas, (...)se tornarão capazes, de em 

conjunto, criar a obra de arte perfeita.46 Wagner pretendia apelar aos sentidos e às 

emoções mais profundas do público, através da fusão das formas artísticas, baseado na 

                                                
43 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 5 e 6 
44 Cf. SALTER, Chris — Entangled: Technology and the Transformation of Performance. Massachusetts: The 

MIT Press, 2010. ISBN 978-0-262-19588-1, p. 1 
45 SALTER, Chris, Op. Cit., p. 2 
46 WAGNER, Richard — A Obra De Arte Do Futuro: [1849]. José M Justo (Trad.). Lisboa: Antígona, 2003. ISBN 

9726081637, p. 132 
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noção romântica do artista como veiculador do sublime47. Assim, em «A Obra do Futuro» 

o compositor refletiu sobre a necessidade de criação de um edifício teatral que 

respondesse às exigências da arte pura48, liberto dos pressupostos e leis tradicionais de 

organização do espaço49 dos teatros à italiana.  

 O projeto arquitetónico do Festspielhaus de Bayreuth50, pensado para a 

concretização do conceito de «Obra de Arte Total», estabeleceu um modelo totalmente 

novo, opondo-se à estrutura hierarquizante do teatro à italiana, tendo sido considerado o 

primeiro teatro moderno da história, democratizando a plateia51. No teatro de Wagner, 

há uma relação de continuidade entre auditório e palco, oferecendo aos espectadores 

melhores condições de visibilidade e de receção sonora. O espaço ocupado pelo público, 

consiste numa única grande bancada organizada em diversos planos curvos em declive 

sobre o palco, suprimindo galerias e camarotes, com o objetivo de anular barreiras entre 

o público e a cena. Para além de remover todos os vestígios de maquinaria cénica em 

palco, Wagner criou um fosso para colocar a orquestra num nível inferior ao palco, e 

escureceu completamente a sala durante a realização das óperas, com o objetivo de 

direcionar a atenção do publico unicamente para a cena.52  

 As precisas condições acústicas com que o teatro foi pensado, promove um 

continuo envolvimento sonoro. O auditório e a estrutura interior do edifício foram 

construídos em madeira, permitindo que o espaço se tornasse num eficiente recetor e 

difusor sonoro. Algumas inovações, como o esvaziamento do espaço sob a área inclinada 

dos assentos, para servirem como ressoadores, e a colocação das colunas ao longo das 

paredes criando superfícies de formas irregulares, fizeram com que Wagner compusesse 

o ciclo «O Anel» e também «Parsifal», especificamente para a acústica do Festspielhaus, 

de uma forma inédita e visionária.53 Este projeto influenciou a criação de edifícios para a 

realização especifica de uma obra musical, refira-se em primeiro lugar o Pavilhão 

Phillips54 de Le Corcusier/Xenaquis e Varèse, o Pavilhão esférico realizado para a 

                                                
47 SALTER, Chris, Op. Cit., p. 2 
48 WAGNER, Richard, Op. Cit., p. 179 
49 Id. Ibid., p. 179 
50 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 7 
51 MENDES RIBEIRO, João Lima — Op. Cit., p. 31 (nota de rodapé nº 34) 
52 Cf. SALTER, Chris, Op. Cit., p. 3 
53 Cf. SALTER, Chris, Op. Cit., p. 3 
54 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 12 
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exposição de Osaka em 197055 fruto da parceria Bornemann e Stockhausen ou a estrutura 

de madeira idealizada por Renzo Piano para a realização da ópera «Prometeo»56 de Luigi 

Nono na Igreja de S. Lourenço em Veneza.  

 No século XX, acentua-se esta vontade de renovação da configuração dos espaços 

teatrais. Surgem outras formas de edifícios teatrais, com o intuito de aproximar o 

espectador à cena. Em 1911, iniciou-se a construção do Festspielhaus de Hellerau57, como 

resposta arquitetónica aos conceitos de Adolphe Appia, de associação de ideia de cena à 

ideia de plasticidade dos corpos em movimento num espaço integrado, sem nenhuma 

barreira entre os intérpretes e o publico.58  

 Em 1920, no «Teatro e o seu Duplo»59, Antonin Artaud propôs igualmente a 

renovação da arquitetura teatral, de modo a permitir o envolvimento do espetador na ação 

dramática. De acordo com a sua proposta, o público sentar-se-ia no centro do espaço 

teatral, em cadeiras giratórias e deslocar-se-ia pelos quatro pontos cardeais onde a ação 

dramática se desenrolaria e o envolvia60.  

 Esta tentativa de aproximação do publico à cena, bem como o entendimento do 

espaço de teatral como um lugar de interseção, gerador de uma multiplicidade de formas, 

relaciona-se também com um dos conceitos do movimento da Bauhaus, ao pretender que 

a tridimensionalidade do corpo do ator se expresse num espaço total. Para a concretização 

desta ideia, em 1926, Walter Gropius concebeu o projeto do «Teatro Total»61 para o 

encenador Erwin Piscator. No projeto, Gropius propôs a realização de um espaço teatral 

de forma elíptica, com estruturas móveis, capaz de se transformar de acordo com as 

exigências dramatúrgicas do encenador62.  

 Na década de vinte, Erwin Piscator foi pioneiro na utilização de projeções de 

slides e filmes no palco, consistindo os projetos realizados no «Teatro de Volksbühne», 

                                                
55 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 15 
56 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 18 
57 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 8 e 9 
58 Cf. SALTER, Chris, Op. Cit., p. 61 (nota de rodapé nº 143) 
59 Cf. ARTAUD, Antonin — The Theater and Its Double. Mary Caroline Richards (Trad.). Nova Iorque: Grove Press, 

1958. ISBN 0802150306, p. 97 
60 Cf. FRANQUEIRA, Sara — O Que Reside entre as Artes é Teatro Contaminações Entre o Lugar da Cenografia 

e as Artes Plásticas Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras Universidade de Lisboa 2009. [Em 
linha] [Consult. 03/03/2016] Disponível na internet: URL: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/2056, p. 87 

61 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 10 e 11 
62 O auditório poderia adotar diversas configurações: arena, isabelino, à italiana. 
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em Berlim, os primeiros exemplos de multimédia que redefiniram e ampliaram as 

fronteiras do teatro63. A ideia de Piscator de teatro totalizante esteve na base da conceção 

do projeto do «Teatro Total». Apoiado nos avanços tecnológicos da época, Gropius 

pretendeu eliminar a «caixa de palco» através da colocação de uma grelha metálica sobre 

o espaço de representação de suporte à iluminação cénica, aos projetores 

cinematográficos e aos altifalantes, de modo que toda a sala seria envolvida por luz, 

imagem e som, permitindo igualmente uma melhor perceção dos volumes dos corpos em 

cena, provocando soluções inusitadas64.  

 Grande parte da pesquisa da Bauhaus, no que concerne ao «Teatro Total», 

assentava em quatro objetivos fundamentais: a remoção da linha separadora entre a cena 

e o espectador, a integração de aparelhos mecânicos e de media para criar uma 

experiência sensorial total, a exposição da tecnologia como parte da performance em si 

mesma e a transformação da estaticidade do espaço cénico num espaço dinâmico através 

de meios tecnológicos.65  

 Apesar de não ter sido construído, o «Teatro Total» de Gropius, influenciou 

experiências levadas a cabo noutros edifícios, na tentativa de criar uma forma 

arquitetónica disponível para diferentes tipologias de espaço cénico. Para além da já 

referida sala de teatro da Casa da Cultura de Grenoble, a sala de espetáculos da 

Companhia de Teatro Schaubühne66 em Berlim, representa outro caso paradigmático de 

integração da cena e do público num espaço único. Esta sala, que foi concebida em 1927 

por Enrik Mendehlson, para albergar o antigo cinema Universum, entre 1978 e 1981 

sofreu várias obras de remodelação, levadas a cabo pelo arquiteto Jurgen Sawade que, em 

conjunto com o encenador Peter Stein, transformou profundamente o interior do edifício, 

com o intuito de criar um espaço flexível que se adaptasse às exigências de cada 

espetáculo67. Segundo Ricardo Pais, trata-se de um espaço modulável no qual a perspetiva 

pode mudar em todos os momentos e o ângulo do olhar também; no qual é possível des-

                                                
63 Cf. BAUGH, Christopher — Theater, Performance and Technology: The Development and Transformation of 

Scenography. Londres: Palgrave Macmillan, Edição do Kindle, 2004. ISBN 1137109432. Posição no Kindle: 2471 
64 Cf. TUNES ZILIO, Daniela — A Evolução da Caixa Cênica Transformações Sociais e Tecnológicas no 

Desenvolvimento da Dramaturgia e da Arquitetura Teatral. Pós. Revista de Pós-Graduação em Arquitectura e 
Urbanismo da FAUUSP. [Em linha]. (2010) São Paulo. ISSN 2317-2762 [Consult. 04/03/2017] Disponível na 
internet: URL: http://www.revistas.usp.br/posfau/article/view/43685  

65 Cf. SALTER, Chris — Op. Cit., p. 41 
66 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 17 
67 Cf. MENDES RIBEIRO, João, Op. Cit., p.25 
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hierarquizar o público e dar-lhes lugares diferentes de ação.68 Tal como o «Teatro Total» 

de Gropius, a relação da sala com a cena pode assumir várias configurações, dependendo 

das opções tomadas pelo encenador e cenógrafo para cada espetáculo. 

 Em Portugal, o Teatro do Bairro Alto69, em Lisboa, sede da companhia de Teatro 

da Cornucópia, representa uma das primeiras salas multifuncionais do país. O edifício, 

que anteriormente pertencia ao antigo Centro de Amadores de Ballet, a partir de 1975, 

passa a albergar a companhia de Teatro da Cornucópia. Constitui, um espaço de 

representação não convencional que permitiu à companhia uma permanente 

experimentação de espaços cénicos, uma inversão da relação tradicional do palco com 

a plateia70, promovendo relações diversas entre público e a cena teatral — desde a mais 

tradicional do modelo à italiana passando pelo modelo isabelino através da deslocação 

do palco e da plateia, até ao modelo de arena ou bifrontal. 

 Denominada de black-box (caixa preta), esta tipologia é atualmente a mais 

comum, porque permite uma constante adaptação do espaço teatral à idealização do 

espaço cénico para cada espetáculo: 
 
Palco e plateia são adaptáveis a diversos tipos de espetáculos. A plateia pode ser 
desmontada e fragmentada, criando uma cena isabelina ou em arena. Prevê-se, 
ainda, uma pequena caixa cénica para a hipótese de organização frontal, assim como 
a extensão do urdimento a toda a área da sala. Este urdimento71 é contínuo e 
desenvolve-se imediatamente abaixo das vigas de betão. O acesso ao urdimento e a 
manipulação dos dispositivos técnicos são condicionados e fazem-se através de uma 
galeria técnica lateral, contínua, que permite alcançar todas as varas, dispostas 
transversalmente.72  

 

 Segundo João Mendes Ribeiro73, esta tipologia de arquitetura cénica 

multifuncional adotada pelo Teatro da Cornucópia é pouco usada em Portugal, contudo 

projetos mais recentes, apontam para uma preocupação em transformar os espaços pré-

                                                
68 PAIS, Ricardo, Apud. MENDES RIBEIRO, João Lima — Arquitectura e Espaço Cénico: Um Percurso Biográfico 

Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra 2008. [Em 
linha] [Consult. 03/05/2015] Disponível na internet: URL: https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/12133, p. 64 

69 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 19 
70 Teatro do Bairro Alto. Teatro da Cornucópia. [Em linha]. [Consult. 04/03/2017] Disponível na internet: URL: 

http://www.teatro-cornucopia.pt/v2/a-companhia 
71 Armação de madeira ou ferro, construída ao longo do teto do palco, para permitir o funcionamento de máquinas e 

dispositivos cênicos. 
72 MENDES RIBEIRO, João Lima, Op. Cit., p. 65 
73 Id. Ibid., p. 65 
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existentes em salas apropriadas aos condicionalismos das artes cénicas e outros 

espetáculos da contemporaneidade.   

 Na cidade do Porto, o Teatro Carlos Alberto74, embora sem a mesma capacidade 

de mutabilidade do Teatro da Cornucópia, oferece também a possibilidade de 

transformação do espaço teatral. Em 2003 sofreu obras de remodelação da autoria do 

arquiteto Nuno Lacerda Lopes, cujo projeto contemplou a reestruturação técnica das áreas 

de palco, sub-palco e teia tendo em vista a otimização do espaço disponível no edifício 

para uma utilização diversificada.75 

 Segundo Nuno Carinhas, embora estivesse previsto a criação de um espaço 

multifuncional, totalmente moldável, (tipologia ideal para a criação contemporânea), por 

razões de ordem financeira, foi apenas possível acrescentar uma estrutura técnica 

avançada relativamente ao palco e alguma modularidade, que permite por exemplo um 

espetáculo em que haja duas plateias e o espaço de representação esteja no centro.76 

 Esta modularidade, embora limitada do Teatro Carlos Alberto, permitiu a João 

Mendes Ribeiro na peça «A Dama do Mar», de Henrik Ibsen, (2008), anular o desnível 

entre o palco e plateia e o corte sugerido pelo arco de proscénio, construindo um 

praticável que prolonga o palco até à segunda plateia, reforçando a profundidade do 

Teatro Carlos Alberto. Com esta transformação, privilegia-se a proximidade física dos 

espectadores ao espaço da representação (...) a experiência das personagens passa a 

coincidir com a experiência dos presentes na sala. 77 

 Em Matosinhos, o projeto de recuperação do Teatro Constantino Nery78, da autoria 

do arquiteto Alexandre Alves Costa, também se enquadra na tipologia das salas 

multifuncionais. Como refere Alves Costa: coerentemente furtamo-nos à tradição 

setecentista do teatro hierarquizado evitando, por isso, a permanência do arco do 

proscénio79. O projeto permite a configuração de várias disposições que incluem desde a 

                                                
74 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 20 
75 LACERDA LOPES, Nuno — Do Passado recente para uma Memória Futura. Duas Colunas. [Em linha]. Vol. 6 

(2003), pp. 17-18. Teatro nacional S. João: Porto. [Consult. 02/02/2016] Disponível na internet: URL: 
http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C16/D10637F16310.pdf, p. 7 

76 CARINHAS, Nuno — Este é o Momento Certo. Duas Colunas. [Em linha]. Vol. 1 (2003). Teatro Nacional S. João: 
Porto. [Consult. 01/03/2017] Disponível na internet: URL: 
http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C16/D10637F16305.pdf, p. 16 

77 MENDES RIBEIRO, João Lima, Op. Cit., p. 69 
78 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 21 
79 ALVES COSTA, Alexandre — Alguns Dados Sobre a Obra. [Em linha]. [Consult. 27/03/2017] Disponível na 

internet: URL: http://www.cm-matosinhos.pt/pages/479 
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cena à italiana, à cena em arena e ainda a completa transformação da sala num espaço 

amplo com a possibilidade de se ligar ao espaço polivalente.80 

 O projeto de Filipe Oliveira Dias para a Casa das Artes e da Criatividade de São 

João da Madeira81 (antigo Cinema Imperador), constitui outro exemplo de uma sala 

multifuncional apta a acolher espetáculos de Ópera, Teatro, Concerto Sinfónico, Rock e 

Contemporâneo, Artes Circenses, Congressos, Apresentações e Passagens de Modelos, 

Grupos Corais e Estúdio de Televisão de séries televisivas. As diversas configurações da 

Sala Multifuncional são conseguidas através do movimento, totalmente motorizado, de 

plataformas elevatórios, com cadeiras pré-instaladas82. Segundo o arquiteto, a sala de 

espetáculos, poderá apresentar-se totalmente ampla assim como se pode transformar nas 

variadas configurações possíveis, com palco central, lateral ou até mesmo sem palco.83 

 O «Arquipélago, Centro de Artes Contemporâneas»84  (ACAC), construído na ilha 

de S. Miguel, nos Açores, a partir projeto do arquiteto João Mendes Ribeiro realizado em 

conjunto com o gabinete de arquitetura «Menos é Mais» (Cristina Guedes e Francisco 

Vieira de Campos), possui uma sala multifuncional, idealizada a partir do modelo do 

teatro da Companhia Schaubühne85. Fruto da experiência como cenógrafo do arquiteto 

João Mendes Ribeiro, o espaço, foi pensado de forma a integrar o público e a cena num 

espaço unificado, sem que os lugares previstos para os espectadores e a cena sejam fixos 

e inalteráveis86.  

 A sala é considerada, pelos autores do projeto, como uma cena continua podendo 

organizar-se segundo diferentes configurações: arena, passerelle, em cena frontal ou 

bifrontal. A teia é suspensa no teto em toda a extensão da sala, estando toda a maquinaria 

intencionalmente visível durante os espetáculos, permitindo ao publico acompanhar os 

movimentos de cena, que num espaço tradicional estão habitualmente ocultos. Esta 

exposição deliberada dos espaços técnicos é segundo João Mendes Ribeiro, inspirada no 

                                                
80 ALVES COSTA, Alexandre, Op. Cit. 
81 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 22 
82 OLIVEIRA DIAS, Filipe — Casa das Artes do Espectáculo de São João da Madeira. Memória descritiva estudo 

prévio de arquitectura abril 2005. [Em linha]. [Consult. 31/03/2017] Disponível na internet: URL: http://www.cm-
sjm.pt/files/21/2131.pdf, p. 2 

83 Cf. OLIVEIRA DIAS, Filipe Op. Cit., p. 20 
84 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 23 
85 Cf. MENDES RIBEIRO, João; FORTUNA, Catarina — O Estranho e o Estrangeiro no Teatro Teatro do Mundo. 

Porto. Vol. 11 (2016), Centro de Estudos Teatrais da Universidade do Porto, p. 122 
86 Cf. MENDES RIBEIRO, João; FORTUNA, Catarina, Op., Cit., p. 122 
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projeto de arquitetura de Lina Bo Bardi para Teatro Oficina87, de S. Paulo e teve como 

objetivo o favorecimento da integração do publico na ação cénica ao mesmo tempo que 

possibilita a exploração plástica e dramatúrgica88. Outro aspeto que aqui tem relevância, 

e que se relaciona também com o projeto de Bo Bardi é, a possibilidade de abertura ao 

exterior e o sentido de percurso, quer seja pela implantação dos edifícios segundo um 

eixo longitudinal que orienta o movimento dos visitantes, pela fenestração nas fachadas 

nascente e poente e pela plasticidade dos elementos em betão, que sublinham a relação 

com o exterior e de integração do edifício no espaço público.89  

 João Mendes Ribeiro observa pertinentemente que o caráter experimental do 

projeto do ACAC, na relação com o espaço público, mas também na criação de um lugar 

cénico sensível a diferentes formas de expressão artística, constitui um exercício de 

liberdade e imaginação que permite formular uma questão essencial na conceção de 

espaços para eventos performativos: numa cultura cada vez mais marcada pela 

provisoriedade das propostas e pela proliferação de conceitos e formatos, como deve ser 

a arquitetura dos espaços que a representam?90 

 

I.2 Do cenário à Habitabilidade do espaço cénico  

  

 No século XX, com a redefinição de espaço cénico, o conceito de cenografia, 

ganha um novo significado. A sua origem remonta ao teatro grego, e dizia respeito à 

decoração da fachada da «skêne» com painéis pintados. Vitrúvio atribui a sua origem ao 

pintor Agatharcus, autor dos primeiros painéis pintados sobre a skêné, para as tragédias 

de Sófocles e Ésquilo91. No teatro grego, a skênê correspondia a uma construção posta 

atrás do palco (separava a orquestra da parte posterior aberta) permitia sustentar os 

cenários, delimitando simultaneamente o espaço de entrada e saída de atores e cantores. 

Inicialmente a skênê era de madeira e tinha um carácter provisório, no final do séc. V 

início do IV começaram-se a construir permanentemente em alvenaria. 

                                                
87 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 16 
88 MENDES RIBEIRO, João; FORTUNA, Catarina, Op. Cit., p. 125 
89 Id. Ibid., p. 123 
90 MENDES RIBEIRO, João; FORTUNA, Catarina, Op. Cit, p. 129 
91 Cf. VITRÚVIO — Vitrúvio: Tratado de Arquitectura. Justino Maciel (Trad.). Lisboa: Instituto Superior Técnico, 

2006. ISBN 9728469438 
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 Ao longo da história, o conceito de cenografia foi-se transformando e mudando 

de significado. No Renascimento, com a descoberta do «Tratado de Architettura» de 

Vitruvio, os arquitetos italianos transferiram as leis da perspetiva linear para o conceito 

de cenografia. A configuração cénica permanecia inalterável, feita por os painéis verticais 

pintados sob a técnica da perspetiva, com pontos de fuga, para ampliar ilusoriamente o 

tamanho dos palcos, conferindo-lhes a sensação de profundidade92.  

 Até ao século XIX, a cenografia seguiu as normas estabelecidas no século XVI 

dando continuidade aos princípios renascentistas de organização do espaço cénico em 

perspetiva, destinada a criar um espaço que reproduzisse a ilusão do real.  

 Em Portugal, é precisamente a partir século XVIII, durante os reinados de D. João 

V e D. José que se verifica um grande impulso na evolução da cenografia perspetivada, 

não só pela chegada de artistas/ cenógrafos da escolha bolonhesa, como Bacherelli, 

Nasoni, Annibale Pio Fabri, Roberto Clerici e Giovani Carlo Bibiena, que introduziram 

uma variedade de fontes e de opções técnicas e decorativas; como também pela difusão 

da tratadística francesa e italiana.93 Neste grupo destaca-se Giovani Carlo Bibiena que 

constrói três teatros (Teatro do Forte,  Teatro Régio de Salvaterra e Teatro Real da Ópera 

do Tejo) assim como foi responsável pelas cenografias das óperas neles apresentadas, 

juntamente com Paolo Dardani, Marco Reverditi, Francesco Ziani e Giacomo Azzolini.94  

 No século XIX, a chegada a Portugal, dos arquitetos/decoradores/cenógrafos 

Rambois, Cinatti e Luigi Manini, foi determinante para o avanço da cenografia em 

Portugal. Ambos foram autores de cenários de ópera para o Teatros de S. Carlos e de 

peças teatrais para o teatro D. Maria II e teatro das Laranjeiras em Lisboa, assim como 

tiveram uma enorme influência no panorama artístico nacional, pelos projetos para 

palacetes e decoração mural o interior dos edifícios95.   

 Apesar da importação de artistas inovadores para o nosso país, estes mantinham-

se alheios às transformações e à renovação estilística, que já se anunciava nos finais do 

século XIX na Europa. 

                                                
92 Cf. RUESGA, Juan — La Escenografía. Rigor y Poética. ADE teatro Revista de la Associación de Directores de 

Escena de España. Madrid. ISSN 1133Þ8792. Vol. nº 86 (2001), p. 35 
93 TRINDADE, António de Oriol — Geometria na Cenografia Em Portugal: da Herança dos Bibiena a Aquiles 

Rambois, Giuseppe Cinatti e Luigi Manini. Arte Teoria. [Em linha]. Vol. nº 16-17 (Ano 2013| 2014), pp. 125 - 135. 
Faculdade de Belas Artes. CIEBA: Lisboa. ISSN 1646-396X [Consult. 30/03/2017] Disponível na internet: URL: 
http://repositorio.ul.pt/handle/10451/18361, p. 127 

94 Id. Ibid., p. 127 
95 TRINDADE, António de Oriol, Op. Cit, p. 130 
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 É nessa altura, e sobretudo ao longo a do século XX, que o conceito de cenografia 

começou a adquirir um novo significado, ao deixar de ser um elemento meramente 

ilustrativo, ou decorativo, transformando-se num dispositivo visual, que ganha presença 

e participação nas relações estabelecidas entre o espectador e espetáculo teatral. 

 O conceito wagneriano de Gesamkunstwerke que se desenvolve a partir da intima 

união da música com a palavra e a imagem, dá azo ao desenvolvimento de uma nova 

dramaturgia, que serve de base ao desenvolvimento de novas teorias e conceitos sobre 

espaço cénico e cenografia, levadas a cabo fundamentalmente por Adolphe Appia e 

Edward Gordon Craig, que irão constituir os princípios norteadores do teatro ao longo do 

século XX.96.  

 Em 1885, com a publicação da obra «La Mise en scène du drame wagnérien»97, 

Appia estabeleceu alguns dos seus principais fundamentos, desenvolvidos a partir da 

encenação das óperas de Wagner — criar uma continuidade e unidade entre a presença 

do corpo do ator e o espaço cénico. Daqui surgiu um novo conceito de encenação, 

ancorado na sensibilização do homem no espaço arquitetónico, que Appia viria a 

aprofundar mais tarde no conceito da obra de arte viva. Publicado inicialmente em 1921, 

«A Obra de Arte Viva» constitui uma reflexão sobre a necessidade da plasticidade da 

cenografia de modo a harmonizar as atitudes e os movimentos do ator. Para Appia o 

espaço cénico teria de ser organizado segundo quatro elementos expressivos: o ator – a 

figura humana, a implantação, a iluminação e a cor — cuja interligação e conjugação com 

a música daria origem a um espaço cénico renovado e abstrato, sem qualquer intenção de 

reproduzir o real.98 A este respeito Appia refere que: 

 
é necessária a plasticidade da cenografia para a harmonia das atitudes e dos 
movimentos do ator. As imagens pintadas nada têm a ver com a vida, mas são apenas 
uma espécie de linguagem hieroglífica. O seu significado abrange apenas as coisas 
que toca de perto - e nada tem a ver com o real, não tem o mínimo contacto orgânico 
com o ator. A plasticidade requerida pela expressão do ator deve ter um efeito 
completamente diferente: o corpo não pretende produzir uma ilusão da realidade; é 
ele próprio realidade. Portanto, tudo quanto se exige da cenografia é uma 
simplicidade que ponha em relevo essa realidade.99 
 

                                                
96 RUESGA, Juan, Op. Cit., p. 35 
97 APPIA, Adolphe — La Mise en Scène du Drame Wagnérien, . Charles Robert Paul (Trad.). Paris: L. Chailley, 

1953 
98 APPIA, Adolphe — A Obra de Arte Viva. Lisboa, Arcádia, p. 94, s.d.. 
99 APPIA, Adolphe — A Obra de Arte Viva. Lisboa, Arcádia, p. 94, s.d.. 
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 Para Jean-Jacques Roubine, esta é uma das ideias mais fecundas de Appia, e diz 

respeito à constatação de que a cenografia deve ser um sistema de formas e volumes, que 

imponha ao corpo do ator a necessidade de encontrar soluções plásticas expressivas100. 

Entende-se por essa razão que os dispositivos cénicos imaginados por Appia, 

correspondam a estruturas arquitetónicas abstratas, que conjugavam rampas, escadas, 

planos inclinados e outros elementos, que suscitavam ao ator uma interação expressiva, 

apelidados pelo cenógrafo de espaços rítmicos (fig. 7 e 8 apêndice iconográfico). Neste 

sentido, a luz tornou-se num elemento vital que, permitia sublinhar as formas e volumes 

do dispositivo cénico, suscitando o aparecimento e o desaparecimento de sombras e de 

reflexos contribuindo não só para fluidez como também para a expressividade da cena.101  

 Com Edward Gordon Craig, também a cenografia se foi distanciando 

progressivamente da característica pictórica bidimensional, para se centrar na natureza 

tridimensional do espaço ou dos objetos cénicos que a constituem. O conceito de 

cenografia passou a englobar um conjunto de elementos picturais, plásticos, sonoros, 

técnicos e teóricos que possibilitaram a criação de uma construção tridimensional do 

espaço cénico para que a representação teatral se concretizasse.102  

 Esta evolução do conceito de cenografia implicou, simultaneamente uma 

modificação na conceção do espaço cénico, que ao perder a função decorativa e 

naturalista ganhou autonomia. A cenografia alcançou parte ativa na conceção do 

espetáculo teatral, ao definir o espaço cénico como um elemento dramático, que faz parte 

integrante da encenação e que está ao mesmo nível de importância do texto e do ator. A 

noção de espaço cénico ampliou-se, passando a englobar as relações entre o 

espectador/espetáculo, até se converter numa entidade espacial que contempla o lugar da 

ação cénica e as relações que estabelece com os espectadores103.  

 Os princípios desenvolvidos por Appia e Craig tiveram repercussões decisivas na 

evolução da cena teatral ao longo de todo o século XX. Segundo João Mendes Ribeiro, a 

                                                
100 ROUBINE, Jean-Jacques — A Linguagem da Encenação Teatral 1880 - 1980. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1998, p. 119 
101 Id., Ibid., p. 119  
102 Cf. ALBERGANTI, Alain — De L'art De L'installation : La Spatialité Immersive. Paris: L'Harmattan, 2013. 

ISBN 9782343009186. p. 40 
103 Cf. RUESGA, Juan — La Escenografía. Rigor Y Poética.  ADE teatro Revista de la Associación de Directores de 

Escena de España. Madrid. ISSN 1133Þ8792. Vol. nº 86 (2001), p. 35 
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partir de Appia, a primazia do texto na estruturação do teatro, dá lugar a um 

desenvolvimento de uma nova estética de cena que se irá basear, na construção de uma 

cenografia pensada segundo uma conceção arquitetónica, isto é, um espaço cénico 

tridimensional habitável pelo ator e que lhe condiciona os movimentos104.  

 A problemática referente ao espaço cénico levantada pela pratica teatral foi 

acompanhada pela pesquisa sobre o espaço, levada a cabo pelos movimentos das artes 

plásticas, cuja influência foi determinante na renovação do espaço cénico ao longo da 

primeira metade do século XX. Correspondendo a um período, em que diferentes 

disciplinas artísticas intervieram na produção teatral, contribuindo para o 

desenvolvimento do conceito de espaço cénico na contemporaneidade.  

 Para Patricia Falguières105, o envolvimento das artes plásticas na encenação, 

precipitou a simbolização dos atores e a semiótica do espaço cénico: em suma, foram os 

artistas que, muito concretamente, executaram a destituição da mimesis reivindicada 

pelos renovadores do teatro e abriram a cena ao jogo dos signos106. 

  Neste sentido, o desenvolvimento do espaço cénico ocorreu a partir do confronto 

do teatro com as artes plásticas, o que deu origem a uma reflexão mais abrangente sobre 

o corpo, objeto e espaço fundando uma linguagem estética mais ampla.107 Por outro lado, 

a conceção de espaço cénico tendeu para uma visão cada vez mais abstrata da cena, 

acabando com a dimensão narrativa e fazendo da ação cénica uma série de momentos 

independentes.  

 Uma das «Composições Cénicas» de Kandinsky, «Der Gelbe  Klang » («O Som 

Amarelo» realizada em 1909 mas só encenada em 1972), constitui um exemplo 

paradigmático dessa abstratização do espaço cénico.108 Com apenas um ato e sem 

diálogos, é constituído por uma sucessão de seis paisagens cénicas abstratas, em que a 

orquestração das cores, movimentos e sons são os principais elementos dramáticos da 

ação cénica. Na linha de pensamento de Wagner, com esta obra, Kandinsky pretendia a 

verdadeira união das artes reunindo pintura, música, poesia e dança, que seria alcançada 

                                                
104 Cf. MENDES RIBEIRO, João Lima. Op. Cit., p. 173. 
105 FALGUIÈRES, Patricia — «Playground». In BLISTÈNE, Bernard, CHATEIGNÉ, Yann, BORJA-VILLE, Manuel 

J. (Ed.) — Um Teatro sem Teatro. Catálogo da Exposição Um Teatro sem Teatro, Apresentada em Barcelona e 
Lisboa. Clara Távora Vilar (Trad.). Lisboa: M.A.C., 2007. ISBN 978-989-95416-2-7, p. 32 

106 FALGUIÈRES, Patrícia — Op. Cit., p. 32 
107 Cf. ALBERGANTI, A. A. — Op. Cit., p. 34. 
108 Cf. ALBERGANTI, A. A. — De l'art de l’installation : La spatialité immersive. Paris: L'Harmattan. 2013. 



 

- 28 - 

através da noção de vibração e da partilha de uma ressonância interior comum. Para 

Kandinsky, cada arte possui a sua própria linguagem e os seus meios peculiares e 

nenhuma destas linguagens se pode trocar por outra. Por isso, cada arte abstrata é 

fundamentalmente distinta das outras. É precisamente nesta diferença fundamental, que 

reside a força do teatro porque o íman que o teatro esconde tem o poder de atrair a si 

todas estas linguagens.109 

 Porém, como consequência da contaminação de formas de expressão artística no 

teatro, irá ser fundamentalmente a instalação artística o veiculo escolhido para o trabalho 

de marcação ou demarcação do espaço cénico110.  

 Tem uma particular importância, neste contexto, a transferência da estética 

construtivista111 para o teatro russo de vanguarda, principalmente por via de Vzévolod 

Meyerhold, que ao estabelecer um contacto muito estreito com artistas como Popova, 

Shestakov e Stepanova112, constituiu um contributo fundamental para a renovação do 

teatro moderno113.  

 Seguidor dos princípios desenvolvidos por Appia e Craig, Meyerhold transformou 

o espaço cénico numa organização funcional posta ao serviço do corpo do ator114. 

Defendendo radicalmente um teatro ao serviço do povo e anti-ilusionista, Meyerhold 

rejeitou a decoração do palco, despindo o cenário de qualquer adorno e construiu 

estruturas mecânicas muito complexas adaptadas à conceção do conjunto da encenação. 

Tal como refere Judith Malina, o construtivismo exigiu um cenário que era ele próprio a 

ação115.  

 «El Cornu Magnànim» de Crommelynck116 levado à cena em 1922, constitui um 

dos exemplos mais representativos da assimilação dos ideais plásticos construtivistas pelo 

                                                
109 KANDINSKY, Wassily — Essays über Kunst und Künstler. Berna: Bentelli 1955, p. 81 Apud ASSIS, Paulo 

(Ed.) — Emmanuel Nunes. Escritos e Entrevistas. Artur Morão, Paulo Assis (Trad.). Porto: Casa da Música, 2011, 
p. 95 

110 FALGUIÈRES, Patrícia — Op. Cit., p. 31 
111 Os princípios construtivistas nas artes plásticas, rejeitaram toda e qualquer ornamentação decorativa e propunham 

uma arte utilitária que refletia o entusiasmo pela técnica e pela máquina através de construções geométricas e 
racionalistas. 

112 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 30 
113 Cf. FALGUIÈRES, Patrícia — Op. Cit., p. 31 
114 MENDES RIBEIRO, João Lima, Op. Cit., p. 173 
115 MALINA, Judith — «O Trabalho de Meyhold» In BLISTÈNE, Bernard, CHATEIGNÉ, Yann, BORJA-VILLE, 

Manuel J. (Ed.) — Um Teatro sem Teatro. Catálogo da Exposição Um Teatro sem Teatro, Apresentada Em 
Barcelona E Lisboa. Clara Távora Vilar (Trad.). Lisboa: M.A.C., 2007. ISBN 978-989-95416-2-7, p. 116. 

116 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 31 e fig. 32 
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teatro de Meyerhold. A cenografia, da autoria de Popova, era constituída por um conjunto 

de objetos tridimensionais (vigas, andaimes, escadas, portas giratórias etc.) que no seu 

conjunto formavam um dispositivo cénico, através do qual os atores se exprimiam em 

cena principalmente pelo gesto, pela atitude e pelo movimento, pondo em prática os 

princípios da biomecânica nas três dimensões do espaço.117 Vestidos com fatos-macacos 

de trabalhadores, os atores acrobáticos de Meyerhold, executaram um conjunto de 

exercícios de movimento tecnicamente precisos. Neste sentido, a cenografia, tornou-se 

numa verdadeira máquina cénica, uma instalação autónoma que poderia funcionar em 

qualquer lugar, para além do espaço teatral tradicional.118 

 As conquistas de Meyerhold tiveram uma influência decisiva nas transformações 

estéticas das artes performativas a partir da segunda metade do século XX, não só pela 

forma de organizar o espaço cénico, mas também pela forma como os atores/interpretes 

o vão ocupar. Com o abandono dos telões estáticos decorativos, a cenografia tornou-se 

parte ativa na cena teatral através dos movimentos do ator: deixa de ser uma estrutura de 

mera contemplação, para se transformar em lugar usado, sentido e experimentado. 

Aproximando-se da arquitetura, substitui o “objeto” para ser olhado, pelo “ambiente” 

para ser vivido.119  

 Porém, como refere ainda Patrícia Falguières o que está aqui em questão, não é só 

a virtualização do espaço e as operações de marcação120, mas também a transformação 

que ocorre no século XX, que afeta a simbolização dos atores em cena: através do recurso 

a máscaras, manequins e marionetas, a própria personagem entra nesta lógica 

figurativa121 tal como os restantes elementos cenográficos. Assim, é relevante recordar as 

máscaras criadas por Marcel Janco, Sophie Tauber122 ou Jean Arp para as soirées Dada de 

1916 ou os figurinos de Picasso para «Parade»123 em 1917, através dos quais os 

personagens foram reduzidos à mera condição de fantoches, libertados de toda e qualquer 

significação mimética, enfatizada não só pelos objetos convocados para a cena, como por 

                                                
117 Cf. BABLET, Denis — Les Révolutions Scéniques du XXe Siècle. Paris: Societé Internationale d'Art XX Siecle, 

1975, p. 102 
118 Cf. RUESGA, Juan — La Escenografía. Rigor Y Poética. ADE teatro Revista de la Associación de Directores de 

Escena de España. Madrid. ISSN 1133Þ8792. Vol. nº 86 (2001), p. 36 
119 MENDES RIBEIRO, João Lima, Op. Cit., p. 174 
120 FALGUIÈRES, Patrícia — Op. Cit., p. 31 
121 Id. Ibidem, p. 31 
122 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 26 
123 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 27, 28 e 29 
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toda a gestualidade e jogos sonoros dos poemas fonéticos proferidos pelos 

atores/performers.  

 O movimento da Bauhaus, principalmente com Oskar Schlemmer teve igualmente 

uma importância relevante na reformulação do conceito de espaço cénico. Tomando como 

ponto de partida uma visão mecanicista da arte (já partilhada pelo construtivismo russo e 

futurismo italiano) a atividade teatral de Schlemmer concentrou-se sobretudo na criação 

de um teatro abstrato, tendo como base fundamental a relação do corpo do ator com o 

espaço cénico, através de princípios geométricos e matemáticos: no centro deste teatro 

está o corpo e a matemática da dança. O ator é encarado como um ser espácio-plástico 

que pelo trabalho sobre roupagens construídas segundo um jogo de formas geométricas 

e de cores, deve ser submetido a um processo de abstração.124 «O Ballet Triádico»125 de 

Schemmler126, não é mais do a que a exemplificação desta teoria: composto por três partes 

que formavam uma estrutura de cenas de dança estilizada127, executada por três bailarinos 

cujos movimentos eram sugeridos pela partitura de Hindemith para pianola, o 

instrumento mecânico que melhor se coaduna com o estilo de dança estereotípico.128 

Através da combinação da música, dança e figurinos, Schlemmer punha em evidência 

formas mecânicas que se movimentavam no espaço em termos abstratos da geometria ou 

da mecânica129. Schlemmer colocava o Homem no centro de um espaço abstrato e 

geométrico. Tal como Walter Gropius descreve: transformando o corpo dos bailarinos e 

atores numa verdadeira arquitetura viva130. 

                                                
124 BORIE, Monique; ROUGEMONT, Martine de; SCHELER, Jacques — Estética Teatral. Lisboa: Fundação 

Gulbenkian, 1996, p. 43, in MENDES RIBEIRO, João — A Reforma Do Espaço Cénico No Século XX Teatro do 
Mundo O Teatro na Universidade Ensaio e Projecto . Porto. Vol. 3 (2008), 105-124 Núcleo de Estudos Literários. 
Universidade do Porto 

125 Criado em 1912 em Stuttgart, em cooperação com a equipa de dança Albert Burger e Elsa Hotzel e o mestre artesão 
Carl Schlemmer. Em 1915, a primeira performance de excertos do ballet. Em 1922 a primeira performance da 
totalidade do ballet no Stuttgart Landestheater. Também realizado em 1923 durante a Semana Bauhaus no 
Nationoltheater, Weimar, e na Exposição Anual de Artesanato Alemão, Dresden. In SCHLEMMER, Oskar; 
MOHOLY-NAGY, L.; MOLNÁR, Farkas — The Theater of the Bauhaus. GROPIUS, Walter (Ed.). Arthur 
Wensinger (Trad.). Middletown, Connecticut: Wesleyan University, 1971, p. 34 

126 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 33, 34 e 35 
127 SCHLEMMER, Oskar; MOHOLY-NAGY, L.; MOLNÁR, Farkas — The Theater of the Bauhaus. GROPIUS, 

Walter (Ed.). Arthur Wensinger (Trad.). Middletown, Connecticut: Wesleyan University, 1971, p. 34 
128 Apud GOLDBERG, Roselle — A Arte da Performance: do Futurismo ao Presente. Jefferson Luiz Camargo 

(Trad.). 2ª Lisboa: Orfeu Negro, 2012. P. 140 
129 GROPIUS, Walter — «Introduction». In SCHLEMMER, Oskar; MOHOLY-NAGY, L.; MOLNÁR, Farkas — 

The Theater of the Bauhaus. Arthur Wensinger (Trad.). Middletown, Connecticut: Wesleyan University, 1971, p. 
8 

130 Ibidem, p. 9 
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 Para Moholy-Nagy131, o teatro apresentou-se igualmente como um campo de 

pesquisa durante a sua estadia na Bauhaus e posteriormente como cenógrafo em Berlim. 

 No artigo «Teatro, Circo, Variedade» publicado em 1923 desenvolveu o conceito 

de «Teatro Total» («Theater of Totality»), uma visão muito particular da noção de 

«Gesamtkunstwerk» mas que difere do modelo de Wagner, ao reduzir o papel do drama 

e da poesia, bem como o do ser humano, a favor da mecânica, o que o próprio apelidou 

de die mechanische exzentrik (a excentricidade mecânica)132.  

 
The theater differed from the eyewitness report, simple storytelling, didactic 
morahzing, or advertising copy through its own particular synthesis of the elements 
of presentation: sound, color (light), motion, space, FORM (objects AND persons). 
With these elements, in their accentuated but often uncontrolled inter-relationships, 
the theater attempted to transmit an articulated experience.133 

 
 A ideia fundamental prende-se com a idealização do espaço cénico, como um 

espaço dinâmico-rítmico, construído através de superfícies móveis de cor, projeções, 

efeitos de luz e som, objetos móveis, que não só definiram espaço e volume, como 

esbateram a barreira entre o público e os atores, transformando o espectador num 

participante ativo da cena teatral.134 

 Neste sentido, o «Teatro Total» de Mohololy-Nagy, é definido como um 

organismo, no qual o homem participa no mesmo pé de igualdade, que os elementos 

mecânicos que o constituem.  
 
Thus the process of integrating man into creative stage production must be 
unhampered by moralistic tendentiousness or by problems of science or the 
INDIVIDUAL. Man may be active only as the bearer of those functional elements 
which are organically in accordance with his specific nature. It is self-evident, 
however, that all other means of stage production must be given positions of 
effectiveness equal to man's, who as a living psycho-physical organism, as the 
producer of incomparable climaxes and infinite variations, demands of the 
coformative factors a high standard of quality.135 
 

                                                
131 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 38 a 43 
132 MOHOLY-NAGY, L. — Theater, Circus, Variety. in SCHLEMMER, Oskar; MOHOLY-NAGY, L.; MOLNÁR, 

Farkas — The Theater of the Bauhaus. GROPIUS, Walter (Ed.).Arthur Wensinger (Trad.). Middletown, 
Connecticut: Wesleyan University, 1971, p. 49 

133 Id. Ibid., p. 49 
134 Na cenografia para a peça «Der Kaufmann von Berlin» encenada por Erwin Piscator, Moholy-Nagy implantou 

rampas, pontes, tapetes rolantes que conduziram os principais artistas ao longo do palco, elevadores e quatro 
projeções simultâneas de filmes realizado pelo próprio.  

135 MOHOLY-NAGY, L., Op. Cit., p. 60 
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 Em 1915, Giacomo Balla tinha já realizado uma tentativa precoce de 

transformação do espaço cénico através de meios eletromecânicos, com a criação de uma 

coreografia audiovisual de objetos e luzes para os Ballets Russes de Sergei Diaghilev 

acompanhada pela obra musical de Igor Stravinsky «Fogo de Artifício»136, apresentada 

no Teatro Constanzi, em Roma. Transferindo os conceitos de velocidade e dinamismo já 

desenvolvidos na pintura e na escultura, Balla criou uma performance sinestésica, na qual 

formas geométricas abstratas em movimento (cones, triângulos, pirâmides, prismas) e 

luz, incorporaram a música de Stravinsky137.  

 A partir de 1924, também Prampolini contribuiu para a progressiva abstratização 

da cena teatral138. Influenciado pelas inovações tecnológicas da época, no «Manifesto da 

Cenografia Futurista», expressa claramente a vontade em substituir todo e qualquer 

cenário estático e pintado, pelo dinamismo de uma arquitetura cénica eletromecânica, 

criada através da combinação plástica dos movimentos da luz:  

 
L’irradiation lumineuse de ces gerbes, de ces plans de lumières coloriées, les 
combinations dynamiques donneront des résultats merveilleux de compénétration, 
d’intersécation de lumières et d’ombres. (...) Ces additionnements, ces heurts irréels, 
cette exuberance de sensations et avex tout cela les architectures dynamiques de la 
scène, qui se mouvront déchaînant des bras métalliques, renversant les plans 
plastiques, au milieu d’un bruit essentiellement nouveuau, modern, augmenteront 
líntensité vitale de l’action scénique.139  

  
 Já em 1915, o artigo de Prampolini «Un'arte nuova? Costruzione assoluta di moto-

rumore»140 descreveu uma arquitetura cromática e sonora em movimento, que une as 

qualidades materiais das formas de arte individuais num teatro abstrato e sintético.141 

 
Questo desiderio di avvalorare in un'unica sintesi queste sensazioni, plastiche, 
cromatiche, architettoniche, di moto, rumore, odore, ecc., ha trovato una base di 
sviluppo, un'espressione materiale con la creazione dei complessi plastici, o 

                                                
136 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 24 
137 SALTER, Chris — Entangled: Technology and the Transformation of Performance (New Edition.). 

Massachusetts: The MIT Press, 2010. ISBN 978-0-262-19588-1, p. 9 
138 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 36 e 37 
139 PRAMPOLINI, Enrico — Scénographie Futuriste. Manifeste. Beinecke Rare Book & Manuscript Library. [Em 

linha]. (1922) [Consult. 20/03/2017] Disponível na internet: URL: http://brbl-zoom.library.yale.edu/viewer/1468732 
140 Cf. PRAMPOLINI, Enrico — Un'arte Nuova? Construzione Di Moto Rumore. Futurismo Italiano. [Em linha]. 

(1914). [Consult. 22/06/2017] Disponível na internet: URL: 
https://www.accademiadicatania.com/admin/docenti/file/Luca_Vasta/3i1c_manifesti%2022.pdf 

141 Cf. OVADIJA, Mladen — Dramaturgy of Sound in the Avant-garde and Postdramatic Theatre. Londres: 
McGill-Queen's Press, 2013, p. 268 
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costruzioni-assolute di moto-rumore, che compendino, esprimano con equivalenti 
astratti la sensazione, l'emozione suscitataci da un qualunque elemento realistico. 142 

 
 No «Manifesto Técnico para Atmosfera Cénica Futurista» (1924) Prampolini 

aprofundou o conceito de um espaço cénico poli-dimensional — através da rutura do 

plano horizontal com a introdução de formas plásticas rítmicas, poli-dimensionais, ao 

mesmo tempo que substituiu a presença do ator, por uma personificação do espaço, 

elemento dinâmico que estabelece a ligação entre o ambiente cénico e o espetador.143 O 

espaço cénico, é assim encarado como uma realidade abstrata e autónoma no qual o fluxo 

temporal do som e do movimento, preservando a autonomia de cada um, se integra numa 

arquitetura espacial de cor, forma e plasticidade.  

 A abstração da cena, desenvolveu-se assim, a partir da influência de artistas que 

privilegiaram a composição plástica, a presença da matéria colocando a figura humana 

ao serviço dos elementos plásticos até à sua total eliminação144.  

 O teatro apropria-se assim da pesquisa operada pelos artistas plásticos que no 

decorrer do século XX se vão interessar cada vez mais pelo aspeto vivo da cena através 

da sua relação direta com o espectador. Não será de espantar que o teatro, se torne num 

meio de experimentação e fonte de invenção da espacialidade da obra de arte em 

confronto com a presença física do corpo do ator. Entre artistas plásticos e encenadores 

vão surgir profícuas colaborações (Kandinsky, Malevich, Schwitters, Schlemmer, Artaud, 

Kantor, Wilson) em matéria de reflexão sobre o corpo, o objeto e o espaço renovando a 

imagem cénica, sob um ponto de vista estético, sem preocupações narrativas.  

 Encontramos essa conceção de espacialidade em toda a segunda metade do século 

XX, tanto nas artes visuais, como na performance, body art, happenings, instalação ou 

nas artes do espetáculo, dando pleno sentido à definição de espaço cénico, como um 

campo de interação entre música, escultura, dança, pintura, vídeo145.  

 

 

 

                                                
142 PRAMPOLINI, Enrico — Un'arte Nuova? Construzione Di Moto Rumore. Futurismo Italiano. [Em linha]. (1914). 

[Consult. 22/06/2017] Disponível na internet: URL: 
https://www.accademiadicatania.com/admin/docenti/file/Luca_Vasta/3i1c_manifesti%2022.pdf 

143 PRAMPOLINI, Enrico, Apud ALBERGANTI, Alain — De L'art De L'installation: La Spatialité Immersive. 
Paris: L'Harmattan, 2013. ISBN 9782343009186, p. 48 

144 PRAMPOLINI, Enrico Apud ALBERGANTI, Alain, Op. Cit., p. 52 
145 Cf. ALBERGANTI, Alain, Op. Cit., p. 52 
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A afirmação da cenografia como uma instalação: exemplos na prática artística 

portuguesa  

 

Em Portugal, encontramos o desenvolvimento dos princípios renovadores (Appia, 

Craig, Meyerhold) da cena teatral, principalmente a partir da década de cinquenta, com 

António Pedro, através da multiplicidade de ensaios que publicou e do exercício prático 

da encenação ao longo dos anos em que foi diretor artístico do Teatro Experimental do 

Porto entre 1953 e 1961, revelando não só a vontade de alterar o panorama teatral 

português, como também possibilitar a divulgação das teorias de Appia, Craig ou 

Meyerhold. 146 

António Pedro pôs em prática um entendimento globalizante do espetáculo 

teatral, atento à delicada articulação das diferentes tarefas ligadas ao texto, à 

interpretação, ao espaço cénico, aos figurinos, à iluminação, ao material sonoro, ao 

mesmo tempo que, de forma mais decisiva e com algumas décadas de atraso, equaciona 

definitivamente o papel do encenador.147 
 Desde o primeiro trabalho148, António Pedro estabeleceu uma forte aproximação 

à Escola Superior de Belas Artes149, no que diz respeito colaboração de alunos e 

professores na realização de cenografias, assim como envolveu músicos e profissionais 

                                                
146 Até à data, em Portugal a cenografia ainda era exercida maioritariamente por carpinteiros ou maquinistas de cena, 

embora já tivessem aparecido no teatro português alguns exemplos de telões criados por artistas, nomeadamente 
Almada Negreiros, Mário Eloy e Stuart Carvalhais. In GAGO, Júlio Apud LEITE, Maria João — Teatro 
Experimental Do Porto Na Vanguarda Do Teatro Português. A Página Da Educação. Edição nº 202, série II [Em 
linha]. (2013). [Consult. 05/12/2016] Disponível na internet: 
URL:http://www.apagina.pt/?aba=7&cat=570&doc=14472&mid=2 

147 CARVALHO, Paulo Eduardo — Entre a Contração e a Expansão: Esboço Crítico de Algumas Convulsões do Teatro 
no Porto e no Norte de Portugal ADE Teatro, Revista de la Associación de Directores de Escena de España. Vol. 62-
63 (1997), pp. 69 - 79. Disponível na internet: URL: 
http://ww3.fl.ul.pt/centros_invst/teatro/pagina/Publicacoes/artigos2008/PEC_entre_a_contraccao_e_a_expansao.ht
m#_ftn2 

148 O TEP estreou em 1953 com a apresentação de três peça: «A Gota de Mel», «Nau Catrineta» e «Um Pedido de 
Casamento», no Teatro de Sá da Bandeira. 

149 O TEP, ficaria marcado pela passagem de vários artistas plásticos que executaram o trabalho de cenógrafos como 
Artur Bual, Augusto Gomes Acácio de Carvalho, Albino Baganha, Álvaro Nazareth, Álvaro Portugal, Américo 
Moura, Ângelo de Sousa, António Barros, António Montez, António Pedro, Arnaldo Moreira, Arlindo Rocha, 
Augusto Ramos, Augusto Sousa, Baptista Fernandes, Batista Fernandes, Carlos Barreira, Catarina Barros, Cláudio 
Lucchesi, Duarte Gravato, F. Ribeiro, Fernando Azevedo, Fernando Filipe, Fernando Fonseca, Francisco Menezes, 
Gustavo Sumpta, Jaime Azinheira, João Rosário, Jorge Pinto, José Emílio Calvário, José Paiva, José Rodrigues, Júlia 
Afonseca, Lia Oliveira, Luís Baião, Luís Tito, Mário Alberto, Mário Bonito, Mário Dias Garcia, Moncho Rodriguez, 
Moreira Azevedo, Moura Pinheiro, Norberto Barroca, Paulo Soares, Pedro Ramalho, Ricardo Preto, Rita Abreu, 
Sofia Brandão, Susana Sá, Tiago Pinhal Costa, Tito Reboredo. Cf SERÔDIO, Maria Helena; OLIVEIRA, Cláudia; 
et al — Ficha de Companhia/Grupo de Teatro. CETbase Teatro Em Portugal. [Em linha]. (2016), [Consult. 
13/03/2017]. Disponível na internet: URL: 
http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/reports/client/Report.htm?ObjType=Instituicao&ObjId=109 
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da Emissora Nacional, refletindo um grande interesse na articulação do som/música, 

iluminação cénica e cenografia com a encenação, considerando que o teatro não é um 

resumo ou síntese das outras artes, mas que deve participar dos meios de expressão 

característicos a cada uma delas, mais dos que resultam da sua concomitância.150  

 Conforme sublinhou Paulo Eduardo de Carvalho, a atividade do TEP antecedeu o 

surgimento de companhias independentes, nos anos sessenta, assim como contribuiu de 

forma significativa para reduzir o atraso do repertório e da experimentação teatral em 

Portugal relativamente aos grandes movimentos estéticos internacionais.151  

 Na «Introdução» aos Escritos de Teatro: António Pedro (2001), Fernando Matos 

Oliveira destaca o papel decisivo deste artista no campo do teatro em Portugal:  

 
António Pedro foi talvez o primeiro encenador português na acepção moderna do 
termo. […] Como encenador, A. Pedro anunciou em termos definitivos a 
emancipação artística que caracterizará o devir do teatro experimental e 
independente em Portugal logo nos anos sessenta. É sobretudo nesse plano que se 
pode falar num antes e num depois do TEP.152 

 

 Para Eugénia Vasques, depois do Teatro Experimental do Porto, do Teatro 

Experimental de Cascais (TEC, 1963) ou do Teatro Estúdio de Lisboa (TEL, 1964) 

seguiu-se o aparecimento de importantes novos grupos de teatro independente como a 

«Comuna» (1972) e a «Cornucópia» (1973), e após o 25 de Abril grupos ou Companhias 

como «O Bando» (1974), a «Casa da Comédia» (1975), «A Barraca» (1975), o «Teatro 

da Graça» (1975-1993), o «Centro Cultural de Évora» (1975), o «Seiva Trupe» (Porto, 

1978) o «Teatro de Campolide» (a partir de 1978, «Companhia de Almada»), o «Teatro 

O Semeador de Portalegre» (1978), «Teatro Art’Imagem» do Porto (1981), o «Novo 

Grupo» (1982; ex «Grupo 4», 1967), a «Companhia de Teatro de Braga» (1984) — que 

ao distanciarem-se das genealogias teatrais instituídas, procuraram vias mais atuais e 

radicais, também pela influência de artistas como Peter Brook, Augusto Boal, que nesta 

                                                
150 PEDRO, António – O Teatro e a sua Verdade. Lisboa: Editorial Confluência, s.d. [1950], pp. 18-19  
151 CARVALHO, Paulo Eduardo — Entre a Contração e a Expansão: Esboço Crítico de Algumas Convulsões do Teatro 

no Porto e no Norte de Portugal. ADE Teatro, Revista de la Associación de Directores de Escena de España. Vol. 
62-63 (1997), pp. 69 - 79. Disponível na internet: URL: 
http://ww3.fl.ul.pt/centros_invst/teatro/pagina/Publicacoes/artigos2008/PEC_entre_a_contraccao_e_a_expansao.ht
m#_ftn2 

152 MATOS OLIVEIRA, Fernando Apud SERÔDIO, Maria Helena — Financiar O Teatro em Portugal. A Actuação da 
Fundação Calouste Gulbenkian (1959 - 1999). [Em linha] (2013) Centro de Estudos de Teatro: Lisboa. [Consult. 
02/05/2017] Disponível na internet: URL: http://www.bond.com.pt/home/wp-content/uploads/2014/02/e-
Book_password.pdf. p. 96 
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época ministraram cursos em Portugal, ou Adolfo Gutkin e Victor Garcia153, cuja 

permanência no nosso país foi mais longa, chegando este último a ser diretor do «Círculo 

de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra» (CITAC) e do TEC154.  

 A atualização que se fará sentir no campo da cenografia e na configuração do 

espaço cénico, vai ser em grande parte devedora do trabalho de artistas plásticos que 

encontram nestas Companhias, um espaço propício para a criação, segundo as correntes 

artísticas europeias mais atuais. Neste contexto, destacam-se numa primeira fase os 

projetos cénicos do escultor José Rodrigues e do artista plástico João Brites, não só pela 

diversidade, mas também pela modernidade que anunciaram no panorama teatral 

nacional.  

 Embora nunca se tenha considerado um cenógrafo profissional, José Rodrigues 

realizou 48 projetos cénicos, em grande parte para o TEP, mas também para o Teatro 

Universitário do Porto (TUP), Teatro Experimental de Cascais (TEC), Grupo de Teatro 

Hoje, Associação Recreativa «Os Plebeus Avintenses», Cena – Companhia de Teatro de 

Braga, FdC – Fatias de Cá, Seiva Trupe e TNDMII – Teatro Nacional D. Maria II 

(companhia).  

 Para José Rodrigues a cenografia é a continuação do «atelier»155. Ao recusar o 

cenário ilusionista dos telões pintados, o escultor entendia o espaço cénico como uma 

estrutura autónoma que complementa o texto. Através da forma e colocação dos objetos 

cénicos e das relações que estes exercem entre si e com o corpo do ator, ao nível da 

materialidade, cor, textura ou configuração, cria uma maior aproximação ao publico bem 

como propõe várias leituras e significados.  

 
Acho que fizemos cenografias que se estão agora a fazer em todo o mundo, fomos 
pioneiros. A introdução de novos materiais. Pusemos em causa aquele cenário todo 

                                                
153 Cf. VASQUES, Eugénia — O Teatro Português e o 25 De Abril: Uma História Ainda Por Contar. Camões: Revista 

De Letras E Culturas Lusófonas. [Em linha]. (1999). Instituto Camões: [Consult. 15/11/2016] Disponível na internet: 
URL: http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/3378/1/Teatro_Portugues_25_Abril.pdf, p. 2 

154 Em1972 estreou em Portugal da peça de Jean Genet «As Criadas» pelo Teatro Experimental de Cascais, cuja 
conceção cenográfica, da autoria do argentino Victor Garcia, ia de encontro à ideia de negação de cenário ilusionista. 
Em vez de seguir as indicações descritivas do texto, Victor Garcia construiu um dispositivo cénico onde privilegiava 
o significado simbólico dos materiais e objetos, para caracterizar e contrapor relações e estratos sociais entre os 
personagens — uma caixa metálica com o piso inclinado para a plateia e no fundo da cena painéis metálicos com 
passagens entre eles, produziam o efeito de espelho e quando golpeados soavam como gongos realçando o combate 
entre os personagens. No meio do palco um tecido brilhante e preto definia o lugar da «Madame», um misto de leito 
e altar. Cf. RIOS, Jefferson Del — O Teatro de Victor Garcia: A Vida Sempre em Jogo. Sesc Edições, 2015. 
ISBN 8579951364. Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 64 

155 RODRIGUES, José, Apud PORTO, Carlos — O TEP e o Teatro em Portugal: Histórias e Imagens. Porto: 
Fundação Eng. António de Almeida, 1997, p. 282 
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pintado, o cenário como fundo do espetáculo. Eu tentei fazer do cenário uma 
personagem, também o espaço cénico era também personagem.156 

 
 Neste contexto, destacamos o dispositivo cénico idealizado para a peça de 

Federico Garcia Lorca, «A Casa de Bernarda Alba»157 encenada por Angel Fácio158 para 

o Teatro Experimental do Porto (TEP) em 1972. Através do revestimento de toda a caixa 

de palco, incluindo o teto, por um material acolchoado revestido a pano cru marcado por 

uma teia de cordas pretas sobre o qual interagiam os atores, José Rodrigues recriou um 

espaço repressivo e claustrofóbico, potenciado igualmente pela austeridade dos figurinos, 

também da sua autoria. O chão, revestido pelo mesmo material, absorvia os passos e os 

corpos dos personagens isolando-os do exterior, ao mesmo tempo que ampliava o 

ambiente de clausura e claustrofobia percetível pelo público159. O fechamento de «A Casa 

de Bernarda Alba», ganhou também expressão pela ausência de aberturas ou janelas, a 

entrada dos atores em cena era feita através de uma estreita fenda aberta ao fundo da caixa 

de palco. 

 É neste sentido que o escultor afirma que um cenário é uma escultura habitada160, 

referindo-se à cenografia como uma instalação, pressupondo a comunicação com o 

público através da ampliação da experiência sensorial e da sua disponibilidade para 

estabelecer relações com experiências prévias.161  

 Segundo Carlos Porto este foi o primeiro grande trabalho de José Rodrigues como 

cenógrafo e contribuiu em grande parte para a concretização da dramaturgia de Angel 

Fácio.162 O encenador, por sua vez, propôs que a figura dominante de Bernarda Alba, 

fosse interpretada pelo ator Júlio Cardoso, transformando-a na mascara do próprio 

                                                
156 RODRIGUES, José, Apud PORTO, Carlos — O TEP e o Teatro em Portugal: Histórias e Imagens. Porto: 

Fundação Eng. António de Almeida, 1997, p. 282 
157 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 65 e 66 
158 O encenador Angel Fácio, foi diretor e fundador de Los Goliardos, um dos grupos mais exemplificativos do teatro 

independente espanhol. As suas criações ficaram marcadas pelo espirito inventivo e vocação anarquizante. In 
PORTO, Carlos, Op., Cit., p. 168  

159 Cf. BARBOSA SOARES, Maria Leonor — José Rodrigues Traduções do Ser Apaziguando o Tempo. Vertentes 
e Modos de um Percurso. Vol. 1 Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto 2010, 
p 341 

160 RODRIGUES, José Apud PORTO, Carlos, Op. Cit., p. 169 
161 BARBOSA SOARES, Maria Leonor — Exposição | Maquetes Da Cenografia De José Rodrigues. Fitei Festival 

Internacional De Expressão Ibérica. [Em linha]. [Consult. 13/03/2017]. Disponível na internet: URL: 
http://www.fitei.com/?opt=fitei&id=programa&show=843&d=1464345000 

162 Cf. PORTO, Carlos, Op. Cit., p. 169 
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ditador163 (Salazar em Portugal ou Franco na Espanha) ao mesmo tempo que denunciava 

formas de repressão sexual.  

 A este respeito, num artigo publicado em Abril de 1972 no jornal “O Século”, 

Urbano Tavares Rodrigues referia que: 

 
O espaço cénico criado excelentemente por José Rodrigues subverte em boa hora! — 
a arquitectura “clássica” da peça, concentra num só os três actos separados por 
extraordinários cantares flamencos ... (...) Cordas, espuma de “nylon”, um palco 
inclinado. E personagens amarradas. Todas as intenções do texto (sim, do texto 
porque já lá estão) explicitadas — e tal não nos parece de mais — com uma soberba 
crueldade, que vai dar insinuações de safismo à apoteose orgíaca da morte. Angel 
Fácio é um possesso (prestamos-lhe essa inteira homenagem), e como tal agarra 
todos os pontos aquilo que num espetáculo lhe interessa. Essas mulheres são 
supliciadas do mundo latino-mediterrâneo. (...).164 
 

Como salientou Alexandre Babo, importa referir também a unidade e coerência 

de todos os elementos que compunham o espetáculo que, deve ser um todo (...) onde o 

som, a luz, a cenografia, os figurinos, a marcação, a interpretação surgem duma linha 

concepcional e ideológica perfeitamente definida e estruturada. Nada é gratuito, nada é 

mero efeito ornamental, nada é apena um elemento de pura beleza (...)165  

 Numa entrevista dada a Manuel Dias em 1979, José Rodrigues definiu-se como 

um organizador de espaços, um coordenador de trabalho que mete mais gente 

carpinteiros e atores, eletricistas e encenadores, figurinistas e publicistas (...) recebo e 

transmito ideias. O trabalho coletivo é, importa dize-lo, um dos aspetos sedutores do 

teatro.166 

 A partir desta ideia de valorização do trabalho de equipa, através da qual o 

encenador, cenógrafo e os atores constroem em conjunto o espaço e a situação teatral, a 

cenografia é entendida não só como um elemento plástico (escultura ou instalação) mas 

também como um elemento que faz parte da própria ação e que sugere vivências ao nível 

                                                
163 Id. Ibid., p. 169 
164 TAVARES RODRIGUES, Urbano Apud PORTO, Carlos — O TEP e o Teatro Em Portugal: Histórias e 

Imagens. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 1997, p. 296 
165 BABO, Alexandre Apud PORTO, Carlos, Op. Cit., p. 295 
166 RODRIGUES, José Apud PORTO, Carlos — José Rodrigues / Criador Teatral. In José Rodrigues. Espaços 

Cénicos. Porto: Jornal de Noticias, 1979. 
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sensível e intelectual, que o espetador pode aceitar ou não, porque são sugeridas e não 

impositivas.167  

Em cenografias como «O Soldado e o General»168 (TEP, 1975), «Schmurz» ou 

os «Construtores do Império»169 (TEP, 1977) José Rodrigues continuou a explorar o 

imaginário espacial da ação cénica, através da criação de estruturas não descritivas, mas 

evocativas, pelas geometrias e indicações sucintas de espacialidades170.  

Outras cenografias se destacam e confirmam a sensibilidade de escultor no 

trabalho de cenografia de José Rodrigues. Para a peça «Yerma»171 de Garcia Lorca, 

encenada em 1979 por Blanco Gil, José Rodrigues criou um cenário escultórico inovador 

e revolucionário. Como o próprio encenador referiu na época, o cenário de José 

Rodrigues, não é o de uma cenografia convencional. É um cenário escultórico, 

teatralmente atrevido: um desafio à norma teatral172. Para esta peça, José Rodrigues 

delimitou em circulo o espaço cénico, através da colocação dos atores, idealizados como 

figuras escultóricas que permaneceram imóveis e silenciosas ao longo de toda a ação, o 

que contribuiu para a caracterização do ambiente asfixiante e opressivo, mais uma vez 

revelado pelo texto de Lorca.  

José Rodrigues explorou também, relações ambíguas de proximidade e distância 

entre o espetador e o espaço cénico, como em «Breve Sumário da História de Deus», 

«Perdidos numa Noite Suja»173 ou «Feliz Natal Avozinha»174. 

Na peça «Breve Sumário da História de Deus»175 expandiu o espaço cénico para 

a região da plateia, através da colocação de um passadiço que ligava o palco ao topo da 

                                                
167 BARBOSA SOARES, Maria Leonor — Exposição | Maquetes Da Cenografia De José Rodrigues. Fitei Festival 

Internacional de Expressão Ibérica. [Em linha]. [Consult. 13/03/2017]. Disponível na internet: URL: 
http://www.fitei.com/?opt=fitei&id=programa&show=843&d=1464345000 

168 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 70 
169 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 78 e 79 
170 BARBOSA SOARES, Maria Leonor — Interacções, reflexos e projecções: poéticas dos materiais e das técnicas na 

obra de José Rodrigues Revista da Faculdade de Letras Ciências e Técnicas do Património. I Série, Volume VII-
VIII, pp. 419-436. Universidade do Porto Faculdade de Letras. [Em linha] URL: 
http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/9428.pdf [Consult.04/01/2017 

171 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 82 
172 GIL, Blanco Apud BARBOSA SOARES, Maria Leonor. — José Rodrigues Traduções do Ser Apaziguando o 

Tempo. Vertentes e Modos de um Percurso. Vol. 1 Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto 2010, p 373 

173 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 80 e 81 
174 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 83 
175 A peça «Breve Sumário da História de Deus» foi levada à cena em 1970 pelo Teatro Experimental de Cascais 

encenada por Carlos Avilez. 



 

- 40 - 

plateia dividindo-a em duas partes. No decorrer da peça, os atores contracenavam neste 

passadiço, estabelecendo, uma invulgar situação de envolvimento entre espetadores e a 

cena, mas que anunciava a progressiva assimilação das tendências internacionais que iam 

sendo divulgadas em Portugal. Salientam-se as iniciativas promovidas pela Fundação 

Gulbenkian, entre elas o curso de teatro lecionado por Adolfo Gutkin em 1970176 ou mais 

tarde em 1977 a vinda do «Living Theater» no âmbito da «Alternativa Zero».177 

Na peça «Perdidos numa Noite Suja»178, voltaria a explorar as relações 

estabelecidas entre o público e a cena, através da construção de um dispositivo cénico 

que potenciava simultaneamente ligações dinâmicas de proximidade e afastamento. O 

espaço cénico era constituído por um fosso quadrangular com uma plataforma em cima 

debruada a veludo vermelho, onde se sentavam os espectadores, que se debruçavam sobre 

uma toalha branca de renda, para observarem o espetáculo de cima. É relevante 

considerar, neste caso particular, uma aproximação ao universo simbólico de 

Grotowsky179, através da ideia de ritual e sacrifício promovida pelos objetos cénicos 

(veludo vermelho, toalha branca de “altar”)180. José Rodrigues criou dois espaços 

distintos, através do contraste estabelecido entre a zona onde se sentava o público, 

fisicamente distante do espaço de representação, que era intencionalmente pobre e sujo, 

mas ao mesmo tempo envolvido pela violência do tema.181 

A relação de proximidade estabelecida entre o público e a cena foi, 

acentuadamente explorada na peça «Feliz Natal Avozinha»182 em 1979, através da criação 

                                                
176 SERÔDIO, Maria Helena — Financiar o Teatro em Portugal. A Actuação da Fundação Calouste Gulbenkian (1959 

- 1999). [Em linha]. (2013). Centro de Estudos de Teatro: Lisboa. [Consult. 02/05/2017] Disponível na internet: 
URL: http://www.bond.com.pt/home/wp-content/uploads/2014/02/e-Book_password.pdf, p.89 

177 SERÔDIO, Maria Helena, Op. Cit., p. 73 
178 A peça «Perdidos numa Noite Suja» foi encenada por Júlio Cardoso e levada à cena pela Seiva Trupe em 1978. In 

SOARES BARBOSA, Leonor. — José Rodrigues Traduções do Ser Apaziguando o Tempo. Vertentes e Modos 
de um Percurso. Vol. 1 Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto 2010, p 364 

179 SOARES BARBOSA, Leonor, Op. Cit., p. 365 
180 A solução encontrada por José Rodrigues é similar ao espaço cénico criado por Grotovsky para a peça «O Príncipe 

Constante» de Ryszard Cieslak» (1965). Os espectadores encontravam-se sentados num nível superior a rodear a 
cena. Ludwik Flaszen descreveu a função da cenografia do seguinte modo: A disposição do palco e da audiência 
assemelhava-se a algo entre uma arena e um teatro operacional. Pode-se pensar no que cada um vê em baixo como 
um desporto cruel de uma antiga arena romana ou como uma operação cirúrgica tal como é retratada na «Anatomia 
do Dr. Tulp» de Rembrandt. (tradução nossa) Apud BAUGH, Christopher — Theater, Performance and 
Technology: The Development and Transformation of Scenography. Londres: Palgrave Macmillan, Edição do 
Kindle, 2004. ISBN 1137109432. Posição 3864 de 6803. Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 50 

181 SOARES BARBOSA, Leonor, Op. Cit., p. 365 
182 A partir da obra La matriache de Gilbert Léautier, o Grupo de Teatro Hoje levou à cena a peça Feliz Natal Avozinha, 

com encenação de Carlos Fernando no Teatro da Graça em Lisboa em 1979. In BARBOSA SOARES, Leonor, Op. 
Cit., p 367 
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de um espaço cénico que continha uma mesa de grandes proporções, posta para a ceia de 

Natal, na qual a Avozinha dizia o seu monólogo aos seus convidados, os espectadores que 

se sentavam à mesa. Para além de anular a separação entre os espaços da plateia e do 

palco, José Rodrigues colocou o publico numa situação ambígua e dinâmica em relação 

à história, impondo-lhe o papel de ator. 183  

 A obra do artista plástico e cenógrafo João Brites desenvolvida para a companhia 

«O Bando», constituiu também um exemplo paradigmático de renovação da conceção do 

espaço cénico em Portugal. Formada em 1974, esta companhia caracterizou-se numa 

primeira fase pela itinerância, pelo contacto com comunidades populares e pelo recurso 

a meios simples de figurinos e adereços. Porém, foi essencialmente a partir da década de 

80, que o trabalho de João Brites n’O Bando se afirmaria, pela dimensão plástica e 

cenográfica, marcada pela criação das Máquinas de Cenas184  — objetos escultóricos 

criados juntamente com o espaço cénico, explorados pelos atores em todas as suas 

dimensões que assumem vários significados e reinventam continuadamente o espaço 

cénico. São os próprios atores, que detêm o controle da música e da iluminação a partir 

das Máquinas de Cena, dando a cada espetáculo uma forte dimensão simbólica e 

metafórica onde a cenografia e encenação são elementos inseparáveis.  

 Estes dispositivos cénicos ocupam um papel determinante na estética do grupo, 

ora criando grandes estruturas arquitetónicas, delimitadoras das áreas de atuação, ora, de 

modo mais concentrado, apresentando características escultórico-conceptuais: objetos 

estéticos que perseguem efetivamente as manifestações sensíveis das ideias suportadas 

pela reflexão filosófica (...)propõem a fusão entre a Beleza espantosa do efeito e a beleza 

engenhosa do artifício.185 

 Uma das primeiras Máquinas de Cena, «Trono»186, criada para a peça «Afonso 

Henriques» (1982/2005) reuniu uma multiplicidade de significados e funções, 

simbolizando em diferentes momentos da ação cénica, um berço, um trono e um caixão 

— funcionando ao longo do espetáculo como uma escultura central, em permanente 

reposicionamento, em torno da qual os atores se movimentavam.  

                                                
183 Id. Ibid., p. 367 
184 Designação que lhes foi atribuída em Coimbra Capital do Teatro em 1992 
185 FRANCISO, Rui — Estruturas espaciais e estruturas materiais. In: Máquinas de Cena. O Bando. Porto: Campo 

das Letras. 2005, p. 23 
186 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 85 
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 Parece-nos pertinente a aproximação aos dispositivos cénicos construtivistas de 

Meyerhold, mais concretamente «El Cornu Magnànim» de Crommelynck, pela sua 

fisicalidade dinâmica e constante transfiguração gerada através da manipulação dos 

atores, que com eles contracenam, e a uma ideia de teatro (...) que recusava a moldura 

do arco do proscénio (...) e optava antes pelo jogo entre um objeto cenográfico que 

marcava o centro (...) em torno do qual evoluíam os atores.187  

 Em espetáculos posteriores, a integração de objetos do quotidiano e materiais 

diversos, juntamente com várias instalações escultóricas, permite-nos constatar o 

cruzamento de uma Realidade Popular [com] o Construtivismo Arquitectónico e Social, 

ligados directamente ao Objectivo e ao Simbólico, o Abstracionismo geométrico e as 

claras influências dadaístas onde a ironia, o duplo sentido, o sonho, a poesia e a 

provocação intelectual convivem sem preocupação pelas concretizações formais.188  

 O discurso cénico de João Brites é profundamente pictórico e espacial, na medida 

em que é centrado num trabalho de composição no qual são articulados vários elementos 

como — cor, forma, luz, Máquinas de Cena e outros objetos performativos, planos, 

volumes e superfícies — formando no seu conjunto um forte sentido plástico e 

arquitetónico. Não estão ausentes as referências à pintura, à escultura e à música 

tradicional que se articulam cruzando tempos, culturas e imaginários numa confluência 

de formas realistas e estilizadas, alegóricas e absurdas; evocando diferentes linguagens 

teatrais (happenings, instalações, teatro de rua) que se fundem numa celebração coletiva 

a que não é alheio o aspeto critico e denunciante, que surge da ironia e da estranheza das 

suas atuações.189  

 Em «Trágico Marítimos» (1984), «Nora» (1988), «Montedemo» (1987 - 88) ou 

«Estilhaços» (1989) para além da proximidade física em relação ao espetador, a ideia de 

centralidade das Máquinas de Cena como instalações escultóricas que se integram na 

                                                
187 SERÔDIO, Maria Helena — Um Continuado Projeto Estético: Afeiçoar Um Espaço Seu. In Do Outro Lado. 

Portugal | Quadrienal de Praga 2011 | Espaço e Design Da Performance. Lisboa: Direção-Geral das Artes 
Ministério da Cultura de Portugal, 2011, p. 63 

188 FRANCISO, Rui — Estruturas espaciais e estruturas materiais. In: Máquinas de Cena. O Bando. Porto: Campo 
das Letras. 2005, p. 23 

189 Cf. VASQUES, Eugénia — Utopie et Fête Communautaire.  D'autres Imaginaires: Théâtre et Danse au Portugal. 
Alternatives Théâtrales. Bruxelas. Vol. 39 (1991) 27 - 30 realizado no âmbito da Europália 91, com o apoio do 
Acarte/Fundação Calouste Gulbenkian, p. 28 
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gramática funcional e simbólica que lhes [é conferida]190, condicionando a presença e o 

movimento dos atores, é comum a todos estes espetáculos.  

 A Máquina de Cena construída para «Trágico e Marítimos», simbolizava uma 

«Nau»191 para evocar os relatos de naufrágios ocorridos no tempo das descobertas (séc. 

XVI), cuja continuidade do movimento balouçante ficava ao cargo dos atores. Construída 

em madeira pesava cerca de 500 quilos, representando o esforço da sua manipulação uma 

metáfora das dificuldades vividas pelos navegadores portugueses. Tal como o «Trono» 

assume uma multiplicidade de significados ao longo da ação cénica:  

 
Na Nau, do espectáculo Trágicos e Marítimos (1983), a representação de uma nau 
do séc. XVI conduziu à construção de um objecto ondulante que ao se virar Do Outro 
Lado também faz de ilha da costa africana, de prisão em terras de nenhures, de 
embarcação destroçada, de fortificação encastelada em território indiano192. 

 

 A Máquina de Cena construída para o espetáculo «Nora»193, vem também 

confirmar o carácter polissémico destes objetos. Para além da evidência de evocar uma 

grande e pesada nora, roda de viagem do Irmão Rico e de caminho sem fim quando o 

Irmão Pobre se movimenta no interior sem se conseguir deslocar, em outros momentos 

da peça representa a mesa redonda de banquete, a sala de audiências de tribunal e um 

instrumento de tortura.194  

 Há também uma preferência pela realização dos espetáculos fora dos palcos 

convencionais, procurando espaços alternativos e mais dinâmicos, específicos para cada 

espetáculo, que promovam relações e circulações entre atores e espectadores, estando o 

produto final estritamente relacionado e dependente por cada um desses lugares.  

  
O ideal seria que cada criação teatral se pudesse inscrever num espaço dinâmico 
diferente, com diferentes possibilidades de circulação. A caracterização de um 
edifício de teatro não devia fixar-se na rigidez de um monumento estático, (…) mas 
ter a capacidade de criar uma grande diversidade de ambientes que equacionassem, 

                                                
190 FRANCISO, Rui Op. Cit., p. 23 
191 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 86 e 87 
192 BRITES, João — Do Outro Lado. O que fazemos transcende o que pensamos.  In Do Outro Lado. Portugal | 

Quadrienal de Praga 2011 | Espaço e Design da Performance. Lisboa: Direção-Geral das Artes Ministério da 
Cultura de Portugal, 201, p. 14 

193 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 95 
194 Tendo como base um texto de um autor quinhentista (Fernandes Trancoso 1515 – 1596), é retratado a oposição entre 

dois irmãos (um rico e dominador o outro pobre e infeliz) simbolizada por uma pesada «nora» que o mais pobre faz 
mover, enquanto o mais rico vai de pé no estribo, sem andar e sem trabalhos in Aa. Vv. — Máquinas de Cena. O 
Bando. Porto: Campo das Letras. 2005, p. 64 
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com virtuosismo, as relações entre interior e exterior, o próximo e o longínquo, as 
áreas elevadas e os buracos profundos, as linhas ortogonais, as diagonais, os planos 
inclinados, etc195 
 

 Nas várias reposições de «Montedemo» (mata de Tondela, jardins da F. 

Gulbenkian e Castelo de S. Jorge em Lisboa) muitas vezes, o espaço de representação 

não era identificável. No início da peça, o público seguia os atores até ao local de 

representação, estando a iluminação do espetáculo dependente das lanternas que cada um 

dos espetadores trazia na mão. O espectador tornou-se um agente ativo do espetáculo, 

questionando de uma forma direta o seu papel na representação teatral.  

 Para a apresentação de «Montedemo» foi construída a Máquina de Cena, 

«Carrodebóis»196 — um carro de madeira que tinha fixado na parte inferior, um órgão de 

oito tubos, um comando musical em madeira com quatro teclas e fazia parte de um 

conjunto de móveis (guarda – vestidos, cómodas de quarto, diversos armários) que 

estavam enterrados em turfa. Neste caso, a Máquina de Cena é simultaneamente uma 

escultura sonora, geradora de uma narrativa, que se articula simbolicamente com os 

corpos dos atores, a oralidade e o espaço cénico. A realização plástica e sonora, têm 

assumido um papel fundamental na construção de um discurso total de feição 

transdisciplinar que tem caracterizado o trabalho de João Brites. 

 A caracterização facial dos atores, feita a partir dos narizes que cada ator construiu 

para si próprio, desfigurou o rosto e reduziu os atores a criaturas grotescas inumanas ou 

sobre-humanas, que ao se cruzarem com a forte presença das Máquinas de Cena, criam 

um conjunto de grande expressividade plástica. Embora não se verificando uma 

correspondência direta com um artista ou movimento artístico em particular, existem 

referências e afinidades constantes. Neste caso em particular, recordamos as máscaras 

expressionistas de James Ensor ou as máscaras de Marcel Janco construídas para as 

soirées Dada, que ao libertar o espaço cénico dos constrangimentos do mimetismo, 

reduziram o ator/performer à condição de boneco animado, levando em alguns casos mais 

extremos, à sua eliminação. Com efeito, o desaparecimento da humanidade e do humano 

é um dos aspetos que pontua algumas das peças mais paradigmáticas d’O Bando, 

                                                
195 BRITES, João —Ir ao Teatro como quem parte em Viagem. In Máquinas de Cena O Bando. Lisboa: Campo das 

Letras, 2005. p. 28 
196 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 96 
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potenciada pela presença, em quase todas elas, das Máquinas de Cena. Para Nuno Nabais, 

não se trata de uma humanização das engrenagens, mas uma maquinização das 

subjetividades encenadas. As Máquinas de Cena são verdadeiras devoradoras, 

dispositivos de desaparecimento do humano.197 Neste sentido, o teatro aproxima-se do 

estatuto da instalação, deixando João Brites a ideia de que a única diferença que ainda 

poderá separar a instalação da cenografia, poderá ser o facto de na segunda ainda 

conseguirmos descobrir marcas do desaparecimento dos atores, do homem e da 

humanidade.198  

 Como confirma Eugénia Vasques, outros cenógrafos estabeleceram fortes 

parcerias com encenadores, como o caso da dupla Ricardo Pais /António Lagarto e 

também Rogério de Carvalho/José Manuel Castanheira, ainda que sob outra perspetiva199. 

 António Lagarto foi um dos primeiros cenógrafos da sua geração a alcançar 

projeção internacional. Estreou-se em 1978 em Portugal, com a criação do espaço cénico 

para «Ninguém», uma reinterpretação de Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, com 

encenação de Ricardo Pais. Juntamente com o inglês Nigel Coates, António Lagarto 

apresentava, no programa do espetáculo, o entendimento do seu trabalho em termos 

esteticamente revolucionários para o contexto da cena portuguesa: o espaço cénico foi 

concebido de modo a existir por si mesmo, auto-suficiente e introspeto na sua própria 

geometria de espaço, tempo e cultura. (…) O espaço cénico não é uma tradução literal 

de condicionalismos impostos pelo texto, é um espaço total que contém o texto e ação 

(…). Aqui talvez esteja o nosso conceito básico: o espaço cénico exagera a configuração 

fatal da ação.200  

 A partir deste entendimento do espaço cénico, António Lagarto baseia o seu 

trabalho essencialmente na manipulação do espaço determinando modos particulares de 

apreensão, apresentando-se como cenários-miragem ou «instalações-quadro»201 

                                                
197 NABAIS, Nuno — Um muro. In Do Outro Lado. Portugal | Quadrienal de Praga 2011 | Espaço e Design da 

Performance. Lisboa: Direção-Geral das Artes Ministério da Cultura de Portugal, 2011, p. 53 
198 NABAIS, Nuno, Op. Cit., p. 54 
199 VASQUES, Eugénia — O Teatro Português E O 25 De Abril: Uma História Ainda Por Contar. Camões: Revista 

De Letras E Culturas Lusófonas. [Em linha]. (1999) . Instituto Camões: [Consult. 15/11/2016] Disponível na internet: 
URL: http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/3378/1/Teatro_Portugues_25_Abril.pdf, p. 6 

200 LAGARTO, António — António Lagarto: Na Esfinge do Eu, os Labirintos do Olhar. in AA, VV — António 
Lagarto. Situ-Acções. Porto: Centro de Edições TNSJ, 1999. ISBN 8002575540 

201 FERNANDES, João — António Lagarto: Na Esfinge do Eu, os Labirintos do Olhar. in AA, VV — António 
Lagarto. Situ-Acções. Porto: Centro de Edições TNSJ, 1999. ISBN 8002575540 
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Salienta-se que António Lagarto chegou à cenografia a partir de trabalhos realizados na 

área das artes visuais como a fotografia e vídeo desenvolvidos sempre na lógica da 

«instalação» vista, tal como o próprio autor refere, como uma cenografia sem texto, mas 

em que havia uma história implícita202. É neste contexto, que se insere o espaço cénico 

de «Ninguém», na medida em que ao criar um centro imaginário no espaço cénico que 

servisse de referência ao espetador e que lhe permitisse projetar inconscientemente para 

o seu interior, promoveu a vivência desse espaço, mesmo que não seja proveniente da sua 

ocupação física.203  

 Em parceria com o encenador Ricardo Pais, António Lagarto assinou alguns dos 

mais significativos dispositivos cénicos da história do teatro em Portugal, entre eles 

destacamos: «Só longe daqui» (1984), «Teatro de enormidades apenas críveis à luz 

eléctrica204» (1985), «Anatol» (1987), «Fausto. Fernando. Fragmentos»205 (1989), 

«Clamor» (1994). «Dom Duardos» (1996), «A Salvação de Veneza» (1997), «Noite de 

Reis» (1998), «Madame» (2000), «Turn of the Screw» (ópera, 2001), «Castro» (2003), 

«Um Hamlet a mais» (2003). 

 Também no trabalho de José Manuel Castanheira se verifica uma especial atenção 

no que diz respeito à integração do espetador na cena, através da pesquisa de novas 

soluções e estratégias. Questionando o carácter frontal da convenção do teatro à italiana, 

e negando o décor ilusionista, têm sido estas, algumas das questões basilares do trabalho 

do cenógrafo. Inserindo-se no grupo de artistas/cenógrafos que iniciaram carreira durante 

a década de 70 e que atingiram notoriedade a partir dos anos 80, Castanheira juntamente 

com o encenador Rogério de Carvalho formou uma das duplas mais inspiradas do teatro 

português e uma das menos devedoras de genealogias estabelecidas.206 

 
 (...) sublinha-se, pois, a questão da intranquilidade do cenógrafo perante a 
convenção do teatro à italiana, colocando-se assim a hipótese de acreditar que as 
renovadas experiências cena-público tenham um contributo decisivo para “o grande 
laboratório” da investigação para um “novo teatro”. (...) que responda, com 
eficácia, ao espelho de uma sociedade actual em profunda transformação. 

                                                
202 Cf. LAGARTO, António — António Lagarto. Situ-Acções. Porto: Centro de Edições TNSJ, 1999. 
203 Ibidem 
204 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 90 e 91 
205 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 99 
206 VASQUES, Eugénia — Da Cenografia como Laboratório de todas as Artes: José Manuel Castanheira. [Em linha]. 

(2002) [Consult. 10/07/2016] Disponível na internet: URL: 
http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/3377/1/José%20MCastanheira.pdf, p. 2 
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(...) Percorro, pois, um caminho no sentido de não considerar mais o teatro à italiana 
como uma estrutura natural, imutável, inerente à própria essência da arte teatral, 
mas antes como um sistema aberto, que pode (e deve) ser transformado e 
aperfeiçoado.207  

  

 Em Castanheira, o espaço cénico surge sempre como uma metáfora, induzindo a 

leituras simbólicas — utilizando volumes e estruturas tridimensionais, dando especial 

atenção à iluminação e à cor, recorrendo a referências da pintura (Rembrandt, Klee ou 

Hopper) nas imagens convocadas, nos espaços e na luz, que assumem uma importância 

decisiva na definição e articulação do espaço com os atores e espetadores.  

 Fazendo uso da sua formação em arquitetura, Castanheira desenvolve nas suas 

cenografias um forte gesto arquitetónico, criando estruturas habitáveis que acolhem não 

só os atores como também os espetadores. A construção do espaço cénico para a peça de 

Tchekov «Tio Vânia»208 (1981), funcionou num espírito de laboratório209 em que foi 

explorado de forma progressiva a simbiose entre o espaço cénico e a arquitetura do 

edifício onde foi apresentada, um velho palacete em ruinas na Avenida da República em 

Lisboa, designado por «a casa dos Elefantes». Neste caso, Castanheira estabeleceu uma 

forte articulação entre o espaço existente e o espaço cénico, para a qual contribuíram o 

jogo de luzes (que permitiu delinear o itinerário das personagens através dos espaços que 

se iam definindo), o cromatismo (que permitiu definir planos de profundidade e altura) e 

a colocação de objetos (tecidos pendentes e uma arvore invertida) fragmentando o espaço, 

ao mesmo tempo que criavam imagens em jogos de transparência suscetíveis de múltiplas 

leituras210. 

 A arquitetura do espaço existente fundiu-se com o espaço cénico, potenciado 

também pelo local de colocação dos espectadores, quase a invadir a cena, sem nunca 

chegar a definir-se como plateia, mas antes como lugar para voyeurs.211  

 Para Eugénia Vasques, a este procedimento que envolve a introdução de 

elementos cromáticos e decorativos, que permitem a fusão dos espaços interiores com 

                                                
207 CASTANHEIRA, José Manuel — Da Evolução da Cenografia e do Design de Cena, na relação Cena-

espectador. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Arquitetura. Universidade de Lisboa 2015. [Em 
linha] [Consult. 07/01/2017] Disponível na internet: URL: http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/11740. p. 95 

208 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 84 
209 CASTANHEIRA, José Manuel, Op. Cit., p. 108 
210 Para a iluminação, José Manuel Castanheira recorre ao estudo da luz na pintura de Rembrandt in CASTANHEIRA, 

José Manuel Op. Cit., p. 106 
211 CASTANHEIRA, José Manuel, Op. Cit., p. 108 
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espaços exteriores, opõe-se um outro que consiste numa estratégia de economia 

semântica212 que valoriza a criação de espaços não identificáveis, deixando para segundo 

plano referências a elementos concretos/realistas (janelas, portas, corredores, paredes) 

para tornar mais visível as linhas e os planos de todo o conjunto, assim como os elementos 

escultóricos/pictóricos que aproximam o dispositivo cénico ao conceito de instalação 

artística213.  

 Como refere João Brites, [as linhas] horizontal, vertical, e especialmente a 

oblíqua colocam em perspetiva uma multiplicidade de sentidos, projetam tensões e 

sentimentos, vontades e contra-vontades das personagens em conflito.214 Neste sentido, 

Brites realça ainda o entendimento da cenografia de Castanheira como uma escultura vista 

a partir do interior, onde as personagens a habitam conceptualmente. 215 Destacam-se neste 

contexto espetáculos como «Todos os Cómicos Acabam com uma Canção» (1985), (onde 

é construído uma atmosfera psicanalítica216 através da mistura de carcaças de automóveis 

com rendas, luzes da ribalta com autoestradas e persianas que definiram o enquadramento 

da cena — estreitas fendas por onde os espetadores/voyeurs observavam os atores), 

«Quem tem Medo de Virgínia Woolf», recorrendo igualmente à utilização plástica da 

carcaça de um automóvel colocada na parede interior de uma das salas, para reforçar a 

caracterização de um ambiente ou atmosfera de huis-clos alucinado217, ou «A Casa Azul», 

de José Jorge Letria, no Teatro Nacional D. Maria II, em que Castanheira desenvolveu a 

ideia de intimidade através de uma instalação construída sobre imagens inspiradas na 

biografia da pintora, Frida Kahlo.218 

                                                
212 VASQUES, Eugénia — José Manuel Castanheira - Scénographies 1973-1993, Lisboa: Nobilis in CASTANHEIRA, 

José Manuel — Da Evolução da Cenografia e do Design de Cena, na Relação Cena-espectador Doutoramento 
apresentada à Faculdade de Arquitetura. Universidade de Lisboa 2015. [Em linha] [Consult. 07/01/2017] Disponível 
na internet: URL: http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/11740, p. 527 

213 Id., Ibid., p. 527 
214 BRITES, João — José Manuel Castanheira - Scénographies 1973-1993, Lisboa: Nobilis in CASTANHEIRA, José 

Manuel — Da Evolução da Cenografia e do Design de Cena, na Relação Cena-espectador Doutoramento 
apresentada à Faculdade de Arquitetura. Universidade de Lisboa 2015. [Em linha] [Consult. 07/01/2017] Disponível 
na internet: URL: http://www.repository.utl.pt/handle/10400.5/11740, p. 545 

215 Id., Ibid., p. 545 
216 VASQUES, Eugénia — Da Cenografia como Laboratório de todas as Artes: José Manuel Castanheira. [Em linha]. 

(2002) [Consult. 10/07/2016] Disponível na internet: URL: 
http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/3377/1/José%20MCastanheira.pdf, p. 2 

217 VASQUES, Eugénia — Da Cenografia como Laboratório de todas as Artes: José Manuel Castanheira. Op. Cit., p. 
3 

218 VASQUES, Eugénia — Da Cenografia como Laboratório de todas as Artes: José Manuel Castanheira. Op. Cit., p. 
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 Em obras mais recentes como «San Juan»219 de Max Aub com encenação de Juan 

Carlos Perez de la Fuente, estreada em 1998 no Teatro María Guerrero em Madrid, 

repensa a lógica das relações público/cena estabelecidas no teatro à italiana, através da 

construção de um monumental dispositivo cénico, que tomou a forma de um navio 

encalhado, embutido no teatro, dando ao público a ideia, de que estava a bordo.220.  

 Deste projeto, realça-se o trabalho de equipa desenvolvido entre as várias 

disciplinas integrantes no espetáculo, nomeadamente a luz e o som, que ao longo dos 

ensaios foram compondo juntamente com a construção do dispositivo cénico um jogo de 

complementaridade, que se revelou indispensável para a comunicação da imagem na 

apresentação do espetáculo. Neste sentido, Castanheira aponta como momentos chave, a 

imersão do espetador no espaço cénico através da luz e da sonoridade que envolvia a 

entrada do público na sala, e o extraordinário trabalho de dramaturgia sonora 

sintetizando solos de violino em “gritos” de gaivotas, qual prenúncio de tormenta e que 

pautava toda a obra.221 

 

 

 

 

 

                                                
219 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 100 
220 Cf. CASTANHEIRA, José Manuel, Op. Cit., p. 131 
221 CASTANHEIRA, José Manuel, Op. Cit., p. 132 
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Capítulo II – A Dramaturgia do som 
 

Os sons, menina, devem ser apanhados em voo pelas asas, para que 
não caiam nos ouvidos dos surdos (...) que são verdadeiros abismos, 
autênticos túmulos das sonoridades 
Eygène Ionesco, A Lição222 

 

II.1 O legado das vanguardas 

 

 Os movimentos das vanguardas históricas, principalmente o Futurismo e 

Dadaísmo, surgem no início do século XX como pioneiros, no que diz respeito ao 

reconhecimento do valor plástico do som, através da exploração de dois aspetos 

fundamentais: a sua corporeidade e a sua forma abstrata. É a partir dos artistas futuristas 

que se reconhece pela primeira vez, a plasticidade do som através da poesia e 

performance, originando a formulação de uma nova estética: a dramaturgia do som223. 

Conforme constata Mladen Ovadija, este movimento coincidiu com a rejeição das 

pretensões narrativas e figurativas na literatura, na arte e no teatro, alicerçando as bases 

conceptuais para o desenvolvimento da poesia sonora, da música concreta, da pintura 

abstrata e do teatro anti-textual224. Todas estas disciplinas artísticas estariam mais 

interessadas na materialidade — som, ruído, cor, massa pictórica e física do teatro — do 

que propriamente na significação do objeto ou performance artística225.  

 Embora o Movimento Futurista não se esgote na figura de Marinetti, foi através 

do seu contributo ideológico, teórico e criativo que se constitui. Revolucionário pelo 

programa que defendia – exaltando o futuro, o culto da máquina, a velocidade, o novo, o 

dinamismo, a vitalidade, a guerra – mas acima de tudo pelo modo insistente e agressivo 

como promoveu a sua estética, o Futurismo surge como pioneiro da vanguarda 

histórica.226  

 Principalmente, através do «Manifesto Tecnico della Leteratura Futurista» (1912) 

(Manifesto Técnico da Literatura Futurista), Marinetti estabelece uma nova reflexão 

                                                
222 IONESCO, Eugene — A lição. Liboa: Cotovia. ISBN: 9789728023119 
223 Cf. OVADIJA, Mladen — Dramaturgy of Sound in the Avant-garde and Postdramatic Theatre. Edição Kindle. 

McGill-Queen's Press-MQUP, 2013. p. 12 (posição 234 de 5715) 
224 Cf. OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 12 (posição 234 de 5715) 
225 Cf. OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 12 (posição 234 de 5715) 
226 Modernismo. Arquivo Virtual da Geração de Orpheu. [Em linha]. [Consult. 21/02/2017] Disponível na internet: 

URL: http://modernismo.pt/index.php/filippo-tommaso-marinetti-1876-1944 
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sobre a poesia, assente na noção de parole in libertà. Após uma introdução, em que o 

narrador se apresenta voando duzentos metros acima das possantes chaminés de Milão227, 

propõe: a libertação da palavra recusando a sintaxe linear, abolindo a pontuação, 

inserindo símbolos musicais e matemáticos, destruindo o eu na narrativa, acrescentando 

novos elementos abstratos nos textos como: o ruido (correspondendo à manifestação do 

dinamismo dos objetos), o peso (que imprimiria a faculdade de voo dos objetos) e o cheiro 

(que corresponderia a uma indeterminada faculdade de espalhamento dos objetos), 

empregando a onomatopeia, assumindo a musicalidade das palavras acima da lógica dos 

significados, introduzindo para isso, sinais matemáticos e notação musical para induzir 

expressividade na declamação, de maneira a realçar o valor plástico da sonoridade das 

palavras.  
 Ci gridano: «La vostra letteratura non sarà bella! Non avremo più la sinfonia 
verbale, dagli armoniosi dondolii, e dalle cadenze tranquillizzanti!» Ciò è bene 
inteso! E che fortuna! Noi utilizziamo, invece, tutti i suoni brutali, tutti i gridi 
espressivi della vita violenta che ci circonda. Facciamo coraggiosamente il «brutto» 
in letteratura, e uccidiamo dovunque la solennità. Via! non prendete di quest’arie da 
grandi sacerdoti, nell’ascoltarmi! Bisogna sputare ogni giorno sull’Altare dell’Arte! 
Noi entriamo nei dominii sconfinati della libera intuizione. Dopo il verso libero, ecco 
finalmente le parole in libertà228 
 

 Em 1913, Marinetti com a publicação do artigo «L'immaginazione senza fili e le 

parole in libertà. Manifesto futurista» (Imaginação sem cordas e palavras em liberdade), 

reforçou e ampliou as ideias do anterior manifesto:  

 
sempre allo scopo di dare la massima quantitá di vibrazioni e una profunda sintesi 
della vita, noi aboliamo tutti i legami stilistici tutte le lucide fibbie colle quali i poeti 
tradizionali legano le immagini nel loro periodare 
ci serviamo invece dei brevissimi od anonimi segni matematici e musicali e poniamo 
tra parentesi delle indicazioni come: (presto) (piú presto) (rallentando) (due tempi) 
per regolare la velocitá dello stile. Questo parentesi possono anhe tagliare una 
parola o un accordo onomatopeico229 
 

 Estas novas ideias, foram apresentadas nas primeiras serate futuristas através da 

dramatização de textos, declamação de poemas, concertos, exposições, nos quais 

                                                
227 Cf. MARINETTI, Filippo Tommaso — Manifesto Tecnico Della Letteratura Futurista. [Em linha]. (1912). 

Biblioteca Digital Mundial: [Consult. 04/03/2017] Disponível na internet: URL: 
https://www.wdl.org/pt/item/20031/view/1/1 (tradução nossa) 

228 MARINETTI, Filippo Tommaso — Manifesto Tecnico Della Letteratura Futurista. [Em linha]. (1912). Biblioteca 
Digital Mundial: [Consult. 04/03/2017] Disponível na internet: URL: https://www.wdl.org/pt/item/20031/view/1/1/ 

229 MARINETTI, Filippo Tommaso — L'immaginazione senza Fili e le Parole in Libertà. Manifesto Futurista. [Em 
linha]. (1912). Biblioteca Digital Mundial: [Consult. 04/03/2017] Disponível na internet: URL: 
https://www.wdl.org/pt/item/20038/view/1/1/ 
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participaram, para além de Marinetti, vários dos seus seguidores como Giacomo Balla, 

Cangiullo, Depero, Boccioni ou Carrá.  

 Em 2 de março de 1913 a Grande Serata apresentada no Teatro Costanzi em Roma 

constituiu um exemplo paradigmático de uma performance futurista: incluiu o discurso 

de Giovanni Papini contra a cidade de Roma, a palestra de Umberto Boccioni sobre a 

pintura e a escultura futurista (exibida no palco), a declamação bruitista da poesia de 

Marinetti, música sinfónica - como «Inno alla vita» (Hino à Vida) de Balilla Pratella, 

música mecânica de intonarumori de Russolo (entonadores de ruído) - e poesia 

onomatopéica. A própria declamação belicista de «Zang Tumb Tumb»230, de Marinetti, 

foi inevitavelmente encenada. 

 A apresentação de «Piedigrotta»231 (1914) da autoria de Francesco Cangiullo, 

escrito como um drama de palavras em liberdade, consistiu num significativo ponto de 

viragem da estética futurista e da prática teatral, coincidindo com a passagem das serate 

futuristas, normalmente apresentadas a um público genérico, a performances em galerias 

de arte, dirigidas a um público mais sofisticado, posteriormente apelidadas de pomeriggi 

spettacolari (tardes teatrais).232  

 Na performance de «Piedigrotta», Marinetti e Cangiullo declamaram o poema, 

acompanhado pelo som de um piano desafinado, enquanto uma trupe de artistas 

(Sprovieri, Balla, Radiante, Depero e Sironi), desfilou ao mesmo tempo que tocou, 

dançou e cantou por entre a assistência. Cada um destes artistas personificou o 

instrumento onomatopeico que executava, sendo o som produzido associado a uma cor: 

 
Comencé por explicar al público el valor artistico y simbólico de los diferentes 
instrumentos onomatopéyicos. En la tota, voluminosa caracola, de la cual los niños 
extraen, soplando, una melopea tragicómica turquesa-oscura, he descubierto una 
sátira feroz de la mitología y de todas sus sirenas, tritones y conchas marinas, que 
pueblan el golfo passatista de Nápoles. El putipu (ruido naranja), llamado 
también caccavella o pernacchiatore, es una pequeña caja de estaño o de barro 
cocido cubierta de cuero, (...); es la violenta ironía con que una raza sana y joven 
corrige y combate todos los venenos nostálgicos del Claro de luna. 
El scetavalasse (rumor rosa y verde), que tiene por arco una sirena de madera 
recubierta de cascabeles y de piezas de estaño, es la parodia genial del violín como 
expresión de la vida interna, y de la angustia sentimental. Ridiculiza espiritualmente 
el virtuosismo musical, Paganini, Kubelik, los ángeles tocadores de viola de Benozzo 
Gozzoli, la música clásica, las salas de los conservatorios, cargadas de tedio y de una 

                                                
230 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 143 
231 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 145 e 146 
232 OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 114 (posição 2361 de 5715) 
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negrura deprimente. El triccabballacche (ruido rojo) es una especie de lira de 
madera que tiene por cuerdas unas finas y ligeras varillas de madera (..). Es la sátira 
de los cortejos sacerdotales grecorromanos y de los citaristas que adornan la 
arquitectura tradicionalista.233 
 

  «Piedigrotta» deu origem ao «Manifesto da Declamação Dinâmica e 

Sinóptica»234, uma das primeiras práticas precursoras de um princípio de desvinculação 

do corpo como suporte simbólico das palavras, que tinha como objetivo libertar os 

círculos intelectuais da antiga declamação estática, pacifista e nostálgica235. Continha 

diretrizes de como declamar ou realizar o ato performativo, favorecendo uma declamação 

dinâmica através da utilização do corpo e simultaneamente de vários instrumentos 

ruidosos. Este Manifesto procurava o dinamismo e a força corporal, através da qual o 

declamador deveria contrariar a imobilidade das pernas e dos braços em prol das 

potencialidades da expressão do corpo, com o intuito de gerar uma multiplicidade de 

imagens capazes de provocar o arrebatamento do público.  

 Assim, Marinetti exigiu:  
Metalizar, liquidificar, vegetalizar, petrificar e eletrificar a voz, fundindo-a com as 
mesmas vibrações de matéria expressas pelas palavras em liberdade! Ter uma 
gesticulação geométrica (...). Ter uma gesticulação gráfica e tipográfica, (...) criando 
sinteticamente no ar cubos, cones, espirais, elipses, etc. (...). Servir-se de um certo 
número de instrumentos elementares, como martelos, ripas de madeira, buzinas, 
tambores, sinos, serras elétricas para produzir sem cansaço e com precisão as 
diversas onomatopeias simples ou abstratas e os diversos acordes onomatopaicos236.  
 

 Depois de «Piedigrotta», seguiu-se a encenação do poema sonoro «Zang tumb 

tumb» (1914) sobre o cerco de Adrianopólis, da autoria de Marinetti, como o segundo 

exemplo de declamação dinâmica e sinóptica. Com a introdução do ruído onomatopaico, 

tal como o próprio a descreveu, consistia numa verdadeira artilharia onomatopaica: à 

minha frente, na mesa, eu tinha um telefone e algumas tábuas e martelos que me 

permitiam imitar as ordens do general turco e os sons da artilharia e das 

metralhadoras237.  

                                                
233 MARINETTI, Filipo Tomaso — La Declamación Dinámica y Sinóptica (1916) [Em linha] [Consult. 02/06/2017] 

Disponível na internet: URL: https://previa.uclm.es/artesonoro/FtMARINETI/html/DECLA.html  
234 Cf. GOLDBERG, Roselle — A Arte da Performance: do Futurismo ao Presente. Jefferson Luiz Camargo (Trad.) 

2ª edição Lisboa: Orfeu Negro, 2012. p. 24 
235 MARINETTI, Apud. GOLDBERG, Roselle — A Arte da Performance: do Futurismo ao Presente. Jefferson 

Luiz Camargo (Trad.) 2ª edição Lisboa: Orfeu Negro, 2012. p. 24 
236 MARINETTI, Filipo Tomaso — La Declamación Dinámica Y Sinóptica (1916) [Em linha] [Consult. 02/06/2017]. 

Disponível na internet: URL: https://previa.uclm.es/artesonoro/FtMARINETI/html/DECLA.html 
237 MARINETTI, Apud. GOLDBERG, Roselle — A Arte da Performance: do Futurismo ao Presente. Jefferson 

Luiz Camargo (Trad.) 2ª edição Lisboa: Orfeu Negro, 2012. p. 24 
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 A aplicação literal destas ideias, atingiria o seu ponto alto na peça sintética 

«Colori» de Fortunato Depero. Eliminando a presença dos atores/performers na cena, 

remetendo-os para os bastidores, para pronunciarem uma linguagem abstrata 

incompreensível («Onomalingua»), o espetáculo centrou-se no movimento de objetos, 

manipulados por cordas invisíveis, e na cor posta em analogia com o som. Com «Colori», 

Depero inaugurou um estilo mais abstrato, representando esta peça a dramatização e a 

visualização da «Onomalingua» — uma verbalização abstrata de cores, formas, materiais, 

luz e espaço que pôs em evidência a tendência sinestésica do movimento futurista.  

 Esta atitude belicosa tornou-se parte integrante da teatralização futurista, do ato 

de ler poesia e manifestos. As serate futuristas ficariam assim marcadas pela cacofonia 

desconcertante da poesia e a agressividade dos manifestos, através de uma vasta criação 

sonora, que abrangia não só a expressão vocal onomatopaica, como também a utilização 

do som como um material autónomo da produção teatral/performance, passando este a 

ser entendido como matéria e não como um meio de significação e comunicação238. As 

palavras eram encaradas como cores e formas puras, que se conjugavam pela sua 

materialidade e plasticidade fonética. Foi nessa tradição teatral que o som foi concebido 

como matéria palpável, permitindo que participasse na construção da realidade espácio-

temporal do palco, seja como uma massa sonora/escultural determinada/libertada pelo 

seu fluxo temporal - à maneira da «Art Informel», ou como uma série de construções 

auditivas, blocos sonoros/silêncio numa analogia às técnicas de colagem e justaposição 

do cubismo e construtivismo.239 

 Salienta-se, a expressividade vocal sugerida também, pelo impacto visual da 

representação gráfica das letras e palavras, constituindo o poema sonoro «Zang tumb 

tumb»240, um dos exemplos mais representativos. Igualmente no poema «Manucure»241, 

assinado por Mário de Sá Carneiro em 1915 publicado no n.º 2 da revista Orpheu, 

incorpora estas inovações futuristas. «Manucure»242, é considerado como um dos 

primeiros indícios da assimilação dos cânones do futurismo no panorama nacional — 

                                                
238 Cf. OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 58 (posição 1199 de 5715) 
239 OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 22 (posição 456 de 5715) 
240 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 143 
241 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 144 
242 Cf. SILVESTRE, Osvaldo — Vanguarda. Modernismo. Arquivo Virtual da Geração de Orpheu. [Em linha] 

[Consult. 20/02/2016]. Disponível na internet: URL: http://modernismo.pt/index.php/vanguarda 
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pelo livre uso da tipografia como meio auxiliar na provocação de novas sensações243, 

pelo recurso a onomatopeias, símbolos tipográficos e exploração fonética244, que para 

além do conteúdo do texto nos fazem atender ao aspeto plástico da sonoridade 

subentendida da palavra.245 Mais próximo do caracter aguerrido das serate futuristas, 

encontra-se Almada Negreiros, nas inúmeras aparições públicas, de que é exemplo a 

célebre conferência futurista apresentada no Teatro da República em 1917, ou em 

intervenções de carácter espontâneo, como a primeira leitura encenada do «Manifesto 

Anti-Dantas» que Almada terá feito no café Martinho, com os pés em cima das preciosas 

mesas que serviram Camilo e Eça de Queiroz, Almada Negreiros recitou o seu 

«Manifesto Anti-Dantas».246 Porém, o recurso aos mesmo artifícios tipográficos e 

linguísticos futuristas visíveis no texto, apenas sublinham o caracter provocatório e 

performativo do manifesto, não havendo a intenção de explorar o aspeto plástico do som 

por si só. Contudo, é notório o interesse de Almada em incluir a música nas suas criações, 

comprovado pelo interesse que a emergência dos «Ballets Russes» de Serge Diaghilev 

lhe suscitou, ou pelo encontro com Erik Satie durante a sua estadia em Paris, chegando a 

iniciar a elaboração de um bailado («Nau Catrineta») em parceria com o compositor Erik 

Satie, embora nunca tenha sido finalizado. Numa carta dirigida ao «Club das Cinco 

Cores», Almada referia: 
Vocês lembram-se da NAU CATRINETA? Está quase pronta. Partitura, texto e 
bailado é rudo com do zé almada. [...] escrevi a partitura para piano e Erik Satie está 
compondo comigo para orquestra. Erik Satie é o autor de «Parade», ballet cubiste. 
Ele deu-me o manuscrito de Parade para piano a 4 mains, enviá-lo-ei para a Tatão e 
Tareca. (...) Eu preciso falar imenso de música com vocês, ná qu’isto agora é outro 
cantar: agora vai!247 

                                                
243 PEREIRA REIS, Ricardo António — A Poesia Visual em Portugal (1915-1977): Territórios de Expressão 

Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto 201, p. 27 
244 A este respeito lembrar as obras de Amadeo Souza «Canção d’açude poema em cor» c. 1915 com sugestões de 

sonoridade na composição dos elementos tipográficos (cor e dimensão e colocação no espaço). 
245 Embora o futurismo marinettiano, não tenha tido a influência necessária, ao ponto de criar um grupo de seguidores 

em Portugal, não devem ser desprezadas as repercussões que teve na formação da vanguarda nacional, revelada pela 
primeira vez nos textos de Fernando Pessoa assinados por Álvaro de Campos a «Ode Marítima» e a «Ode Triunfal», 
o «Ultimatum», por Sá-Carneiro «Manucure» e Almada os manifestos, a «Cena do Ódio», na revista Portugal 
Futurista, logo apreendida pela polícia em 1917, e na sessão no Teatro República, também em 1917 Cf. SILVESTRE, 
Osvaldo — Vanguarda. Modernismo. Arquivo Virtual da Geração de Orpheu. [Em linha] [Consult. 20/02/2016]. 
Disponível na internet: URL: http://modernismo.pt/index.php/vanguarda 

246 DIAS, M. T. — Vates e Tertúlias dos Cafés de Lisboa. in F. P. do Amaral, G. de Carvalho, J. Bento, & M. H. 
Monteiro (Eds.), A Phala - Um Século de Poesia (pp. 244-249). Lisboa: Assírio & Alvim. Apud GUERREIRO DIAS, 
Sandra Isabel — O Corpo como Texto: Poesia, Performance e Experimentalismo nos Anos 80 em Portugal 
Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2016, p. 148 

247 NEGREIROS, Almada Apud PINTO dos SANTOS, Mariana — Uma Maneira de Ser Moderno. In PINTO dos 
SANTOS, Mariana (Ed.) — José de Almada Negreiros: Uma Maneira de Ser Moderno. Catálogo da exposição 
José de Almada Negreiros: Uma Maneira de Ser Moderno. Lisboa: Museu Calouste Gulbenkian ISBN 989875830, 
p. 15 
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 O reconhecimento da materialidade do som, foi igualmente explorado, sob outro 

ponto de vista por Luigi Russolo, sobretudo a partir de 1913 com a publicação do 

manifesto «Arte do Ruído». Surgindo em consequência das experimentações 

marinettianas na poesia sonora, representa uma das grandes conquistas das vanguardas 

musicais do século XX, ao libertar e autonomizar o ruído das formalizações do som 

musical.  
A vida antiga foi só silêncio. No século XIX com a invenção das máquinas, nasce o 
Ruído. Hoje, o ruído triunfa e reina soberano sobre a sensibilidade dos homens. Por 
muitos séculos a vida fluiu em silêncio, ou, quando muito, em surdina. Os ruídos mais 
fortes que quebravam esse silêncio não eram nem intensos, nem prolongados, nem 
variados. De fato, tirando os excepcionais movimentos telúricos, os furacões, as 
tempestades, as avalanches e as cachoeiras, a natureza é silenciosa.248 

 

 Na «Arte do Ruído», Russollo enalteceu o gosto pelo ruído produzido pelas 

máquinas, chamando a atenção para o som em si mesmo, orientando os sentidos para um 

universo sonoro característico de um meio ambiente industrializado, tal como refere em 

1913 no manifesto «Arte do Ruído»: os músicos futuristas devem continuamente 

aumentar e enriquecer o campo de sons. Isto corresponde a uma necessidade da nossa 

sensibilidade.  
Alguns objectarão que o ruído é necessariamente desagradável ao ouvido. Objecções 
fúteis que eu creio cansativo refutar numerando todos os ruídos delicados que causam 
sensações agradáveis. Para vos convencer da variedade surpreendente de ruídos, eu 
citarei o trovão, o vento, as cascatas, os rios, os riachos, as folhas, o trote de um 
cavalo que se afasta, os solavancos de uma carruagem sobre o pavimento, a 
respiração solene e branca de uma cidade à noite, todos os ruídos que fazem os 
felinos e os animais domésticos e todos aqueles que a boca de um ser humano pode 
fazer sem falar nem cantar249 

 

 Numa analogia aos princípios de Marinetti da libertação da palavra, Russolo 

propôs a libertação do som do espartilho da harmonia musical, abrindo um campo infinito 

de possibilidades sonoras que mais tarde iriam ser exploradas de uma forma mais 

sistemática pela música concreta, John Cage, movimento Fluxus e música eletroacústica. 

                                                
248 RUSSOLO, Luigi — A Arte Do Ruído. In Academia.edu. Daniel Belquer, José Henrique Padovani (Trad.) [Em 

linha]. (1913). [Consult. 01/08/2017] Disponível na internet: URL: 
https://www.academia.edu/8891205/_A_arte_dos_ru%C3%ADdos_Luigi_Russolo_tradução 

249 RUSSOLO, Luigi — A Arte Do Ruído. In Academia.edu. Daniel Belquer, José Henrique Padovani (Trad.) [Em 
linha]. (1913). [Consult. 01/08/2017] Disponível na internet: URL: 
https://www.academia.edu/8891205/_A_arte_dos_ru%C3%ADdos_Luigi_Russolo_tradução 
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 O ano de 1913 foi igualmente palco da apresentação da ópera cubo-futurista em 

São Petersburgo, «Vitória sobre o Sol», um verdadeiro projeto de arte total, realizado por 

Kazimir Malevitch (pintor), Alexeï Kroutchonykh (poeta) e Mikhaïl Matiouchine 

(músico)250. Através da articulação das diversas artes, música, poesia e pintura, «Vitória 

sobre o Sol» assinalou uma rutura com as convenções tradicionais do teatro e da ópera: 

desde o tratamento dos elementos cénicos e dos guarda-roupas pensados como um todo 

(de modo a que atores e cenário se fundiam e confundiam numa pintura abstrata em 

movimento), à música liberta dos cânones da harmonia e do conceito de som musical 

tradicional ao libreto escrito numa linguagem inventada (zaum) no qual as palavras foram 

tratadas como massas sonoras desprovidas de qualquer sentido251. Este idioma 

oral/fonético assumia uma dupla função, representava o discurso dos personagens e 

simultaneamente uma estrutura sonora através da qual, o som aparecia no mesmo pé de 

igualdade dos outros elementos do teatro252. Este idioma futurista fundia a corporeidade 

da voz dos intérpretes com o som concreto e abstrato no palco, o que se tornou 

determinante para evolução da dramaturgia do som de vanguarda.  

 Este ímpeto revolucionário foi acompanhado pelos seguidores do movimento 

Dada. Partilhando o mesmo método de ação dos Futuristas os dadaístas assumiram o ruído 

como um elemento proeminente na poesia e performance. Marcel Janco, Hugo Ball, 

Richard Huelsenbeck, Tristan Tzara e Hans Arp, formaram o primeiro grupo Dada em 

1916 no Cabaret Voltaire, em Zurique. Assumiram uma postura de revolta contra a I 

Guerra Mundial e contra a cultura burguesa, expressa através das barulhentas soirées 

organizadas no Cabaret Voltaire e da publicação da revista internacional DADA.253  

 Utilizando a poesia como um veiculo de protesto, Hugo Ball começou por 

substituir as palavras por sons, construindo novas frases, eliminando a sintaxe para 

preservar a soma das coisas que constituem o estilo e o orgulho de um escritor - gosto, 

cadência, ritmo e melodia.254. Foi através desta ideia, que Ball255, numa das várias sessões 

                                                
250 OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 35 (posição no Kindle 430 de 5715) 
251 Cf. ARNALDO, Javier; — Analogías Musicales: Kandinsky Y Sus Contemporáneos. Madrid: Fundación Museo 

Thyssen-Bornemisza, 2003, p. 126 
252 Id., Ibid., p. 126 
253 Cf. CEIA, Carlos — Dadaísmo. E-Dicionário De Termos Literários. [Em linha]. [Consult. 03/05/2017] Disponível 

na internet: URL: http://edtl.fcsh.unl.pt/business-directory/6234/dadaismo 
254 BALL, Hugo apud OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 100 
255 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 25 
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no Cabaret Voltaire em 1916 envergando um traje de cartão construído por Marcel Janco, 

proferiu o célebre poema fonético/sonoro Gadji beri bimba/glandridi laudi lonni 

cadori/gajama bim beri glassala/glandridi glassala tuffm i zimbrabim/balassa galassasa 

tuffm i zimbrabim … aliando a poesia ruidosa, às performances cacofónicas 

acompanhadas de musica e manifestos satíricos, numa linguagem abstrata, que liberta o 

som do seu sentido.256 Tal como refere Cláudia Madeira, o Cabaret Voltaire caracterizava-

se como um espaço cuja programação versava várias disciplinas artísticas — desde a 

exposições de pintura acompanhadas por textos de Hugo Ball, Alfred Jarry, Apollinaire, 

Voltaire; recitais de música com obras de Debussy e Ravel e de dança pela Escola Laban 

protagonizados por Mary Wigman, Sophie Taeuber e Emmy Hennings, que usavam 

máscaras e figurinos de Marcel Janco e Hans Arp257.  

 Para além dos poemas fonéticos, outra das grandes inovações do dadaísmo, 

consistia na recitação simultânea do mesmo poema em várias línguas — poemas 

simultâneos. No poema «L'amiral cherche une maison à louer – Poème simultané par 

Richard Huelsenbeck, Marcel Janko, Tristan Tzara»258 apresentado em 1916 no Cabaret 

Voltaire, três poetas dadaístas simultaneamente cantaram, assobiaram e declamaram 

versos em alemão, francês e inglês, acrescentando às linhas verbais, vocalizações de sons 

não-verbais, tosse, suspiros, gemidos um verdadeiro exercício de plasticidade do som, 

que criou uma surpreendente cacofonia. Ressalta-se a aleatoriedade na combinação das 

palavras, possibilitando diferentes interpretações, transformando cada performance num 

ato único e irrepetível. 

 Para Roesner, o dadaísmo desenvolveu duas técnicas, que particularmente através 

de John Cage, tiveram uma importância vital no final da década de 1950: a simultaneidade 

e a incorporação do acaso. Hugo Ball relata: Hülsenbeck, Tzara e Janco realizaram um 

poema simultâneo, (poème simultan). Foi uma recitação contrapontística em que três ou 

mais vozes falam, cantam, assobiam e produzem sons ao mesmo tempo.259. Ao apresentar 

textos diferentes simultaneamente, o significado de cada um não pode ser apreendido, 

porque o público não os conseguia seguir individualmente. A sobreposição cria um novo 

                                                
256 MADEIRA, Cláudia Maria Guerra — O Hibridismo nas Artes Performativas em Portugal Tese de Doutoramento 

apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 2007. [Consult. 02/02/2017]. Disponível na internet: 
URL: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/322, p. 170 

257 Cf. MADEIRA, Cláudia Maria Guerra, Op. Cit., p. 167 
258 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 147 
259 BALL, Hugo Apud, REBSTOCK, Matthias; ROESNER, David — Composed Theatre: Aesthetics, Practices, 

Processes. Intellect Books, 2012, p. 26 
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texto, em que se integram os fragmentos dos textos individuais, criando relações 

imprevisíveis. O resultado final e o impacto causado no público não poderia ser pré-

determinado, já que obra está dependente dos diferentes modos de apreensão de cada 

espetador. 

 Neste contexto é também central a obra de Kurt Schwitters, o poeta experimental 

autor do poema fonético «Ursonate» (a sonata primitiva) e do «Merzbau». Composto 

como uma obra musical cuja estrutura se assemelha à forma sonata clássica, «Ursonate» 

é um longo poema fonético que consiste numa colagem de sons, criados pela associação 

de letras de forma aleatória. Kurt Schwitters partiu do estudo da harmonia e composição 

musical, inventando um sistema de notação semelhante à musical e acrescentou à 

partitura, uma série de sugestões para a execução, que permitem várias interpretações e 

reinvenções da obra.  

 Também Antonin Artaud, enalteceu/impôs a presença do ator em palco através de 

uma linguagem não-discursiva. Em «O Teatro e o seu Duplo»260, obra a partir da qual 

apresentou o «Teatro da Crueldade», defendeu uma linguagem que pudesse revelar a 

interioridade visceral do individuo: mudando a finalidade da palavra, servindo-se dela 

num sentido concreto e espacial, manipulando-a como um objeto cénico. Neste sentido, 

formulou, alguns conceitos sobre a voz, considerando-a quase como um instrumento 

musical ao serviço de um novo teatro.  

 
De tudo isso conclui-se que não serão devolvidos ao teatro seus poderes específicos 
de ação antes de lhe ser devolvida sua linguagem. (...) Essa linguagem só pode ser 
definida pelas possibilidades da expressão dinâmica e no espaço, em oposição às 
possibilidades da expressão pela palavra dialogada. (...) É aqui que intervém as 
entonações, a pronúncia particular de uma palavra. É aqui que intervém, fora da 
linguagem auditiva dos sons, a linguagem visual dos objetos, movimentos, atitudes, 
gestos, mas com a condição de que se prolonguem seu sentido, sua fisionomia, sua 
reunião até chegar aos signos, fazendo desses signos uma espécie de alfabeto. Tendo 
tomado consciência dessa linguagem no espaço, linguagem de sons, de gritos, de 
luzes, de onomatopeias, o teatro deve organizá-la, fazendo com as personagens e os 
objetos verdadeiros hieróglifos, servindo-se do simbolismo deles e de suas 
correspondências com relação a todos os órgãos e em todos os planos.261 

  
 Procurando ir ao reencontro da verdadeira linguagem do teatro — gestos, atitudes, 

expressões, gritos e onomatopeias — em que todos os elementos objetivos se 

transformam em sinais, sejam eles visuais ou sonoros, com a mesma força e importância 

                                                
260 ARTAUD, Antonin — O Teatro e o seu Duplo. São Paulo: Martins Fontes, 2005 
261 ARTAUD, Antonin, Op. Cit., pp. 101, 102 
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que a linguagem das palavras262, Artaud pretendia explorar as características físicas da 

voz, pela capacidade de produzir sons arrancados das profundezas do corpo humano, a 

voz da animalidade do homem e as repercussões que podia ter sobre a sensibilidade do 

espetador263. Neste sentido, apontou para a necessidade de exploração dos diferentes 

registos vocais da voz, tendo em conta as vibrações e modulações que lhe são inerentes: 

abandonando as utilizações ocidentais da palavra, (...) ritmos baterem loucamente. 

Martela sons. Visa exaltar, exacerbar, encantar, deter a sensibilidade (...) Rompe enfim 

a sujeição intelectual à linguagem, dando o sentido de uma intelectualidade nova e mais 

profunda, que se oculta sob os gestos e sob os signos elevados à dignidade de exorcismos 

particulares.264  

 Porém, segundo Artaud, esta linguagem, compreendia todos os elementos da cena 

e não se esgotava nas possibilidades expressivas da voz, englobava todos os meios, que 

consistem em intensidades de cores, de luzes ou de sons, que utilizam a vibração, a 

trepidação, a repetição quer de um ritmo musical, quer de uma frase falada (...) em vez 

de se limitarem ao domínio de um único sentido, nós as faremos cavalgar de um sentido 

a outro, de uma cor a um som, de uma palavra a uma luz, de uma trepidação de gestos a 

uma tonalidade plana de sons, etc, etc.265  

Neste contexto, o material sonoro produzido em palco (música/som), seria 

entendido por Artaud, como o conjunto dos elementos que compõem o espetáculo, como 

um objeto artístico de pleno direito, contrariando a ideia pré-estabelecida dos seus 

antecessores, do som e da música como extensão ou ilustração do tempo ou de um lugar 

ficcional266.  

 O teatro catártico de Antonin Artaud, que circundava o público, com o intuito de 

apanhar a sensibilidade do espectador por todos os lados, preconizando um espetáculo 

giratório que, em vez de fazer da cena e da sala dois mundos fechados, (...), através de 

lampejos visuais e sonoros sobre toda a massa dos espectadores267, constituiu uma das 

                                                
262 ARTAUD, Antonin, Op. Cit., p. 12 
263 Cf. ROUBINE, Jean-Jacques — A Linguagem da Encenação Teatral 1880 - 1980. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 

1998, p. 138 
264 ARTAUD, Antonin , Op. Cit., p. 103 
265 ARTAUD, Antonin, Op. Cit., p. 147 
266 No dealbar do século XIX a cena naturalista preocupou-se em criar um reportório de sons (efeitos sonoros) com o 

intuito de prolongar o espaço fictício do palco.  
267 ARTAUD, Antonin, Op. Cit., p. 97 
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experiências mais radicais do teatro modernista, à qual a evolução do tratamento sonoro 

e cenográfico ainda hoje são devedores. O espaço cénico artaudiano transformou-se num 

espaço vibratório268, que tirou partido de todo o potencial do desenho de som, incluindo 

a arquitetura e a acústica do espaço teatral, atingindo a sensibilidade mais profunda do 

público, através do desconforto causado pela estranheza de vibrações de sons 

absolutamente incomuns, produzidos por instrumentos e aparelhos que, baseados em 

fusões especiais ou em novas combinações de metais, possam atingir um novo diapasão 

da oitava, produzir sons ou ruídos insuportáveis, lancinantes.269  

 A peça «Les Cenci» dirigida por Artaud em 1935 no Thèâtre Folies – Wagram em 

Paris baseada numa adaptação de um texto de Stendahl e Shelley, com cenografia e 

figurinos de Balthus e desenho de som da autoria do compositor Roger Desormiere, 

constituiu o primeiro exemplo da história do teatro de utilização de som estereofónico, 

distribuído no espaço através da colocação de quatro altifalantes em cena, para garantir 

ao publico um maior envolvimento sonoro. O material sonoro da peça, resultou da 

combinação e manipulação de uma variedade de sons captados (passos, ventos e ondas 

tempestuosas, o ruido de um metrónomo, os carrilhões da Catedral de Amiens, ruídos de 

fábricas) em contraponto com a música, silêncio, luz, cor, movimento e gesto, na 

demanda de uma linguagem total que tinha como objetivo criar uma experiência teatral 

imersiva e sensorial.  

A descoberta do Teatro Balinês270, enquanto visitava a Exposição Internacional 

Colonial de Paris em 1931, exerceu uma influência crucial no desenvolvimento destas 

ideias. John Levack Drever271 descreve esta experiência como uma epifania sonora, que 

acabaria por determinar toda a estética teatral artaudiana, na qual o material sonoro é 

posto em evidência e entendido como um objeto dinâmico e desestabilizador. Ao 

reconhecer as transformações ao nível da perceção do público quando confrontado com 

a audição de um som irreconhecível (sem referência visual daquilo que o gera), Artaud 

                                                
268 Cf. VERRSTRAETE, Pieter — Designing vibrational space: from aesthetic to socio-political enquiry. In CURTIN, 

Adrian; ROESNER, David — Sounding Out ‘the Scenographic Turn’: Eight Position Statements. Theatre and 
Performance Design. Vol. 1, no. 1 - 2 (2015) pp. 107 - 125 Routledge Taylor & Francis Group. [Consult. 03/05/2017] 
Disponível na internet: URL: http://dx.doi.org/10.1080/23322551.2015.1027523 

269 ARTAUD, Antonin, Op. Cit., p. 109 
270 ROESNER, David — Musicality in Theatre: Music as Model, Method and Metaphor in Theatre-Making. 

Routledge, 2016, p. 102 
271 LEVACK DREVER, John Apud ROESNER, David, Op. Cit., p.102 
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antecipou, em certa media, o conceito de Pierre Schaeffer de objeto sonoro e música 

acusmática272. 

 Neste sentido, será legitimo afirmar, que depois de Artaud, o teatro caminhou para 

um progressivo reconhecimento do potencial do som, não só para comunicar aspetos não-

verbais do drama e da experiência humana, como também para atingir sensorialmente o 

publico, modificando os modos de perceção do espetáculo. Concretamente a experiência 

de Artaud, conduziu à prática da espacialização sonora em palco, através de tecnologias 

imersivas, e ao que Hans-Thies Lehmann apelida de musicalização do teatro que 

libertaram o teatro contemporâneo das restrições e hierarquia até então definida por um 

texto dramático.  
In electronic music it has become possible to manipulate the parameters of sound as 
desired and thus open up whole new areas for the musicalization of voices and sounds 
in theatre. (…) the combinations of electronic sounds and tones (sampling) result in 
a whole new dimension of ‘sound’ in theatre273. 
 

II.2 Espaço Sonoro: novas abordagens do desenho de som e da música de 

cena no teatro 

 

 No teatro, a evolução das técnicas de gravação e manipulação do som, teve 

consequências decisivas na construção e modos de apreensão do espetáculo. À 

semelhança do Teatro Radiofónico274 (Hörspiel), os efeitos sonoros mecânicos foram 

deixando de ser utilizados, tendo sido substituídos pela tecnologia de registos sonoros 

que permitia a construção e montagem do som. Na verdade, o desenvolvimento do Teatro 

Radiofónico — dramatização teatral de um texto que poderia ser ou não acompanhado 

por um ambiente sonoro (ruídos) — revela-se um terreno fértil para uma criação em que 

as várias vertentes do sonoro se emparelham em pé de igualdade. 

 Com a captação e difusão do som, foi possível criar espaços de ficção para lá dos 

limites do palco, tornando-se o som num complemento que acompanha, amplifica a cena 

transportando o espetador para lugares e situações não alcançáveis pela visão. Recorde-

se a utilização da voz gravada de Lenine na peça «Rasputin», encenada por Erwin Piscator 

em 1927, (um dos primeiros exemplos de utilização de sons gravados no teatro) e a 

                                                
272 Cf. ROESNER, David — Op. Cit., p.102 
273 LEHMANN, Hans-Thies — Postdramatic Theatre . Karen Jürs-Munby (Trad.). Londres: Routledge, 2006. ISBN 

10: 0-415-26812-5, p. 92 
274 Cf. LANGLOIS, P — Ircam. Sur le livre de ARNHEIM Rudolf — La Radio, 2007. [Em linha]. [Consult. 27 

Setembro 2016] Disponível na WWW: [URL: http://www.entretemps.asso.fr/Samedis/Langlois.Arnheim.htm] 
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experiência pioneira de Artaud em «Les Cenci» ou na peça radiofónica «Pour en finir 

avec le jugement de dieu» (1947) na qual utilizou uma expressão vocal primitiva e 

diversas entonaçõe, juntamente com outros elementos sonoros.  

 Com efeito, só a partir do final da II Guerra Mundial seria possível tirar partido 

de uma tecnologia suficientemente avançada, capaz de captar, manipular e difundir o som 

de um modo mais especializado, levando a um verdadeiro reconhecimento do potencial 

do som em praticamente todas as disciplinas artísticas.  

 A pesquisa efetuada por Pierre Schaeffer a esse nível, permitiu-lhe em 1948 

difundir através da R.T.F (Rádio Televisão Francesa) o primeiro concerto de ruídos da 

história do séc. XX («Cinq études de bruits»), retomando o interesse da temática futurista. 

A esta possibilidade, relaciona-se o desenvolvimento técnico dos estúdios de 

radiodifusão, permitindo a captação e manipulação de todo o tipo de sons. A sua 

importância residiu precisamente na possibilidade de incorporar e manipular o ruído, 

dando origem a novos timbres e sonoridades na música, desencadeando uma nova 

reflexão sobre a relação do ouvinte e a escuta no seu ambiente acústico — escuta 

acusmática275. No campo da perceção, a gravação mudou fundamentalmente a maneira 

de ouvir os sons. Pierre Schaeffer apelidou de escuta acusmática, o ato de ouvir sem 

referência visual das fontes sonoras. Para Schaeffer, esta atitude de escuta, favorecia a 

concentração da audição nas qualidades intrínsecas do som — produzindo o som gravado, 

uma presença aparentemente mais forte, mais sensível, do que aquele que é acompanhado 

pela imagem do que o produz.  

 Assim, a partir do estudo sobre a morfologia do som, Pierre Schaeffer 

desencadeou um processo de autonomia discursiva do som, com repercussões 

fundamentais na experimentação artística. Schaeffer direcionou a sua pesquisa no sentido 

de criar uma organização musical de sons previamente captados do meio ambiente, com 

toda a complexidade que os caracteriza e são constituídos, anulando todas as 

possibilidades de os representar através da notação musical tradicional. Ao resultado de 

todo este processo de recolha, ordenação e manipulação de sons através de meios 

mecânicos, Pierre Schaeffer apelidaria de música concreta. No âmbito da criação musical, 

a técnica de captação deu origem a novos géneros musicais que se desenvolveram a partir 

                                                
275 Cf. TIFFON, Vincent — L’image Sonore Contemporaine: Entre Misère Symbolique et Imaginaire Sonore. 

Aparence(s). [Em linha]1 (2007). [Consult. 22/11/2016]. Disponível na internet: URL: 
http://apparences.revues.org/73, p. 6 
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da manipulação, montagem ou mixagem de sons captados por microfones através da 

aparelhagem eletroacústica — música eletroacústica, música eletrónica. De acordo com 

Vincent Tiffon276, esta técnica radicalmente nova de criação musical, teve consequências 

fundamentais: desde a transformação da gramática musical pela substituição da nota pelo 

som, enquanto paradigma da composição musical, à invenção de critérios tipo-

morfológicos de descrição do som ou a projeção da música via orquestra de altifalantes.  

 Porém, a importância da pesquisa de Schaeffer, não só teve reflexos no domínio 

da criação musical propriamente dita, como também se estendeu à produção sonora do 

cinema e do teatro, assim como despertou o interesse de artistas na incorporação do som 

nas várias vertentes das artes plásticas.  

 No teatro dramático, a partir da década de 50 do século XX, (época de transição, 

entre as práticas herdadas da estética ilusionista e a cena contemporânea) surgiu a 

expressão desenho de som como definição da ação criadora do envolvente sonoro através 

da tecnologia eletroacústica. Contudo, até década de 1960, a criação de efeitos e 

ambientes sonoros de fundo, continuou a ser o principal objetivo da aplicação prática das 

possibilidades tecnológicas. Progressivamente, o desenho de som no teatro, implicou um 

conhecimento técnico muito especifico, ao mesmo tempo que se tornou um parâmetro 

fundamental no espetáculo teatral. De tal modo, que a encenação deixou de se concentrar 

unicamente no trabalho do ator, para adquirir o controle de todos os elementos cénicos a 

partir de um ponto de vista único. 

 Assim, a partir dos anos 70, o desenho de som em vez de se centrar unicamente 

na gravação e reprodução de sons específicos, começou a preocupar-se com a criação de 

uma paisagem sonora — a criação e modulação constante de toda a experiência auditiva 

da performance. O som passou a ter um papel ativo no conjunto do espetáculo teatral. É 

neste sentido que Daniel Deshay refere a capacidade do desenho de som de produzir 

efeitos dinâmicos como: ilustrar/recriar o tempo e o espaço, definir no espaço cénico a 

área envolvente da ação, assumir uma função narrativa que acentua a profundidade e o 

significado da peça, usar a música na caracterização dos personagens ou utilizar sons para 

aludir à memória de um momento, de uma ação ou até de um local.277 A esta construção 

                                                
276 TIFFON, Vincent, Op. Cit.  p. 7 
277 Cf. DESHAYS, Daniel — Théâtre Sonore!. In HAMON-SIRÉJOLS, Christine, SURGERS, Anne, UNIVERSITÉ, 

Lumière Lumière (Ed.).— Théâtre: Espace Sonore, Espace Visuel : Actes Du Colloque International Organisé 
Par L'université Lumière-Lyon 2. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2003. ISBN 272970737, p.  
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sonora, Daniel Deshays acrescenta, o som imanente do espaço teatral (que decorre tanto 

da ressonância como da absorção sonora dos materiais) na definição de espaço sonoro no 

teatro.  

 Assim, entende-se que o desenhador de som faz parte da equipa artística da 

produção do espetáculo teatral, cujo trabalho é conceber e criar o espaço sonoro com base 

nas suas necessidades, requisitos, abordagens e objetivos inerentes à encenação. Nesse 

sentido, o desenhador de som projeta, seleciona, pesquisa e integra, o suporte de som e 

assegura a sua integração num espetáculo teatral, de acordo com as possibilidades 

técnicas da encenação. 

 Daqui se depreende que o espaço sonoro, constitui parte da criação teatral e 

depende diretamente da conceção dos dispositivos cénicos, no que diz respeito à escolha 

dos materiais, natureza dos volumes e localização espacial, influenciando cada espetador 

na perceção sonora e visual do espetáculo.  

 A este respeito, são também pertinentes as considerações de Peter Sellars, ao 

admitir que esta utilização do som no teatro, origina uma revisão da natureza do teatro na 

relação espetador/cena: 

 
Very late in our day, technology has become available to allow sound to begin to 
occupy the place in theatre arts that it occupies in our lives. This technology is still 
evolving, and as it does, the nature of theatre itself will be transformed. This 
revolution is comparable to the revolution in lighting that transformed theatre in the 
late-nineteenth century. We are in a position to completely reorient the relationship 
between performer and audience, to transform a theatrical space, to create distance 
or sudden proximity, to create a densely populated zone or an endless arid expanse. 
We are in a position to evoke simultaneous layers of experience: flashbacks, 
premonitions, visitations, inner voices, the mind wandering or becoming suddenly, 
unbearably concentrated .278 

 
 Neste contexto, a conceção sonora da peça «Die Ermittlung»279 (1965) da autoria 

de Luigi Nono, texto de Peter Weiss (um relato do Holocausto usando documentação 

original dos julgamentos de Frankfurt), encenada por Erwin Piscator no Teatro 

Schaubhüne em Berlim é um exemplo significativo. Para Nono, não interessava a 

solução música de cena, nem a funcional, nem muito menos efeitos sonoros, mas sim 

                                                
278 SELLARS, Peter — Foreword. In KAYE, Deena; LEBRECHT, James — Sound and Music for the Theatre: The 

Art & Technique of Design. Taylor & Francis, 2013, p. viii 
279 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 47, 48 e 49 



 

- 66 - 

intervir diretamente na cena dando vida à dimensão sonora e significante da palavra280 

através de diversos meios acústicos e de difusão sonora (microfones, várias ligações com 

altifalantes deslocados na sala, alternar partes ditas directamente ao vivo, partes 

mediadas através de altifalantes, partes gravadas em fita com a possibilidade de uma 

elaboração acústica)281. A música assumiu um papel ativo na encenação, representando 

aquilo que nem a palavra nem a cena podiam representar — os milhões de mortos nos 

campos de concentração nazi — contribuindo para uma maior comunicabilidade do texto 

expressando o impacto das crueldades expostas por «Die Ermittlung».282  

 

Ecos em Portugal 

 

 Encontramos em Jorge Peixinho, algumas destas premissas no que diz respeito às 

diversas produções teatrais em que participou, ao defender a autonomização da música 

de forma a desempenhar um papel ativo juntamente com todos os outros elementos que 

fazem parte do espetáculo. Salientamos, porém, que até aos anos 60 do século XX, o 

panorama do teatro em Portugal apresentava uma desatualização considerável em relação 

à prática das correntes internacionais, não sendo esta alheia à criação e produção musical 

em geral e mais concretamente à articulação da música com espetáculos teatrais.  

 No contexto artístico português, Jorge Peixinho283 assume uma importância a 

destacar, tendo sido o primeiro compositor a assimilar e a trazer para Portugal as correntes 

da música contemporânea internacionais, bem como no caso concreto do teatro, a 

contribuir para uma decisiva atualização do espetáculo teatral, através da revalorização e 

redescoberta da música como colaboradora e co-realizadora (...) com as expressões de 

arte-espectáculo284, intervindo diretamente na cena em diálogo com os personagens, para 

alcançar o resultado desejado pela encenação.  

                                                
280 NONO, Luigi — Música e Teatro (1966). In ASSIS, Paulo (Ed.) — Luigi Nono, Escritos e Entrevistas. Artur 

Mourão (Trad.). Porto: Casa da Música - CESEM, 2015, p. 99 
281 Id. Ibid., p. 99 
282 Cf. NONO, Luigi — Música e Teatro (1966). In ASSIS, Paulo (Ed.), Op. Cit., p. 100 
283 Jorge Peixinho é considerado um dos compositores portugueses mais relevantes da segunda metade do século XX. 

A sua obra atravessa várias áreas da prática artística contemporânea, incluindo obras de música de câmara e para 
instrumentos a solo, multimédia, música para cinema e teatro assim como participou em diversos happenings. 
Estudou com Stockhausen, Boulez e Nono, três dos compositores mais destacados da Escola de Darmstadt 

284 PEIXINHO, Jorge — Aspectos da colaboração actual entre a música e as outras artes. (1966). In ASSIS, Paulo (Ed.) 
— Jorge Peixinho: Escritos e Entrevistas. Porto: Casa da Música, 2010, p. 79 
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 Um ano após a realização de «Die Ermittlung», estreava em Portugal «O Gebo e 

a Sombra» (1966) levado à cena pelo Teatro Experimental do Porto, com texto de Raúl 

Brandão, encenação de Ernesto Sousa, música de Jorge Peixinho e cenografia de José 

Rodrigues. Embora sem assumir uma influência direta da conceção sonora de Luigi Nono, 

são frequentes as referências de Jorge Peixinho ao compositor principalmente no que diz 

respeito ao teatro musical de vanguarda, de tal forma que é possível encontrar alguns 

pontos em comum285.  

  No estudo elaborado sobre esta obra, Francisco Meneses286 salienta o objetivo 

principal da música em acompanhar o movimento dos atores pelos espaços cénicos 

demarcados por Ernesto Sousa, para a narração (monólogos) e representação, numa 

aproximação ao princípio de distanciamento do Teatro Épico de Brecht. Neste sentido, 

Ernesto Sousa criou três praticáveis (A, B e C), desdobrando, o espaço simbólico, 

desfazendo a ilusão cénica e a representação do quotidiano, para o qual a música de Jorge 

Peixinho contribuiu ao enlevar e a fazer vibrar de inquietação sonora a passagem dos 

personagens do praticável A para o praticável B (do quotidiano para o cisma, do espanto 

para a verdade, do silêncio para o grito) 287 assim como através de apontamentos sonoros 

dispersos, contracenou com os personagens durante os seus solilóquios e momentos em 

que o espanto, a solidão e a constatação da crueldade absurda do mundo em que vivem 

se torna patente.288  

 Em «Música para o Gebo e a Sombra», embora tenha sido gravada e difundida 

através de altifalantes, Jorge Peixinho não procedeu à manipulação da fita com fins 

composicionais, exceto o uso pontual de alguns efeitos simples como inversões de sons 

gravados. Segundo Francisco Meneses, esta opção terá sido tomada para reduzir o 

orçamento do espetáculo, assim como facilitar a produção, evitando os aspetos logísticos 

relacionados com a necessidade de ter músicos a tocar em tempo real.289  

                                                
285 Cf. PEIXINHO, Jorge — Entrevista ao Jornal de Letras (1963). In ASSIS, Paulo — Jorge Peixinho: Escritos e 

Entrevistas. Porto: Casa da Música, 2010, p. 204 
286 PESSANHA DE MENESES, Francisco — Espaço Espanto: Para um Estudo sobre O Gebo e a Sombra (1966) 

Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2011. [Em linha] [Consult. 
04/05/2015] Disponível na internet: URL: https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/20489, p. 49 

287 SOUSA, Ernesto Apud PESSANHA DE MENESES, Francisco, Op. Cit., p. 48 
288 PESSANHA DE MENESES, Francisco, Op. Cit., p. 55 
289 Cf. PESSANHA DE MENESES, Francisco, Op. Cit., p. 55 
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 O entendimento da música de cena como um elemento que intervém e completa a 

encenação, recusando a descrição simplista ou (...) analógica dos factos do real 

quotidiano, sublinhando a interioridade da peça, é transversal a toda a obra de Jorge 

Peixinho composta para teatro290, conforme atesta Cristina Delgado Teixeira através do 

levantamento da crítica publicada em jornais da época291. Assim, confirmamos que Jorge 

Peixinho abordou a composição musical para teatro através de diferentes processos dos 

quais se destacam: compôs partituras originais («Gebo e a Sombra» «Diário de um 

Louco» 1966, «Teatro sem Palavras» 1971, «Mariana Pineda» 1975, «Miss Julie» 1979), 

compôs música eletroacústica («As Quatro Estações» 1969) conduziu processos de 

improvisação coletiva («Os Três Fósforos» 1978) assim como selecionou gravações de 

obras contextualizando-as posteriormente em cena («Um Homem de Bem» 1993). 

 Outros compositores, como António Sousa Dias, mesmo que pontualmente, 

abordaram a integração da música no teatro de uma forma inovadora, diluindo fronteiras 

entre aquilo que se considera música para teatro e teatro musical. A colaboração de 

António Sousa Dias com «O Bando» na peça «Estilhaços» (1989) constitui um exemplo 

significativo e que se integra na investigação que a companhia tem vindo a desenvolver 

no domínio da integração da música no contexto do teatro, a partir da década de 80. 

 Conforme relata António Sousa Dias, para a peça «Estilhaços»292, a música foi 

concebida em colaboração com a encenação de João Brites. 

 Brites concebeu um dispositivo cénico/instalação com um claro significado 

simbólico, no qual duas atrizes estavam localizadas numa espécie de pequena ilha feita 

de telefones sem cabos, absorvidos por uma massa rija e esponjosa e com aparas de vidro 

em redor293. Simultaneamente, um ator estava suspenso na vertical como um fio de prumo, 

que descia continuamente, até chegar ao chão quando o telefone trouxe a notícia da sua 

morte, enquanto as atrizes se envolviam num diálogo.294  

                                                
290 Entre 1966 e 1980, Jorge Peixinho colaborou com encenadores como: Ernesto de Sousa, Jorge Listopad, Armando 

Caldas, Fiama Hasse Pais Brandão, Inês Palma, Paulo Renato, Carlos Fernando, Carlos César, Costa Ferreira e João 
Luís.  

291 TEIXEIRA, Cristina Delgado — Música, Estética e Sociedade nos Escritos de Jorge Peixinho. Lisboa: Edições 
Colibri, 2006. ISBN 972-772-587-2, pp. 152-154 

292 A peça «Estilhaços» baseou-se na obra de Mário de Carvalho «O Sentido da Epopeia»  
293 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 97 e 98 
294 Aa. Vv. — Máquinas De Cena. Lisboa: Campo das Letras, 2005. P. 66 
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 A música, foi executada pelo violoncelista Mário Relvas que teve presença em 

palco num espaço paralelo mas independente — foi-se revelando e descobrindo o seu 

papel ao longo da peça, através de um jogo de movimentos que explorou a sua relação 

com o instrumento: ele descobre o instrumento deitado ao lado dele e ao longo da peça 

vai começando a tocar (...) até tocar em pé, como se fosse um contrabaixo. Assim, não 

se limitando à execução musical, o instrumentista teve uma participação ativa em cena, 

ele próprio como um objeto cénico/musical, aparecia incrustado no chão do palco, como 

se estivesse encurralado na própria cenografia295 — uma ideia de João Brites que 

condicionou as possibilidades técnicas de execução em articulação com a própria peça. 

Registamos assim, o conceito de músico/ator, através do ato performativo que realiza em 

palco, construindo uma narrativa própria e independente, que indiretamente se vai 

articulando com a dramaturgia:  

 
o músico está à parte, (...) a desenvolver a história dele. Inventámos ali uma história, 
(...) o violoncelista, começa à procura, a olhar com binóculos para todo o lado e de 
repente descobre (...)uma espécie de monte que está ali. Quando revela (...) é um 
violoncelo, e, portanto, ele vai começar a estabelecer uma relação, por vezes 
complicada, (...). Vai descobrindo, (...) ao longo da peça que aquele instrumento tem 
uns sons. Claro que aqueles sons são música de fundo do que se está a passar ao 
lado. Como se fosse uma espécie de «split screen»296. 
 

 Ao integrar a conceção do espaço cénico e à medida que foi tomando consciência 

de si próprio, o violoncelista estabeleceu um diálogo com os restantes atores, através da 

música que para o efeito consistiu em apontamentos sonoros dispersos.  

 Importa realçar que a ideia musical se concretizou em plena colaboração com a 

ideia cenográfica, originando um trabalho de tal modo coeso que torna difícil a distinção 

entre o que é música de cena, performance ou cenografia. É neste sentido que António 

Sousa Dias refere que não é música de teatro. Porque esta música não é separador, (...). 

Aqui é uma coisa radicalmente diferente. Como é (...) um instrumento só, (...) não vai 

prejudicar muito o jogo dos atores, e depois o tipo de música que é, também tem muito 

espaço, rarefeito, pontual, portanto não há uma preocupação de escrever uma obra. Uma 

obra para teatro. Ela sozinha não tem sentido. 

 A música é uma presença constante na companhia «O Bando», que se apresenta 

como um espaço laboratorial de experimentação da plasticidade dos espaços e dos sons, 

                                                
295 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016).  
296 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 
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sugerindo novas abordagens de perceção entre o corpo, espaço, máquina e som.297 Entre 

as diversas propostas, para além do conceito já referido músico/ator, encontramos o 

processo inverso em que são os próprios atores que executam a parte musical («Carcaças» 

1988, «Os Morcegos» 2006) assim como a consciência da oralidade, não só com o 

objetivo de tornar percetível o texto, mas, considerada também como um parâmetro 

musical fundamental de caracterização da personagem, através das suas particularidades 

rítmicas, tímbricas e melódicas. Por sua vez, as fontes sonoras são muitas vezes o próprio 

dispositivo cénico, as máquinas de cena que produzem som como o órgão de 

«Carrodeboís» em «Montedemo» (1987)298, a harpa imaginada na Máquina de Cena 

«Aquário» em «Pregação» (1989), ou instrumentos idealizados que dão origem a 

máquinas de cena como a Máquina «Xilofone» em «Liberdade» (1994-97).  

 Com efeito, a partir dos anos 80 vemos surgir uma participação mais efetiva da 

música nos espetáculos teatrais, através de compositores e músicos/interpretes que, 

juntamente com a sensibilidade criativa e inovadora de alguns encenadores, encontram 

no teatro um espaço propício para desenvolver novas propostas de interação entre a 

música e a cena, quer seja no domínio da música de cena ou do desenho de som. Neste 

contexto situamos Carlos Zíngaro, (fundador do grupo Plexus em 1967), que colaborou 

com diversas companhias teatrais e de dança contemporânea, entre elas com Olga Roriz 

e Giorgio Barberio Corsetti e o «Grupo Os Cómicos», grupo de encenação experimental, 

com Nuno Carinhas, Ricardo Pais e Emília Rosa299. Constança Capdeville também 

compôs música para as peças teatrais — «Quinze Rolos de moeda e Prata» encenada por 

Mário Barradas, «Molly Bloom» por Carlos Quevedo e «A Casa de Bernarda Alba», 

«Filhos de um Deus Menor», «Pílades» por Mário Feliciano — a par do seu grupo de 

pesquisa «ColecViva» através do qual faz a relação entre música, mímica e dança300. 

Miguel Azguime e Paula Azguime, com o grupo «Miso Ensemble», revelaram-se também 

como compositores e interpretes de música para teatro em colaboração com Constança 

Capdville para o Teatro da Cornucópia encenadas por Luís Miguel Cintra — «O Público» 

1989, «Muito Barulho para Nada» 1990, «Primavera Negra» 1993.  

                                                
297 Cf. BRILHANTE, Maria João — Três Tempos, uma Reflexão: Espaços e Sons do Bando. In BRITES, João (Ed.) 

— Teatro Bando-Afectos e Reflexos de um Trajecto. Palmela: O Bando, 2009. ISBN 978-989-95323-0-4, p. 92 
298 Ver I.2 Do cenário à habitabilidade do espaço cénico 
299 GUERREIRO DIAS, Sandra Isabel — O Corpo Como Texto: Poesia, Performance E Experimentalismo Nos 

Anos 80 Em Portugal Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2016, p. 362 
300 Cf. SERRÃO, Maria João — Constança Capdeville. Entre o Teatro e a Música. Lisboa: Colibri, 2006. ISBN 

972-772-670-4, p. 19 
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 Da colaboração de Carlos Zíngaro com Ricardo Pais, destacamos a sua 

participação em «Ninguém» (1978) com o «Grupo Os Cómicos», por ser primeira peça a 

conjugar a difusão sonora de eletroacústica com instrumentos acústicos em tempo real, 

uma experiência inovadora no contexto nacional, conforme relata o compositor: com 

«Ninguém» de Ricardo Pais, tivera a oportunidade de começar a pôr em prática alguns 

conceitos que descobri anos depois, faziam parte do postulado pós-moderno: mistura de 

elementos e épocas, de referências e sonoridades — quarteto de sopros, com violino e 

guitarra portuguesa, preparados e traficados eletronicamente, com sintetizador 

analógico e sequenciador em tempo real.301  

 Efetivamente, a encenação de Ricardo Pais pautou-se sempre por uma constante 

aposta na dimensão sonora e visual do espetáculo, fazendo uso do potencial expressivo 

das mais variadas linguagens cénicas, justificado pela influência do teatro de Victor 

Garcia com quem contactou em Londres e Coimbra e de Robert Wilson. Desde os 

primeiros espetáculos do «Grupo Os Cómicos» se evidência o investimento dado à 

música, que conforme referiu Carlos Porto a propósito da peça «As Cuecas» (1975), a 

música não existe para acompanhar a ação (...)É mais importante a função da música: 

participa na criação do espetáculo302.Por outro lado, Ricardo Pais é um dos primeiros 

encenadores a tirar partido da tecnologia do som como um meio expressivo, que lhe 

permitiu explorar novas abordagens do espaço sonoro, através da espacialização 

eletroacústica, assim como vários conceitos de emissão, da elocução normal até à 

emissão mediada303. A peça «Fausto, Fernando, Fragmentos» apresentada em 1989, 

consolidou estes princípios, atingindo a articulação da cenografia (António Lagarto/Nigel 

Coates), música (António Emiliano), contando ainda com sonoplastia (Leonel Silva) e 

consultadoria de eletroacústica (Carlos Fafaiol), um elevado grau de sofisticação já 

ensaiado em «Ninguém» ou em «Teatro de Enormidades Apenas Críveis à Luz Elétrica» 

(1987). Neste contexto enquadra-se a reflexão de António Emiliano, publicada num artigo 

na revista «D’Autres Imaginaires», dedicada à participação do teatro português na 

Europália (1991), através da qual refere que a música deve ganhar autonomia e um 

estatuto próprio, juntamente com as outras formas cénicas, oferecendo a possibilidade de 

                                                
301 ZÍNGARO, Carlos Apud CARVALHO, Paulo Eduardo— Ricardo Pais: Actos e Variedades. Porto: Campo das 

Letras, 2006, p. 197 
302 PORTO, Carlos Apud CARVALHO, Paulo Eduardo, Op. Cit., p. 196 
303 PAIS, Ricardo Apud CARVALHO, Paulo Eduardo, Op. Cit., p. 199 
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um ponto de vista e de um olhar diferente sobre o espaço e a ação cénicas, estabelecendo 

diferentes modos de apreensão do espetáculo e fornecendo mecanismos paralelos de 

compreensão dos objetos cénicos e da dramaturgia.304  

 O compositor Carlos Alberto Augusto acrescenta, que a introdução das técnicas 

de ampliação e espacialização sonora inerentes à música eletroacústica no teatro, permite 

a ampliação do espaço cénico para lá dos limites impostos do teatro à italiana, 

proporcionando uma maior aproximação do público à cena teatral. Para a peça de Jean-

Pierre Sarrazac «O Menino Rei» levada à cena pelo Teatro da Rainha em 1987, Carlos 

Alberto Augusto construiu uma verdadeira cenografia sonora, através da criação de um 

sistema que compreendia dois espaços estereofónicos (à boca e ao fundo de cena) e um 

espaço octofónico (por baixo dos lugares dos espectadores)305. Através da trajetória do 

som, criada pela colocação dos altifalantes no espaço teatral, conseguiu transpor a barreira 

imposta pela 4ª parede, integrando o espaço cénico no espaço do público, que por sua vez 

ficou cercado por som, o que contribuiu para um envolvimento semelhante àquele que 

proporciona a cena anular306. 

 A progressiva consciência das potencialidades criativas das técnicas da 

eletroacústica, vai dar origem a uma prática cada vez mais especializada através de 

desenhadores de som, que gradualmente se vão afirmar na construção criativa do 

espetáculo.  

 É neste contexto que enquadramos o trabalho de Francisco Leal, atualmente chefe 

do Departamento de Som do Teatro Nacional São João do Porto.  

 Francisco Leal é pioneiro na utilização do termo desenho de som em Portugal para 

caracterizar a sua prática artística, que neste contexto se iniciou como na realização de 

«Nocturnos III» (1991) — um espetáculo apresentado no Jardim Botânico de Lisboa, 

concebido por Nuno Artur Silva, música de Nuno Rebelo e a interpretação de José Pedro 

Gomes e o António Feio. Tal como refere Francisco Leal: 
Eles estavam dentro de um lago mesmo dentro de água a dizer uns poemas; era um 
espetáculo muito engraçado com o Artur Silva a engendrá-lo, e a música era do Nuno 
Rebelo com o quinteto do Zé Miguel (...) era bastante experimental e ambiental (...) 

                                                
304 EMILIANO, António — La Musique dans L'espace Scènique Contemporain. D'autres Imaginaires: Théâtre et Danse 

au Portugal. Alternatives Théâtrales. Bruxelas. Vol. 39 (1991) realizado no âmbito da Europália 91, com o apoio do 
Acarte/Fundação Calouste Gulbenkian, p. 54 

305 AUGUSTO, Carlos Alberto — O Cenário Acústico do Teatro. [Em linha]. (1994). [Consult. 27/08/2017] Disponível 
na internet: URL: http://www.carlosalbertoaugusto.org/Artigos/cenacustic.html 

306 Ver Cap. I.2 tipologias teatrais. 
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o Desenho de Som (...) — pela primeira vez usei o termo — era as colunas todas 
espalhadas à volta do lago onde a cena decorria; envolvia todo o público e utilizei só 
porque sim.307 

 

 Porém, esta questão não se resumindo unicamente à denominação de um conceito, 

diz respeito ao entendimento do desenho de som como um conceito global de som ou 

envolvimento sonoro para um determinado espetáculo308 que decorre da encenação e que 

se divide entre a espacialização e difusão sonora, a sua articulação com a música gravada 

ou produzida em tempo real com a presença de músicos em palco e o reforço e a 

ampliação das vozes dos atores com microfones emissores. 

 Embora se registe no percurso de Francisco Leal, colaborações com uma 

variedade de criadores e companhias de teatro e de dança foi com Ricardo Pais, sobretudo 

nos anos em que foi diretor no Teatro Nacional S. João, que teve oportunidade de explorar 

a manipulação das novas tecnologias como um intérprete do espetáculo enquanto opera 

o som309, afirmando o desenho de som como uma atividade criativa que contribui para o 

alargamento de significados do espetáculo.  

 Da colaboração de Francisco Leal com Ricardo Pais, destacam-se na década de 

90 e primeiro anos do séc. XXI espetáculos como «A salvação de Veneza» (1997), 

«Raízes rurais, paixões urbanas» (1997), «Músicas para Vieira» (1997), «As lições» 

(1998), «Noite de Reis» (1998), «Arranha-Céus» (1999), «Linha curva, linha turva» 

(1999), «Madame» (2000), «Hamlet» (2001), «Grátis» (2002), «Castro» (2003), «Um 

Hamlet a mais» (2003), «Sondai-me» (2004), «Figurantes» (2004) ou UBUs (2005) todos 

eles com características que apontam para a utilização da música e do som como 

elementos estruturantes a par do impacto visual potenciado pelo tratamento plástico do 

espaço cénico e da luz. 

 

 

 

 

 

                                                
307 Francisco Leal Vide Apêndice Documental Vol. II Entrevista a Francisco Leal 19/01/2017 
308 Francisco Leal Vide Apêndice Documental Vol. II Entrevista a Francisco Leal 19/01/2017 
309 PAIS, Ricardo — A propósito de Noite de Reis: Entrevista fabricada por Rodrigo Affreixo e Ricardo Pais. in 

Programa de Noite de Reis. Porto: TNSJ, 1998 s/p. 
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II.3 Outras poéticas: continuidades, descontinuidades e hibridizações 

 
Arte e não-arte. Arte e vida. Participação. Autor, actor, espectador. 
Obra de arte e acto estético. Todas estas categorias — sabemos isso 
depois dos modernismos todos e depois dos depois-do-modernismo — 
pertencem ao mesmo sistema de vasos comunicantes310. Ernesto Sousa 

  
 Os protagonistas do teatro de vanguarda estabeleceram uma linguagem de rutura 

com a prática cultural e artística existente. Desenvolveram um idioma anti-textual com 

grande enfoque na performance optando por formas de anti-arte baseadas em poéticas de 

descontinuidade e hibridização311. As serate futuristas, as soirées Dada no Cabaret 

Voltaire ou a pesquisa de Artaud, são exemplos pioneiros de espetáculos 

transdisciplinares que causaram impacto no teatro de vanguarda, com consequências 

decisivas em todas as disciplinas artísticas.312  

 Para Richard Kostelanetz313, estes movimentos fundadores vão exercer uma forte 

influência em artistas e grupos alternativos de neo-vanguarda que surgem principalmente 

a partir da década de 1960, como o «Open Theater Group», «The Living Theater», Robert 

Wilson, Meredith Monk, Merce Cunningham ou John Cage, cujo enfoque da prática 

artística, os direciona mais à valorização e justaposição dos elementos visuais e sonoros 

(som e luz, objetos e dispositivos cénicos), do que à estruturação da obra através de uma 

narrativa.  

 No que diz respeito à dramaturgia do som, é particularmente pertinente a análise 

de Kostelanetz da apresentação da peça «The Brig», pelo grupo «The Living Theater» 

em 1963 — um momento decisivo no que diz respeito à evolução do teatro 

contemporâneo. Da autoria de Kenneth H. Brown dirigida por Judith Malina, «The Brig», 

procurou traçar a experiência brutal do quotidiano de uma prisão militar nos Estados 

Unidos, através de um hiper-realismo revelado através de gestos vocais excessivos, gritos 

de sofrimento e revolta contra a repressão e violência dos sistemas prisionais. Para 

Kostelanetz: 

 

                                                
310 SOUSA, Ernesto In Aa. Vv. — Anos 70 Atravessar Fronteiras. Catálogo de Exposição, CAM, Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 2009, p.12. 
311 OVADIJA, Mlade, Op. Cit., p. 71 (posição no Kindle 937 de 5715) 
312 Id. Ibid., p. 71 
313 KOSTELANETZ, Richard — On Innovative Performance (s) Three Decades of Recollections on Alternative 

Theater. Londres: McFarland & Company, Inc., Publishers, 1994. ISBN 0-89950-473-6, p. 3 
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The Brig is a music of military noise. As the prisoners individually shout their requests 
for permission to cross a certain white line, I could hear a fugue developing; then on 
the right two soldiers are stamping their feet in 4/4 time. The closest analogue in the 
history of art is Edgar Varèse's Ionization (1931), which pioneered in making music 
entirely of percussive sounds (…) Throughout the performance something is always 
moving and something is always sounding. The narrative line is a day in the brig, but 
there is little narrative action. The form of the performance is spatial, as meaning 
comes primarily through the repetition of action, rather than the development of plot. 
Very much as in musical theatre, movements and sounds are effectively integrated 
into a coherent kinetic whole. The inspiration behind it all seems to be Antonin 
Artaud, the French actor/madman who wanted in his book, The Theatre and Its 
Double (1938), to move away from its classical emphasis upon language to 
performances in which sound, movement, and other non-linguistic factors would be 
equally important.314 

 
 Colhendo influência direta no «Teatro da Crueldade», em «The Brig» Judith 

Malina fundiu a noção de som das vanguardas com a linguagem de gritos e onomatopeias 

de Artaud, produzindo uma estrutura sonora abstrata constituída por uma repetição 

rítmica constante ao longo da peça, que contribuiu para a construção de um todo cinético 

coerente315, que se relaciona com a estruturação de uma peça musical ou de uma instalação 

sonora. É neste sentido que Mlade Ovadija316, refere que em «The Brig» se encontram 

duas correntes da dramaturgia vanguardista: a corporeidade do «Teatro Físico» e a 

abstração do «Teatro Musical». 

 No Estados Unidos, John Cage vai igualmente dar continuidade à exploração 

deste território híbrido, que age diretamente com o público, sobretudo a partir de 1937, 

com o manifesto «The Future of Music: Credo»317, no qual lançou os fundamentos 

conceptuais de toda a sua obra futura. Através das noções de acaso e indeterminação, 

Cage defendia uma música não intencional que abarcasse a totalidade do campo sonoro 

(sons musicais, sons ambientais e ruído), propondo uma nova exploração da experiência 

auditiva318. Assim se compreende, que neste manifesto tenha sublinhado a necessidade de 

                                                
314 KOSTELANETZ, Richard, Op. Cit., pp. 72, 73 
315 Cf. OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 277 (Posição no Kindle 3790 de 5715) 
316 Id. Ibid., p. 277 (Posição no Kindle 3790 de 5715) 
317 CAGE, John — Silence. Wesleyan: Wesleyan University Press, 1961 
318 Foi principalmente através de uma série de ideias filosóficas, que abrangem desde o Budismo Zen às teorias de 

Meister Eckhart, passando pela obra de Ananda Coomaraswamy que o compositor fundamenta o seu estilo. A ideia 
fundamental do Budismo Zen refere-se à negação do ego que proporciona a aceitação de toda uma informação 
sensorial sem passar previamente por um julgamento que a condene ou aprove. Ao pretender percecionar a 
verdadeira natureza do som, sem recorrer a uma prévia construção intelectual, feita de gostos ou opiniões, Cage 
envereda gradualmente para o abandono da intenção composicional. A partir de 1951, insiste cada vez mais nas 
noções de acaso e indeterminação, recusando toda a organização e qualquer intervenção do Eu criador. [Texto nosso 
publicado em CANCELA, Ana — Os sons do silêncio. Águas Furtadas — Literatura, Música e Artes Visuais. nº9 
Porto. (2005). Núcleo de Jornalismo Académico do Porto. 

Cf. CAGE, John — Silence. Wesleyan, CT: Wesleyan University Press, 1961, p. 29 
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criar novos métodos composicionais, novas formas de notação capazes de exprimir uma 

nova organização sonora, que ultrapassaria os domínios da composição e da música 

convencional. 

 A reflexão teórica de John Cage sobre o teatro, nasce logo após à apresentação da 

célebre peça silenciosa «4’33’’»319 em Woodstock (1952) e daquele que a historiografia 

considera ser o primeiro happening, apresentado no mesmo ano no Black Mountain 

College com a colaboração de Robert Rauschenberg, David Tudor e Merce Cunningham 

— «Untitled Event» ou «Theater Piece nº 1»320.  

 Nestas duas obras, Cage questiona a relação existente entre o público e o 

espetáculo, transferindo para o espetador a responsabilidade central da experiência 

teatral. No ensaio «Experimental Music» de 1957, Cage lança a questão: Where do we go 

from here? Towards theatre. That art more than music resembles nature.321 Para Cage, o 

teatro representava o ponto culminante do desenvolvimento da vanguarda, espaço onde a 

experiência estética poderia ser aberta ao real, isto é, à vida, à aleatoriedade, dando-lhe 

oportunidade de redefinir os cânones do teatro de vanguarda assim como de géneros mais 

tradicionais322. Neste contexto, enquadra-se a sua insistência na teatralidade da peça 

silenciosa «4’33’’» — What could be more theatrical than the silent pieces – somebody 

comes on the stage and does absolutely nothing323 — sendo este o ponto de partida para 

uma pesquisa centrada na redefinição de modos de apreensão através de uma redescoberta 

da escuta e da visão.  

 Assumindo como influência principal as ideias de Antonin Artaud e Gertude 

Stein, Cage aproximou-se do teatro sob um ponto de vista muito mais analítico que 

prático. Embora nunca tenha encenado ou escrito uma peça teatral, propôs várias 

                                                
319 A peça consiste em 4'33" de silêncio nos quais o intérprete nada toca, dividindo-se em três andamentos, mensuráveis 

também em minutos: 1° andamento - 30", 2° andamento - 2'23", 3° andamento - 1'40". 4'33’' representa a 
confirmação das teorias de Cage - totalmente silenciosa, esta peça é constituída pelos sons ambientais que surgem 
pelo acaso. 

320 «Theater Piece nº 1» consiste num conjunto de propostas simultâneas com desenvolvimento e desfecho 
imprevisíveis. Num sistema de quatro bancadas triangulares, o público tinha a oportunidade de assistir a partir de 
dentro a um evento anárquico em que um Cage lia textos em torno das relações entre música e o budismo zen além 
de apresentar uma composição com rádio, Robert Rauschenberg passava discos num velho gramofone, David Tudor 
tocava num piano preparado, Cunningham e outros bailarinos dançavam por entre as bancadas, recitava-se poesia, 
eram projetados diapositivos e pequenos filmes e servia-se café́ a todos os participantes. 

321 CAGE, John, Op. Cit, p. 12 
322 RIGAUD, Antonia — Les Europeras de John Cage: De L’opéra Au Cirque. [Em linha]. [Consult. Em 2/04/2017] 

Disponível na internet: URL: http://sillagescritiques.revues.org/3988#text, p. 2 
323 CAGE, John Apud KOSTELANETZ, Richard — Conversing with Cage. New York: Limelight, 1988, p. 105  
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definições de teatro, através das quais alicerçou a sua prática artística. Em 1955, no texto 

«Experimental Music: Doctrine»324 Cage refere: Relevant action is theatrical (music 

[imaginary separation of hearing from the other senses] does not exist), inclusive and 

intentionally purposeless. Theatre is continually becoming that it is becoming; each 

human being is at the best point for reception — numa entrevista dada a Michael Kirby 

(1965), acrescenta: theater is anything that engages the eye and the ear. The tow public 

senses are seeing and hearing (…) The reason I want to make my definition of theatre 

that simple is so one could view everyday life itself as theater.325 Assim, a aproximação 

de Cage ao teatro, divide-se através de duas abordagens: a primeira a partir do material 

musical (que inclui todos os sons e todo o tipo de ações) e a segunda a partir do ouvinte 

(convicção fundamental de Cage de que a apreensão da arte tal como da vida, engloba 

todo o sistema sensorial humano)326. Neste contexto, enquadra-se a obra «Theater Piece» 

(1960), «Roaratorio» (1979)327 ou as diversas edições da «Europeras» (1987) através das 

quais, Cage propôs um teatro baseado numa série de ações não intencionais e não 

simbólicas.  

 John Cage exerceu uma influência direta em grupos como o «Fluxus»328 — um 

claro exemplo de hibridização das várias disciplinas artísticas entre as quais, a música 

assume um papel estruturante nas experiências sonoras de La Monte Young, Nam June 

Paik ou do New York Áudio Visual Group, em acções-concerto, nos happenings de Allan 

Kaprow, nas performances e intermédia — o «Judson Dance Group» que incluiu 

processos aleatórios semelhantes aos de Cage — ou a coreógrafa alemã Pina Bausch que, 

desde o final dos anos 70, integrou o texto falado nas suas apresentações, aproximando-

se do teatro.329 

 Por sua vez, na Europa, Cage exerceu também uma importante influência em 

alguns músicos associados à Escola de Darmstadt como Maurizio Kagel. Salientamos 

                                                
324 CAGE, John, Op. Cit, p. 12 
325 CAGE, John Apud KIRBY, Michael; SCHECHNER, Richard — An Interview with John Cage. The Tulane Drama 

Review. [Em linha]. Vol. 10, no. 2 (1965). [Consult. 07/02/2017]. Disponível na internet: URL: 
http://www.jstor.org/stable/112522, p. 50 

326 REBSTOCK, Matthias — Composed Theatre: Mapping the Field. In REBSTOCK, Matthias, ROESNER, David — 
Composed Theatre: Aesthetics, Practices, Processes. Intellect Books, 2012 

327 Roratorio é baseado na obra de James Joyce Finnegan's Wake, encomendada pelo IRCAM (Institut de Recherche 
et Coordination Acoustique / Musique) em 1979 

328 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 149 
329 Cf. REBSTOCK, Matthias; ROESNER, David — Composed Theatre: Aesthetics, Practices, Processes. Intellect 

Books, 2012, p. 45 
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ainda os músicos Juan Hidalgo e Walter Marchetti, que em 1958 se encontravam em 

Darmstadt através de John Cage e David Tudor e em 1964 constituem um grupo de ação-

teatro musical denominado ZAJ juntamente com Ramón Barce aos quais se junta em 

1967 Ester Ferrer, artista plástica330.  

 

«... uma pedrada no charco ...» 

 
 Nos anos 60, apesar das lentas transformações ao nível sociocultural que se 

fizeram sentir em Portugal, constata-se uma vontade crescente em atualizar a prática 

artística portuguesa segundo as correntes de vanguarda internacionais do pós II Guerra 

Mundial, através de várias atividades promovidas por artistas e agentes culturais. 

 Em 1961, deu-se um acontecimento notável — a visita de Stockhausen a Portugal 

promovida pelo Circulo de Cultura Musical para realizar um concerto no Porto e outro 

em Lisboa, nos quais o pianista David Tudor e o percussionista Christoph Caskel 

interpretaram obras instrumentais e eletroacústicas de Stockhausen («Zyklus», 

«Klavierstücke» VII e VIII, «Refrain» e «Kontakte»). 

 Sucederam-se os concertos organizados por Jorge Peixinho com obras de John 

Cage interpretadas por David Tudor na Sociedade Nacional de Belas Artes em 1962, e 

no ano seguinte, o concerto/conferência promovido pela Juventude Musical Portuguesa 

no Tivoli em Lisboa, com a participação de Jorge Peixinho, Mário Falcão, a flautista 

Greta Vermeulen e o trompista Pierre Mariétan, também com obras de John Cage e 

Emanuel Nunes331, iniciativas que se realizaram à margem dos imperativos estéticos 

governamentais332, consistindo propostas que não se coadunavam com o gosto vigente, 

tendo tido pouco impacto no contexto social e artístico nacional, pouco conhecedor 

divorciado, inconsciente ou deliberadamente, da música e dos seus problemas.333  

 No ano que sucedeu a vinda de Stockhausen a Portugal, o poeta Ernesto de Melo 

e Castro lançou o livro «IDEOGRAMAS» na Feira do Livro em Lisboa (1962), momento 

                                                
330 METELO, Verónica — Focos de Intensidade/Linhas de Abertura. A Ativação do Mecanismo Performance 

1961-1979 Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa 2015. [Em linha] [Consult. 12/01/2017] Disponível na internet: URL: http://www.aadkportugal.com/wp-
content/uploads/2015/05/VERÓNICA_Tese.pdf,  p. 98 

331 Cf. PEIXINHO, Jorge — Entrevista ao Diário Popular (1964). In ASSIS, Paulo (Ed.), Op. Cit., p. 210 
332 LIMA BARRETO, Jorge Apud METELO, Verónica, Op. Cit., p. 91 
333 Cf. METELO, Verónica, Op. Cit., p. 91 
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em que expôs os princípios definidores da poesia concreta, segundo um processo 

semelhante ao da colagem nas artes plásticas e à conceção sonora não hierarquizada na 

música. Segundo Melo e Castro, a poesia concreta corresponderia a um modo diferente 

de realização do poético (...) onde o fluxo sonoro é substituído por uma tensão plástica, 

espacial (...) um poema concreto não pode ser dito nem ouvido, mas sim visto e lido 

simultaneamente, de um tal modo que não se leia só, nem só se veja.334 

 A relevância de Ernesto Melo e Castro e de outros poetas como Ana Hatherly, 

António Aragão ou Sallete Tavares, prende-se com a constatação de que a poesia 

experimental portuguesa proporcionou uma convergência de várias influências artísticas, 

entre as quais a música experimental, principalmente por via de Jorge Peixinho, que fez 

parte integrante em várias ações promovidas por este grupo. Em 1994, António Aragão 

no programa Vidas da RTP, entrevistado por Maria Luísa, confirmava o encontro da 

poesia experimental com a música:  

 
E eu tive a oportunidade aqui, na Madeira, de conversar com o John Cage, há pouco 
tempo, há relativamente poucos anos, e eu disse-lhe que o facto de eu ter assistido 
uma vez na SNBA, a um concerto onde tocava o Jorge Peixinho e outros músicos, 
umas músicas de John Cage, dele, levou-nos ao encontro dos músicos portugueses de 
vanguarda com a poesia de vanguarda que nessa altura éramos três ou quatro que 
estávamos presentes na sala na SNBA em Lisboa. Isso foi salutar, a ponto do próprio 
Jorge Peixinho, não só a conviver, eu aprendi muito com ele e aprendíamos uns com 
os outros, mas dele até colaborar com a própria revista da poesia experimental (RTP 
& Luísa, 1994).335 

 
 A filial da Livraria e Galeria «Divulgação»336 em Lisboa, tal como no Porto 

constituiu um dos espaços, que deteve uma grande importância no contexto político e 

cultural do país. Em 1965, um ano depois de ter aberto ao público em Lisboa, a 

«Divulgação» promoveu o «CONCERTO E AUDIÇÃO PICTÓRICA», considerado o 

primeiro happening português, e aí se desenvolveriam ações transdisciplinares 

                                                
334 MELO E CASTRO, Eugénio — E. M. de Melo e Castro. Texto lido na Feira do Livro/1962. Arquivo da PO.Ex. 

[Em linha] [Consult. 12/08/2017]. Disponível na internet: URL: http://po-
ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-autografas/e-m-de-melo-castro-ideogramas-lancamento, p. 
97 

335 ARAGÃO, António, Apud GUERREIRO DIAS, Sandra Isabel — O Corpo como Texto: Poesia, Performance e 
Experimentalismo nos Anos 80 em Portugal Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, 2016, p. 360 

336 A Livraria Divulgação foi aberta ao público inicialmente em 1958 por Fernando Fernandes no Porto. Para além de 
livraria a Divulgação tinha também uma galeria associada e uma secção de discos. Posteriormente sofreu obras de 
ampliação, ocupando na rua de Ceuta uma loja que lhe era contígua. Numa segunda fase abriu duas filiais em Viana 
do Castelo e Lisboa na rua D. Estefânia, dirigida por Fernando Pernes que segundo Carlos Porto tinha a mesma 
configuração da livraria mãe do Porto, com espaço de galeria. In PORTO, Carlos - Livrarias e Livreiros. 1945-
1994. Histórias Portuenses. Porto: Livraria Leitura, 1994 
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conjugando música, teatro e intervenção plástica. Um dos exemplos, diz respeito à 

apresentação o grupo ZAJ, na inauguração da exposição de Manolo Millares em 1964, 

com um concerto ZAJ337 - uma sucessão de eteceteras, definidos por Juan Hidalgo como 

documentos públicos que constituíam instantes da vida quotidiana descontextualizados, 

apresentados ao público através de gestos, pensamentos e objetos. Os eteceteras faziam 

referência aos diversos sentidos e sensações, através das quais era entendida a música de 

ação ZAJ.338  

 O «CONCERTO E AUDIÇÃO PICTÓRICA» realizado no âmbito da exposição 

«VISOPOEMAS», foi proposto por Jorge Peixinho que numa posição interdisciplinar, 

contactou os poetas colaboradores da Poesia Experimental, mas também músicos como 

Clotilde Rosa (harpista da Orquestra Sinfónica Nacional) e Mário Falcão (multi-

instrumentista da Banda da Guarda Nacional Republicana) e também o pintor Manuel 

Baptista.339  

 Este happening foi posteriormente descrito por Ana Hatherly, num artigo 

publicado no Diário Popular a 28 de Janeiro de 1965, como uma manifestação de 

neodadaísmo, reunindo músicos e poetas que, quer pela sua presença, quer pela presença 

das suas obras, retomaram o entendimento «dada» primeiro entre escritores e artistas340.  

 O programa do concerto341, conciliou obras de John Cage, «Cartridge Music» e 

«Suite for Toy Piano» interpretadas por Jorge Peixinho, com outras de caracter 

experimental interpretados com recurso a instrumentos de percussão vários, balões, 

metrónomos, (...), um piano de criança, palavras soltas, chocalhos de várias espécies, 

(...) uma flauta de bisel, uma couve, um bidé, risos, pandeiretas, música de Chopin, um 

ré-ré, um despertador, (...), um jarro de água, um brinquedo de corda, 2 violinos de 

criança (brinquedos), (...) pratos, guizos, um apito, (...), uma pistola (brinquedo342); solos 

                                                
337 Cf. METELO, Verónica, Op. Cit., p. 98 
338 Cf. ARIZA, Javier — Las Imágenes del Sonido. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla - La Mancha, 

2003, p. 85 
339 MELO E CASTRO, Eugénio — Estudos Sobre António Aragão. In TORRES, Rui (Ed.) — Cibertextualidades 07. 

[Em linha]. (2015). Universidade Fernando Pessoa: ISSN 1646-4435 [Consult. 07/08/2017] Disponível na internet: 
URL: http://po-ex.net/pdfs/cibertextualidades7_127-134.pdf, p. 131 

340 HATHERLY, Ana — Uma Manifestação De Neodadaísmo. Diário Popular, «Semana Musical». In HATHERLY, 
Ana, MELO E CASTRO, Eugénio (Ed.). PO. EX: Textos Teóricos E Documentos Da Poesia Experimental 
Portuguesa. [Em linha]. (1965). [Consult. 07/08/2017] Disponível na internet: URL: http://po-
ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-autografas/ana-hatherly-uma-manifestacao-de-
neodadaismo, p. 46 

341 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 150 
342 Id. Ibid. p. 46 
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de harpa de Clotilde Rosa; o poema silencioso «Música Negativa», de Melo e Castro; a 

peça «O Funerão do Aragal», a «Ária à Crítica» por Salette Tavares, proferida ao mesmo 

tempo que atirava rolos de papel higiénico ao público343. Salientam-se assim, alguns 

registos de humor absurdo e o carater experimentalista do evento, que pareceu prolongar 

o conceito de ready made duchampiano a todos os sons concretos produzidos (previstos 

ou imprevistos) articulados e sobrepostos às obras pré-determinadas de Cage e excertos 

de obras que Jorge Peixinho executou ao piano. Tal como recorda Ernesto de Melo e 

Castro: O Jorge Peixinho manipulou, que eu me recorde, pelo menos, um bidé, um 

revolver, um violino sem cordas... e um piano de brinquedo ..., mas de repente dirigia-se 

ao piano e tocava fragmentos de peças suas.344  

 Neste sentido, regista-se uma aproximação à atitude Fluxus, pelo protagonismo 

dado à música que tinha uma função (...) preponderante345 na estruturação do evento e o 

carácter provocatório e indeterminado em que cada participante tinha uma parte 

programada e outra improvisada ... mas ninguém tinha a certeza do que iria acontecer, 

pois não conhecíamos o que cada um iria fazer346 — que acabou por desencadear a célebre 

polémica entre o crítico Manuel de Lima e Jorge Peixinho posteriormente no Jornal de 

Letras. Manuel de Lima lamentou o envolvimento de Jorge Peixinho, Manuel Falcão e 

dos poetas experimentais no evento, classificando-o como uma confusão de ideias, que 

poderia pôr em causa o aspecto sério dos seus conceitos, concluindo que o que deve ter 

seduzido os poetas participantes nessa sessão reduz-se à liberdade aparentemente 

oferecida por John Cage, liberdade que na prática não existe a não ser como uma 

cilada347. 

 A Manuel de Lima, Jorge Peixinho responde pormenorizadamente e justificou o 

conceito criador do «CONCERTO AUDIÇÃO PICTÓRICA» da seguinte forma: 

 
A nova revalorização do aspecto mímico e visual inerente à realização musical 
prática, aliada à integração na própria obra de todos os elementos e até agora 

                                                
343 MELO E CASTRO, Ernesto, Op. Cit., p. 132 
344 Id. Ibid., p. 132 
345 PEIXINHO, Jorge — Entrevista de José Alberto Gil (1969). In ASSIS, Paulo, Op. Cit., p. 257 
346 Id. Ibid., p. 132 
347 LIMA, Manuel de— Concerto e Audição Pictórica sob a orientação de Jorge Peixinho na Galeria Divulgação. in 

Jornal de Letras e Artes, Dir. Azevedo Martins, Ano IV – nº 173, 20 Janeiro 1965, pp. 11, [Em linha]. Arquivo 
Digital da PO.EX: [Consult. 11/08/2017] Disponível na internet: URL: http://mail.po-
ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-alografas/manuel-de-lima-concerto-e-audicao-pictorica-
sob-a-orientacao-de-jorge-peixinho-na-galeria-divulgacao 
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considerados como excrescências (fenómenos intimamente ligados à 
«Gestaltpsychologie»), conduziu, como corolário lógico, à formulação de um novo 
espectáculo musical, no qual música, mímica, elementos plásticos, deslocações 
cénicas, ruídos do público, etc. constituem elementos de «constituição formal», por 
assim dizer, ao mesmo nível de comunicação e de vivência. Cada gesto, cada atitude, 
cada som, cada objecto, funciona como uma acção, vector formal que vem abolir 
todas as hierarquias estéticas tradicionais. O dinamismo inerente a este tipo de arte 
efémera que se realiza e dilui no tempo, exige uma concentração extrema no acto da 
criação, uma euforia na vivência do momento e uma memória constante de tudo o 
que se vem realizando em instantes anteriores.348 

 
 Em 1967, foi apresentado outro happening, a «CONFERÊNCIA OBJECTO»349, 

organizado por Ana Hatherly, José Alberto Marques, Ernesto Melo e Castro e Jorge 

Peixinho, na galeria Quadrante em Lisboa e repetida no ano seguinte na Galeria Alvarez 

no Porto350, no âmbito da exposição de poesia concreto-estrutural e no lançamento 

simultâneo dos dois números I e II da revista «Operação»351 da responsabilidade de 

Ernesto Melo e Castro e Ana Hatherly.  

 Conforme aponta Verónica Metelo, o lançamento simultâneo das duas revistas 

«Operação» I e II tinha como objetivo assinalar as duas correntes seguidas pela 

investigação poética experimental levadas a cabo por Melo e Castro e Ana Hatherly: uma 

com coordenadas visuais, outra visando o aprofundamento da mecânica linguística.352 

 Na «CONFERÊNCIA OBJECTO», estruturada como um happening, os 

organizadores (e todos os intervenientes) colocavam-se, portanto, na posição de 

provocadores do acto criador, exemplificando publicamente a diferença e a 

simultaniedade que há entre o “estruturado” e o “improvisado” (...), os seus aspectos 

sistemáticos, dramáticos, laborais, de consumo, etc. e também o acto criador como 

espectáculo.353 Este happening, seguiu uma estrutura fixa pré-determinada, na qual o 

tempo de atuação dos intervenientes foi cronometrado, compreendendo simultaneamente 

                                                
348 PEIXINHO, Jorge — Resposta a Manuel de Lima. In Jornal de Letras e Artes, Dir. Azevedo Martins, Ano IV – nº 

176, 10 Fevereiro 1965, pp. 5 e 12, [Em linha]. In Arquivo Digital da PO.EX: [Consult. 11/08/2017] Disponível na 
internet: URL: http://mail.po-ex.net/taxonomia/transtextualidades/metatextualidades-alografas/jorge-peixinho-
resposta-a-manuel-de-lima 

349 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 151 
350 No Porto, consistiu apenas na realização, por parte de Hatherly, de uma conferência sobre o estruturalismo, uma 

explicação do seu Alfabeto Estrutural e a audição simultânea de três peças da autoria de Jorge Peixinho. Cf. 
METELO, Verónica, Op. Cit., p.176 

351 No nº1, publicaram-se poemas-cartazes de António Aragão, «Alfabeto Estrutural», de Ana Hatherly, 10 
«sintagmas», de E. M. de Melo e Castro, 9 «Homeóstatos», de José-Alberto Marques e 4 «ephitalamia» de Pedro 
Xisto. O nº2 foi inteiramente ocupado com o texto «Estruturas Poéticas» de Ana Hatherly 

352 METELO, Verónica, Op. Cit., p. 175 
353 HATHERLY, Ana; MELO E CASTRO, E.M. — PO. EX -  textos teóricos e documentos da poesia experimental 

portuguesa, Lisboa: Moraes, 1981, p. 67. 
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situações aleatórias que poderiam derivar dos intervenientes e do publico. Neste sentido, 

acentuou-se a relação entre os intervenientes e o público, de tal forma que este último, 

constituiu um elemento fundamental na concretização e significação deste happening.  

 A «CONFERÊNCIA OBJECTO» foi iniciada por José-Augusto França que 

apresentou o evento (cujo texto, infelizmente, se perdeu) e que foi uma espécie de ‘período 

de aquecimento’ para a conferência  propriamente dita, seguindo-se a leitura, por 

Hatherly, de um texto sobre as diretrizes essenciais do estruturalismo, intercalada pelas 

interrupções de Ernesto Melo e Castro, José Alberto Marques e de Jorge Peixinho com 

duas obras de música de vanguarda, especialmente compostas para a ocasião (cuja 

partitura desapareceu, aliás) ‘surgindo’ de dois gravadores em simultaneidade (...) 

acabando Hatherly por terminar rapidissimamente com as poucas palavras que haviam 

ficado por ler (...) e que era o fecho da sessão, previsto como o ponto em que o acaso 

deveria começar a funcionar mais amplamente354. 

 Após estes dois happenings sucederam-se outros projetos artísticos-sonoros nos 

quais a participação musical ficou marcada também pela figura de Jorge Peixinho. Em 

1969, o happening «Nós não estamos algures»355 concebido por Ernesto de Sousa, foi 

realizado no Clube Iº Ato em Algés com a direção musical de Jorge Peixinho e a 

participação dos músicos: Helena Cláudio, Clotilde Rosa e António de Oliveira e Silva, 

músicos que em 1970 integrariam o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa fundado 

por Jorge Peixinho. 

 «Nós não estamos algures» definiu-se um espetáculo mixed-media, com 

caraterísticas performativas e cenográficas, que partiu da exploração do texto poético 

«Invenção do Dia Claro» de Almada Negreiros, através dos mais diversos tratamentos 

sonoros, acontecimentos musicais e teatrais, projeção simultânea de diapositivos. Nesta 

obra, registou-se a total integração do público no espaço de representação. O público foi 

convidado a intervir, através de improvisações coletivas dirigidas por Jorge Peixinho 

enquanto os intervenientes desenrolavam e penduravam os cartazes com poemas 

inscritos.356  

                                                
354 HATHERLY, Ana; MELO E CASTRO, E.M., Op. Cit., p. 80 
355 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 51, 52, 53, 54, 152 e 153 
356 Descrição conseguida através da observação das fotografias do evento. In SOUSA, Ernesto — Nós Não Estamos 

Algures. Ernesto Sousa. [Em linha]. (1969). [Consult. 11/08/2017] Disponível na internet: URL: 
http://www.ernestodesousa.com/projectos/nos-nao-estamos-algures 
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 Conforme sublinhou Ernesto de Sousa, tratou-se de um exercício de comunicação 

poética357 que contestou a noção tradicional de espetáculo, assumindo uma forma aberta 

que permitiu a efetiva participação do espectador no espetáculo.  

 Da parceria de Jorge Peixinho com Ernesto Sousa, destaca-se a realização de 

«Luiz Vaz 73»358, de extrema relevância no contexto da evolução de obras multimédia em 

Portugal. Inicialmente concebida por Jorge Peixinho em 1973 no Estúdio Eletrónico de 

Gent (Institute for Psychoacoustics and Electronic Music - IPEM) como poema sinfónico 

eletrónico. Através de princípios de «correspondência» psicológica e simbólica, 

Peixinho transpôs os elementos mais específicos do poema em estruturas sonoras de base 

(ruídos coloridos, ondas sinusoidais, triangulares e quadradas, grupos e constelações, 

figuras melódicas e melismáticas, impulsos, percussões, progressões e expansões 

harmónicas, etc.)359 

 Foi a partir desta obra, que Ernesto Sousa juntamente com Jorge Peixinho 

construiu a versão mixed-media, apresentada pela primeira vez em 1975 no «Esta V 

Festival Internacional de Mixed-Media de Gant». Como refere Ernesto Sousa, a estrutura 

visual da obra, conciliou processos intencionais de sincronismo entre a música e o poema 

de Camões e outros de caráter mais arbitrários e abstrato, mas também intimista pela 

utilização indiferente de séries de imagens exteriores, tais como «O Teu Corpo é o Meu 

Corpo»360 De acordo com o que escreve Godfried-Willem Raes a respeito da estreia da 

obra em Gant, a totalidade da obra funcionou como um ambiente onde o publico foi 

rodeado por música e imagens dispostas em quadrifonia, de tal complexidade que o 

espectador foi obrigado a participar, a escolher os seus "pontos de vista", a reconstituir 

para ele mesmo as inter-relações no perceptível.361  

 A consciência artística revolucionária de Jorge Peixinho juntamente com os 

protagonistas da poesia experimental, a atividade da Galeria Divulgação, da Sociedade 

                                                
357 Cf. SOUSA, Ernesto — Nós Não Estamos Algures. Ernesto Sousa. [Em linha]. (1969). [Consult. 11/08/2017] 

Disponível na internet: URL: http://www.ernestodesousa.com/projectos/nos-nao-estamos-algures 
358 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 69, 154, 155 e 156 
359 PEIXINHO, Jorge — A Música De Luiz Vaz 73. Ernesto Sousa. [Em linha]. [Consult. 11/08/2017] Disponível na 

internet: URL: http://ernestodesousa.com/projectos/luiz-vaz-73 
360 SOUSA, Ernesto — Estrutura Visual. Ernesto Sousa. [Em linha]. [Consult. 11/08/2017] Disponível na internet: 

URL: http://ernestodesousa.com/projectos/luiz-vaz-73 
361 RAES, Godfried-Willem — Revelações Portuguesas no 5º Festival Internacional de Mixed Media de Gant. Colóquio 

Artes nº 22, Abril 1975. in Luiz Vaz 73. Ernesto Sousa. [Em linha]. [Consult. 11/08/2017] Disponível na internet: 
URL: http://ernestodesousa.com/projectos/luiz-vaz-73 
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Nacional de Belas Artes (sob direção e programação de Fernando Pernes), a relação 

fecunda com Ernesto de Sousa, contribuiu em grande parte para uma gradual abertura de 

Portugal aos valores de vanguarda do segundo pós-guerra, processo que na década de 70 

se ramificou, multiplicou exponencialmente362.  

 Tal como refere Paulo Assis, Jorge Peixinho foi um intransigente defensor das 

correntes vanguardistas europeias, adotando uma postura critica e contestatária, 

relativamente ao atraso em que se mantinha o meio musical português.363 Assim se pode 

compreender, a constante preocupação em divulgar novas estéticas de vanguarda, através 

da intensa atividade exercida como intérprete, compositor, crítico, conferencista e 

professor.  

 
(...) fizemos concertos de características diferentes. Participavam artistas como Melo 
e Castro, António Aragão, Salette Tavares, Manuel Baptista e músicos como Clotilde 
Rosa, Mário Falcão, hoje radicado nos EUA, entre outros. Alguns desses músicos 
viriam a constituir o núcleo inicial do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, 
criado em 1970. Fizemos o primeiro concerto experimental na Galeria Divulgação. 
Antes, tínhamos feito alguns concertos na Sociedade Nacional de Belas Artes e tinha 
estado em Lisboa o pianista americano David Tudor, que tocou, obras de John Cage. 
Enfim, foram as primeiras abordagens, de forma incisiva e admito que chocante, da 
música contemporânea ou de um certo espírito de vanguarda... Digamos que foram 
uma pedrada no charco.364 
 

 Assim, também a formação do Grupo de Música Contemporânea de Lisboa por 

Jorge Peixinho juntamente com os músicos que com ele participavam nestes eventos, 

constitui um marco importante no que à interpretação de música contemporânea diz 

respeito, pela divulgação das obras do próprio compositor assim como de autores mais 

recentes alinhados com as novas correntes de vanguarda. Neste contexto, deve ser 

destacada a harpista e compositora Clotilde Rosa, membro do Grupo de Música 

Contemporânea de Lisboa, no que diz respeito à realização de espetáculos cénico-

musicais, com especial enfoque na poesia sonora, música eletrónica, bem como pelas 

experiências plásticas e musicais com Eduardo Sérgio, além de peças multimédia, 

nomeadamente: «Jogo Projetado I» (1979), «Diapason» (1979), «Jogo Projetado II» 

                                                
362 METELO, Verónica, Op. Cit., p.93 
363 ASSIS, Paulo (Ed.) — Introdução. in Jorge Peixinho: Escritos e Entrevistas. Porto: Casa da Música, 2010, p. 11 
364 PEIXINHO, Jorge — Entrevista de Maria Leonor Nunes (1991). In ASSIS, Paulo — Jorge Peixinho: Escritos e 

Entrevistas. Porto: Casa da Música, 2010, p. 363 
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(1981), «Hellas I» (1982), «Hellas II» (1985) e «Hellas III» (1990), todas estas obras 

estreadas e compostas para o Grupo de Música Contemporânea de Lisboa.365 

 Como constata Cristina Delgado Teixeira366, a intervenção de Jorge Peixinho, 

caracterizar-se-ia também, por uma atitude de rutura com a postura do público tradicional, 

levando-o a procurar novos espaços de apresentação em alternativa às salas de concerto 

convencionais, como a Sociedade Nacional de Belas Artes, Galeria Divulgação ou 

escolas, dirigindo a sua atividade a um público mais diversificado que normalmente não 

tem acesso aos circuitos habituais da música erudita.  

 
Interessa-nos alargar a nossa actividade, repertório, uma pesquisa mais ampla e 
penso que seria pertinente se pudéssemos actuar num contexto diferente, não só no 
São Luiz e na Gulbenkian, mas apresentar concertos nas escolas, fábricas, sindicatos, 
etc367 

 

 Por sua vez, salientamos o papel de Ernesto Sousa, em promover a pesquisa e o 

encontro entre artistas contemporâneos, através da atividade artística e curatorial que 

desempenhou, em que a «Alternativa Zero» (1977) assumiu a maior relevância, pela 

apresentação de uma série de propostas interdisciplinares entre debates, projeções de 

filmes e vídeos, concertos de música experimental (Jorge Peixinho e Anarband) e 

performances, de onde se destaca a apresentação de duas peças do «Living Theatre» pela 

primeira vez em Portugal («Sete Meditações Políticas Sado-Masoquistas») em Lisboa no 

Museu de Arte Antiga, no Porto e em Coimbra; e «Love Piece» na Sociedade Nacional 

de Belas-Artes e nas ruas de Lisboa e do Porto). 

 

II.4 Novas abordagens e processos de teatralização da música 

 

 Apesar da audácia destas abordagens experimentais, o movimento em direção a 

um teatro alicerçado pela música e som, consistia ainda uma atividade marginalizada no 

seio da música moderna.  

                                                
365 Sobre estas obras de Clotilde Rosa veja-se o estudo de SERRÃO, Maria Beatriz — Influências da Performance 

na Música entre 1970 e 90 Em Portugal: Jorge Peixinho, Clotilde Rosa, Eduardo Sérgio Dissertação de 
Mestrado apresentada à Universidade Nova de Lisboa. Lisboa: Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
Universidade Nova de Lisboa, 2011. [Consult. 02/07/2016] Disponível na internet: URL: 
https://run.unl.pt/handle/10362/12519 

366 TEIXEIRA, Cristina Delgado — Música, Estética E Sociedade Nos Escritos De Jorge Peixinho. Lisboa: Edições 
Colibri, 2006. ISBN 972-772-587-2, p. 103 

367 PEIXINHO, Jorge — Entrevista ao Diário Popular (1972). In ASSIS, Op. Cit, p. 294 
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 De facto, o desenvolvimento de um novo teatro musical, defendido 

principalmente por Karlheinz Stockhausen (em obras como «Originale» (1961), «Aus 

den Sieben Tagen» (1968, «Trans» (1971), «Inori» (1973), «Herbstmusik» (1974), Licht 

(1977-2003) ou «Klang» (2004-2007)368, Luciano Berio (em Paesaggio), Luigi Nono 

(Intolleranza 60), ou Maurizio Kagel («Sur Scene» (1960), «Antithese» (1962), 

«Phonophonie» (1964), «Tremens» (1963-1965), «Camera Obscura» (1960) ou 

Staatstheater (1970)), ainda não encontrava eco em Portugal. Questionando os vários 

aspetos da ópera tradicional — o contexto social, a relação entre texto e música e a 

natureza narrativa da linguagem musical, o teatro musical desenvolveu-se a partir de uma 

conceção pluridimensional do espaço cénico — pela deslocação das fontes sonoras e 

visuais, consequente ampliação do espaço sonoro e visual, levando a uma maior 

participação do público no espetáculo teatral.369 Contrariamente à monumentalidade do 

espetáculo de ópera, o teatro musical desenvolveu-se a partir de produções mais 

pequenas, onde se privilegiou a fusão interativa entre as disciplinas artísticas, a 

funcionalidade de todos os elementos cenográficos, assim como o trabalho conjunto entre 

todos os intervenientes no espetáculo desde os artistas criadores e performers à equipa 

técnica. Conforme refere Luigi Nono: 

 
 a uma concepção essencialmente estático-teológica da ópera tradicional europeia 
(centro visual exclusivo; fonte sonora única; relação litúrgica entre público e cena, 
o todo rigidamente determinado, quase pela “mecânica celeste” de Newton) 
substitui-se uma concepção dinâmica de relações alteráveis (fontes visuais e sonoras 
possíveis em toda a sala; consequente libertação da relação espaço-tempo, quase 
como Einstein; maior riqueza de dimensões e de elementos para a composição 
teatral; consequente ampliação da capacidade activa do público)370. 
 

 O projeto que Luigi Nono idealizou para o Campo Sant’ Angelo em Veneza 

(1962), com um grupo de amigos intelectuais (um pintor, um diretor de cena, um literato-

ator, um musico) em solidariedade para com os espanhóis que, naquela altura, se batiam 

                                                
368 Destacando-se «Originale», estreado em Nova Iorque com a participação de David Tudor, Nam June Paik e a pintora 

Mary Bauermeister. Consistiu num trabalho verdadeiramente teatral, através da exploração de todos os elementos 
cénicos ao mesmo nível hierárquico que a música. Esta constatação é visível na partitura, que compreende indicações 
de gestualidade, movimentação e ações variadas tão precisas quanto a notação musical. Foi criado sob a influência 
das ideias de Cage, Kagel e dos happenings «Fluxus», em que os músicos/performers não estão propriamente a 
representar uma personagem, mas antes a desempenhar o papel de si mesmos na vida real. Cf. SALZMAN, Eric; 
DÉSI, Thomas — The New Music Theater: Seeing the Voice, Hearing the Body. Oxford University Press, 2008, 
p. 114 

369 Cf. NONO, Luigi — Alguns esclarecimentos sobre Intolleranza 1960 (1962). In ASSIS, Paulo (Ed.), Op. Cit., p. 74 
370 NONO, Luigi — Apontamentos para um Teatro Musical Actual (1961). In ASSIS, Paulo (Ed.), Op. Cit., p. 67 
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em grandes greves contra o regime franquista371, constitui um dos exemplos reveladores 

da sua visão do que deveria ser um espetáculo músico-teatral. Embora o projeto tenha 

sido impedido de ser realizado pelas autoridades venezianas, merece a nossa atenção pelo 

conceito que lhe subjaz.  

 Nono, previu rigorosamente quatro métodos possíveis de articulação dos vários 

elementos, privilegiando a interação criativa entre os quatro colaboradores, articulados 

dentro de uma estrutura fixa. Através da colocação de ecrãs com aparelhos de projeção 

de imagens e vários altifalantes ligados a microfones em diferentes pontos do espaço372, 

pretendia criar uma multiplicidade de perspetivas, nas quais o público circulando 

livremente pelo espaço, ganhava parte ativa na escolha sobre tudo o que lhe era sucessiva 

e simultaneamente apresentado373, contrariando a relação que se estabelece num teatro 

tradicional com um único centro focal. Como refere Mário Vieira de Carvalho374, o 

propósito de Nono seria a fragmentação do “continuum”375 da ilusão e da «mimesis» 

baseado na relação assimétrica com o público, que fora transferido da igreja para 

teatros e salas de concertos (como sugere Max Weber).  

 De forma semelhante ao projeto descrito para o Campo Sant’ Angelo, o 

compositor apresentou em Lisboa a obra «Al gran sole carico d’amore» na primeira 

«Festa do Avante» (1976), com excertos da gravação e diapositivos da realização do Scala 

de Milão de 1975, durante a qual os comentários de Nono alternavam com o ruido da 

multidão que se movimentava na sala — Nono não pedia silêncio, antes encorajava a 

agitação376. Uma experiência que se revelou inédita em Portugal, mas sem consequências 

no campo da criação artística nacional, como no da produção musical. Luigi Nono, só 

voltaria a Portugal em 1983 a convite dos Encontros de Música Contemporânea da 

Fundação Calouste Gulbenkian, para a estreia de algumas das suas obras. Contudo, 

                                                
371 NONO, Luigi — Apontamentos para um Teatro Musical Actual (1961). In ASSIS, Paulo (Ed.), Op. Cit., p. 94 
372 O elemento visual era constituído por imagens da Guernica de Picasso, documentários sobre Espanha, fotografias 

de guerra, diapositivos coloridos e o elemento sonoro por vozes que se alternavam na leitura de textos poéticos 
relativos à Espanha, a voz de um locutor com indicações históricas intervaladas e cantos da guerra civil e da nova 
resistência espanhola. Cf. NONO, Luigi — Possibilidades e necessidades de um novo Teatro Musical (1962). In 
ASSIS, Paulo (Ed.) Op. Cit., p. 94 

373 NONO, Luigi — Possibilidades e necessidades de um novo Teatro Musical (1962) in ASSIS, Paulo (Ed.), Op. Cit., 
p. 96 

374 VEIRA DE CARVALHO, Mário — Prefácio de Mário Vieira de Carvalho. In ASSIS, Paulo (Ed.), Op. Cit., p. 13 
375 Mário Vieira de Carvalho refere-se ao conceito de fragmentação do continuum da Filosofia da História de Walter 

Benjamin como uma das referências de Luigi Nono. Cf. In ASSIS, Paulo (Ed.), Op. Cit., p. 12 
376 VIEIRA DE CARVALHO, Mário — Prefácio de Mário Vieira de Carvalho. In ASSIS, Paulo (Ed.), Op. Cit., p. 13 
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algumas das mais significativas como: «Il canto sospeso» (1956) ou «Intoleranza 1960», 

continuariam por estrear em Portugal377  

 Como refere Mário Vieira de Carvalho a propósito da programação do Teatro 

Nacional de S. Carlos: apesar de (...) ter passado a contar desde Agosto de 1974 com as 

suas próprias companhia e orquestra residentes, não se avançou (...), antes se manteve 

uma política indefinida que favoreceu (...) a descaracterização da ópera como mero 

pretexto para o exercício mundano (aumento do seu valor simbólico exatamente na razão 

inversa do seu valor cultural, como ensina Bourdieu)378. Efetivamente, só em 1984 com 

a realização da peça «Ascensão e Queda da Cidade de Maha-gonny», de Bertolt Brecht e 

Kurt Weill, (em versão portuguesa de Vera Sampayo Lemos, José Fanha e João Lourenço, 

com encenação deste último e coreografia de Jochen Finke), pela primeira vez foi 

produzida no Teatro de S. Carlos, uma ópera segundo os princípios do novo teatro 

musical, que prevê um trabalho coletivo coeso levando a um entendimento do espetáculo 

como um todo coerente.379 Na mesma linha, em 1989 Luís Miguel Cintra levava à cena 

no Teatro da Cornucópia, «The Bear e Façade», de William Walton, e João Lourenço no 

Teatro Aberto «Happy End» e de «A Ópera de Três Vinténs», de Brecht e Kurt Weill. 

 Mário Vieira de Carvalho refere também a criação dos Encontros de Música 

Contemporânea (1977-2000) e as atividades do ACARTE (1984-2002) pela Fundação 

Calouste Gulbenkian, como os principais dinamizadores da cultura portuguesa, quer seja 

na valorização dos artistas portugueses, como na divulgação das práticas artísticas 

contemporâneas internacionais.  

 No contexto do ACARTE, salienta-se em 1985 o «Ciclo Teatro, Música, 

Performances» realizado no âmbito da «Exposição-Diálogo». Entre performances, 

espetáculos de teatro e música experimental e concertos-performance, realizaram-se 61 

eventos com destacados artistas internacionais — na performance — Wolf Vostel, 

Marina Abramovic´/Ulay e Ulrike Rosenbach, Stuart Brisley e Janet Anderson — no 

teatro — companhias como Jan Fabre e Jack Helen Brut, ou o Teatre de La Claca — na 

música e teatro musical — Maurizio Kagel, o grupo Percussões de Estrasburgo e artistas 

                                                
377 VIEIRA DE CARVALHO, Mário — A Música em Portugal - Instituições e Protagonistas no Último Quarto de 

Século. Revista Camões. [Em linha]. Vol. 5 (1999). [Consult. 05/03/2017]. Disponível na internet: URL: 
http://cvc.instituto-camoes.pt/conhecer/biblioteca-digital-camoes/revistas-e-periodicos/revista-camoes/revista-
no05-25-de-abril-a-revolucao-dos-cravos.html, p. 69 

378 VIEIRA DE CARVALHO, Mário, Op. Cit., p. 66 
379 Id. Ibid., p. 66  
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portugueses como Fernando Aguiar, que apresentou o «Ensaio para uma interação da 

escrita», Carlos Gordilho, «Desencanto do dia claro» e «Interior Maldito» e Lourdes 

Castro e Manuel Zimbro, apresentaram o espetáculo de teatro de sombras «Linha do 

Horizonte» e na música o grupo «Oficina Musical» e o grupo «ColecViva».380   

 Eugénia Vasques, corrobora com esta posição ao afirmar que na década de 80, se 

assiste em Portugal, a uma verdadeira viragem no campo das artes performativas, dando 

especial destaque aos Encontros ACARTE «Novo Teatro/Dança da Europa» de 1987, por 

terem constituído a primeira tentativa sistemática de rede internacional, com sede 

portuguesa, de permuta de artistas e intercâmbio de espetáculos privilegiando 

experiências de teor vanguardista e com carácter de pesquisa.381  

 O período que abrange o final da década de 80 e os anos 90, caracteriza-se pelo 

surgimento de uma nova geração de artistas, influenciados por novas linguagens e 

criadores, a que tiveram acesso através do ACARTE382, bem como de outros importantes 

festivais, que entretanto foram surgindo e abriram novas perspetivas artísticas, de caracter 

performativo e transdisciplinar. Tal como refere Vasques, fala-se pela primeira vez de 

«novos valores», de «fim da ditadura do encenador», de «gramática» da «nova dança» 

e «novo teatro» e que as «artes performativas» começam a procurar fazer caminho nos 

espaços alternativos da cena portuguesa383. 

 É o caso do grupo «Amag'arte» do músico e artista plástico Eduardo Sérgio, que 

se estreou em 1986 no Acarte com o espetáculo «Intermedia».  

 De um modo geral as realizações de Eduardo Sérgio assumiam um forte pendor 

transdisciplinar, ao cruzar várias disciplinas artísticas, nomeadamente a poesia 

                                                
380 GUERREIRO DIAS, Sandra Isabel — O Corpo Como Texto: Poesia, Performance e Experimentalismo nos 

Anos 80 em Portugal Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra 2016, p. 321 
381 VASQUES, Eugénia — O Teatro Português e o 25 De Abril: Uma História ainda por contar. Camões: Revista de 

Letras e Culturas Lusófonas. [Em linha]. (1999). Instituto Camões: [Consult. 15/11/2016] Disponível na internet: 
URL: http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/3378/1/Teatro_Portugues_25_Abril.pdf, p. 3 

382 Segundo o estudo de Ana Bigotte Vieira, entre 1984 e 1989 passaram pelo ACARTE nomes como - no teatro: O 
Bando, Fernanda Lapa, Jan Fabre, Jorge Silva Melo, Jorge Listopad, Filipe La Féria, Ricardo Pais, Giorgio 
Barberio Corsetti, Tadeus Kantor e outros - na dança: Susanne Linke, Rui Horta, Olga Roriz, W.Vandekeybus, Elisa 
Worm, Anne Teresa de Keersmaeker, Karine Saporta, Pina Bausch, Joseph Nadj, Reinhild Hoffman, Margarida 
Bettencourt, Vera Mantero, Paula Massano, Clara Andermatt e outros - na performance art Wolf Vostell, Fernando 
Aguiar, Marina Abramovic/Ulay, Ulrich Rosenbach, Silvestre Pestana, Carlos Gordilho ou Miguel Yeco - na 
música: Constança Capdeville/Grupo Colecviva, Jorge Peixinho /Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, 
Carlos Zíngaro, Olga Prats, Jorge Lima Barreto, Vítor Rua, Maurizio Kagel, Bow Gamelan, Pocket Opera, Derek 
Bailey/ Evan Parker, Touch Monkeys. Cf. BIGOTTE VIEIRA, Ana — Ser Pós Moderno entre o Frágil e o Acarte. 
Punkto. [Em linha] Porto. [Consult. 11/09/2016]. Disponível na internet: URL: 
http://www.revistapunkto.com/2014/09/ser-pos-moderno-entre-o-fragil-e-o_45.html 

383 VASQUES, Eugénia — O Teatro Português e o 25 De Abril: Uma História ainda por contar. Op. Cit., p. 4 
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experimental, a música e as artes visuais, para as quais convocou artistas de diversas 

áreas. Nas palavras de Eduardo Sérgio o grupo Amag’Arte definia-se do seguinte modo:  

 
Constituí o Grupo Amag’Arte para dar corpo a uma linguagem integrada pelas 
facetas múltiplas do meu entendimento da expressão artística nos campos da imagem, 
da palavra, da música, do objecto e do movimento. (...) A ideia da existência de um 
grupo com as características do Amag’Arte, começou a nascer durante os anos 70 
quando os frutos de uma formação de base e prática como artista plástico, se 
enriqueciam no confronto de então, com a minha actividade como realizador 
audiovisual.384 

  

 O espetáculo apresentado em 1986 no ACARTE partiu da exploração de textos de 

Ana Hatherly e Maria Cristina Barbosa, adaptados dramaturgicamente para a ação cénica-

teatral composta por música, elementos de improvisação, jogos de luz, objetos cénicos, 

dança e movimentação dos intervenientes em palco assim como projeção de imagens385.  

 Ressalta o caráter de pesquisa, assente numa necessidade de repensar a criação 

artística através de uma linguagem integrada das diferentes expressões artísticas como a 

poesia, a música, o desenho, a dança, o teatro e o audiovisual.   

 É também através do ACARTE que surge a formação do grupo de teatro-música 

ColecViva de Constança Capdeville em 1985. Pioneiro em Portugal neste domínio, o 

ColecViva teve uma intensa atividade no ACARTE, onde desenvolveu diversos 

seminários intitulados «O Teatro Musical e o Intérprete Hoje» subordinados ao tema da 

execução musical, pensada enquanto ato performativo em que afirma a presença do 

músico em palco, através da exploração do gesto que produz o som e que lhe é intrínseco, 

com o intuito de transgredir a forma tradicional do concerto, provocando novos 

contextos.386  

 Nestes seminários, o ColecViva assumia uma importante função pedagógica, 

funcionando como um espaço laboratorial de experimentação, na medida em que 

proporcionava o encontro entre jovens interpretes, bailarinos e atores, desenvolvendo um 

                                                
384 Eduardo Sérgio - Notas do programa do espetáculo Amag’Arte, 4, 5 e 6 de Abril de 1986. In SERRÃO, Maria 

Beatriz — Influências da Performance na Música entre 1970 e 90 em Portugal: Jorge Peixinho, Clotilde Rosa, 
Eduardo Sérgio Dissertação de Mestrado apresentada à Universidade Nova de Lisboa Lisboa: Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas Universidade Nova de Lisboa, 2011. [Consult. 02/07/2016] Disponível na internet: 
URL: https://run.unl.pt/handle/10362/12519, p. 84 

385 O espetáculo continha cinco partes (“Improvisação sobre ‘récitation 9’”, “Six Sexy Saxes”, “Espelho Mosto”, “As 
Duas Serpentes” e “O Chicote”) no qual participaram, Ana Macara, Carlos Bechegas, Carlos Zíngaro, Jorge 
Lampreia, Jorge Loreno, José Eduardo, Madalena Victorino, Manuel Videira, Maria João Serrão, Nuno Jardim, 
Paulo Brandão, Pedro Jardim.  

386 António Sousa Dias ver Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 
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trabalho interdisciplinar em que a arte dos sons, do movimento e da palavra se 

manifestavam sem barreiras ‘deambulando em harmonioso dialogo’ 387, ideias que eram 

postas em prática através da realização de concertos. 

 Acompanhando de perto o trabalho de Capdeville (como seu aluno de composição 

no Conservatório Nacional e membro do ColecViva desde 1986 até à sua extinção em 

1991) António Sousa Dias refere, que este ultrapassou em larga medida a noção de teatro 

musical, à semelhança do teatro-dança de Pina Baush, explorou múltiplas formas de 

teatro, devendo ser enquadrada num género mais abrangente designado de teatro-

música388.  

 Com efeito, Capdeville afirmou-se em Portugal como uma figura pioneira, pelo 

carácter transdisciplinar das suas obras, revelado através da valorização do aspeto gestual, 

da relação dos sons com o espaço, do movimento dos músicos em palco, dos elementos 

cenográficos, da iluminação, que tinham como fio condutor a música. O seu trabalho 

dividiu-se através de uma variedade de formas de performance, que englobavam 

concertos encenados, nos quais a compositora explorava cenicamente obras musicais e 

textos de outros autores em homenagem às personalidades evocadas, conferindo-lhes um 

contexto através do tratamento de cena como «Fe...de...ri...co» (1987 em homenagem a 

Federico Garcia Lorca), «The Cage, comemoração do Não-centenário de John Cage» 

(1988), «Transiberiano» ou «Wom, Wom, Cat(h)y» (1990 em homenagem a Cathy 

Barberian); teatro musical propriamente dito como como «Mise-em-requiem» (1979, 

«Double» (1982), a anti-ópera «Don’t Juan» (1985), «Memoriae, Quase uma Fantasia» I 

e II (1980-86) e espetáculos concebidos cenicamente, pensados a partir da teatralização 

que considerava inerente à execução musical como «Esboços para o Stabat Matter» 

(1988) onde a iluminação dos próprios músicos e a projeção da iluminação contribui para 

clarificar algumas figurações.  

 Neste contexto, Constança Capdeville considerava que o teatro musical é um 

momento de evolução virado, nos anos 60, para o lado instrumental e que conheceu 

posteriormente um desenvolvimento notável; é um teatro de imagens porque corresponde 

                                                
387 Notas do programa do Seminário «O Teatro Musical e o Intérprete Hoje» de 1988. In BIGOTTE VIEIRA, Ana 

Maria — No Aleph para um Olhar sobre s Serviço Acarte da Fundação Calouste Gulbenkian entre 1984 e 
1989. Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2016. [Em linha] [Consult. 
03/12/2016] Disponível na internet: URL: http://hdl.handle.net/10362/19417, p. 321 

388 António Sousa Dias ver Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 
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àquilo que cada criador quer e vê. As situações expressivas tornam-se cada vez mais 

complexas pela interpenetração do movimento, do teatro e da música389. Pensava assim 

que a música devia ser trazida ao público de uma outra maneira e o teatro também e a 

poesia também e o movimento e a dança, portanto chegou o momento em que estamos 

todos a trabalhar para o mesmo.390 

 Embora Capdeville tenha desenvolvido um género que lhe é muito próprio, é 

possível encontrar pontos em comum com algumas teorias de Maurizio Kagel, George 

Aperghis, ou Luciano Berio, no que concerne ao tratamento independente das disciplinas, 

realçando o papel do músico/performer, que para além de instrumentista é personagem 

na obra, cuja movimentação e gestualidade são indicadas de uma forma tão precisa como 

o som; o tratamento de textos por vezes fragmentados assim como todos os elementos 

cenográficos também inscritos na partitura.  

 Conforme nos indica Maria João Serrão, o teatro-música de Constança Capdeville 

não se apoiava num texto revelador de sentidos, e tal como já tinha sido preconizado por 

Artaud, libertava-se dele na procura das transformações e interações dos vários 

elementos, integrando-os no espaço cénico procurando novos significados. É o caso da 

peça «Esboços para um Stabat Mater» (1988), em que o início se faz a partir do gesto de 

lançamento sem retorno de uma bola num jogo de bowling, que não tendo à partida 

relação direta com o texto religioso, subentende a mensagem que lhe é implícita: um gesto 

de generosidade revelado através da dádiva sem retorno.391  

 Na escolha dos textos, as múltiplas referências de Constança Capdeville, 

relativamente ao conteúdo, repartiram-se entre autores e artistas como Garcia Lorca, 

Salvador Dali, Picasso, Schwitters, Freud, Kafka ou Camus. Utilizava textos de cariz 

religioso, em obras como «Mise-em-Requiem»392 (1979) ou «Esboços para um Stabat 

Mater» (1988). Capdeville atendia também às qualidades rítmicas e melódicas inerentes 

às palavras sobrepondo poemas, frases em várias línguas à música instrumental, cujo 

                                                
389 CAPDEVILLE, Constança Apud SERRÃO, Maria João — Breve Apontamento sobre o Teatro Musical. Glosas. 

[Em linha]. (2012). Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa: Lisboa. [Consult. 29/08/2017] Disponível na 
internet: URL: https://pt.scribd.com/doc/198382993/glosas-6?secret_password=bdplt8ymtu3i09dapou, p. 39 

390 MATTA, Jorge — Constança Capdeville. [Vídeo] Percursos da Música Portuguesa. Realização de Nuno Garcia. 
Lisboa: RTP Arquivos [Em linha] [Consult. 30/08/2017] Disponível na internet: URL: 
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/constanca-capdeville/#sthash.jmNLOfSn.dpbs 

391 Cf. SERRÃO, Maria João — Constança Capdeville. Entre o Teatro e a Música. Lisboa: Colibri, 2006. ISBN 
972-772-670-4, p. 101 

392 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 157 
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objetivo se direcionava mais à musicalidade que daí ocorria, do que à lógica do seu 

significado. Encontramos igualmente uma preocupação na exploração do tratamento 

fonético dos textos, através de modificações que introduziu no texto escrito, como em 

«Um Quadrado em Redor de Sinbad» (1986) que se baseia na descrição de Sinbad o 

Marinheiro de James Joyce em «Ulisses», ou pelas qualidades fonéticas dos textos que 

escolhe, como «An Anna Blume» de Kurt Schwitters que utilizou em «Don’t Juan» 

(1985). 

 Por sua vez, a música não determinava o desenvolvimento da ação, antes revelava 

e clarificava o sentido de algumas passagens, através do desenvolvimento de um discurso 

independente, reforçando ou contrapondo a ideia em alguns momentos.393 Porém, na obra 

de Capdeville, é impossível dissociar a música do texto, do movimento, dos gestos, das 

luzes, que embora detenham um desenvolvimento independente com um discurso 

autónomo, entrecruzavam-se tornando-se indissociáveis na leitura global da obra.  

 Tal como refere António Sousa Dias: 
(...) a componente cénica determinava algumas ações musicais, onde o ponto central 
de referência é o guião, ou roteiro, em torno do qual gravitam os restantes materiais: 
partituras, luzes, anotações de movimento, bandas de som, etc.). Além disso, o 
conjunto de referências mobilizadas ultrapassa largamente o quadro musical (nem 
sempre de forma explícita). (...)A Constança considerava que esta utilização de 
materiais musicais e extramusicais (situações de dança, movimento, teatro, vídeo e 
outros) constituíam materiais com o mesmo valor de elementos musicais tradicionais, 
aptos a serem integrados numa estrutura que poderíamos apelidar de contraponto 
heterogéneo 394 

 

 O teatro-música de Constança Capdeville constitui-se através de uma variedade 

de imagens e propostas de relações internas, estabelecidas entre a música e expressões 

literárias e artísticas como a poesia, o cinema, a filosofia e as artes plásticas.  

 Encontramos nas várias obras de Capdeville, a construção de um espaço cénico 

despojado que se vai completando pela adição de objetos cénicos, na maioria das vezes 

transportados pelos músicos, cujo significado simbólico se deve a referências retiradas de 

                                                
393 Cf. SERRÃO, Maria, Op. Cit., p. 176 
394 SOUSA DIAS, António — Algumas considerações em torno da obra de Constança Capdeville. Glosas. [Em linha]. 

(2012). Movimento Patrimonial pela Música Portuguesa: Lisboa. [Consult. 29/08/2017] Disponível na internet: 
URL: https://pt.scribd.com/doc/198382993/glosas-6?secret_password=bdplt8ymtu3i09dapou, p. 35 
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obras pictóricas, cinematográficas ou fotográficas, assim como do conteúdo dos textos 

escolhidos, de que são exemplo «Don’t Juan» (1985)395 ou «Wom wom Cathy» (1990)396.  

 Por sua vez a relação estabelecida entre público e cena é também repensada  

através da ampliação do espaço cénico para lá dos limites do palco, através da dispersão 

sonora causada quer pela movimentação dos músicos ou pelo efeito de espacialização do 

som conseguido pela colocação de microfones ou altifalantes em vários pontos da sala 

(«Don’t Juan»397 ou «Esboços para um Stabat Mater»), e pela escolha de lugares não 

convencionais como o espetáculo «The Cage comemoração do Não-centenário de John 

Cage» (1988) cujo lugar de representação é um terraço ao ar livre ou «Erik Satie como 

toda a gente» (1989) apresentado num átrio de um museu.398 

 Por sua vez, os jogos de luzes assumem uma particular importância nos 

espetáculos. Capdeville explorou com rigor o desenho de iluminação, considerando-o 

como um elemento fundamental para a compreensão da totalidade do espetáculo, ao criar 

ambientes em cena ou a destacar imagens utilizadas como citações ou memórias, como 

em «Esboços para um Stabat Mater» (1988) em que a projeção da harpa em contra-

picado, com o projetor de frente e para cima provocou uma espécie de visão de anjo de 

uma projeção na cena.399  

 Por último, é relevante considerar que a obra de Constança Capdeville constituiu 

um caso muito particular no desenvolvimento do teatro-música em Portugal, no que se 

refere à forma como articulou e integrou várias disciplinas artísticas conseguindo 

concretizar a ideia de espetáculo como obra de arte total.  

                                                
395 Neste contexto, a obra «Don’t Juan» constitui um dos exemplos mais paradigmáticos do género teatro-música, 

conjuga música vocal e instrumental executada em tempo real, eletroacústica sob suporte, jogo teatral, mimica, 
movimento, jogo de luzes, objetos de cena e adereços. Estreada no âmbito dos 9ºs Encontros Gulbenkian de Música 
Contemporânea no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, esta obra teve apenas uma única realização 
em 1985. Constança Capdeville constrói um conceito muito particular da personagem de Dom João (a ideia central 
da obra) recorrendo a excertos de textos («O Mito de Sísifo» e o «Don Juanismo» de Albert Camus, o libreto de 
«Don Juan» por Da Ponte para a ópera de W. A. Mozart, «A Metamorfose de Narciso» de Salvador Dali, «An Anna 
Blume» de Kurt Schwitters, «Don Juan, Tratado y Maltratado» de Torrente Ballester) assim como a referências ao 
cinema («Babaouo»), pintura («Metamorfose de Narciso») e fotografia surrealista de Salvador Dali («Cotovelos e 
Joelhos de Duas Galas fixas no Corredor»). Para uma análise exaustiva de «Don’t Juan» Vide SERRÃO, Maria João 
Op. Cit., pp. 41-45 

396 «Wom wom Cathy» estreado no S. Carlos é o único espetáculo em que Constança Capdeville recorre a um cenógrafo 
(Jasmim) para a construção do espaço cénico em que utiliza a versão fotográfica do quadro das Meninas do Velasquez 
de Witkin. Cf. António Sousa Dias Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 

397 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 158 
398 Cf. SERRÃO, Maria, Op. Cit., p. 90 
399 António Sousa Dias Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 
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 Um facto notável, diz respeito à capacidade de Constança Capdeville concentrar 

em si mesma a ideia e a execução de todos os componentes do espetáculo, desde a 

composição musical, à encenação, passando pelo desenho de luzes, som e objetos cénicos. 

Com efeito, para além dos artistas que executavam as suas obras em palco (músicos e 

bailarinos), foram raros os colaboradores externos a este processo com quem trabalhou, 

à exceção do referido «Wom wom Cathy» cuja cenografia é da autoria de Jasmim.  

 António Sousa Dias, realça ainda o caráter visionário de Capdeville ao ter 

explorado na época, territórios um pouco excessivos ou provocatórios400, enquadrados 

hoje no desenvolvimento da multimédia e nas múltiplas formas de incorporação das 

várias disciplinas na criação artística, o que comprova a atualidade e o espirito iluminado 

das suas propostas.  

 Para Maria João Serrão, o trabalho de Constança Capdville embora continue a 

exercer uma influência decisiva em gerações mais recentes, sobretudo naqueles que foram 

seus discípulos, tem maior influência no teatro. A autora destaca grupos de teatro 

independente como «A Cornucópia» e «O Bando» como bons exemplos de integração da 

música no teatro401, mas é na obra de Ricardo Pais aquela em que reconhece existir uma 

participação mais efetiva e estruturante da música assim como das artes plásticas no 

espetáculo teatral construído a partir da encenação.402 

 

 

                                                
400 António Sousa Dias Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 
401 SERRÃO, Maria, Op. Cit., p. 178 
402 Cf. SERRÃO, Maria, Op. Cit., p. 178 
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Capítulo III – Dramaturgias permeáveis e expandidas403  

 
 

 Michael Kirby, num texto publicado em 1965 na revista «The Tulane Drama 

Review»404, faz uma reflexão sobre a emergência de um novo teatro que tem origem na 

influência e fusão das disciplinas artísticas, impondo uma análise do teatro através de uma 

nova perspetiva e questionando o seu significado. Kirby aponta para a necessidade de 

uma nova categorização assinalando que do mesmo modo que em certos casos não 

podemos estabelecer as distinções normais entre poesia e prosa, (...) e do mesmo modo 

que as categorias tradicionais de ‘pintura’ e ‘escultura’ se aplicam cada vez menos a 

uma parte considerável da criação moderna, também o teatro existe não como uma 

entidade, mas como um «continuum» que se mistura com outras artes. Cada nome e cada 

termo não se referem senão a um ponto só do «continuum»405.  

 É neste sentido, que este autor propõe a criação de uma nova categoria, non-

matrixed performance, para a classificação de uma forma de teatro que utiliza uma 

variedade de elementos alógicos diversos (filme, dança, leitura, música etc) interligados 

por um continuum temporal, em que os atores/performers não encarnam uma personagem 

ficcional (tal como acontece no teatro tradicional) mas apenas executam ações. Esta 

definição, remete-nos para o conceito de happening e ação/evento que exerceram um 

importante contributo no desenvolvimento do novo teatro, que foi devedor tanto das 

vanguardas históricas como do trabalho de artistas como John Cage, Allan Kaprow e 

também do movimento Fluxus.406 

 Também Richard Kostelanetz considerou a necessidade de criar uma nova 

categoria mais abrangente, «Teatro dos Sentidos Mistos» («Theater of Mixed Means»)407, 

                                                
403 O termo expandido utilizado pela primeira vez por Rosalind Kraus no artigo (Sculpture in the Expanded Field) 

através do qual põe em causa a noção de escultura como categoria, tem sido ultimamente generalizado a outros 
campos artísticos. A título de exemplo referimos aqui o projeto de investigação Performances no Contemporâneo | 
Deslocações e Formas Expandidas, que utiliza o termo associado às várias formas que as práticas performativas 
podem assumir. 

404 KIRBY, Michael — The New Theatre. The Tulane Drama Review. [Em linha]. Vol. 10, no. 2 (1965). [Consult. 
07/02/2017] Disponível na internet: URL: http://www.jstor.org/stable/1125229 

405 KIRBY, Michael, Op. Cit., p. 23 
406 KIRBY, Michael, Op. Cit., pp. 23-43 
407 Cf. KOSTELANETZ, Richard, Op. Cit., p. 5. Encontramos a expressão de Richard Kostelanetz traduzida na tese 

de Doutoramento de Cláudia Maria Guerra Madeira (O Hibridismo nas Artes Performativas em Portugal) já aqui 
referida. 
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que englobasse um género de teatro alternativo, a partir da década de 60, que difere do 

drama convencional desenfatizando a linguagem verbal, se não  mesmo evitando 

completamente as palavras, de forma a reforçar sentidos presenciais como som e luz, 

objetos e cenários, e/ou o movimento das pessoas (…), geralmente somados às novas 

tecnologias de filmes, gravações, sistemas de amplificação, rádio e televisão de circuito 

fechado408 — um novo teatro que surge da confluência das várias práticas artísticas, mas 

que se afasta do conceito de síntese da noção de Gesamkunstwerke wagneriana, visto que 

cada elemento geralmente funciona de forma não sincronizada, independentemente uns 

dos outros, e cada meio é usado através das suas próprias possibilidades. Salienta-se que 

os impulsionadores do legado de vanguarda no teatro foram principalmente poetas, 

pintores e músicos como Gertrude Stein, Michael Kirby, Robert Motherwell, Dick 

Higgins (inventor do termo intermedia), John Cage.409 

 Nesta categoria, Kostelanetz identifica quatro géneros de mixed-media, nos quais 

inscreve a noção de happening, e que definem o novo teatro segundo parâmetros muito 

liberais410:  

 

• happenings puros: dependem do acaso implicando uma sucessão imprevisível de 

acontecimentos, envolvem o público (Kaprow)  

• happenings de palco: diferem dos happenings puros principalmente porque 

ocorrem num espaço definido, principalmente num palco teatral. Por sua vez, as 

ações dos participantes são indeterminadas garantindo que cada apresentação seja 

única e irrepetível (Halprin, Cage e Cunningham ou Fluxus) 

• ambientes cinéticos: diferem dos happenings puros, na medida em que são 

estruturados num espaço previamente definido onde se desenvolve um ambiente 

multissensorial (La Monte Young «Theatre of Eternal Music»)  

• performances de palco: com uma estrutura pré-definida é executado com 

precisão, tal como o happening de palco. As principais ações são definidas 

antecipadamente, fazendo lembrar o teatro tradicional através da não participação 

do público, mas dando maior relevância ao cruzamento dos vários meios 

                                                
408 KOSTELANETZ, Richard — On Innovative Performance (s) Three Decades of Recollections on Alternative 

Theater. Op. Cit., p. 3 (tradução nossa) 
409 OVADIJA, Mlade, Op. Cit., p. 181 (posição no Kindle 3778 de 5715) 
410 KOSTELANETZ, Richard, Op. Cit., p. 5 
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utilizados (Living Theatre, Robert Wilson, Richard Foremanm, The Woster 

Group e o teatro-dança, com Meredith Monk, Pina Bausch, Maguy Marin).411 

 

 De acordo com Kostelanetz, a principal característica que define as diversas 

formas do «Teatro de Sentidos Mistos», consiste no distanciamento em que se colocam 

relativamente aos cânones do teatro pós-renascentista, isto é, a não submissão ao texto, 

substituindo as normas da sincronia e da complementaridade pela justaposição e 

independência dos vários elementos visuais e sonoros que o constitui (som e luz, objetos 

e dispositivos cénicos)412.  

 Neste sentido, para o desenvolvimento do novo teatro, as transformações 

conceptuais ocorridas, tanto na música como nas artes plásticas, tiveram uma importância 

decisiva.  

 Veja-se a título de exemplo como Claes Oldenburg, com as instalações «The 

Store»413 (apresentada pela primeira em 1961 na Galeria Martha Jackson, constituída por 

relíquias montadas na parede, que representam objetos do quotidiano, como camisas, 

vestidos, cigarros, salsichas e fatias de torta) ou «Bedroom Ensemble»414 (um quarto de 

dormir falso apresentado pela primeira vez em 1963), transformou o espaço expositivo 

num ambiente integral, um espaço cénico artisticamente articulado com a obra de arte e 

o público — operando-se a passagem do modelo contemplativo, a partir do qual 

habitualmente se definia a exposição, para um dispositivo profundamente dinâmico no 

qual o fator tempo é evidentemente a grande questão415.  

 Em Portugal, também Ana Vieira propôs de uma forma similar, em instalações 

como «Casa/Ambiente»416 (1972) ou «Santa Paz Doméstica»417 (1977), a interação com o 

espaço e o tempo, através da colocação de objetos como cadeiras, panos brancos, estátuas, 

talheres e mesas no espaço expositivo, sugerindo cenografias da encenação de uma 

                                                
411 KOSTELANETZ, Richard, Op. Cit., p. 3 
412 KOSTELANETZ, Richard, Op. Cit., p. 4 
413 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 45 
414 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 46 
415 BLISTÈNE, Bernard; CHATEIGNÉ, Yann — Introdução ao Itinerário. In BLISTÈNE, Bernard, CHATEIGNÉ, 

Yann, BORJA-VILLE, Manuel J. (Ed.) — Um Teatro sem Teatro. Catálogo da Exposição Um Teatro sem 
Teatro, Apresentada em Barcelona e Lisboa. Clara Távora Vilar (Trad.). Lisboa: M.A.C., 2007. ISBN 978-989-
95416-2-7, p. 53 

416 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 58, 59, 60 
417 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 75, 76, 77 



 

- 100 - 

intimidade do quotidiano — por vezes completadas por sons e cheiros («Estendal, 

Texturas, Ciclo e Percurso»418 -1982) — apenas desvendada a partir da cumplicidade e 

da curiosidade de quem com ela se defronta.419 Esta instalação, pode assim ser concebida 

como um teatro sem teatro420, ou seja, como um espaço plástico que integra a teatralidade. 

Esta permeabilidade das artes plásticas à teatralidade, permitiu ao teatro emancipar-se das 

suas próprias regras e restrições, nomeadamente a relação do público com a cena. Com 

efeito, tal como refere Alain Alberganti, o centro de gravidade da obra não é mais o 

espaço cénico com seus atores, mas a relação do espectador com um campo de forças 

induzido pelos objetos nele contidos.421  

 A relação da obra plástica com o teatro, ainda que indireta, é confirmada por Ana 

Vieira, ao admitir a influência da estética do encenador e cenógrafo Victor Garcia, na 

medida em que este entendeu o espaço teatral como um espaço metáfora sublimando a 

simbolização e o jogo da ilusão na relação cena/espetador422. Neste contexto, é relevante 

referir que Ana Vieira colaborou com a companhia de teatro «Maizum»423 na produção 

de cenários e figurinos para peças de Adolfo Gutkin, Bertolt Brecht e Jean-Paul Sartre.   

 Por sua vez na pintura, assistiu-se a um desenvolvimento, que implicou um 

movimento para fora dos limites da tela, para a terceira dimensão do espaço e, 

eventualmente, a quarta do tempo424. Como refere Kostelanetz, esta constatação é mais 

evidente através da passagem do princípio da colagem para a assemblage, ou seja, a 

apropriação da tridimensionalidade do espaço pela incorporação de objetos no plano 

bidimensional da tela e a sua eventual fusão com uma ação num continuum espaço-tempo. 

Em 1956 com a obra «Penny Arcade», para além da sobreposição de materiais de 

densidades variadas que ultrapassavam a superfície plana da tela, Allan Kaprow 

                                                
418 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 61, 62, 63 
419 FERNANDES, João — Através de ... Transparência e Opacidade na Obra de Ana Vieira. In Ana Vieira. Porto: 

Fundação Serralves, 1999, p. 31 
420 Conceito expresso no título do catálogo da exposição Um Teatro sem Teatro apresentada em Barcelona e Lisboa. 

In BLISTÈNE, Bernard, CHATEIGNÉ, Yann, BORJA-VILLE, Manuel J. (Ed.) — Um Teatro sem Teatro. Clara 
Távora Vilar (Trad.) Lisboa: M.A.C., 2007. ISBN 978-989-95416-2-7 

421 ALBERGANTI, Alain, Op. Cit., p. 111 
422 VIEIRA, Ana — Hans UlricH Obrist entrevista a Ana Vieira. [Em linha]. (2011). [Consult. 03/09/2017] Disponível 

na internet: URL: http://anavieira.com/documents/anavieira_entrevista_hans-ulrich-obrist_PT.pdf, p. 4 
423 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 88 
424 KOSTELANETZ, Richard — Theater of Mixed Means. [Em linha]. (1968) . platform {DH} - Digital Humanities 

at the University of Antwerp: [Consult. 02/09/2017] Disponível na internet: URL: 
http://theater.ua.ac.be/bih/pdf/1968-00-00_kostelanetz_mixedmeans.pdf, p. 15 
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incorporou luzes, sons e partes móveis, de tal modo que o ponto de partida pictórico fosse 

totalmente eliminado e toda a galeria fosse preenchida425, transformando o espaço da 

exposição num ambiente completo. Associado a esta ideia, assiste-se a uma renovação da 

relação espetador/obra de arte, tornando-se mais dinâmica e participativa fazendo parte 

da concretização de todo o ambiente artístico. Neste sentido Kaprow afirma: not satisfied 

with the suggestion through paint of our other senses (...)we shall utilize the specific 

substances of sight, sound, movement, people, odors, touch. Objects of every sort are 

materials for the new art.426 (…) gallery-goers; for since they encompassed by the 

environment in which they found themselves, their bodies, colors of clothing, movements, 

and voices became a part of the whole.427  

 A partir da década de 60, podemos também enquadrar neste contexto, a obra de 

Lourdes Castro, na medida em que partilha da mesma atitude de ampliação das qualidades 

performáticas da pintura. Lourdes Castro passou a dedicar-se à realização de assemblages 

de objetos tridimensionais do quotidiano apresentados no interior de caixas, que pintava 

com uma camada de tinta de alumínio, conferindo-lhes novos significados.428 Como 

refere Márcia Oliveira, foi através desta tridimensionalidade, que Castro viria a 

transformar a sua atividade artística numa pesquisa constante em torno da sombra429. Na 

sequência das assemblages, Lourdes Castro passou a trabalhar o tema da ausência, 

recortando as formas das sombras em placas de vidro acrílico transparente sobrepostas, 

cuja evolução prática culminou com a realização do «Teatro de Sombras» em colaboração 

com René Bertholo, (que construiu um aparelho para controlar o leque de cores e instalou 

as primeiras luzes) e posteriormente com Manuel Zimbro430. A partir de 1973, Castro e 

Zimbro apresentaram três espetáculos de teatro de sombras: um programa composto pelas 

                                                
425 KAPROW, Alan Apud KOSTELANETZ, Richard — Theater of Mixed Means. Op. Cit., p. 16 
426 Id., Ibid., p. 16  
427 KAPROW, Alan Apud MEYER-HERMANN, Eva (Ed.); PERCHUK, Adrew (Ed.); ROSENTHAL, Stephanie (Ed.) 

— Allan Kaprow: Art As Life. Los Angeles: Getty Publications, 2008, p. 59 
428 Para o crítico Pierre Restany o trabalho de Lourdes Castro aproxima-se do de Arman, no que respeita às 

acumulações, ou ao de Joseph Cornell, no que respeita às caixas. 
429 OLIVEIRA, Márcia — Lourdes Castro: Um Caminho de Sombras. VI Congresso Nacional Associação Portuguesa 

de Literatura Comparada / X Colóquio De Outono Comemorativo Das Vanguardas - Universidade Do Minho. [Em 
linha] (2010). [Consult. 14/09/2017] Disponível na internet: URL: 
http://ceh.ilch.uminho.pt/publicacoes/Pub_Marcia_oliveira.pdf, p. 2 

430 CASTRO, Lourdes — Teatro De Sombras. In CASTRO, Lourdes et. al. — À Luz Da Sombra. Porto: Fundação 
Serralves. Assírio & Alvim, p. 65 
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peças «Pic-nic à sombra», «Contorno» e «Noite e dia» (1973), «As Cinco Estações»431, 

em 1976, ou «Linha do Horizonte», em 1981.432  

 Revisitando a tradição milenar das sombras chinesas, Lourdes Castro inscreve o 

corpo e a ação num objeto efémero433, segundo o que diz Alexandre Pomar a propósito 

do espetáculo «Linha do Horizonte»434 — na sequência já formada pelos M. Kagel e Jan 

Fabre (...) fazem da inexistência de fronteiras entre géneros, uma marca decisiva, e do 

excesso, da violência e das referências culturais a via de regresso a emoções 

originárias.435  

 Para Lourdes Castro, estas apresentações não são propriamente teatro, mas antes 

proposições quotidianas436 que sempre a fascinaram, mas que agora se podem mover 

como sombras no espaço437. Assim, o «Teatro de Sombras» consistia na projeção de 

sombras, que representavam sequências de ações quotidianas de Lourdes Castro, como 

regar uma planta, servir um chá, pentear o cabelo ou dançar. O «Teatro de Sombras»438 

não é mais do que a encenação do corpo da artista projetado sobre um ciclorama na forma 

da imagem espectral de si mesmos — durante o espetáculo, Castro é a sombra e Zimbro, 

a luz.  

 Como refere ainda Kostelanetz, se o novo teatro surgiu de uma vontade por parte 

de pintores e escultores de fazer prolongar as artes plásticas no tempo, a atitude inversa 

também se verificou por parte de certos compositores, em querer fixar a obra musical no 

espaço.439  

                                                
431 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 71 
432 Realizaram tournées na América e na Europa, nomeadamente em Paris, no Musée d'art moderne de la ville de Paris 

– ARC2, no Théâtre d’Orsay Renaud-Barrault e no Festival d’Automne (1975, 1978). In CASTRO, Lourdes, Op. 
Cit., p. 65 

433 POMAR, Alexandre — CAM 1985, Lourdes Castro. (03/07/2010) [Posta de blogue] [Consult. 11/09/2017] 
Disponível na internet: URL: http://alexandrepomar.typepad.com/alexandre_pomar/2010/03/serralves.html 

434 Espetaculo estreado em Lisboa a abrir o programa de ações complementares da «Exposição-Diálogo» do ACARTE 
em 198.1. 

435 POMAR, Alexandre — CAM 1985, Lourdes Castro. (03/07/2010) [Posta de blogue] [Consult. 11/09/2017] 
Disponível na internet: URL: http://alexandrepomar.typepad.com/alexandre_pomar/2010/03/serralves.html 

436 CASTRO, Lourdes, Op., Cit., p. 65 
437 Id., Ibid., p. 65 
438 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 57 
439 Cf. KOSTELANETZ, Richard — Theater of Mixed Means. [Em linha]. (1968) . platform {DH} - Digital Humanities 

at the University of Antwerp: [Consult. 02/09/2017] Disponível na internet: URL: 
http://theater.ua.ac.be/bih/pdf/1968-00-00_kostelanetz_mixedmeans.pdf, p. 378 



 

- 103 - 

 A este respeito também Herman Parret440, observa o surgimento de uma inversão 

de conceitos —tempo pictural, espaço musical — que associa à progressiva 

temporalização das artes plásticas e à espacialização da musica. Segundo Parret, é a 

própria estrutura do objeto musical que nos obriga a rever as hierarquias tradicionais entre 

o tempo e o espaço, e a propor uma fusão entre estas duas categorias ontologicamente 

omnipresentes.  

 No início do século XX, já Claude Debussy deixava transparecer, através da obra 

musical, a projeção de uma vasta gama de sonoridades interligadas no espaço físico 

idealizado. Contudo, o movimento em direção a uma nova consciência de espaço musical 

foi principalmente desencadeado pela pesquisa operada por compositores como Varèse, 

Stockhausen, Xenaquis ou Luigi Nono em torno das possibilidades oferecidas pelo 

desenvolvimento da eletroacústica e que vai exercer uma influência decisiva na 

renovação do espaço sonoro do teatro.  

 Por sua vez, este desenvolvimento foi complementado por uma tendência cada 

vez mais presente de explorar todos os sons possíveis, independentemente dos meios 

utilizados, familiaridade ou estatuto — em contexto teatral, são exemplo as ideias já 

referidas de John Cage como uma das maiores influências do novo teatro, ao estabelecer 

a relação de toda e qualquer performance musical com o teatro. 

 Registamos assim, uma contaminação de linguagens entre os diversos campos 

artísticos, que desenvolveram experiências muito próximas a nível conceptual, 

precipitando o surgimento de práticas artísticas inovadoras que vão ser exploradas em 

contexto do teatro, como as complexas performances de Robert Wilson, Tadeusz Kantor, 

Heiner Müller, ou mais recentemente do Grupo Wooster, Jan Fabre, Jan Lauwers and 

Needcompany ou Forced Entertainment, cujas propostas questionaram a tradicional 

definição de teatro, esbatendo as fronteiras entre a performance arte, instalação e teatro 

através de uma enfatização das qualidades escultóricas, espaciais, musicais e temporais 

da performance441. 

 Neste contexto, assume particular importância o trabalho de Tadeusz Kantor, um 

condensador de formas de arte entre o teatro, o happening, a performance, a pintura, a 

                                                
440 PARRET, Herman — A propôs d’une inversion: l’espace musical et le temps pictural. In Analyse Musical, 1996, 

p.26 
441 BAUGH, Christopher — Theater, Performance and Technology: The Development and Transformation of 

Scenography. Londres: Palgrave Macmillan, Edição do Kindle, 2004. ISBN 1137109432, (posição no Kindle 4266 
de 6803) 
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escultura, e uma contínua reflexão teórica em escritos poéticos e manifestos. Responsável 

pelo teatro «Cricot 2» em Cracóvia a partir de 1955, Kantor não concebeu as suas obras 

a partir do ponto de vista único do teatro, encarou-o mais como um espaço laboratório 

de princípios, métodos práticos e de formas de organização de alcance mais vasto e 

geral442, do que como um teatro que privilegia a comunicação através da interpretação de 

um texto.  

 Com efeito, o trabalho de Kantor no teatro tem uma correspondência direta com 

o Dadaísmo, a Arte Conceptual e sobretudo o Informalismo, a partir do qual implementou 

o conceito de Teatro Informal, sujeito à aleatoriedade e ao movimento da matéria, no qual 

os atores possuíam o mesmo estatuto que objetos. Sobre a peça «Country House»443 

estreada pelo «Cricot 2» na Galeria Krzysztofory em Cracóvia em 1961 Kantor referiu 

que esta (…) represented the stage of informel in my theatre. But not through some kind 

of pictorial matter, but via action, using sacks; the people inside the wardrobe became 

like their clothes that hang there; deprived of their will, they spouted some gibberish of 

their own. A beautiful performance.444. Os trajes dos atores foram feitos durante os ensaios 

através de processos aleatórios (algumas roupas foram costuradas, enquanto que outras 

foram rasgadas e destruídas) eliminando a individualidade dos atores transformando o 

guarda-roupa no objeto mais importante na peça445.  

 Kantor apresenta uma manifesta recusa na representação dramática dos temas que 

recorrentemente aborda — tortura, prisão, guerra e morte — a favor de uma poesia 

pictórica de palco446, concretizada por imagens em movimento através de ritmos 

repetitivos, semelhantes à composição de um quadro447, na qual os atores com os seus 

movimentos arrebatados, se assemelham a manequins. Por sua vez, a narrativa, reduzida 

ao grotesco, é remetida inevitavelmente para segundo plano, sendo a materialidade, o 

                                                
442 BLISTÈNE, Bernard; CHATEIGNÉ, Yann — Introdução ao Itinerário. In BLISTÈNE, Bernard, CHATEIGNÉ, 

Yann, BORJA-VILLE, Manuel J. (Ed.) — Um Teatro sem Teatro. Catálogo da Exposição Um Teatro sem 
Teatro, Apresentada em Barcelona e Lisboa. Clara Távora Vilar (Trad.). Lisboa: M.A.C., 2007. ISBN 978-989-
95416-2-7, p. 54 

443 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 44 
444 ZARZECKA, Natalia; PALUCH-CYBULSKA, Malgorzata; and others — Tadeusz Kantor. In Theatre Institute in 

Warsaw. KRAUCZ, Paulina (Ed.). [Em linha]. Google Arts & Culture Institute: [Consult. 11/09/2017] Disponível 
na internet: URL: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/exhibit/QRJitHIb 

445 Id., Ibidem 
446 LEHMANN, Hans-Thies — Postdramatic Theatre . Karen Jürs-Munby (Trad.). Londres: Routledge, 2006. ISBN 

10: 0-415-26812-5, p. 72 
447 Id. Ibidem, p. 72 
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objeto, a música e o som os principais atores do espaço cénico de Kantor448. Neste sentido, 

todos os elementos da expressão cénica, palavra, som, movimento, luz, cor, forma são 

arrancados uns dos outros, eles se tornam independentes, livres, eles não se explicam 

mais, eles não mais se ilustram uns aos outros449.  

 Em «Classe Morta» (1985) Kantor participa na cena assumindo a direção da peça 

como um maestro/escultor que orienta e corrige a interpretação dos atores em contraponto 

com os sons, a música e o silêncio que ora invadem o espaço cénico ora o esvaziam. 

Kantor criou um fluido espácio-temporal ritmado por sons corpóreos emanados pelos 

atores/manequins (sons inarticulados, fonemas, linguagem sem sintaxe) e por música, que 

criaram padrões de som e ritmo produzidos por impulsos sensoriais450.  

 Durante a performance, Kantor, conduziu os atores, um grupo de idosos com 

manequins infantis semelhantes a cadáveres anexados aos seus corpos numa peregrinação 

para a sala de aula. Uma vez sentados em quatro filas de secretárias, colocadas a um canto 

do palco, os atores com uma apatia visível nos rostos, formaram uma espécie de escultura 

em forma de pirâmide, que temporariamente ganhava vida com as entradas da música de 

cena (valsa François).451 Auxiliado pela música, Kantor tenta dar forma a uma matéria 

inerte, esculpindo uma pirâmide humana que constantemente se desmorona.452 Assim, 

em «Classe Morta» a representação dramática, dá lugar a uma pulsação convulsiva de 

matéria (atores, sons, objetos, espaço) que luta para adquirir algum tipo de forma 

significativa453.  

 O teatro de Tadeusx Kantor é considerado um percursor do conceito «Teatro Pós-

Dramático» de Hans-Thies Lehmann. De facto, no campo teórico, as propostas de 

categorização de Kirby ou Kostelanetz parecem ser insuficientes para abranger novas 

formas teatrais que não se enquadram nos cânones tradicionais do teatro dramático, nem 

                                                
448 Cf. ALBERGANTI, Alain, Op. Cit., p. 55 
449 KANTOR, Tadeusz Apud FREITAS PINTO, Luciano Matricardi de — A imagem e a relação do ator com os objetos: 

a composição de cenas na obra de Tadeusz Kantor. III Encontro Nacional de Estudos da Imagem. [Em linha]. (2011). 
[Consult. 11/09/2017] Disponível na internet: URL: 
http://www.uel.br/eventos/eneimagem/anais2011/trabalhos/pdf/Luciano%20Matricardi%20de%20Freitas%20Pinto
.pdf, p. 1926 

450 KANTOR, Tadeuz — Umarła Klasa. Realização de Wajda Andrzej. [Video] [Em linha] [Consult. 14/09/2017] 
Disponível na internet: URL: https://www.youtube.com/watch?v=a235hHGFIp 

451 KANTOR, Tadeuz — Umarła Klasa. Realização de Wajda Andrzej. [Video] [Em linha] [Consult. 14/09/2017] 
Disponível na internet: URL: https://www.youtube.com/watch?v=a235hHGFIp 

452 OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 294 (posição no Kindle 4028 de 5715) 
453 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 89 
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tão pouco nas noções de happening, formas mixed media ou performance arte. É neste 

sentido que Hans-Thies Lehmann propõe uma nova classificação, denominada de «Teatro 

Pós-Dramático», que abrange uma ampla gama de práticas teatrais contemporâneas, 

criadas a partir dos elementos percetivos e materiais do teatro, mas que não são 

estruturadas por textos dramáticos preexistentes — o texto encenado (quando é 

encenado) é meramente um componente de uma composição total, com estatuto igual ao 

gesto, música, imagem, etc454. O «Teatro Pós-Dramático» não é a destruição do teatro, 

mas uma nova etapa455, que se desenvolveu dentro da sua própria história, considerando 

as influências e divergências do teatro das vanguardas históricas.  

 Algumas das características deste «Teatro Pós-dramático» referem-se à 

musicalização dos elementos teatrais, ressaltando que a música não só se tornou uma 

parte cada vez mais importante no teatro atual, como também se tornou no seu conceito 

orientador— teatro como música456. Por outro lado, sugere ainda que apesar do «Teatro 

Pós-Dramático» ser essencialmente um teatro musicalizado, simultaneamente segue uma 

dramaturgia visual457. 

 Neste sentido, poderemos incluir a peça «Classe Morta» de Kantor como um 

exemplo de musicalização do teatro. A sua presença em palco como um maestro que 

dirige todos os intervenientes da peça (atores, som e música) aproxima-se, tal como 

Kantor sugere, do gestualismo do pintor informalista que atira a tinta para o suporte, 

criando uma dramaturgia visual cuja matéria-prima é manipulada com o auxilio do fluxo 

musical.458 

 Também o teatro de imagem de Robert Wilson constitui um exemplo 

paradigmático de musicalização do teatro. Tirando partido da gestualidade dos artistas 

em palco, o teatro de Robert Wilson modela o espaço cénico, através da utilização de 

superfícies coloridas e de planos verticais, a partir dos quais desenvolve quadros vivos 

feitos de imagens oníricas e mentais. Os atores/performers integram todo o espaço cénico 

como volumes plásticos. A música repetitiva, a luz muitas vezes monocromática, gestos 

                                                
454 LEHMANN, Hans-Thies — Postdramatic Theatre. Op. Cit., p. 46 
455 LEHMANN, Hans-Thyes — Teatro Pós-Dramático e Teatro Político. Sala Preta. [Em linha] no. 3 (2003). ISSN 

2238-3867 [Consult. 11/09/2017] Disponível na internet: URL: 
https://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57114/60102, p. 11 

456 LEHMANN, Hans-Thies — Postdramatic Theatre. Op. Cit., p. 91 
457 LEHMANN, Hans-Thies — Postdramatic Theatre. Op. Cit., p. 93 
458 OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 294 (posição no Kindle 4028 de 5715) 
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lentos, repetição de palavras ou frases, contribuem para a criação de imagens hipnóticas 

que têm como objetivo o envolvimento pleno do espectador na ação cénica459. 

 Salienta-se que as referências de Robert Wilson incluem desde o conceito de 

Gesamkunswerke wagneriano, a referências contemporâneas de grupos como o Living 

Theatre, Bread and Puppet Theatre, Open Theatre; o Teatro Nô; a dança experimental, 

de Loie Feuller a Isadora Ducan e Martha Graham; os trabalhos de som e luz de Alwlin 

Mikolais e de Anne Halprin; e o movimento de vanguarda nova-iorquino dos anos 

sessenta460. Assim, o pensamento na globalidade da obra, através do qual inclui as 

variadas formas artísticas é justificado pela proximidade que estabeleceu à dança pós-

moderna e ao happening e pela estética da ópera461. 

 A dramaturgia do som é transversal à sua obra e aborda aspetos entre os quais 

destacamos: a fragmentação das palavras e dos seus padrões sonoros («A Letter to Queen 

Victoria»462 1974); a exploração do silêncio («Deafman Glance»463 1970); a organização 

rítmica de estruturas musicais e visuais («Einstein on the Beach»464 1976); a produção de 

densas paisagens sonoras que se correlacionam com os volumes arquitetónicos que cria 

no espaço cénico («Death Destruction & Detroit II»465 1987). 

 Salienta-se que a configuração visual e auditiva do teatro de Wilson é potenciada 

pelo desenhador de som Hans-Peter Kuhn, que recorrendo a um repositório de sons 

gravados (que foram manipulados e misturados com vozes e ruídos produzidos pelos 

atores) procede à espacialização sonora, dispersando o som, por intermédio de uma 

sofisticada orquestra de altifalantes em torno do espaço cénico e do público, reforçando 

a paisagem sonora imersiva do espetáculo. Tal foi o que sucedeu com a «Death 

Destruction and Detroit II», estreada numa sala quadrangular do Teatro Schaubühne em 

1987466.  

 Ao longo da performance, Wilson promoveu vários ângulos de visão, erguendo 

paredes alternadamente em todos os quatro lados da sala, direcionando a atenção do 

                                                
459 ALBERGANTI, Alain, Op. Cit., p. 52 
460 MENDES RIBEIRO, João Lima, Op., Cit. p. 34 
461 Cf. MENDES RIBEIRO, João Lima, Op., Cit. p. 34 
462 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 67, 68 
463 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 55, 56 
464 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 72, 73, 74 
465 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 92, 93, 94 
466 Cf. OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 308 (posição no Kindle 4296 de 5715) 
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público. Através da espacialização sonora, vozes e sons ganharam autonomia, tornando-

se elementos plásticos e dinâmicos da performance produzindo, em resposta à natureza 

tridimensional do espaço cénico, uma paisagem sonora que fez o público sentir o espaço 

sonoro também a três dimensões, como blocos de massas sonoras467.  

 

 

III.1 Convergência Transdisciplinar no Teatro: atitudes, estéticas e casos 

particulares 

 

III.1.1 As cenografias sonoras de Ricardo Pais  

  

 Para o crítico de teatro Paulo Eduardo Carvalho: o que há mais de trinta anos vem 

acontecendo na prática de [Ricardo Pais] é, simultaneamente, a integração de novas 

disciplinas e a exploração de outras, mais tradicionais, através do apoio renovado que 

os desenvolvimentos tecnológicos podem oferecer à sua eloquência e capacidade 

expressiva, numa renovada pulsão experimental, como aquela historicamente 

identificada por Hans-Thies Lehman, justamente a partir da relação do acto de criação 

cénica com o texto468. 

 Encontramos no trabalho de Ricardo Pais correspondência com algumas das 

ideias preconizadas por Robert Wilson, principalmente no que concerne à 

transdisciplinaridade latente nas suas produções, plenamente assumida pela integração de 

várias disciplinas artísticas, não subjugadas ao texto dramático, que se articulam num 

sistema não hierarquizante para um fim comum. O paralelismo entre Robert Wilson e 

Ricardo Pais é justificado ainda, pela utilização da tecnologia como um meio expressivo 

do teatro, tanto na sublimação da imagem como do som e da música. 

 Uma das premissas latentes na maioria dos seus espetáculos, consiste na criação 

de uma multiplicidade de imagens capazes de traduzirem, paisagens ou metáforas 

cénicas, de acordo com o tipo de relação estabelecida com as outras linguagens 

convocadas para a cena e o recorte particular dos contributos trazidos pelos seus 

colaboradores.469 Os vários tipos de imagens que cria, em cada um dos seus espetáculos, 

                                                
467 Cf. OVADIJA, Mladen, Op. Cit., p. 308 (posição no Kindle 4296 de 5715) 
468 CARVALHO, Paulo Eduardo — Ricardo Pais, Actos e Variedades. Porto, Campo das Letras, 2006, p. 164. 
469 CARVALHO, Paulo Eduardo, Op., Cit., p. 165 
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surge do confronto estabelecido entre os vários domínios do teatro, desde o visual, verbal 

ao sonoro/musical. Neste sentido, a diversidade com que se pode definir os espetáculos 

de Ricardo Pais é justificada pela multiplicidade de colaborações artísticas e pela 

variedade de disciplinas que cada espetáculo conjuga, sendo difícil de lhes atribuir uma 

classificação genérica.  

 Conforme o próprio refere, apesar de assumir uma preocupação quase obsessiva 

pela organização estética do espaço, não exclui as diferentes opções resultantes do 

cruzamento das várias linguagens artísticas dando-lhes abertura e até mesmo autonomia.  
 
Todo o processo de trabalho é um processo de luta contra mim próprio, pela 
regeneração pessoal de uma ideia de Teatro. Um Teatro que, por exemplo, ultrapasse 
a sua imensa relutância à voracidade livre das outras artes. 470 

 

 No âmbito da cenografia há que destacar diversos colaboradores com percursos 

diferentes no domínio das artes plásticas como Jasmim, Nuno Carinhas, António Lagarto, 

João Mendes Ribeiro, Nuno Lacerda Lopes, Manuel Graça Dias e Egas José Vieira, 

Giorgio Barberio Corsetti, Pedro Tutela, Gillian Daniell, Manuel Baeta Neves, Alberto 

Pinto de Sousa, Manuel Miranda, João Calvário e Teresa Grácio.471  

 No que diz respeito à música e a todos os seus domínios que englobam o espaço 

sonoro/desenho de som, verifica-se igualmente a participação de diversos colaboradores 

como Nelson Tamagnini, Carlos Zíngaro, Constança Capdville, António Emiliano, Sérgio 

Godinho, Egberto Gismonti, Vitor Rua e Miguel Bernat (músicos), Jorge Gonçalves e 

Francisco Leal (sonoplastia e desenho de som) e um vasto conjunto de músicos que 

participaram diretamente nos espetáculos. Salienta-se que na totalidade da obra cénica, a 

música bem como o som e a voz surge como uma linguagem a que o encenador dá 

especial atenção. Não só pelo número expressivo de colaboradores desta área como 

também pela realização de inúmeros espetáculos músico-cénicos.472  

 O percurso criativo de Ricardo Pais desenvolve-se dentro dum contexto, 

marcadamente transdisciplinar, ao promover no espetáculo teatral relações múltiplas 

                                                
470 PAIS, Ricardo — Contributo para a desdramatização de UBUs. In Ubus. Manual De Leitura. [Em linha]. (2005) 

TNSJ: Porto. [Consult. 22/02/2015] Disponível na internet: URL: 
http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C20/D9757F16134.pdf, p. 5 

471 CARVALHO, Paulo Eduardo, Op. Cit., p. 147 
472 CARVALHO, Paulo Eduardo, Op. Cit., 195 
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entre as várias linguagens artísticas, que através de um suporte tecnológico operam, para 

a concretização de uma ideia comum.  

 Tal como o encenador refere a propósito da peça «Um Hamlet a mais» de William 

Shakespeare levado à cena em 2003 no Teatro Rivoli no Porto, trata-se de ser capaz de 

organizar um texto em função de uma ideia e de uma sequência de cenas (…) operar uma 

construção com as peças de diálogo que sejam essenciais para que o texto funcione como 

ilustração das imagens aurovisuais que ele próprio sugere.473  

 Neste sentido, «um Hamelt a mais» 474, constitui um exemplo paradigmático dessa 

transdisciplinaridade ao integrar a música e o tratamento de som, as artes plásticas e o 

vídeo num jogo livre de associações plásticas, que segundo Ricardo Pais em alguns 

momentos tomam a dianteira em relação à sequência estritamente textual475.  

 Em «Um Hamlet a mais», Ricardo Pais pretendeu organizar o texto a partir de 

uma sequência de imagens vídeo projetadas nas paredes do dispositivo cénico 

provocando, um efeito quase cinemático - (…) a desmaterialização imagética dos corpos 

em acção que se experimenta em momentos deste espetáculo - é criado, em som e 

imagem, pelo conhecimento profundo do que está a ser dito, por quem, em que ponto do 

espaço, que espaço e com que efeito na imagem global da obra476. Neste sentido «Um 

Hamlet a mais», surge a partir da exploração de um conceito que atravessou as diferentes 

linguagens artísticas que por sua vez, adquiriram aqui o mesmo nível de importância: a 

cenografia de António Lagarto, o vídeo de Fabio Iaquone e Paulo Américo, a música de 

Vitor Rua, a sonoplastia de Francisco Leal e o desenho de luz de Nuno Meira. Tal como 

sugere Paulo Eduardo de Carvalho477, o processo criativo de Ricardo Pais, relaciona-se 

com os pressupostos de Bernard Dort quando este afirma, a propósito da realidade teatral 

do século XX, que os outros criadores do teatro reivindicam uma responsabilidade 

paralela e uma relativa autonomia. Texto, espaço, interpretação emancipam-se. (…) [A 

                                                
473 PAIS, Ricardo— Este Hamlet a mais. In Um Hamlet a mais. Manual de leitura. Porto: TNSJ, 2003. p. 4 
474 O espectáculo um Hamlet a mais, encenado por Ricardo Pais com base numa remontagem textual de Hamlet (2002) 

de William Shakespeare, estreou no dia 24 de Julho de 2003, no Rivoli Teatro Municipal, no Porto 
475 PAIS, Ricardo — Silêncio, acção e outras palavras roubada. In Um Hamlet a mais. Manual de Leitura. Porto: TNSJ, 

2003. p. 3 
476 PAIS, Ricardo — O que Excede Toda a Cena. In Aa. Vv. — Um Hamlet a mais. Manual de Leitura. (II), Porto, 

Teatro Nacional São João, Março de 2004. pp. 6. 
477 CARVALHO, Paulo Eduardo — O que Excede Toda a Cena. In Aa. Vv. — Um Hamlet a mais. Manual de Leitura. 

(II), Porto, Teatro Nacional São João, Março de 2004. p. 5. 
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encenação] não pretende mais uma fusão ou uma união das artes. Ela aposta, ao 

contrário, em sua independência dentro do espetáculo.478  

 No caso particular de «Um Hamlet a mais», essa emancipação é desde logo 

denunciada pelo cenógrafo, António Lagarto, ao referir que a criação do dispositivo 

cénico delimitado por quatro painéis brancos translúcidos colocados em palco, foi 

deliberadamente inspirado no espaço pictural enunciado pelos quadros de Francis Bacon, 

mais concretamente nas «caixas de vidro» – motivo formal que esteve na origem da 

exposição «Caged/Uncaged» apresentada ano pelo Museu de Serralves no mesmo no em 

que estreou a peça479.  

 Muitas das pinturas de Francis Bacon representam o ser individual encerrado num 

espaço indefinido que sugere uma atmosfera claustrofóbica. Os quatro painéis 

semi‑transparentes de «Um Hamlet a mais» formaram em palco uma estrutura 

geométrica que, tal como as caixas de Bacon, envolveu os personagens numa atmosfera 

claustrofóbica. Em «Um Hamlet a mais», não é propriamente o conceito de caixa ou 

contentor que se enuncia, mas o de uma gaiola de cela, com quatro paredes que não se 

tocam, semitransparentes, e que encapsulam um espaço virtual de levitação480.  

 Com a colocação de um painel de frente para o público, António Lagarto tornou 

física a presença da quarta parede, que neste espetáculo assumiu duas funções: por um 

lado acentuou um distanciamento entre os atores e o público e por outro, quando erguida, 

serviu de superfície de projeções monocromáticas481.  

 O caracter minimalista do dispositivo cénico, possibilitou a criação de múltiplas 

imagens metafóricas do espaço, tal como refere o autor este espaço tanto pode ser de cela 

monástica. Como de prisão, hospital, laboratório, central nuclear, bunker, nave espacial 

…482. O espaço delimitado pelo dispositivo cénico foi apresentado inicialmente como sala 

de esgrima, mas serviu também para reforçar a particular claustrofobia da corte 

                                                
478 DORT, Bernard — A representação emancipada. In Sala Preta. 13:1 (2013) pp. 47-45. São Paulo: Universidade de 

São Paulo, 2013. [Em linha] URL: http://www.revistas.usp.br/salapreta/article/view/57530. [Consult.05/05/2016]. 
Tradução de Rafaella Uhiara do último capítulo da obra “La représentation émancipée” de Bernard Dort, publicada 
pela editora Actes Sud em 1988 

479 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 105 
480 LAGARTO, António — As quatro paredes de Hamlet e os seus ocupantes. In Um Hamlet a mais. Manual de 

leitura.Porto: TNSJ, 2003. p. 10 
481 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 106, 108, 109, 113 
482 LAGARTO, António — As quatro paredes de Hamlet e os seus ocupantes. In Um Hamlet a mais. Manual de leitura. 

Porto: TNSJ, 2003. p. 10 
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dinamarquesa em que Hamlet se inscreve483. Recusando todo e qualquer pendor 

decorativo, António Lagarto apenas introduziu no seu interior, uma estrutura de madeira 

que só por si foi suficiente para marcar no espaço, diferentes áreas de distribuição dos 

interpretes484.  

  A austeridade e depuração do espaço bem como a imposição do dispositivo 

cénico como uma forma geométrica simples, direcionou a atenção do espectador 

reforçando a sua capacidade de perceção. É por esta razão que João Fernandes afirma 

que, mais do que ver, os espaços cénicos e objetos de António Lagarto determinam um 

modo particular de ver, apresentando-se como cenários-imagem ou “instalações-

quadro”, lembrando continuamente ao espectador o lugar-outro de um jogo de 

identidades entre o contexto de enunciação de um texto e o contexto de enunciação da 

sua situação de espectador485.  

 Esta relação estabelecida entre espectador e objeto cénico, remete-nos ainda para 

uma transferência e conjugação dos valores do Minimalismo e Pós-minimalismo para o 

teatro. Do Minimalismo ressalta a síntese da linguagem cenográfica conseguida através 

da redução do objeto cénico a uma forma geométrica simples, no qual se anula qualquer 

significado simbólico e expressivo, chamando a atenção para o objeto cénico em si 

mesmo. No entanto, todas as transformações físicas que o dispositivo cénico sofre ao 

longo do espetáculo, tais como: a alteração de cor da parede frontal quando erguida, a 

utilização da parede de topo como suporte de projeção de imagens vídeo e o movimento 

ascendente/descendente das paredes que o delimitam, criando jogos de alternância entre 

opacidade e transparência, que tanto afasta as personagens como as aproxima através das 

imagens projetadas, transformaram esta caixa cénica num condensador de sentidos 

aparentemente depurado, que mais se relaciona com os valores plásticos do Pós-

minimalismo do que com o Minimalismo. 

 Com efeito, as quatro paredes semi-transparentes do dispositivo cénico, 

possibilitaram a multiplicação de imagens quer como superfícies de incidência de luz, ou 

                                                
483 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 107, 110 
484 LAGARTO, António — As quatro paredes de Hamlet e os seus ocupantes. In Um Hamlet a mais. Manual de leitura. 

Porto: TNSJ, 2003. p. 10 
485 FERNANDES, João — António Lagarto: na esfinge do eu, os labirintos do olhar. In António Lagarto. Situ-Acções, 

Porto: Centro de Edições TNSJ, 1999. 
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de projeção de imagens de vídeo486 previamente criadas para o efeito ou gravadas em 

tempo real, resultantes da utilização de câmaras de vigilância, recursos que permitiram a 

continua transformação e modelação do espaço487.  

 Este dispositivo cénico promoveu a articulação das várias linguagens artísticas 

utilizadas em cena, quer sejam aquelas onde há uma maior incidência visual como o vídeo 

e a luz, quer sejam as imagens sonoras e musicais, que em conjunto são utilizadas neste 

espetáculo, em interação com o conjunto de interpretes. Salienta-se que António Lagarto 

chegou à cenografia a partir de trabalhos realizados na área das artes visuais como a 

fotografia e vídeo desenvolvidos sempre na lógica da instalação vista, tal como o próprio 

autor refere, como uma cenografia sem texto, mas em que havia uma história implícita488.  

 Em «Um Hamlet a mais», a projeção de imagens vídeo assumiu particular 

importância no conjunto do espaço cénico. Da autoria de Fabio Iaquone e Paulo Américo, 

as imagens projetadas não podem ser entendidas como meros acessórios da cenografia, 

mas antes como elementos independentes, dotadas de uma linguagem própria que integra 

no espetáculo: o vídeo tem um guião próprio, aparece num determinado momento, não 

porque ali fica bem, mas (…) porque tem uma linguagem integrada no próprio 

espectáculo.489 

 De acordo com Paulo Eduardo de Carvalho as projecções sobre o ecrã do fundo 

associam-se a ambientes psíquicos, à ampliação do teatro mental das personagens assim 

como à duplicação do corpo dos intérpretes, em jogos complexos de escala e de tensão 

entre os actores e a sua imagem, permitindo, inclusive, a multiplicação de perspectivas 

sobre a cena490.  

 Neste sentido, os vídeos de Paulo Américo e Fabio Iaquone em articulação com 

as projeções em tempo real das telecâmaras de vigilância, criaram um variado reportório 

de imagens, que assumiram uma função indispensável na narrativa ao sublinhar em certos 

momentos a intensidade do drama de Schakespear, como o caso das ampliações de 

imagens centrais da dramaturgia. 

                                                
486 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 111, 112 
487 CARVALHO, Paulo Eduardo, Op. Cit.,  
488 Cf. LAGARTO, António — António Lagarto. Situ-Acções. Porto: Centro de Edições TNSJ, 1999. 
489 AMÉRICO, Paulo — Um Hamlet a Mais: Making Of. In Um Hamlet a Mais, Porto, 2004, Teatro Nacional de S. 

João 
490 CARVALHO, Paulo Eduardo — Ricardo Pais: Actos e Variedades. Porto: Campo das Letras, 2006. p. 163 



 

- 114 - 

 Uma utilização semelhante do vídeo tinha já sido ensaiada, na peça «Castro»  de 

António Ferreira, levada à cena no mesmo ano quatro meses antes, pelos mesmos artistas, 

no Teatro Nacional S. João no Porto. O dispositivo cénico491, também da autoria de 

António Lagarto seguiu o caracter metafórico do texto — a imagem idílica de um bosque, 

que se transforma numa floresta fatídica de intriga e morte — sugerida pela imagem 

criada por troncos de árvores [despojadas de folhas] nuas e cruas, com uma espécie de 

textura como se fossem veias sanguinárias492 que surgiam sobre um estrado metálico, 

despido de qualquer ornamentação, que concentrou toda ação dramática e cujo jogo dos 

atores se organizou através da marcação feita pela colocação de um banco — um 

elemento hierarquizante do espaço, a que lhe foi conferido vários significados simbólicos: 

a cama do Rei, banco ou o túmulo de Inês.  

 A projeção de imagens493 disseminadas por uma cortina colocada à frente do 

espaço de representação, pelos troncos das árvores, pelo banco e por um ciclorama 

posicionado atrás, sublinhou o ambiente marcadamente expressionista e metafórico do 

dispositivo cénico, que funcionou como simulacro, elemento de presságio e de desgraça, 

de que são exemplo a multiplicação e amplificação da figura do secretário do Infante e 

do coro no papel reduzido à presença corpórea da atriz Emília Silvestre, os vários corpos 

femininos que se fecham sobre si próprios, a projeção de imagem de Inês de Castro sobre 

o banco como uma evocação tumular ou as imagens das crianças como referência aos 

filhos de Inês de Castro, personagens ausentes na peça. 

 No caso de «Um Hamlet a mais», o efeito de ampliação e multiplicação de 

imagens, foi também seguido pelo desenho de som, da autoria de Francisco Leal, através 

da amplificação da voz dos atores. 

 Efetivamente, esta é uma das características mais recorrentes nos espetáculos de 

Ricardo Pais, que enuncia o desdobramento do corpo do ator, em articulação com a 

espacialização do som, que em conjunto ampliam o espaço sonoro para lá do espaço de 

                                                
491 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 102 
492 LAGARTO, António — Cenografia & Arquitectura. (Entrevista de Alves Costa a António Lagarto. Duas Colunas. 

[Em linha]. Vol. 8 (2004) pp. 6-7. Teatro Nacional S. João: Porto. [Consult. 02/02/2016] Disponível na internet: 
URL: http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C16/D10637F16312.pdf, p. 6 

493 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 103, 104 
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representação, através de meios tecnológicos de difusão sonora, criando um 

envolvimento sonoro que decorre da encenação.494 

 Segundo Francisco Leal495 a amplificação da voz foi desde logo plenamente 

assumida. Pretendeu-se que o texto chegasse o mais claro possível ao público através da 

amplificação, não invalidando o trabalho do ator de projeção de voz. A tecnologia não foi 

aqui usada para auxiliar o trabalho dos atores, mas sim para reforçar as vozes através da 

presença em palco de microfones emissores — É um espectáculo complexo, sobretudo 

por causa do recurso aos microfones de mão, com dinâmicas muito diferentes e em que 

a estratégia de reforço de som rivaliza com a explícita amplificação das vozes.496 Neste 

sentido, este aspeto do desenho de som denunciou uma intervenção performativa 

conferida ao som, justificada pela dramaturgia através dos múltiplos apelos à escuta 

revelados no texto que percorreram todos os personagens: Encosta grave o teu ouvido/ 

àquilo que vou expor‑te. (…) Ouve, ah, ouve, ouve! (…) Ouve‑me Hamlet (…) e o ouvido 

todo da nação (…) e no átrio dos meus ouvidos deixa cair (…).497 Para esta figuração dada 

explicitamente às vozes, contribuíram os jogos simbólicos (...) estabelecidos pelo próprio 

sistema de difusão498, na medida em que a posse do microfone de mão não só possibilitou 

a capacidade de cada ator se fazer ouvir, assim como sublimou a imagem de poder que 

lhe é implícita.  

 A complexidade do trabalho de Francisco Leal residiu na conjugação de uma 

multiplicidade de outros efeitos sonoros com o trabalho sobre a voz dos atores, de que 

são exemplo vários apontamentos de sonoplastia, como a distorcida amplificação do 

embate dos floretes conjugada com efeitos sonoros produzidos pela guitarra elétrica de 

Vítor Rua499 em tempo real500; o som amplificado do movimento das lâminas ou da 

                                                
494 Neste contexto, o espetáculo «As Lições» (1998), de Eugène Ionesco, constitui um caso paradigmático da forte 

presença da música e do desenho de som tal. Francisco Leal descreve o ambiente sonoro da peça como uma 
proliferação de sons de várias origens que ao transgredir o espaço de representação invadiam a plateia. Francisco 
Leal Vide Apêndice Documental Vol. II Entrevista a Francisco Leal (19/01/2017) 

495 HENRIQUES, João. In TUNA, João — Um Hamlet a Mais - Making of. [Vídeo] Porto: TNSJ, 2003. [Em linha] 
[Consult. 19/01/2017] Disponível na internet: URL: https://www.youtube.com/watch?v=lB19xWX2j7Q 

496 LEAL, Francisco SOBRADO, Pedro — Um Hamlet a Mais. Manual de Leitura (1). [Em linha]. (2003). TNSJ: 
Porto. [Consult. 16/12/2015] Disponível na internet: URL: 
http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C20/D8995F15752.pdf, p. 15 

497 TUNA, João — Um Hamlet a Mais. [Vídeo] Porto: TNSJ, 2003 
498 Francisco Leal Vide Apêndice Documental Vol. II Entrevista a Francisco Leal (19/01/2017) 
499 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 114 
500 Cf. Francisco Leal Vide Apêndice Documental Vol. II Entrevista a Francisco Leal (19/01/2017) 
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sequência da mastigação da maçã pela corte de Elsinor, como sugestão simbólica de um 

ato ocioso, por trás do qual se esconde a traição ou pela utilização do theremin, 

manuseado em primeiro lugar pelo 1º Actor e depois por Hamlet501.  

 O desenho do som englobou também a articulação da música de cena com todo o 

material sonoro, no espaço cénico e no tempo da ação. A música de cena, da autoria de 

Vítor Rua era constituída por intervenções executadas em tempo real, e música pré-

gravada que atravessava universos sonoros distintos como uma antologia, uma síntese do 

trabalho do próprio compositor. Como refere João Lisboa, a música de cena conjugava 

uma série de pastiches caricaturais de música isabelina, mock baroque, esqueletos 

descarnados de trip hop, co-rais weill/hollywoodianos luciferinos, lieder 

deliberadamente estropiados, sismos e vendavais sonoplásticos, o uivo de um theremin 

(manipulado pelos próprios actores) que actua como amplificação do próprio discurso e 

das assombrações do espírito das personagens, distorções, repetições neuroticamente 

obsessivas, fundos sonoros monocromáticos, sublinhados irónicos e grotescos, 

estridências de scratch em dezoito cordas, caixas de música e realejos de circo502, 

transformados numa unidade orgânica e em unidades temáticas, a partir de um trabalho 

de equipa desenvolvido ao longo dos ensaios, cujo papel se dividiu entre acompanhar o 

sentido da dramaturgia da peça e sublinhá-lo como contrariá-lo.503 

 
Nesta peça vai haver microcâmaras, vai haver transformação live dos vídeos pré-
gravados, sons pré-gravados e improvisação live, vai haver um sistema fantástico de 
espacialização do som... De repente, estou perante um espectáculo em que, para mim, 
é como fazer música para uma ópera (ou para teatro musical, como dizia o Kagel), 
ou que tem mesmo aspectos cinematográficos no criar de tensões e atmosferas.504 

 

 No mesmo ano da realização de «Um Hamlet a mais», Ricardo Pais iniciaria a 

colaboração com o artista plástico Pedro Tudela, com a instalação cénica para «Rua!» 

(1998), um concerto antológico de músicas de cena, no Teatro Carlos Alberto, 

                                                
501 Cf. CARVALHO, Paulo Eduardo, Op. Cit., p. 212 
502 LISBOA, João — Um Hamlet com música dentro. In Um Hamlet a Mais. Manual de Leitura (1). [Em linha]. (2003) 

. TNSJ: Porto. [Consult. 16/12/2015] Disponível na internet: URL: 
http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C20/D8995F15752.pdf, p 17 

503 RUA, Vítor — Um Hamlet com música dentro. In Um Hamlet a Mais. Manual de Leitura (1). [Em linha]. (2003) . 
TNSJ: Porto. [Consult. 16/12/2015] Disponível na internet: URL: 
http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C20/D8995F15752.pdf, p 17 

504 RUA, Vítor — Um Hamlet com música dentro. Op. Cit., p 13 
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confirmando a vontade em trabalhar com artistas (...) numa perspetiva menos 

estritamente cenográfica e mais performativa, de instalação.505 

 Com formação em pintura, Pedro Tudela cedo se mostrou interessado em abordar 

outros territórios e meios artísticos entre os quais a instalação e o som que manifestaram 

uma especial importância na consciencialização do espaço, tanto na sua obra plástica 

como nos seus projetos de cenografia506.Tal como refere Pedro Tudela, a prática da 

instalação associada à exploração do som, indicia uma compreensão da volumetria do 

objeto em relação com o espaço, através de uma tomada de consciência multissensorial507. 

O teatro revelou-se, um espaço propício para alargar conceitos e práticas já trabalhados 

na sua prática artística, através de um trabalho de equipa, que considera aliciante, dos 

diversos intervenientes do espetáculo teatral, dos quais destaca o desenhador de luz e de 

som que em conjunto concretizam a ideia do encenador.508  

 Neste sentido, a transferência do conceito de instalação sonora para o teatro, 

manifestou-se em projetos cenográficos como «Figurantes» (2004) que foi descrito por 

Ricardo Pais como um lugar indecifrável cujas remissões à hipótese de um espaço de 

“espectáculo” são óbvias, quase desde o início. De cinema, televisão, rádio ou teatro, 

estes figurantes saíram de um qualquer espaço cheio de uma existencial ludicidade e de 

uma angústia que só a veloz, epidérmica coloquialidade de Jacinto Lucas Pires levanta 

do vermelho decadente do próprio chão.509  

 Da autoria de Jacinto Lucas Pires, o texto de «Figurantes» foi completado e 

alterado ao longo dos ensaios, em função dos intérpretes e das sugestões do encenador. 

Consequentemente a idealização do espaço cénico (cenografia, luzes e som) foi sendo 

sedimentada ao longo dos ensaios, como uma obra em permanente transformação. Desde 

logo se tratou de criar um espaço ambíguo510, situacional que permitisse albergar sete 

personagens, que ao longo do espetáculo cruzavam histórias e interrogações, sem 

                                                
505 PAIS, Ricardo Apud MENDES RIBEIRO, João — Da instalação à cenografia. Transcrição de uma conversa entre 

Pedro Tudela e João Mendes Ribeiro. In Figurantes. Manual de Leitura. Figurantes. Manual De Leitura. [Em linha]. 
(2005). TNSJ: Porto. [Consult. 01/10/2015] Disponível na internet: URL: 
http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C20/D9755F16086.pdf, p. 17 

506 Pedro Tudela Vide Apêndice Documental Vol. II Entrevista a Pedro Tudela 
507 Pedro Tudela Vide Apêndice Documental Vol. II Entrevista a Pedro Tudela 
508 Pedro Tudela Vide Apêndice Documental Vol. II Entrevista a Pedro Tudela 
509 PAIS, Ricardo — Figurantes. In PO.N.T.I. 04. XIII Festival Da União Dos Teatros Da Europa. Porto: Teatro 

Nacional São João, 2004, p. 14 
510 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 127 



 

- 118 - 

saberem sequer se existem, sobre a razão de estarem juntas e sobre a natureza desse 

lugar para onde parecem ter sido vazadas da periferia dos seus pequenos segredos.511  

 Da ideia inicial de definir o espaço cénico unicamente através do desenho de luz, 

surgiu uma solução encontrada por Pedro Tudela e Ricardo de Pais, em criar uma enorme 

calota/parede curva em pvc da qual pendia uma cortina feita de tiras de plástico, que 

estabelecia a divisão do espaço512. As mutações sofridas por esta parede divisória, através 

das variadas incidências de luz (desde a completa opacidade à total transparência) 

reforçado pelo efeito de perspetiva que foi potenciado pela deliberada elevação do palco, 

revelou-se num grande gesto cénico513 que possibilitou criar uma espécie de fuga para o 

negro514, sugerindo um outro espaço indefinido de inquietação, um território que não é 

somente habitado por corpos, mas (...) que dá lugar ao texto, à palavra, e que pressupõe 

também uma certa permeabilidade entre espaço interior e espaço exterior. (...)uma 

espécie de limbo entre a vida e a morte, é lá que as personagens realmente estão.515 

 Essa ideia de espaço, foi também promovida por outros elementos que povoaram 

a cena, como os pequenos microfones instalados em mesas, que foram utilizados para 

traduzir a ideia visual de presença do som, que se projeta a partir do objeto para o fundo 

do palco ou que marca uma presença mais próxima do próprio objeto. 

 É neste sentido que Pedro Tudela considera o trabalho realizado em «Figurantes» 

como um prolongamento da exposição que fiz em Serralves, cujo suporte era o próprio 

espaço, o trabalho de Siza Vieira, a ideia de museu, Serralves à volta de Serralves. 

Porque é que faço um paralelismo entre esse tipo de trabalho meramente pessoal e 

Figurantes? Porque em ambos os casos é a ideia de palco que condiciona o trabalho de 

cenografia. Com efeito, para esta exposição Pedro Tudela centrou-se em transferir 

qualidades plásticas para os dispositivos e objetos emissores de som, incorporando em 

instalações, bobinas de fita de gravação, altifalantes, fios e cabos com o objetivo de criar 

                                                
511 PAIS, Ricardo — Posso falar? In Figurantes. Manual De Leitura. Figurantes. Manual de Leitura. [Em linha]. (2005). 

TNSJ: Porto. [Consult. 01/10/2015] Disponível na internet: URL: 
http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C20/D9755F16086.pdf, p.3 

512 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 128, 129, 130 
513 PAIS, Ricardo — Na casa do pensamento vigiado. Transcrição de uma conversa entre Ricardo Pais, Jacinto Lucas 

Pires e Alexandra Moreira da Silva, moderada por Paulo Eduardo Carvalho, e editada por João Luís Pereira. In 
Figurantes. Manual de Leitura. Figurantes. Manual De Leitura. [Em linha]. (2005). TNSJ: Porto. [Consult. 
01/10/2015] Disponível na internet: URL: http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C20/D9755F16086.pdf, p.11 

514 PAIS, Ricardo — Na casa do pensamento vigiado. Op. Cit., p. 12 
515 PAIS, Ricardo — Na casa do pensamento vigiado. Op. Cit., p. 13 
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uma visibilidade formal resultante da materialidade funcional das suas partes 

constituintes516.  

 Encontramos este conceito de espaço mais performativo, mais solto, menos 

rigidificado, ensaiado em «Figurantes», na criação do espaço cénico para a peça «UBUs» 

de Alfred Jarry (2005) cujas características relembram os primeiros projetos cénicos de 

Ricardo Pais do início dos anos 80, como os «Cómicos Concertos» com Carlos Zíngaro 

e Nuno Carinhas — experiências em tudo parecidas, na organização dos sinais, exceto 

na estrutura textual, (...) que as ancorasse517. 

 A dimensão sonora deste espetáculo, foi marcadamente acentuada pela proposta 

cenográfica de Pedro Tudela, que consistiu na colocação de dois enormes mastros de 

madeira em cujas extremidades tinham cinco gigantescos altifalantes— um dos quais 

estava inclinado e outro em posição inversa estava suspenso518  — que estavam inscritos 

num terreiro ou de arraial popular, também sugerido pelo relvado artificial que cobria o 

palco, remetendo-nos para uma transferência do universo jarriano para o contexto rural 

português, através da evocação de referências regionalistas várias. A marcar o espaço 

cénico, surgia ainda a recuperação de uma instalação em ferro de Pedro Tudela, criada 

para o átrio do Teatro Nacional São João, uma plataforma de madeira apoiada em 

enormes rodas e numerosos objetos cénicos colocados na lógica duchampiana do ready 

made, entre os quais se destacam as retretes sobre rodas, uma ideia de Ricardo Pais que 

possibilitou jogos e associações múltiplas no espaço cénico519, desde a figuração do gesto 

escatológico da ficção de Jarry (...) até à sua transformação final em suportes de uma 

organizada e mais magritteana beleza.520 

 UBUs traduziu-se num enorme espetáculo musical construído a partir de cenas 

retiradas das quatro peças de Alfred Jarry: «Rei Ubu», «Ubu Agrilhoado», «Ubu 

Cornudo» e «Ubu no Outeiro», (sem qualquer intenção de retratar nenhuma delas) que 

contou com a intervenção de Sérgio Godinho na composição original de várias canções, 

Miguel Bernat na preparação rítmica, Francisco Leal no desenho de som, que para além 

                                                
516 FERNANDES, João — Sobre. Museu de Serralves: Porto, 199, p. 11 
517 PAIS, Ricardo — ... contributo para a desdramatização de Ubus. Entrevista de José Luís Ferreira e Ricardo Pais. In 

Ubus. Manual de Leitura. [Em linha]. (2005) . TNSJ: Porto. [Consult. 22/02/2015] Disponível na internet: URL: 
http://www.tnsj.pt/cinfo/REP_1/A6/C20/D9757F16134.pdf, p. 5 

518 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 131, 133, 134 
519 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 132 
520 CARVALHO, Paulo Eduardo, Op. Cit., p.172 
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da complexa articulação das várias intervenções musicais e sonoras, foi responsável pela 

concretização da ideia programática inicial de Ricardo Pais de fazer passar quase tudo 

por microfones “menos fiéis” (..) para alto-falantes rascas.521  

 Com efeito, poder-se-á concluir que o desenho de som contribuiu para a 

concretização da proposta cenográfica de Pedro Tudela, ao traduzir — não só pela 

imagem do objeto, mas também pelo tipo de sonoridade que dele emana — a ideia 

conceptual da encenação. Simultaneamente objetos cénicos e fontes sonoras, os dois 

mastros encimados por altifalantes, foram elevados ao estatuto de instalação sonora ou 

até mesmo personagem, já que através deles foi também difundida a fala de alguns 

personagens522.  

 

III.1.2 Novos grupos e novas propostas dramatúrgicas 

 

 A partir dos anos 90, uma nova geração artistas e de novos grupos teatrais, vão 

impor estéticas alternativas num espirito marcadamente gregário e criativo523, através de 

procedimentos dramatúrgicos, cénicos, performativos muito próximos do conceito 

alargado de «Teatro Pós-dramático» de Hans-Thies Lehmann. Companhias e artistas 

como: o «Teatro da Garagem» (1990), João Garcia Miguel («Olho» 1991, «Canibalismo 

Cósmico»), a «Escola da Noite» (1992), o «Teatro Meridional» (1992), Mónica Calle 

(«Casa Conveniente», 1992), as «Visões Úteis» (1994), «Projecto Teatral» (1994), «As 

Boas Raparigas» (1994), o «Teatro Praga» (1995), a «Escola de Mulheres» (1995), os 

«Artistas Unido»s (1996), Lúcia Sigalho («Sensurround», 1997) e o «Útero» (1998), ou 

mais recentemente a «Mala Voadora» (2002), «Cão Solteiro», Patrícia Portela — 

caracterizam-se pela des-hierarquização dos elementos cénicos, pelo questionamento do 

papel de atores/palco/espetadores, pela não submissão ao texto dramático, através de uma 

                                                
521 PAIS, Ricardo — ... contributo para a desdramatização de Ubus, Op. Cit., p. 5 
522 Pedro Tudela Vide Apêndice Documental Vol. II Entrevista a Pedro Tudela 
523 VASQUES, Eugénia — O Teatro Português E O 25 De Abril: Uma História Ainda Por Contar. Camões: Revista 

De Letras E Culturas Lusófonas. [Em linha]. (1999). Instituto Camões: [Consult. 15/11/2016] Disponível na internet: 
URL: http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/3378/1/Teatro_Portugues_25_Abril.pdf, p. 8 



 

- 121 - 

declarada transdisciplinaridade que funde linguagens como a dança as artes plásticas, a 

música, a performance e a instalação524:  

 Deste extenso grupo destacamos, o já extinto projeto artístico «Olho» fundado por 

João Garcia Miguel e Eric Costa, que se caracterizava pelo espirito experimental e 

transdisciplinar, que aliava ao uso da tecnologia como suporte de construção do seu 

discurso artístico. Conforme descreveu Levina Valentim525, este grupo apontava ainda 

para um certo pendor ritualista de efeitos visuais e sonoros e de relação muito próxima 

com o espetador, que se aproximava da estética do grupo La Fura dels Baus, mas em 

menor escala.  

 João Garcia Miguel é também um dos fundadores do grupo experimental 

«Canibalismo Cósmico» cujo primeiro projeto, «O Egnima da Fonte Santa» (1990) ficou 

marcado pelo uso de som, imagens, objetos simbólicos, tempo, espaço, corpo do ator, 

através do qual criou um universo de ficção que se fundiu com o real, produzindo uma 

distorção entre performance e consciência do mundo. Conforme enuncia Fred Kahn, 

salienta-se que a forma como João Garcia Miguel articula os diversos elementos, 

denunciam por um lado, uma desadequação aos cânones que regem o espetáculo teatral 

tradicional e por outro, a precisão com que os apresenta, não lhe permite enquadrar-se no 

âmbito da performance arte. O trabalho de João Garcia Miguel mantém-se entre 

categorias que a teorização não consegue classificar.526  

 Mais recentemente Garcia Miguel tem vindo a desenvolver um trabalho de 

pesquisa dramatúrgica e cenográfica, baseada na criação de uma tecnologia que expande 

o corpo do ator em palco. Para a peça «O Filho da Europa» (2010) Garcia Miguel 

idealizou um espaço cénico como um instrumento tridimensional de ampliação e 

visualização dos ritmos e impulsos visuais e sonoros que o actor produz – que é em 

                                                
524 SERÔDIO, Maria Helena — Financiar O Teatro Em Portugal. A Actuação Da Fundação Calouste Gulbenkian (1959 

- 1999). [Em linha]. (2013). Centro de Estudos de Teatro: Lisboa. [Consult. 02/05/2017] Disponível na internet: 
URL: http://www.bond.com.pt/home/wp-content/uploads/2014/02/e-Book_password.pdf, p. 173 

525 VALENTIM, Levina Apud SERÔDIO, Maria Helena — Financiar o Teatro em Portugal. A Actuação da Fundação 
Calouste Gulbenkian (1959 - 1999). [Em linha]. (2013). Centro de Estudos de Teatro: Lisboa. [Consult. 02/05/2017] 
Disponível na internet: URL: http://www.bond.com.pt/home/wp-content/uploads/2014/02/e-Book_password.pdf, p. 
173 

526 KAHN, Fred — João Garcia Miguel. The Metamorphosis of Andy Warhol. UBU. Scènes Portugaises. [Em linha]. 
Vol. 33 (2004) . APITE: Paris. [Consult. 03/07/2017] Disponível na internet: URL: http://ubu-apite.org/numero33-
scenes-portugaises, p. 52 
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simultâneo um dispositivo de vigilância e um dispositivo de produção e mapeamento de 

territórios de expressão do corpo no espaço e do espaço do corpo.527 

 Para Manuel Sesma Sanz, a proposta cénica de João García Miguel utiliza uma 

linguagem contemporânea, com referências cénicas de extraordinária riqueza plástica e 

simbólica, através das quais o autor pretende provocar e manipular o público — o espaço 

cénico é dominado pela presença de um cubo colocado ao centro, coberto com telas 

translúcidas, que de acordo com o tipo de iluminação, permitem ver a ação no interior. A 

parte visual é completada com a projeção de imagens captadas em tempo real, imagens 

manipuladas e imagens gravadas, em cada lado do cubo.528 

 Sob uma perspetiva diferente, enquadramos igualmente aqui, o trabalho da 

companhia Teatro Praga fundada em 1995 por Pedro Penim e André Teodósio, cuja 

prática teatral é marcada por propostas de negação e reformulação do teatro. Um dos 

aspetos mais presentes, prende-se com a relação do espetador/cena — são os próprios que 

afirmam que nada é escondido do público, o público não é raptado para outro espaço e 

outro tempo, é antes convidado a estar presente em conjugação com os atores.529  

 Outra das questões essenciais que caracteriza o Teatro Praga, prende-se com a 

libertação da primazia do texto dramático que em definitivo deixa de existir. Neste 

sentido, uma das suas preocupações centrais diz respeito ao papel do ator e a sua relação 

com o personagem na prática teatral, a mistura de géneros e a contaminação das artes. Tal 

como refere João Carneiro, muitas das vezes a ideia da criação teatral é dividida pelo 

trabalho de artistas plásticos que colaboram com o grupo, que se assumem não como 

cenógrafos ou decoradores, mas como criadores de pleno direito.530  

 «Sonho de uma noite de Verão», espetáculo apresentado no Centro Cultural de 

Belém em 2011, constitui um exemplo paradigmático. Embora a primeira relação que se 

estabeleça seja com a peça «Sonho de uma noite de Verão» (1595-6) de Shakespeare, 

pelos nomes e situações que evocam, foi na semi-ópera de Purcell «The Fairy Queen» 

                                                
527 GARCIA MIGUEL, João — O Filho Da Europa. [Em linha]. (2010). [Consult. 03/07/2017] Disponível na internet: 

URL: http://www.mx1.joaogarciamiguel.com/textos/OFE_PT.pdf 
528 SESMA SANZ, Manuel — O Filho Da Europa. [Em linha]. (2010). [Consult. 03/07/2017] Disponível na internet: 

URL: http://www.mx1.joaogarciamiguel.com/textos/OFE_PT.pdf 
529 Citação retirada do programa de Agatha Christie. In COSTA, Tiago Bartolomeu — Ratoeira. Sinais de Cena. Lisboa. 

ISSN 1646-0715. Vol. 1 (2004) Campo das Letras, p. 108 
530 CARNEIRO, João — Teatro Praga, Theater is a game. UBU. Scènes Portugaises. [Em linha]. Vol. 33 (2004). 

APITE: Paris. [Consult. 03/07/2017] Disponível na internet: URL: http://ubu-apite.org/numero33-scenes-
portugaises, p. 54 
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(também baseada em «Sonho de uma noite de Verão» - 1692) que o Teatro Praga se 

baseou. Segundo as indicações de cena originais, pressupõe-se que a estreia de «The Fairy 

Queen» em 1692, tenha contado com um festim de efeitos cénicos — um ambiente 

exótico com animais (macacos e pássaros), fontes, árvores e plantas — que se traduziram 

num espetáculo de grande impacto visual. 

 Através de colaborações com artistas visuais, cantores e músicos, foi neste 

contexto que o Teatro Praga construiu a sua encenação, articulando várias formas 

artísticas que incluíram o vídeo (André Godinho), a instalação (Xavier Nuñez Gasco, 

Vasco Araújo, Ana Perez Quiroga, Catarina Campino, João Pedro Vale), a dança (Leo 

Ramos e Vicente Trindade), a música (Músicos do Tejo, Coro Vocal Olisipo) e a 

performance (atores e cantores), que foram integradas no espetáculo como estruturas 

independentes, que embora estabeleçam unidade e coerência, não se submetem a 

hierarquias pré-estabelecidas.  

 Um dos fatores que contribuiu para a dissolução de hierarquias, diz respeito à 

distribuição dos vários participantes no espaço cénico. Os músicos ocupavam um espaço 

em frente ao palco, enquanto os cantores atuavam à boca de cena531. Por sua vez, os atores 

permaneceram nos bastidores onde foram filmados em tempo real, cujas imagens foram 

projetadas numa grande tela translucida, que ao mesmo tempo permitia ao público 

vislumbrar as filmagens dos bastidores.  

 Neste sentido, música e vídeo tornaram-se dois elementos de grande destaque, que 

em vez de terem sido entendidos como meros acessórios, adquiriram o mesmo estatuto 

dos atores — o filme tornou-se teatro532. 

 Na peça «Tempestade»533 (2013), o Teatro Praga convoca uma multiplicidade de 

referências que vão desde o erudito (Shakespeare e Purcell), ao popular/kitch (canções 

como «La Isla Bonita»), até ao insólito (uso do iphone).  

 Através dos mesmos recursos de «Sonho de uma Noite de Verão» (2013) (música, 

vídeo, atores, cantores, artistas plásticos) re-contextualiza os elementos utilizados em 

cena, como é o caso da interpretação da partitura de Purcell pelos Djs Xinobi e Moullinex, 

pela introdução do vídeo por André Godinho, e também a utilização de masques da 

                                                
531 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 138 
532 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 137, 138 
533 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 139 
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corte534 criadas por João Pedro Vale, Vasco Araújo, Javier Nuñez Gasco e Catarina 

Campino, aqui ilustradas como anti-masques, como um pronuncio da morte535.  

 Os valores do teatro postos em questão e a contaminação artística como um meio 

de diluir fronteiras entre várias categorias, são características que atravessam a maioria 

dos grupos e artistas desta geração. Para a cenógrafa-encenadora-performer-escritora 

Patrícia Portela, a mistura de influências é a característica da sua geração: (...) 

trabalhamos todos no teatro, mas também na dança, no cinema ... e também temos outras 

profissões, também somos técnicos, alguns são actores ... Acho que isso é muito comum 

em todos. Esta incapacidade de ter só uma forma. Gosto mesmo das várias possibilidades 

que as várias linguagens dão.536 Com efeito, as propostas artísticas que Patrícia Portela 

tem vindo a apresentar assim o confirmam, como é exemplo a série de espetáculos 

transdisciplinares «Flatland» I, II, III (2006), que denota uma grande aproximação às artes 

plásticas, à performance arte e à realidade virtual («Wasteband», 2003) com especial 

enfoque na pesquisa no âmbito tecnológico, revelado pela dimensão sonora e visual das 

suas obras.  

 «Wasteband»537, estreou em Lisboa, na Casa dos Dias da Água, em 2003 e reúne 

uma multiplicidade de linguagens artísticas que participam na construção do conceito do 

espetáculo — o dispositivo cénico é da autoria de Eric da Costa, o desenho de som de 

Christoph de Boeck e Patrícia Portela os figurinos, seleção de imagens Super 8, 

montagem vídeo, texto e interpretação.538 Através de «Wastebande», Patrícia Portela 

configura um espaço-tempo da não-acção539, onde os espetadores são impelidos a 

participar num jogo de realidade virtual. Após a apresentação do jogo, o público é 

encaminhado para o palco onde se senta a uma mesa oval, para ficcionalmente participar 

no jogo. Em frente de cada espectador, um monitor onde passam imagens e textos 

                                                
534 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 140 
535 MOORE, Marianne — A Tempestade, do Teatro Praga. Forma de Vida. [Em linha]. [Consult. 30/08/2017] 

Disponível na internet: URL: https://formadevida.org/smendesfdv2 
536 VICENTE, Gustavo — Geração Sem Fronteiras. Sinais de Cena. Lisboa. ISSN 1646-0715. Vol. 17 (2012) Campo 

das Letras, p. 72 
537 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 122, 123 
538 PORTELA, Patrícia — Flatland I. Para cima e não para Norte. Prado Ruminante. [Em linha]. [Consult. A 

11/04/2017]. Dísponível na Disponível na internet: URL http://espacoruminante.blogspot.pt/2009/08/flatland-i-no-
contradanca-2009-covilha.html 

539 PAIS, Ana — W.aist W.aste W.ait ou o Link para o Tempo Perdido. Verónica. Revista Do Citeci. [Em linha]. Nº. 
1 (2008). Centro de Investigação em Teatro e Cinema: [Consult. 02/05/2017] Disponível na internet: URL: 
http://archive.li/oPJhf, p. 21 
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(apresentação powerpoint) e um pequeno bloco de apontamentos. No centro da mesa 

encontram-se dois planos circulares de projeção de imagens, inferior e superior. O 

dispositivo cénico é literalmente ocupado pelo público, que por sua vez é envolvido pela 

cena, da qual passa a fazer parte e a participa ativamente. 

 Por sua vez, o desenho de som de Christoph de Boeck corrobora os movimentos 

e deslocações impercetíveis na rede de links do texto, seguindo-o de perto através de 

composições eletrónicas, criando ambientes, intencional, mas apenas relativamente 

percetíveis ao espectador.540 

 O espetáculo centra-se no monólogo de Patrícia Portela que assume o papel de 

apresentadora do jogo de realidade virtual. Assim, embora o texto assuma aqui um papel 

preponderante, todos os requisitos cénicos tornam-se indispensáveis na concretização 

dramatúrgica. É neste contexto que Ana Pais considera que o texto não se sobrepõe às 

imagens, aos sons e ao dispositivo cénico, mas faz parte do conceito do espetáculo em 

igual medida dos restantes elementos.541 

 Através de «Wastbande», Patrícia Portela desafia os limites do teatro, 

aproximando-se do conceito de Hans Thies-Lheman de «Teatro Pós-Dramático» ao não 

sujeitar os elementos cénicos ao domínio do texto e ao configurar um espaço cénico que 

conjuga imagem e som livre das conceções hierárquicas do teatro tradicional.  

 Por último, o grupo «Projecto Teatral» fundado em 1994, consiste noutro exemplo 

que caracteriza bem a hibridez deste universo transdisciplinar, através de uma ideia 

conceptual distinta e radical. O trabalho deste grupo situa-se na fronteira entre artes 

plásticas, performance e escultura. Através das suas propostas repensam as convenções 

teatrais numa dispensa do teatro por meio do teatro542. É neste sentido, que em muitas 

das suas obras rejeitam a presença dos atores, da voz e do texto, assim como recusam os 

espaços convencionais do teatro, apresentando-se com frequência em espaços 

alternativos como galerias e museus.  

                                                
540 PAIS, Ana, Op., Cit. p. 23 
541 Id., Ibid., p. 23 
542 Expressão utilizada por Cláudia Madeira In MADEIRA, Cláudia Maria Guerra — O Hibridismo Nas Artes 

Performativas Em Portugal Tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 
2007. [Consult. 02/02/2017] Disponível na internet: URL: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/32, p. 14 
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 Em «Teatro»543 (2003), o grupo propôs ao espectador a visualização de um filme 

documental e fotográfico sobre o processo de construção de um palco, numa divisão de 

uma casa rural, cujo pano de fundo é uma janela com vista para a paisagem. Através desta 

imagem metáfora, o grupo enunciou a ideia de retirar todos os elementos constituintes 

que definem o Teatro, simultaneamente expondo os elementos canónico primordiais: o 

palco e um cenário enquadrado numa moldura. O registo dessa manifestação em filme e 

fotografia, constituiu a proposta do Projecto Teatral.544 

 Em «Câmara» (2010), espetáculo/objeto artístico apresentado no Teatro Maria 

Matos em 2010, o grupo revisita de uma forma radical a arqueologia do teatro, desta vez 

centrando-se no som/silêncio como um elemento primordial da prática teatral: Tal como 

refere Tomás Maia em Nota sobre «câmara»: O teatro não é somente o lugar para a 

visão pura (...) é também o lugar para a audição pura. A afirmação de Aristóteles, antes 

de mais, segundo a qual a tragédia (...) manifesta o seu efeito próprio «sem recorrer a 

movimentos, pois uma tragédia, só pela leitura, pode revelar a sua qualidade» (...) 

«mesmo sem actor»545  

 Com «Câmara» o grupo propõe uma viagem, através de uma rampa escurecida, 

até ao fosso de orquestra de um teatro (um espetador de cada vez) onde está instalada 

uma câmara com uma entrada estreita e cujas quatro paredes são constituídas por tijolos 

empilhados546. Por sua vez, o espaço interior é revestido de material absorvente, para 

diminuir a reflexão sonora, e constituído visivelmente (...) — um microfone suspenso 

sobre a antiga casa votada ao silêncio547  

 A cena teatral tornou-se no fosso de orquestra, na qual o escutante é o único ator 

e se depara com a sugestão de uma casa, reduzida agora aos elementos mínimos de 

construção. De forma semelhante, o teatro esvaziou-se de todos os seus elementos, 

reduzindo-se ao silêncio mas ao mesmo tempo abrindo-se a todos os sons, traduzindo-se 

aqui o Teatro através da encenação da própria vida — onde nada se ouve, tudo pode ser 

emitido.548.  

                                                
543 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 115 a 121 
544 Id., Ibid., p. 14 
545 MAIA, Tomás — Nota Sobre "Câmara". Projecto Teatral. [Em linha]. (2010) . [Consult. 09/08/2017] Disponível 

na internet: URL: http://www.projectoteatral.pt/wp-content/uploads/2011/01/images_docs_nota1.pdf, p. 2 
546 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 135, 136 
547 MAIA, Tomás, Op. Cit., p. 2 
548 Id., Ibid., p. 2 
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III.1.3 Entre o Teatro e a Música: formas hibridas de teatro, media e música. 

 

 A aplicação de princípios da composição musical, à estruturação do espetáculo 

teatral (teatro musical de vanguarda), a expansão do seu instrumentarium de modo a 

englobar o vídeo, eletroacústica em tempo real, desenho de luz e a exploração do gesto 

performativo da execução musical em palco, deram origem a uma multiplicidade de 

novas formas híbridas de música, media, teatro e performance que excedem o conceito 

proposto por Hans-Thies Lehmann de musicalização.  

 Com efeito, embora se reconheça que no centro da organização estética do «Teatro 

Pós-Dramático», se coloque ritmo, som, oralidade, musicalidade, o caráter formal de 

movimentos, luzes e coreografias; as estratégias artísticas relacionam-se mais com um 

processo criativo a partir da imagem, do que com um pensamento compositivo. 

Verificamos assim, que todo o legado do teatro musical de vanguarda, que aqui já 

referimos, bem como propostas mais recentes, não estão incluídos nos pressupostos 

teóricos de Lehmann. Este é um dos motivos, pelos quais Roesner sugere uma nova 

categorização — «Teatro Composto» («Composed Theater») — tendo em conta a 

perspetiva da teatralização da música, através de dois processos: o primeiro diz respeito 

à organização dos diferentes elementos e meios do teatro, de acordo com estratégias e 

técnicas musicais e o segundo opera com o aspeto intrinsecamente teatral do gesto da 

performance musical549. Neste contexto, Roesner comenta: Lehmann’s category focusses 

strongly on examples of theatre and performance, whereas Composed Theatre also 

brings music-theatre, dance, staged concerts, sound installations etc. into view. Where 

Lehmann emphasises the musicalisation of theatre, Composed Theatre adds phenomena 

that would fall under the heading ‘theatricalisation of music’.550 

 É neste contexto que se inserem as propostas mais recentes, que têm surgido no 

nosso país, por via de uma geração de compositores (entre os quais destacamos Miguel 

Azguime e António Sousa Dias), que põe ao serviço da criação artística as possibilidades 

oferecidas pelo desenvolvimento da tecnologia informática que permite a manipulação 

em tempo real do som, luz, imagem.  

                                                
549 ROESNER, David — Introdution. In REBSTOCK, Matthias; ROESNER, David — Composed Theatre: 

Aesthetics, Practices, Processes. Chicago: Intellect Books, 2012. ISBN 978-1-84150-456-8. p. 11 
550 Id., Ibid., p. 11 
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 A utilização da tecnologia do som em Portugal, em prol de um desenvolvimento 

estético e conceptual, aplicado à música, ao teatro ou às artes plásticas, tem refletido, 

como temos vindo a constatar, uma progressiva atualização. Tem sido fundamentalmente 

devido à iniciativa de alguns agentes culturais, aliado à criação das Escolas Superiores de 

Música de Lisboa e do Porto, equipadas com estúdios que possibilitam o estudo e a 

pesquisa no domínio da eletroacústica, que nos últimos vinte anos se tem verificado, um 

movimento em direção à utilização da tecnologia na prática artística, entre as quais se 

incluem as instalações interativas, que podem conjugar meios audiovisuais processados 

em tempo real com a performance. 

 Um dos exemplos que tem confirmado esta tendência é a associação «Miso Music 

Portugal» fundada em 1985, que nasceu como uma extensão do grupo «Miso Ensemble» 

formado por Miguel e Paula Azguime. Deste grupo, surgiram outras iniciativas de 

promoção e divulgação da criação contemporânea como «Miso Recorde» (1988), «Miso 

Studio» (1990) o «Festival Música Viva» (1992) e o «Centro de Informação e de 

Partituras», um arquivo eletrónico que tem como objetivo elencar compositores e obras 

musicais portuguesas. 

 Em 2014, inaugurou «O’culto da Ajuda», um espaço dedicado exclusivamente à 

apresentação de obras experimentais, que cruza a música com o espaço, poesia, teatro, 

movimento e design, tornando-se um agente indispensável tanto na estreia de obras da 

atualidade, como na apresentação dos desenvolvimentos mais recentes das metodologias 

e processos criativos da composição, que incluem desde projetos dos próprios fundadores, 

a outros compositores contemporâneos maioritariamente portugueses.  

 Os concertos de Miguel e Paula Azguime têm assumidamente um forte pendor 

performativo. Para Miguel Azguime, essa é uma condição primordial que se revela 

através de uma necessidade de comunicar com o próprio corpo551, gravitando entre 

géneros artísticos que incluem a poesia sonora, a ópera e o teatro musical, sempre apoiado 

por uma forte dimensão tecnológica. Com efeito, é precisamente pela utilização de meios 

tecnológicos, que Miguel Azguime constata a atual diluição de fronteiras entre as várias 

disciplinas artísticas. Considerando o computador como o paradigma de um novo 

                                                
551 AZGUIME, Miguel — Libertar O Ar. Entrevista a Miguel Azguime. Miguel Azguime. [Em linha] [Consult. 

02/08/2017] Disponível na internet:URL: 
http://azguime.net/Miguel_Azguime_eng/texts_interviews_files/J_Urbano_M_Azguime_Libertar_o_ar_NADA_20
10_no_15-1.pdf, p. 78 
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instrumento de expressão que faz tábua rasa552 de todas as distinções, e que permite 

construir o mesmo processo criativo aplicável à escrita, à música e às imagens.  

 Neste sentido, Paula e Miguel Azguime, através da formação «Miso Ensemble», 

têm direcionado a sua prática artística no âmbito do teatro eletroacústico e ópera 

multimédia, entendido como a reinvenção da linguagem operática, através da introdução 

de novas tecnologias e linguagens que têm no seu cerne germinador o trabalho do som553.  

 No âmbito da poesia sonora com projeção vídeo e tecnologia digital, destacam-se 

os espetáculos «No Sítio do Tempo» (uma ficção mítica sonora e visual em torno da 

cidade de Lisboa554), «O Ar do Texto Opera a Forma do Som Interior» (um monodrama 

em torno da palavra e do ato de criar555) e «Epigramas da Arte» (uma deprecação em 

nome da Arte, para invocar a sua importância e urgência nestes tempos de profunda crise 

civilizacional e filosófica556), através dos quais Miguel Azguime faz referências à criação 

poética da vanguarda do início do XX, principalmente por via do Futurismo e Dadaísmo, 

pela exploração dos valores plásticos da palavra, utilizada aqui como um material sonoro 

único, atualizadas ao novo contexto tecnológico da música eletroacústica e da video-

arte557.  

 Foi a partir de «Epigramas da Arte» que Miguel Azguime compôs a obra 

«Itinerário do Sal», que representa o culminar de um processo de integração entre escrita 

poética e escrita musical558. É um exemplo paradigmático de uma obra hibrida intermedial 

que conjuga a gestualidade do músico/ator e a sua imagem com a voz, como 

prolongamento do corpo e do pensamento do poeta através de tecnologia digital.  

 «Itinerário do Sal»559 (2003/2006), constitui uma reflexão sobre a Criação e a 

Loucura, e incide sobre a linguagem e as dimensões da voz, através da dicotomia criada em 

torno da materialidade da palavra e do seu sentido. Por sua vez, a construção cénica (som, 

                                                
552 AZGUIME, Miguel, OP. Cit., p. 79 
553 AZGUIME, Miguel — Poesia Sonora. Miso Music Portugal. [Em linha]. [Consult. 01/06/2017] Disponível na 

internet: URL: 
https://www.misomusic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=111&lang=p 

554 AZGUIME, Miguel — Poesia Sonora. Miso Music Portugal. [Em linha]. [Consult. 01/06/2017] Disponível na 
internet: 
URL:https://www.misomusic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=111&lang=p  

555 Id., Ibid. 
556 Id., Ibid. 
557 Id., Ibid. 
558 AZGUIME, Miguel — Itinerário do Sal (libreto). [Em linha]. [Consult. 02/08/2017] Disponível na internet: URL: 

www.misoensemble.com, p. 5 
559 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 124, 125, 126 
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luz, imagens) concretiza-se através do processamento eletrónico em tempo real, áudio e 

vídeo, associado à projeção espacial da voz, da poesia, do gesto, da música e do traço.  

 Segundo Miguel Azguime, esta é uma obra autobiográfica que se traduz numa procura 

do significado da arte, da composição e da poesia, no ser interior.  

 Ao longo das 3 partes que dividem a obra, a problemática vai sendo exposta em 

analogia ao desenvolvimento do próprio compositor: a primeira parte — ausência do autor 

— põe em evidência a dualidade compositor/ performer em permanente conflito. Na segunda 

parte, põe novamente em evidência uma dualidade, mas desta vez entre o gesto da escrita 

interpretado como gesto instrumental e musical. No fundo do gesto de escrever está o som 

da palavra. A palavra subordinada à vida. A palavra liberta da palavra.560 A terceira parte, 

conclui e acaba todo o processo anterior —dá corpo à palavra e dá-lhe imagem.  

 Para Helena Santana561, trata-se de uma encenação da textualização como um 

objeto sensorial e simbólico, originada pela aproximação da materialidade do som à ação 

performativa do ator —voz/som e imagem são geradas pelo movimento corporal que aqui 

surge como a gestualidade do ato de escrever. Contudo, poder-se-á intuir o mesmo 

processo, mas no sentido inverso, ou seja, o movimento corporal gerador do som e da 

imagem. A dúvida persiste sem resposta, concluindo Santana que o ato simbólico é 

oferecido como experiência semiótica sensorial na qual os símbolos devem ser sentidos 

e não interpretados562. 

 O compositor António Sousa Dias, tem vindo também a desenvolver um trabalho 

de pesquisa sobre a articulação do som com a imagem e performance, através de meios 

tecnológicos  

 A sua extensa e considerável obra musical, no domínio da composição musical, 

atravessa diversos géneros entre os quais: música eletroacústica ou mista, música para 

instrumentos tradicionais, para teatro, cinema, documentário ou animação. Porém, a sua 

                                                
560 AZGUIME, Miguel — Itinerário do Sal (libreto). [Em linha]. [Consult. 02/08/2017] Disponível na internet: URL: 

www.misoensemble.com, p. 6 
561 SANTANA, Helena; MARIA DO ROSÁRIO, Santana — An Autumn Night’s Dream E Itinerário Do Sal, Duas 

Obras Em Que a Palavra Se Transfigurada Som; O Som Se Expressa Em Gesto: E O Gesto Se Constrói Imagem. 6th 
International Conference on Digital Arts — ARTECH. [Em linha]. (2012) . [Consult. 11/08/2017] Disponível na 
internet: URL: http://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/252, p. 311 

562 SANTANA, Helena; MARIA DO ROSÁRIO, Santana — An Autumn Night’s Dream E Itinerário Do Sal, Duas 
Obras Em Que a Palavra Se Transfigurada Som; O Som Se Expressa Em Gesto: E O Gesto Se Constrói Imagem. 6th 
International Conference on Digital Arts — ARTECH. [Em linha]. (2012) . [Consult. 11/08/2017] Disponível na 
internet: URL: http://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/252, p. 311 
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prática artística engloba ainda o teatro musical através do grupo Colecviva e a 

performance um lado pouco conhecido563, mas importante na compreensão de algumas 

das obras, tal como confessa o compositor. 

 Neste contexto, salienta-se a já referida participação no grupo Colecviva de 

Constança Capdeville, a performance integrada numa exposição de escultura de José 

Nuno da Câmara Pereira na Sociedade Nacional de Belas Artes (c1988) e «Construção 

para escrivaninha em metal» (1988) também uma performance integrada no concerto 

organizado por Constança Capdeville «The Cage, comemoração do Não-centenário de 

John Cage» (1988). A este respeito António Sousa Dias comenta: 

 
A ideia da performance é minha (…), é uma coisa muito analógica, começo a escrever 
com uma esferográfica (...) a riscar cada vez mais e a criar ritmos. Começa a alucinar 
um pouco como se fosse toda uma percussão. 
Havia este lado de performance cénica. Este espetáculo tinha coisas incríveis: a Olga 
Prats vestida de Tina Turner, o piano de cauda tinha em baixo umas luvas de 
borracha de cozinha que faziam uma espécie de tetas de vaca, parecia que o piano 
maior estava a alimentar o piano pequenino — havia ali toda uma dose de loucura, 
de saudável loucura naquele espetáculo.564 

 

 No âmbito do ACARTE em 1998, António Sousa Dias concebeu os espetáculos 

«...há dois ou...» para movimento, voz, piano, contrabaixo, percussão e desenho de luzes, 

uma obra, concebida a partir de textos e obras do compositor, Constança Capdeville, 

António Lopes-Graça, Jorge Peixinho, Luciano Berio, António Macedo, Fernando 

Pessoa, Breyner Andresen, Almada Negreiros; e três anos mais tarde «Ce désert est faux» 

a partir de obras de Constança Capdeville, realizado em homenagem à compositora565.  

 Desta relação profícua, que António Sousa Dias estabelece com os diversos 

artistas que cruzam a sua obra, bem como a multiplicidade de materiais e disciplinas 

artísticas que conjuga, têm-no levado a desenvolver um trabalho de investigação no 

âmbito da criação musical e ambientes virtuais, em simultâneo com uma pesquisa sobre 

as possíveis articulações entre imagem e som que vão estar na base da criação de projetos 

mais vastos, como a instalação sonora interativa. 

 Neste contexto, a instalação «Natureza Morta — /Stilleben» (2011) baseada no 

filme «Natureza Morta – Visages d’une Dictature» (2005) de Joana Sousa Dias, constitui 

                                                
563 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 
564 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 
565 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 
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um dos primeiros exemplos. Esta instalação desdobra-se pela projeção de 3 imagens de 

fotografias, reportagens de guerra e documentários de propaganda representativas dos 48 

anos de ditadura de Salazar, cuja unidade e espacialidade é assegurada pela instalação 

sonora de Sousa Dias, que aqui potencia o ambiente perturbador pretendido. 

 Assume particular importância, o trabalho desenvolvido em parceria com o grupo 

de música de câmara francês «Les Phonogénistes»566, constituído por Laurence 

Bouckaert (computador e teclado), Pierre Couprie (flauta tenor, computador) e Francis 

Larvorcom (computador), para o qual realizou dois projetos — «Vertiges d’Espaces» e 

«Vertiges d’Image» — através dos quais colocou a composição da imagem e do som no 

centro de uma improvisação. Estreados a 11 de Dezembro de 2009, Sousa Dias explorou 

questões relacionadas com a interação da performance musical na vertente da 

difusão/espacialização com a improvisação eletroacústica («Vertiges d’Espaces») e a 

articulação entre a síntese de imagens e a música eletroacústica improvisada em tempo 

real («Vertiges d’Image»).  

 A realização de «Tonnetz 09-B»567 representa o culminar de um trabalho de 

pesquisa levado a cabo nos últimos anos, no que diz respeito à convergência da música 

com a imagem através da articulação do som com a luz e a cor568. Apresentada no 

KINTOP / Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado569, «Tonnetz 09-

B» é uma instalação audiovisual interativa multicanal que nasce do desejo de criar 

espaços musicais, sonoros e, mais recentemente, audiovisuais, onde [propõe] aquilo que 

[designa] como um espaço de liberdade. Lugares onde o espectador possa, apenas, estar, 

divagar, encontrar-se, projetar-se, pensar(-se).570 

 Com «Tonnetz 09-B», António Sousa Dias pretende criar uma espécie de mundo 

onírico, um espaço (...) muito abstrato, quase mental, que surge da articulação do espaço 

euclidiano, objetivo, com o espaço que está para além, subjetivo571, através de uma 

influência mutua exercida entre o som e a imagem — os componentes da imagem 

interferem na produção sonora assim como a análise do som, realizada em tempo real, 

                                                
566 Grupo de música de câmara constituído por Laurence Bouckaert, Pierre Couprie e Francis Larvor 
567 Festival Temps d’Images MNAC - Museu do Chiado | Sala Polivalente | 20 JAN a 20 FEV 2011 
568 SOUSA DIAS, António Apud SANTANA, Helena — A instalação sonora como espaço de arte plural. in 7th 

International Conference on Digital Arts – ARTECH. Paris 2015. p. 7 
569 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016). 
570 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016) 
571 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016) 
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condiciona a produção da imagem. Neste sentido, «Tonnetz 09-B» caracteriza-se pelo 

ambiente imersivo que propicia, através da articulação destes dois processos, que o 

espetador pode condicionar interagindo com a obra, ou simplesmente deixar-se conduzir 

pelo ambiente programado. Assim, é uma obra que denuncia o comportamento dos 

espetadores, reagindo quer à presença, quer à ausência de interação. Ressalta ainda a 

imprevisibilidade dos resultados em qualquer uma das situações: à medida que se navega 

neste espaço fechado, mas sempre renovado, as formas que se vão apresentando apelam 

a que cada um aí projete as suas próprias sensações, impressões à maneira de um teste 

de Rorschach ou, porque não, de um dia passado a olhar e a ouvir as nuvens572.  

 Salienta-se que «Tonnetz 09-B» baseia-se no conceito desenvolvido em 1725 pelo 

Heuler de rede tonal. Para Helena Barranha, esta obra revê alguns dos temas fundamentais 

da arte na esteira de Scriabin, Kandinsky ou Schoenberg, que se prendem com a 

correspondência de parâmetros musicais (altura, direção, timbre) com valores picturais 

(forma, textura, cor, luminosidade), aliados à dissolução da tonalidade, através de uma 

reflexão atualizada sobre a dimensão sinestésica e tecnológica da obra de arte, em 

contextos interativos.573  

 Em 2013, com a realização da obra «Dama e Unicórnio»574, António Sousa Dias 

centrou a investigação em torno das novas tecnologias interativas explorando implicações 

dramatúrgicas de des/construção do real e do virtual aplicadas ao teatro musical.  

 Com efeito, «Dama e Unicórnio» é uma obra transdisciplinar que cruza a música 

e a poesia, em articulação com as artes visuais, digitais e performativas. Este projeto, 

pensado inicialmente só como uma instalação, partiu da colaboração de António Sousa 

Dias com Maria Teresa Horta, e teve como base um conjunto de poemas que a Teresa fez 

para trabalharmos o erótico em musica eletrónica, [em resposta a] um desafio do Miguel 

Azguime, e que daria origem ao livro da Dama e Unicórnio com um disco (...) e com as 

imagens das tapeçarias.575 António Sousa Dias acabaria por tornar o projeto inicial de 

«Dama e Unicórnio»576 numa obra de teatro musical que compreendeu uma performance 

                                                
572 SOUSA DIAS, António Apud SANTANA, Helena — A instalação sonora como espaço de arte plural. in 7th 

International Conference on Digital Arts – ARTECH. Paris 2015. p. 7 
573 BARRADAS, Helena — António Sousa Dias. Tonnetz 09-B. TONNETZ 09-B . [Em linha]. (2011) . Museu 

Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado: Lisboa, p. 1 
574 Este projeto teve a sua primeira apresentação pública no Teatro Municipal São Luiz, integrado no Festival Temps 

d’Images de 2013, onde foi também efetuado o lançamento do livro. 
575 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016) 
576 Vide Volume II Apêndice Iconográfico fig. 141, 142 
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para atriz com eletrónica em tempo real e uma instalação audiovisual interativa imersiva, 

baseada no universo das tapeçarias «La Dame à la Licorne», patentes no Musée National 

du Moyen Âge - Museu de Cluny (Paris, França). 

 Conforme refere António Sousa Dias, a inspiração para o projeto surgiu como 

uma epifania da visualização do espaço geométrico das tapeçarias em relação com o 

claustro do Convento da Saudação em Montemor-o-Novo, que atualmente alberga a 

associação cultural Espaço do Tempo577. Estas tapeçarias, são consideradas como uma 

das obras primas da arte medieval europeia e têm suscitado leituras controversas no que 

diz respeito ao seu significado. Redescobertas em 1841, representam uma dama nobre, 

por vezes acompanhada de uma aia, um leão e um unicórnio carregando as armas do 

nobre que as patrocinou.578 A totalidade da obra é composta por seis tapeçarias e têm sido 

interpretadas como alegorias dos cinco sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. 

Porém, a controvérsia reside na interpretação da sexta tapeçaria, cujo título Mon seul 

désir, deixa dúvidas quanto ao seu significado. Sem excluir um significado no registo do 

amor cortês, também pode designar o livre arbítrio, através da figura de uma mulher que 

renuncia aos prazeres temporais.579 

 Neste sentido, o projeto conjunto de António Sousa Dias e Maria Teresa Horta, 

propõe uma entrada no imaginário sugerido pelas tapeçarias, que segundo o compositor, 

surgiu da necessidade de propor uma reflexão sobre o imaginário de referência (as 

tapeçarias) levou ao alargamento do conjunto de poemas e da correspondente obra 

musical. A articulação com aspectos visuais, performativos e tecnológicos, entre outros, 

conduziu à concepção de um projeto articulando diferentes meios de expressão, 

potenciando sinergias entre diferentes formas de criação artística.580 

 A instalação audiovisual interativa, previa uma variedade de mudanças nas 

projeções sonoras e visuais com o objetivo de criar múltiplos pontos de vista, através de 

um sistema em tempo real de deteção de presença, determinado visualmente por um 

circulo de luz. Assim, à medida que os espetadores invadiam esse circulo de luz, 

                                                
577 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016) 
578 SANTANA, Helena — A instalação sonora como espaço de arte plural. in 7th International Conference on Digital 

Arts – ARTECH. Paris 2015. p. 8 
579 Tenture De La Dame à la Licorne. Musée de Cluny le Monde Médièval. [Em linha]. [Consult. 30/11/2016] 

Disponível na internet: URL: http://www.musee-moyenage.fr/collection/oeuvre/la-dame-a-la-licorne.html 
580 SOUA DIAS, António Apud SANTANA, Helena — A instalação sonora como espaço de arte plural. in 7th 

International Conference on Digital Arts – ARTECH. Paris 2015. p. 8 
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desencadeavam projeções de imagens dos personagens das tapeçarias, assim como a 

projeção sonora do poema e do som. Saindo para fora desse círculo de luz, as imagens e 

o som vão desaparecendo, espalhando-se pela sala numa espécie de burburinho que (...) 

com a música (...) se vai desenrolando, (...) seguindo um outro percurso.581 

 O espaço onde decorria a instalação (Jardim de Inverno do Teatro Municipal de 

São Luiz) à noite transformava-se em espaço cénico de performance. 

 No que diz respeito à performance da atriz com eletrónica, podemos considera-la 

como uma obra que se aproxima da noção de recital para recitante e ensemble, pelas 

técnicas utilizadas que englobam desde a leitura branca à leitura interpretada e pelo facto 

do material sonoro lançado em tempo real [pelo próprio compositor] servir como uma 

espécie de acompanhamento (...) como se fosse um pianista.582 Porém, não se exclui a 

designação de teatro musical, pela definição de um espaço cénico que conjuga a 

performance com as componentes cénicas desenvolvidas para a instalação — que 

compreendiam recortes de pormenores das tapeçarias projetados em redor da atriz sobre 

várias estantes de música — e com uma movimentação encenada em que o 

compositor/músico conduz a atriz para a cena, dirigindo-a e dando indicações de cena, ao 

mesmo tempo que realiza a projeção sonora. Por sua vez, a atriz vai-se apoderando da 

cena ao longo da peça, ganhando autonomia e afirmando-se no final, momento em que 

conduz o compositor/músico para fora da cena583. Encontramos neste gesto performativo 

uma intenção em despertar várias leituras do imaginário das tapeçarias — não impondo 

significados, estes são deixados em aberto e entregues à sensibilidade percetiva de cada 

espetador. 

 

 

  

                                                
581 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016) 
582 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016) 
583 António Sousa Dias. Vide Vol. II Apêndice documental Entrevista a António Sousa Dias (26/11/2016) 
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Conclusão 

 

 Ao traçar a participação das artes plásticas e da música/som, na evolução do 

espaço cénico contemporâneo, permitiu-nos concluir que a cena teatral constituiu um 

ponto de partida para o desenvolvimento de uma multiplicidade de formas 

transdisciplinares e hibridas que caracterizam a arte contemporânea.  

 Este desenvolvimento não se fez sem as transformações conceptuais ocorridas, 

tanto na música como nas artes plásticas, que exerceram um papel fulcral na libertação 

do teatro da submissão ao texto dramático, assim como da hierarquização dos vários 

elementos que o constituem (som, música, luz, gesto, cenografia).  

 No caso português, este desenvolvimento ocorreu de forma desencontrada, ainda 

que partilhando pontualmente, modelos similares de referência internacionais. 

 Verificamos que foi essencialmente a partir dos anos 60, por via de companhias 

de teatro independente (em primeiro lugar o Teatro Experimental do Porto com António 

Pedro) que e fez sentir no nosso país, uma tentativa de atualização aos movimentos 

artísticos internacionais. Com efeito, a transferência dos valores contemporâneos da 

pintura e escultura para o campo da cenografia na configuração do espaço cénico, foi 

devedora do trabalho de artistas plásticos e arquitetos, que encontraram nas companhias 

de teatro independente, espaços propícios para a criação e experimentação, segundo 

correntes artísticas mais atuais.  

  Contudo, observamos que esse movimento não foi acompanhado da mesma forma 

pela música. A partir de meados dos anos 60, foi sobretudo através da colaboração do 

compositor Jorge Peixinho — com o grupo de poetas experimentais (Ernesto Melo e 

Castro, Ana Hatherly, António Aragão, Sallete Tavares) e Ernesto Sousa — que surgiram 

em Portugal os primeiros exemplos de um novo teatro /happenings e formas mixed 

media).  

 Será principalmente a partir da década de 80, especialmente por via do Encontros 

ACARTE que se assiste no nosso país, a uma rápida evolução no campo das artes 

performativas. Através do ACARTE surgiram propostas transdisciplinares inovadoras, 

formaram-se grupos artísticos e estreitaram-se relações com os movimentos artísticos 

internacionais pela apresentação de grupos e artistas de todas as áreas como Living 

Theater, Maurizio Kagel, Jan Farbe entre outros.  
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 Neste contexto, a obra de teatro-música de Constança Capdeville com o grupo 

ColecViva, justificou um olhar mais atento, pelo caráter pioneiro e visionário, que hoje 

se enquadra no desenvolvimento da multimédia e nas múltiplas formas de incorporação 

das várias disciplinas na criação artística. Assim, ao procurar identificar as etapas deste 

percurso, encontramos na obra de Ricardo Pais da primeira década do século XXI, o 

culminar de todo este desenvolvimento, no que diz respeito a uma participação mais 

efetiva e estruturante da música e das artes plásticas na construção do espaço cénico do 

espetáculo teatral, segundo os princípios enunciados por Hans-Thies Lehmann. 

 Esta constatação, é completada pelas propostas artísticas que têm surgido por 

intermédio de uma geração de artistas mais recente, que se têm afirmado por uma posição 

de rutura com os códigos do teatro tradicional e que privilegiam o cruzamento disciplinar 

na construção do espaço cénico do espetáculo teatral. 

 Todo este caminho não ficaria concluído, se não dispensássemos atenção às novas 

formas de teatralização da música e do som, que têm vindo a ser desenvolvidas por 

compositores como Miguel Azguime e António Sousa Dias, através de uma pesquisa que 

integra as novas tecnologias na articulação do som com a imagem e performance. 
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