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RESUMEN

Este trabajo explora la metodología y el proceso creativo del decorado y
los figurines en la obra teatral The Passage y la forma en que el campo visual
fue coadyuvante para la construcción de sentido de ese espectáculo. Nuestra
propuesta va en el sentido de pensar en conjunto la escenografía y los figurines
de un espectáculo como parte integrante de una dramaturgia y no como un
sistema abstracto de relaciones conceptuales. La creación escenoplástica de
que trata este proyecto se fue urdiendo a medida de las contribuciones de
cada uno de los participantes para la elaboración de los personajes y de la
historia. El objetivo de esta tesis es el análisis del

lenguaje plástico del

espectáculo The Passage como potenciador de sentido de la obra y la
exploración de sus mecanismos de creación artística. Tenemos la intención de
contextualizar este estudio en la evolución de la escenografía portuguesa e
internacional, aliada a la evolución del concepto de dramaturgia y comprobar
que la escenografía deja de ilustrar y pasa a clarificar. Es una herramienta
activa más, con lenguaje propio, en la construcción y en la lectura del
espectáculo teatral.
En este estudio figurará una aproximación a las claves expresivas,
espaciales y plásticas que se encuentran en el texto y que llevaron a la
concepción del decorado, y también una primera sugestión sobre las
características expresivas de los personajes, que llevaron a la creación de los
figurines. El texto, basado en el mito griego de Perséfone, fue escrito en
conjunto por los alumnos finalistas de la Carrera de Physical Theatre de la East
15 – Acting School y la directora Ailin Conant, invitada para dirigir el
espectáculo. Cada participante desarrolló su visión relativa a su personaje y la
adaptó al conjunto de la obra.
Existen algunos trabajos de investigación en el área de la escenografía y
en menor número en el de los figurines. No nos consta que exista un trabajo
que promueva la investigación conjunta del decorado y de los figurines como
coadyuvantes a la lectura de la obra. Pensamos que con este estudio
podremos llenar un vacío a nivel de la parca investigación en el área de la
escenografía y de los figurines y en esa perspectiva nuestra investigación se
10

torna un complemento pertinente a lo que de estudiado existe en relación al
teatro en general y al área escenoplástica en particular. Al analizar el proceso
creativo y de implementación en la escena del espectáculo The Passage, a
pesar de creado y exhibido en Inglaterra, estamos registrando en portugués un
estudio sobre los elementos visuales en el teatro y sus dispositivos de
creación, un área de investigación tan carenciada.
Se demostrará que la parte plástica se ha ido independizando en cuanto
lenguaje propio, sin nunca perder de vista el fin dramatúrgico del espectáculo
como un todo. Haremos un breve abordaje de los diversos agentes que
provocaron el cambio del campo escenoplástico para contextualizar y
avanzaremos hacia el análisis de cómo el decorado y los figurines son
cocreadores del espectáculo The Passage.
La casi inexistencia de bibliografía específica abre camino a una
investigación basada en conversaciones con los varios participantes en la
creación teatral, que pretenden aclarar cuestiones que surgen a lo largo de
este trabajo. Desearíamos, como nota final, destacar el hecho de que este
trabajo buscó en la teoría y en las referencias históricas una justificación para
nuestra práctica.
Nuestra formación pertenece al campo del “hacer”. Consideramos
fundamental que las áreas más “artesanales” se apoyen en la fundamentación
teórica como justificación de sus opciones y como proceso de reflexión de los
sistemas operativos y procesales artísticos. Las referencias históricas surgen,
no para demostrar nuestro conocimiento en esa área, sino para contextualizar
nuestra visión y la forma en que contribuyeron a la consolidación creativa del
decorado y los figurines.
¿De qué se viste un espectáculo? En la jerga teatral portuguesa se
usa mucho la expresión “vestir la escena”, utilizada para encuadrar el espacio
escénico con patas y bambalinas colocadas geométricamente. La colocación
correcta tiene en cuenta las cuestiones de visibilidad de la escena para que el
público nunca vea los bastidores, esto en el caso de un escenario a la italiana.
Nuestra investigación tiene el propósito de descodificar el significado de los
figurines (que visten al actor) y del decorado (que viste el escenario). Así, fue
usada esta expresión fuera de su contexto habitual, pero parece ser
11

visualmente clara en cuanto a la intención de nuestra investigación. La
Metodología y el proceso creativo del decorado y los figurines en la obra
teatral The Passage es el largo camino a recorrer que nos abrirá puertas, en la
tentativa de desmontar un dispositivo de creación plástica para un espectáculo
inédito de teatro y que nos dará respuestas sobre cómo y de qué se vistió esta
obra teatral.
Con esta investigación conseguimos demostrar que la escenografía y los
figurines han logrado autonomía en cuanto lenguaje propio, sin nunca perder
de vista el fin dramatúrgico del espectáculo como un todo. Dejan de ilustrar y
pasan a clarificar. Son nuevas herramientas activas en la construcción y en la
lectura del espectáculo teatral.
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RESUM

Aquest treball explora la metodologia i el procés creatiu del decorat i els
figurins en l’obra teatral The Passage i la forma en que el camp visual fou
contribuent per a la construcció de sentit d’eixe espectacle. La nostra proposta
va en el sentit de pensar en conjunt l’escenografia i els figurins d’un espectacle
com a part integrant d’una dramatúrgia i no com a sistema abstracte de
relacions conceptuals. La creació escenoplàstica de que tracta aquest projecte
va anar urdint-se a mesura de les contribucions de cadascun dels participants
per a l’elaboració dels personatges i de la història. L’objectiu d’aquesta tesis és
l’anàlisi del llenguatge plàstic de l’espectacle The Passage com a potenciador
de sentit de l’obra i l’exploració dels seus mecanismes de creació artística.
Tenim l’intenció de contextualitzar aquest estudi en l’evolució de l’escenografia
portuguesa i internacional, aliada de l’evolució del concepte de dramatúrgia i
comprovar que l’escenografia deixa d’il lustrar i passa a clarificar. És una eina
activa més, amb llenguatge propi, en la construcció i en la lectura de
l’espectacle teatral.
En aquest estudi figurarà una aproximació a les claus expressives,
espacials i plàstiques que es troben en el text i que dugueren a la concepció del
decorat, i també una primera sugestió sobre les característiques expressives
dels personatges, que dugueren a la creació dels figurins. El text, basat en el
mite de Persèfone, fou escrit en conjunt amb els alumnes finalistes de la
Carrera de Physical Theatre de la East 15 – Acting School i la directora Ailin
Conant, invitada per a dirigir l’espectacle. Cada participant desenvolupà la seua
visió relativa al seu personatge i l’adaptà al conjunt de l’obra.
Existeixen alguns treballs d’investigació en l’àrea de l’escenografia i en
menor mesura en la dels figurins. No ens consta que existisca un treball que
promoga l’investigació conjunta del decorat i dels figurins com els coajudants a
la lectura de l’obra. Pensem que amb aquest estudi podrem plenar un buit a
nivell de la parca investigació en l’àrea de l’escenografia i dels figurins i en eixa
perspectiva la nostra investigació es torna un complement pertinent al què
d’estudiat existeix en relació al teatre en general i l’àrea escenoplàstica en
13

particular. A l’analitzar el procés creatiu i d’implementació en l’escena de
l’espectacle The Passage, tot i que fou creat i exhibit a Anglaterra, estem
registrant en portuguès un estudi sobre els elements visuals al teatre i els seus
dispositius de creació, una àrea d’investigació amb tantes carències.
Es demostrarà que la part plàstica s’ha anat independitzant en quant a
llenguatge propi, sense mai perdre de vista la fi dramatúrgica de l’espectacle
com un tot. Farem un breu abordatge dels diversos agents que provocaren el
canvi del camp escenoplàstic per a contextualitzar i avançarem cap a l’anàlisi
de com el decorat i els figurins són cocreadors de l’espectacle The Passage.
La quasi inexistència de bibliografia específica obri camí a una
investigació basada en conversacions amb els diversos participants en la
creació teatral, que pretenen aclarir qüestions que sorgeixen al llarg d’aquest
treball. Desitjariem, com a nota final, destacar el fet que aquest treball buscà a
la teoria i a les referències històriques una justificació per a la nostra pràctica.
La nostra formació pertany al camp del “fer”. Considerem fundamental
que les àrees més “artesanals” es recolzen en la fonamentació teòrica com a
justificació de les seues opcions i com a procés de reflexió dels sistemes
operatius i processals artístics. Les referències històriques sorgeixen, no per
demostrar el nostre coneixement a eixa àrea, sinó per contextualitzar la nostra
visió i la forma en què contribueixen a la consolidació creativa del decorat i els
figurins.
De què es vesteix un espectacle? En l’argot teatral portuguès s’usa
molt l’expressió “vestir l’escena”, utilitzada per enquadrar l’espai escènic amb
potes i bambalines collocades geomètricament. La collocació correcta té en
compte les qüestions de visibilitat de l’escena perquè el públic mai veja els
bastidors, açò en el cas d’un escenari a la italiana. La nostra investigació té el
propòsit de descodificar el significat dels figurins (que vesteixen a l’actor) i de
l’escenari (que vesteix l’escenari). Així, fou usada aquesta expressió fora del
seu context habitual, però sembla ser visualment clara en quant a l’intenció de
la nostra investigació. La Metodologia i el procés creatiu del decorat i els
figurins en l’obra teatral The Passage és el llarg camí a recórrer que ens
obrirà portes, en la tentativa de desmuntar un dispositiu de creació plàstica per
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a un espectacle inèdit de teatre i que ens donarà respostes sobre com i de què
es vestí aquesta obra teatral.
Amb aquesta investigació aconseguim demostrar que l’escenografia i els
figurins han aconseguit autonomia en quant a llenguatge propi, sense mai
perdre de vista la fi dramatúrgica de l’espectacle com un tot. Deixen d’illustrar i
passen a clarificar. Són noves eines actives en la construcció i en la lectura de
l’espectacle teatral.
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RESUMO

Este trabalho explora a metodologia e o processo criativo do cenário e
figurinos na obra teatral The Passage e a forma como o campo visual foi
coadjuvante à construção de sentido daquele espectáculo. A nossa proposta
vai no sentido de pensar conjuntamente a cenografia e os figurinos de um
espectáculo como parte integrante de uma dramaturgia e não como um
sistema abstracto de relações conceptuais. A criação cenoplástica de que trata
este projecto foi sendo urdida à medida dos contributos de cada um para a
elaboração das personagens e da história. O objectivo desta tese é a análise
da linguagem plástica do espectáculo The Passage como potenciador de
sentido da obra e a exploração dos seus mecanismos de criação artística.
Temos a intenção de contextualizar este estudo na evolução da realização
plástica do espectáculo portuguesa e internacional aliada à evolução do
conceito de dramaturgia e comprovar que a cenografia e os figurinos deixaram
de ilustrar e passaram a esclarecer. Ela é mais uma ferramenta activa, com
linguagem própria, na construção e na leitura do espectáculo teatral.
Neste estudo figurará uma aproximação às chaves expressivas,
espaciais e plásticas que se encontram no texto e que levaram à concepção do
cenário, como também uma primeira sugestão às características expressivas
das personagens, que levaram à criação dos figurinos. O texto, baseado no
mito grego de Perséfone, foi escrito em conjunto pelos alunos finalistas do
Curso de Physical Theatre da East 15 – Acting School e a encenadora Ailin
Conant, convidada para dirigir o espectáculo. Cada interveniente desenvolveu
a sua visão relativa à sua personagem e adaptou-a ao conjunto da obra.
Existem alguns trabalhos de investigação na área da cenografia e em
menor número na área dos figurinos. Desconhecemos um trabalho que
promova a investigação conjunta do cenário e dos figurinos como coadjuvantes
na leitura da obra. Julgamos, como este estudo, preencher um vazio ao nível
da parca investigação na área da cenografia e dos figurinos e é nessa
perspectiva que a nossa investigação se torna um complemento pertinente ao
que já de estudado existe em relação ao teatro no geral e à área cenoplástica
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em particular. Ao analisarmos o processo criativo e de implementação na cena
do espectáculo The Passage, apesar de criado e exibido em Inglaterra,
estamos a registar em português um estudo sobre os elementos visuais no
teatro e seus dispositivos de criação, área de investigação tão carenciada.
Será demonstrado que a parte plástica se tem vindo a autonomizar
enquanto linguagem própria, sem nunca perder de vista o fim dramatúrgico do
espectáculo como um todo. Faremos uma breve abordagem dos diversos
agentes

que

provocaram

a

mudança

do

campo

cenoplástico

para

contextualizar e avançaremos para a análise de como o cenário e figurinos são
co-criadores do espectáculo The Passage.
A quase inexistência de bibliografia específica abre caminho a uma
investigação com base em entrevistas aos vários intervenientes da criação
teatral, que visem esclarecer questões que se levantem ao longo deste
trabalho. Gostaríamos como nota final de remeter para a questão de que este
trabalho procurou na teoria e nas referências históricas uma justificação para a
nossa prática. A nossa formação é do campo do fazer. Consideramos
fundamental que as áreas mais “artesanais” se apoiem na fundamentação
teórica como justificação das suas escolhas e como processo de reflexão dos
sistemas operativos e processuais artísticos. As referências históricas surgem,
não para demonstrar o nosso conhecimento nessa área, mas para
contextualizar a nossa visão e a forma como contribuíram para a consolidação
criativa do cenário e figurinos.
De que se veste um espectáculo? Na gíria teatral portuguesa usa-se
muito a expressão vestir a cena, utilizada para enquadrar o espaço cénico com
pernas e bambolinas colocadas geometricamente. A colocação correcta
contempla as questões de visibilidade da cena para que o público nunca veja
os bastidores, isto num palco à italiana. A nossa investigação vai no sentido da
descodificação de significado por parte dos figurinos (que vestem o actor) e do
cenário (que veste o palco). Foi, então, usada esta expressão fora do seu
contexto habitual, mas que parece ser visualmente clara quanto à nossa
intenção de pesquisa. É então, a Metodologia e processo criativo do
cenário e figurinos na obra teatral The Passage o longo caminho a percorrer
que nos abrirá portas, na tentativa de desmontar um dispositivo de criação
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plástica para um espectáculo inédito de teatro e que nos dará respostas à
forma como e de que se vestiu esta obra teatral.
Com esta investigação pudemos demonstrar que a cenografia e os
figurinos se autonomizaram enquanto linguagem própria, sem nunca perder de
vista o fim dramatúrgico do espectáculo como um todo. Ela deixa de ilustrar e
passa a esclarecer. É mais uma ferramenta activa na construção e na leitura do
espectáculo teatral.
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ABSTRACT

This work explores the methodology and the creative process of the set
and costume design in the devised show The Passage and how the visual
aspects were supporting the construction and the meaning of the show. Our
proposal goes towards thinking of the set and the costume design as part of a
dramaturgy and not as an abstract system of conceptual relationships. The
scenic creation of this project was being woven as the contributions of each
participant to the development of the characters and the story. The aim of this
thesis is the analysis of the visual language of the show The Passage as a
meaning enhancer of the work and the exploitation of their artistic creation
mechanisms. We intend to contextualize this study in the evolution of
Portuguese and international stage design combined with the evolution of the
concept of dramaturgy and prove that the set and costume design miscarries to
illustrate and starts to clarify. It is an active tool, with its own language,
construction and interpretation of theatrical performance.
In this study will happen an approach to the expressive, spatial and
plastic keys that exist in the text and that led to the set design, as well as a first
hint to the expressive characteristics of the characters, leading towards the
creation of the costumes. The text, based on the Greek myth of Persephone,
was written jointly by the third year students of Physical Theatre course at East
15 - Acting School and by the director Ailin Conant, invited to direct the show.
Each participant developed his vision on his character and adapted it to the
ensembles work.
There are some research made in the area of set design and less
numbered in costume design. We do not know a research that promotes
combined research about scenery and costumes as supporting the reading of
the theatrical work. We think, with this study, to fill a void in terms of meagre
research in scenography and costumes and it is in this perspective that our
research becomes relevant complement to what already has been studied in
relation to theatre in general and to Set and Costume in particular. When
analysing the creative and implementation process in The Passage, although
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created and displayed in England, we are experiencing in Portuguese a study of
the theatrical visual elements their creation devices, such deprived area of
research.
It will be demonstrated that the visual aspect has been autonomizing as
an artistic language, without losing sight of the dramaturgical goal of the show
as a whole. We will approach briefly the different agents that caused the change
of the stage design to contextualize and move forward to analysing how the set
and costumes are co-creators of the show The Passage.
The virtual absence of specific bibliography paves the way for an
investigation based on interviews with various players in the theatrical creation,
aimed at clarifying issues that arise throughout this work. We would like to refer,
as a final note, to the issue that this study seeks in theory and in historical
references as a justification for our practice. Our training is in the area of
making. We consider essential that the craft areas support in the theoretical
statement to justify their choices and how the process of reflection of the artistic
operating and procedural systems. Historical references appear not to
demonstrate our knowledge in this area, but to contextualize our vision and how
they contributed to the creative consolidation of set and costume design.
Of what is dressed a show? The Portuguese theatrical slang is often
said the expression dress the scene, used to define the framing of the stage
space with legs and borders placed geometrically. The correct placement
considers the scene visibility issues so that the public is unable to see behind
the curtains. Our research goes towards decoding of meaning by the costumes
(which dress the actor) and set (which dress the stage). It was used this
expression outside their usual context, but it seems to be visually clear about
our purpose of research.
It is The Methodology and Creative Process of the Set and Costume
Design in the play The Passage the long way to go that will open the doors in
an attempt to dismount a visual creation device for an unprecedented theatre
show and that will give us answers to how and of what was dressed this play.
With this research we demonstrate that the set and costume design are
autonomized as language itself, without ever losing sight of the dramaturgical
20

goal of the show as a whole. It fails to illustrate and start to clarify. It's an
important and active tool in the construction and reading of the theatrical
performance.
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INTRODUCCIÓN
MOTIVACIÓN DEL TRABAJO
Si nos cuestionamos acerca de la esencia mágica del teatro, verificamos
en seguida que lo más fascinante es su condición efímera. ¿Qué queda de un
espectáculo después de ser visto? Además de lo que quedó en la memoria de
los participantes y de los espectadores, ¿cuáles son los elementos que
permanecen y que más tarde pueden dar una idea de lo que fue el
espectáculo?
El decorado, tal como el vestuario y el atrezo son el registro material,
que perdura, de la historia del espectáculo. Con la ayuda de los decorados y
del vestuario podemos identificar estilos y períodos de puesta en escena.
Ayudan en la lectura de los espectáculos. Nuestro trabajo no recaerá en el
análisis del decorado ni de los figurines, como una cosa inerte, retirada de la
obra a la que perteneció, y disecada para sacar conclusiones de ella, sino que
pretende analizar tanto el decorado como el vestuario como cocreadores de un
espacio vivo y analizarlos en cuanto potenciadores de sentido, integrados en el
propio espectáculo.
El estudio de caso recaerá sobre la obra teatral The Passage,
espectáculo elaborado y exhibido en Inglaterra. Es importante explorar la
metodología y el proceso creativo del decorado y los figurines en esa obra y de
qué manera fueron coadyuvantes a la construcción de sentido de ese
espectáculo. Nuestra propuesta va en el sentido de pensar en conjunto la
dramaturgia y no como un sistema abstracto de relaciones conceptuales.
Importa hacer una reflexión sobre lo que se añade o retira a la obra de teatro a
través del uso de su decorado y de sus figurines. ¿En qué medida las opciones
estéticas de quien crea el decorado y los figurines alteran el resultado final de
la obra?
La escenografía es el elemento de enlace entre los diversos
componentes de las artes escénicas. Ganó dimensión propia como área de
creación artística a lo largo del siglo XX y a medida que se va distanciando del
concepto naturalista. Lo que emerge como respuesta al naturalismo es la
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intención de incluir al espectador en la producción de sentido de la obra,
solicitando su participación activa en el proceso de creación. El modo de
producción de una representación antinaturalista que recrea, no según las
reglas de verosimilitud, sino de acuerdo con la necesidad de alcanzar la
máxima expresividad en la materialización de la idea.
Mientras que el decorado es la representación, adaptación o estilización
de elementos espaciales para ser aplicados en un segundo espacio, el ropaje
fue una constante de la propia historia del hombre desde los tiempos más
remotos. El figurín solo ganó autonomía estética en escena en el inicio del siglo
XX, y por tanto su evolución tuvo lugar en simultáneo con la de la propia
historia de la moda. El traje, que durante siglos sirvió “para distinguir y
discriminar la inserción de un individuo (…) en las diversas clases sociales,
profesiones, artes y oficios, etc.”1, fue siempre determinado y conducido por las
clases dominantes, como modelos a seguir. Era la nobleza quien dictaba las
leyes en relación con la moda, seguida e imitada por la alta burguesía,
“mientras que el pueblo llano se contentaba con algunos harapos o, en el mejor
de los casos, se limitaba a vestir los tradicionales trajes populares, siempre
idénticos, transmitidos de generación en generación (y por tanto, fuera de la
verdadera «moda»).”2
La elección de este tema se prende con motivaciones de carácter
personal. La primera razón es que nuestra formación académica fue realizada
en una carrera intitulada “Realización Plástica del Espectáculo” que exploraba,
como terreno de intervención, toda la zona visual del espectáculo. Nuestra
carrera se reveló muchas veces subsidiaria de la carrera de Formación de
Actores en que nuestro saber pretendía apenas apoyar a los actores o
directores que ya habían establecido previamente las líneas creativas del
espectáculo, dejando así para otro plano (o para una próxima vez) un trabajo
de coautoría en que distintos saberes se podrían fundir para servir
conjuntamente a la obra a presentar. La escenografía y los figurines, a pesar
de la emergencia de las novas dramaturgias, continuaron muchas veces al
1

In, Gillo Dorfles, A Moda da Moda, pág. 13.
Idem Ibidem, pág 15. Según el autor, la «moda» es algo siempre efímero y en constante mutación, los
trajes populares que a lo largo de los tempos pocas alteraciones sufrieron, están pues englobados en otra
esfera exterior a la «moda». La moda es todo lo que pasa de moda.
2
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margen de la creación artística conjunta y figuraban como una ilustración, con
mejores o peores cualidades estéticas, de textos llevados a la escena. Fue en
este contexto que exploramos un espectáculo desde la perspectiva de su parte
plástica y que continuamos queriendo demostrar que ésta es un poderoso
vehículo para ver y pensar teatro.
Cuando presentamos nuestro DEA, el estudio de caso incidió en la obra
escenográfica de Vera Castro como potenciadora de sentido de la obra, junto a
la puesta en escena. Vera Castro (1946-2010) destacó como artista plástica y
desde 1991 comenzó también a hacer decorados y figurines para ópera, teatro
y danza, siendo hasta esta fecha la escenógrafa y figurinista con el más
relevante, heterogéneo y ecléctico trabajo de creación dentro del panorama
portugués. En ese año fue requerida como docente por la Escola Superior de
Teatro e Cinema, y permaneció en esta institución hasta 2007, impartiendo las
asignaturas de Técnicas de Dibujo y Pintura, Figurines, Escenografía y
Escenotécnica.
Su trabajo fue ejemplo de la escenografía que va de la mano con la
puesta en escena. Además, la formación de Vera Castro en pintura y su
lenguaje para la escena se basaba en los pilares de las artes plásticas. Junto a
la escenografía mantuvo siempre la pintura como forma de expresión artística
y, curiosamente, lo que pintaba eran temas relacionados con el teatro. Vera
vivió de la pintura como medio conceptual para pensar la escena y transpuso la
escena teatral para su pintura.
Vera Castro, que a través de su escenografía y figurines cargó de
sentido los varios espectáculos en que intervino, siendo una de las
escenógrafas/figurinistas portuguesas más reconocidas, fue también mi
profesora. A través de ella y de los numerosos espectáculos en que participó
creativamente pude apreciar una total agudeza estética, aliada a un saber usar
la escenografía como agente artístico activo y congregador de sentido.
El hecho de tener el privilegio de conocer personalmente al creador de
nuestro objeto de estudio nos permite cuestionar directamente acerca de las
opciones escogidas para cada caso y tener acceso a una información directa
de las intenciones y de las memorias de quien hizo y acompañó el proceso
artístico y creativo. La incansable disponibilidad que Vera Castro siempre
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mostró para recibirnos se redujo más tarde considerablemente por razones de
salud. Dejó de ser posible el acceso a su acervo artístico. Tampoco podíamos
hacerle directamente preguntas sobre su trabajo. El 8 de Febrero de 2010,
cinco meses antes de la defensa de mi tesina, Vera Castro muere y las
cuestiones que me gustaría ampliar e incluir en mi tesis no pueden
concretizarse. Creemos que el trabajo de Vera nos dejó marcas que pueden
ser visibles en nuestro trabajo de creación artística, y que su referencia se
torna una razón más que confluye para la elección de este tema.
Es un momento de pausa y recogimiento. De agradecimiento por haber
podido registrar y sistematizar en la tesina una buena parte de su trabajo
artístico, pero también un sentimiento de pérdida y de desorientación porque
me parece que ya no tiene sentido continuar explorando y reflexionando sobre
el trabajo de Vera Castro sin poderlo discutir y compartir opiniones con ella.
En 2013, nos surge en el horizonte el cambio de una vida estructurada
en Lisboa para la ciudad de Southend-on-Sea, en Inglaterra.
La tercera razón de orden personal, y la más importante, para la elección
de este trabajo de investigación es que, en Septiembre de 2014, la Universidad
de Essex nos formula una invitación para diseñar el vestuario de un
espectáculo que los alumnos del tercer año de la carrera de Physical Theatre
pondrían en escena en Noviembre de ese mismo año.
De la convergencia de estas tres situaciones, que se nos deparan en
tiempos diferentes, surge el deseo de registrar el proceso creativo de
construcción del espectáculo The Passage.
En medio de esta coyuntura, en colaboración con el escenógrafo
(también) portugués Carlos Moral Reis, participé en la producción como
creadora de figurines, en un espectáculo creado de raíz, basado en el mito
griego de Perséfone. Entendimos que éste sería el momento de retomar
nuestra tesis y completar lo que estaba iniciado, con las bases de una
educación y formación en escenografía y figurines en el panorama portugués y
haciendo una reflexión sobre nuestra práctica en un nuevo contexto.
Podemos encontrar en el proceso creativo del decorado y los figurines
de The Passage algunas influencias de creadores tanto portugueses como
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extranjeros, no siendo, ni de nuestra área científica, ni del ámbito de nuestra
tesis, la identificación (o no) de trazos de una portugalidad. Ese proceso de
experimentación teatral puede ser visto, no solo como heredero de varias
influencias3, sino también como un ejemplo inédito de una praxis que, a través
del campo escenoplástico pretendió innovar y potenciar el sentido dramatúrgico
de la obra.
Los abordajes sobre la obra reflejan tanto nuestra trayectoria como la
trayectoria del escenógrafo Carlos Moral Reis y forman parte de un momento
histórico (iniciado con nuestra formación académica) en las artes escénicas
portuguesas, de internacionalización y cruce de inspiraciones sin atender a
tradiciones nacionales. Como ya mencionamos no forma parte de nuestra
formación definir el concepto de “tradiciones nacionales” en el teatro, en la
escenografía y en el vestuario. Sin entrar en el territorio antropológico de lo que
serían las artes escénicas “portuguesas” haremos una reflexión sobre las artes
escénicas en Portugal que nos parece relevante para que se entienda el
contexto de formación de los creadores del campo escenoplástico do The
Passage.
Este es un devised show.4 Devise es un verbo que significa planear,
inventar, concebir, crear, diseñar, engendrar, esbozar, esquematizar, formular;
éste es el método que está subyacente a la práctica de este género teatral. Es
un proceso de creación que acoge la contribución de todos os miembros del
equipo con el objetivo de desarrollar una obra única y original, que no surge
apenas de la suma de las contribuciones de cada participante, sino también a
partir de experimentaciones colectivas y acasos que determinan el producto
final. En este caso, la base de investigación del trabajo fue el rapto de
Perséfone por Hades y su descenso a los infiernos. Los participantes
investigaban y traían ideas a la sala de ensayos, que más tarde se incluyeron
en el texto del espectáculo, siguiendo el lema lanzado por la directora Ailin

3

En el campo escenográfico hay alguna inspiración de Appia y Svoboda y en el de los figurines pueden
verse abordajes basados en Vera Castro (ya referidos) y de Alexander Mc Queen.
4
Vamos a optar por mantener la expresión inglesa, pues no existe ningún equivalente en portugués al
término inglés devising en el vocabulario teatral. Esta cuestión será profundizada en el Capítulo IV de
nuestra tesis, en el punto 4.1.1. ¿Qué es un devised show?
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Conant.5 “As a starting point and narrative framework we are going to be
building upon the myth of Persephone, Hades, and Demeter; within and
alongside this, we'll be looking at all of the Greek stories which involve a
passage to or through the underworld (Hades).” 6
La creación escenoplástica también se fue urdiendo a medida que
surgían las contribuciones de cada uno para la elaboración de los personajes y
de la historia. Si en la formulación del decorado, después de pensado y
discutido por los participantes, se tenía que avanzar rápidamente por
cuestiones de tiempo de construcción, en el campo de los figurines el proceso
fue más complejo, ya que, ora surgían nuevos personajes, ora había otros
pensados inicialmente que dejaban de formar parte de la obra.
Es importante entender en qué medida la creación visual del espectáculo
coadyuva a la obra teatral. Se demostrará que la parte plástica se ha ido
autonomizando en cuanto lenguaje propio, sin perder nunca de vista el fin
dramatúrgico del espectáculo como un todo. Haremos un breve abordaje de los
diversos agentes que provocaron el cambio del campo escenoplástico para
contextualizar y avanzaremos hacia el análisis de cómo el decorado y los
figurines son cocreadores del espectáculo The Passage.

5

Me gustaría mencionar que el papel de la directora fue más de facilitadora o coordinadora del proyecto,
ya que las características específicas de este género de espectáculo (devised show) así lo exigían. Surgirán
durante este trabajo varias referencias usando el término directora, por parecernos la mejor opción.
6
Retirado del primer email enviado por la directora Ailin Conant a todo el equipo mostrando las líneas
maestras en las que se desarrollaría la investigación de los participantes, fechado el de 8 de Septiembre de
2014.
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OBJETIVOS
El objetivo de esta tesis de doctorado es el análisis del lenguaje plástico
del espectáculo The Passage como potenciador de sentido de la obra y la
exploración de sus mecanismos de creación artística.
Es imperativo comprender si el cambio de la función escenográfica se
debe a la evolución de la dramaturgia o a la contribución innovadora de un
lenguaje plástico aportado por nombres consagrados de las artes y aplicada al
contexto teatral.
Importa también establecer la relación entre dramaturgia, puesta en
escena, escenografía y vestuario para que se entienda cómo ésta fue ganando
expresividad y autonomía a partir de mediados del siglo XX. Se pretende
descubrir cuál es el grado de autonomía de la escenografía y vestuario en el
espectáculo y discernir de qué modo ha contribuido cada uno de los elementos
visuales a la lectura del espectáculo.
Según Patrice Pavis, la escenografía “en el sentido moderno es la
ciencia y el arte de la organización del escenario y del espacio teatral”7, y “el
cambio de la función escenográfica está vinculado a la evolución de la
dramaturgia.”8 Importa pues, establecer de qué forma se da esa evolución y
quiénes son sus agentes.
Tenemos la intención de contextualizar este estudio en la evolución de la
escenografía portuguesa e internacional aliada a la evolución del concepto de
dramaturgia y comprobar que la escenografía deja de ilustrar y pasa a clarificar.
Es una herramienta activa más, con lenguaje propio, en la construcción y en la
lectura del espectáculo teatral.
En este estudio figurará una aproximación a las claves expresivas
espaciales (que llevaron a la concepción del decorado) y plásticas que se
encuentran en el texto y una primera sugestión sobre las características
expresivas de los personajes, que llevaron a la creación de los figurines. El
texto, basado en el mito griego de Perséfone, fue escrito en conjunto por los
alumnos finalistas de la Carrera de Physical Theatre da East 15 – Acting
7
8

In, Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 113.
Idem Ibidem, pág. 113.
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School y Ailin Conant, la directora invitada para dirigir el espectáculo. Cada
participante desarrolló su visión relativa a su (o sus) personaje y la adaptó al
conjunto de la obra. Este es un Devised Show; como su nombre indica es un
espectáculo imaginado, inventado, planificado y escrito por todos los
participantes, en que la escenografía y los figurines tuvieron un papel
fundamental para la creación del trabajo.
Me gustaría que nos fuese permitido el uso, a lo largo de este trabajo,
del término Devised Show para definir el género de espectáculo que se creó.
Intentamos traducir al portugués y no conseguimos encontrar alguna expresión
equivalente en nuestra lengua. Indagamos entre la comunidad teatral
portuguesa y nadie usaba un término en portugués para este género de
espectáculo. Alexander Kelly, en un artículo para la revista portuguesa “Sinais
de Cena”, intitulado Ensinando encenando devising, puso una pequeña nota
de autor en el mismo sentido de lo que pensábamos. “El verbo to devise, aquí
aplicado en un sentido muy específico de concepción e invención de proyecto
performativo, no tiene todavía un equivalente fácil en portugués”9. El autor
refiere más adelante que se trata de “un término con una gran diversidad de
términos posibles, y ninguno de ellos es enteramente feliz”10 por lo que él
decidió dejar al lector de aquel texto el original en inglés.
Nos Interesa explorar los mecanismos del proceso creativo que llevaron
a las opciones elegidas y la forma en que cada una de ellas, tanto de orden
plástico como del trabajo del actor, influenciaron el resultado final de la obra.
El objetivo mayor que nos proponemos alcanzar con este trabajo es el
de privilegiar otra mirada sobre el espectáculo, bajo la perspectiva del campo
escenoplástico. Consideramos este ejemplo una prueba de que la escenografía
y el vestuario fueron el epicentro de este trabajo creativo, y a partir de ellos nos
interesa reflexionar sobre la forma de hacer y de pensar el espectáculo teatral.

9

In, Alexander Kelly, Ensinando encenando devising, Revista Sinais de Cena, nº 2, Diciembre 2004, pág.
69.
10
Idem Ibidem, pág.69.
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ESTADO DEL ARTE
Los estudios sobre la historia del teatro, sobre la historia de la literatura
dramática y los estudios sobre sus autores son relativamente abundantes en
Portugal.
La escenografía y los figurines han sido muy poco enfocados a lo largo
de la historia. Fueron referidos por algunos teóricos y por algunos espectadores
como meros apoyos ilustrativos del texto o del trabajo del actor. En nuestro
trabajo nos interesa reflexionar sobre ella y darle el destaque que juzgamos
merece
Menos abundantes, aunque cada vez más emergentes, son los estudios
y publicaciones sobre directores, procesos de puesta en escena, semiología
del espectáculo, trabajo corporal del actor, como crítica de espectáculos.
Duarte Ivo Cruz, Eugénia Vasques, Luiz Francisco Rebello, Maria Helena
Serôdio, Maria João Brilhante, son algunos de los estudiosos que han
elaborado trabajos sobre varias vertientes del teatro en Portugal. Hay otras
áreas inherentes al espectáculo, sin las cuales el espectáculo no vive, que
están sin estudiar, sin inventariar. Falta producir un trabajo de análisis, hacer y
pensar su historia, su importancia y su repercusión en el lenguaje teatral. Una
de esas áreas es, sin duda, a escenografía y el vestuario. Parafraseando a
Mário Jacques y a Silva Heitor en su libro titulado Os Actores na Toponímia de
Lisboa, “¿Dónde andan los actores en las historias de Teatro?” Esa es una
pregunta que hago ahora – ¿Dónde andan los creadores de decorados y
figurines en las Historias del Teatro Portugués?
En este momento en Portugal, de los pocos estudios que abordan el
tema de la escenografía o de la imagen en el teatro, podemos destacar algunas
publicaciones: José Manuel Castanheira Cenografias 1973 – 1993, en el
ámbito de una exposición de su trabajo en el Centre Georges Pompidou
editado en 1993. Cenografia en Portugal: Memórias de uma (outra) escrita
da cena, en Sinais de Cena 2, Dirección de Maria Helena Serôdio, Diciembre
2004, João Mendes Ribeiro Arquitectura y Cenografia, monografía de sus
trabajos como escenógrafo de 1992 a 2002; João Mendes Ribeiro
Arquitecturas en Palco, en el ámbito de la Cuatrienal de Praga, Mayo 2007
así como la disertación de una tesis de maestría de João Nuno Sales Machado,
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intitulada A Imagem do Teatro – Iconografia do Teatro de Gil Vicente,
Leitura Iconológica de Breve Sumário da História de Deus, orientada por
Maria João Brilhante, publicada en 2005 y que aborda el teatro en su
dimensión imagética dentro del universo de Gil Vicente.
Podemos destacar algunos trabajos de investigación que abordan
diferentes facetas de la escenografía. Una de ellas es la tesis de doctorado de
Sérgio França, intitulada Cenografia e Design na Obra de Tomás Taveira,
orientada por Margarida Acciaivoli Brito. Otra, defendida en la Universidade
Lusíada en 1998, es la tesis de maestría de António Polainas, subordinada al
tema Cenografia de Televisão en Portugal (1957-1992).
Otra es de Luís Braz, del Departamento de Ciencias de la Comunicación
de la Universidade Nova de Lisboa, intitulada O Espaço do Teatro – Tipologia
dos Espaços Teatrais e condições da sua Emergência, orientado por Paulo
Filipe Monteiro. Otra es la disertación de maestría de la Universidade Lusíada
de Tânia Lima Ferreiro, intitulada Cenografia & Arquitectura: João Mendes
Ribeiro y data de 2007. Así como la disertación de maestría de Paulo
Lourenço Oliveira intitulada Dinâmicas Operativas do Processo de
Concepção em Cenografia, a prática do Arquitecto José Manuel
Castanheira, presentada en la Faculdade de Arquitectura de Lisboa y que data
de Diciembre de 2008.
En 2006, la Escola Superior de Teatro e Cinema publica en su serie
Sebentas, un trabajo de treinta y cinco páginas, de Fausto Roberto Poço Viana
intitulado O Figurino en Adolphe Appia. Este cuaderno es un resumen de la
tesis de doctorado del mismo autor intitulada O Figurino das revoluções
cênicas do século XX: um estudo de sete encenadores, de 2003, por la
Universidade de São Paulo, Brasil.
Una contribución fundamental para la historia del vestuario en Portugal
legada por la pintora, figurinista y escenógrafa Vera Castro, surge en Agosto de
2010 con la publicación (póstuma) de O Papel da Segunda Pele, en la cual se
hace una reflexión sobre la función del figurín en la escena. Este trabajo fue
desarrollado por Vera a lo largo de varios años, registrando testimonios de
varios profesionales, como actores, directores, coreógrafos y otros figurinistas
con quien había trabajado. Este libro no pretende hacer una investigación
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teórica y exhaustiva sobre el asunto, sino provocar curiosidad por el proceso de
realizar el figurín para un espectáculo. “Espero que hoy, y también en el futuro,
este registro pueda suscitar en quien se disponga a leerlo, si no una reflexión
sobre la situación del figurín en Portugal a principios del siglo XXI, por lo menos
la curiosidad de saber cómo se procesa el paso de un personaje del papel al
escenario.”11
En Diciembre de 2010, por la Faculdade de Arquitectura de Lisboa, se
defiende la Tesis de Maestría en Design de Moda, de Daniela Águas
Conceição, con el título O Figurino na Ficção cinematográfica. Adrian y
Colleen Atwood. Design de Figurinos. Este trabajo explora la forma en que
todos los elementos visuales y también los psicológicos operan, para crear una
conexión entre el cine y el figurín, de forma que se pueda analizar ese valor y
contexto. Hay un trabajo final de curso del Doctorado en Ciencias de la
Comunicación, Especialización en Cine y Televisión de la autoría de Caterina
Cucinotta subordinado al tema Os figurinos no cinema: possíveis ligações
con outras disciplinas, de Septiembre de 2010.
Cualquiera de estos trabajos contribuye a una mayor divulgación de la
práctica escenográfica y de figurines en nuestro país. Vera Castro inicia la
introducción de su libro de la siguiente forma: “En el principio de este trabajo
estaba la idea de abordar el figurín como materia sobre la cual poco se
escribe. Existen libros enfocados en creadores o en trayectorias de grupos de
teatro, pero el figurín, en sí, parece no haber suscitado, hasta ahora,
interés para ser elegido como materia a tratar.”12 El subrayado es nuestro y
reitera a noción de que ésta es un área muy poco tratada en la escritura, tanto
el figurín como el decorado, consiguiendo ser el figurín aún menos referido. En
los últimos cinco años poco o nada se alteró en relación al tratamiento teórico
del campo escenoplástico escrito en portugués. En esta perspectiva, nuestra
investigación será un complemento pertinente a lo que de estudiado existe en
relación al teatro en general y a la escenografía y figurines en particular. Al
analizar el proceso creativo y de implementación en la escena del espectáculo
The Passage, a pesar de creado y exhibido en Inglaterra, estamos registrando
11
12

In, Vera Castro, O Papel da Segunda Pele, pág. 9.
Idem ibidem, pág. 9.
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en portugués un estudio sobre los elementos visuales en el teatro y sus
dispositivos de creación, un área de investigación tan carenciada.
La casi inexistencia de bibliografía específica abre camino a una
investigación basada en conversaciones con los varios participantes en la
creación teatral, que pretenden aclarar cuestiones que surgen a lo largo de
este trabajo acerca del proceso creativo de The Passage. Con base en la
memoria

del

espectáculo

fundamentalmente

nuestra

y

de

su

investigación.

proceso

creativo

Apoyaremos

se

nuestro

realizará
trabajo

recogiendo todos los elementos posibles publicados sobre el tema del
decorado y de los figurines en general y fundamentalmente los testimonios de
los varios participantes creativos (directora, escenógrafo, figurinista, actores)
que hicieron posible la realización de esa obra teatral en Noviembre de 2014.
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METODOLOGIA
Para desarrollar este estudio se recogió y analizó la bibliografía
disponible y se utilizaron también otros materiales escritos, como mensajes de
e-mail intercambiados entre los participantes del proyecto que fueron
puntuando as diferentes fases evolutivas del mismo.
La metodología utilizada tuvo un carácter exploratorio utilizando, además
de las fuentes ya citadas, otras menos formales como fotografías de ensayos y
de escena, vídeo del espectáculo, dibujos y esbozos del escenógrafo y de la
figurinista. Se consideró y concretizó la posibilidad de entrevistar a varios de los
intervinientes en el proceso creativo, como forma de entender y reflexionar
sobre la elección de opciones durante esa fase de consolidación del proyecto y
como influenciaron éstas el producto final.
Iniciaremos

nuestra

fase

de

investigación

con

lecturas

de

encuadramiento a través de las fuentes bibliográficas y de textos críticos de
prensa. Se realizarán entrevistas a algunos de los participantes del proceso a
quienes se considere pertinente entrevistar. Las entrevistas constituirán una
importante fuente de investigación, pues complementarán la escasa bibliografía
sobre el tema.
Yendo

de

lo

general

a

lo

particular,

utilizamos

lecturas

de

encuadramiento sobre dramaturgia y la evolución del concepto escenográfico
en Europa y en Portugal. Posteriormente, sobre la historia del figurín y su
función, para que fuesen utilizadas estas lecturas como apoyo teórico a la
experimentación e innovación del proceso de creación plástica del decorado y
figurines de The Passage.
Según Brian Lawson (2001) en su libro “Como pensam Arquitectos e
Designers” podemos identificar algunas metodologías que ayudan a estudiar un
proceso creativo en el área del diseño, de las cuales destacamos dos. Son las
siguientes: observación del designer en acción y elaboración de entrevistas
para que sean los propios designers quienes describan la forma en que
trabajan. Es natural que, en el segundo caso, esta metodología presente
fragilidades, ya que el artista, al enfrentarse a las preguntas podrá imaginar
sobre su proceso creativo o la propia memoria podrá traicionarle en algunos
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aspectos de lo que fue ese proceso. Sin embargo, nos parece ésta la forma
más fiable para suscitar cuestiones ante un objeto inédito, al mismo tiempo que
se

encuentran

soluciones

a

las

cuestiones

planteadas

por

nuestra

investigación.
Además de las entrevistas fue fundamental la observación participativa a
través de nuestra propia implicación en la creación de esta obra teatral, que
nos permitió observar ensayos, cambios de rumbo, experimentos varios que se
iban ajustando a medida que la forma más consolidada de espectáculo se iba
determinando. La observación directa de los procesos de creación artística
conjunta y de los dispositivos de experimentación en escena abrieron los
caminos de reflexión y respuesta a la pregunta: ¿De qué se viste un
espectáculo? – Metodología y proceso creativo del decorado y los
figurines en la obra teatral The Passage.

35

ESTRUCTURA
Nuestro estudio parte de la definición de los conceptos de dramaturgia
tradicional y contemporánea y posteriormente, cruzando datos sobre la
evolución del concepto de decorado, deseamos llegar a la base para pensar la
dramaturgia del espacio. En el primer capítulo se pretende mostrar la evolución
del concepto de dramaturgia y consecuente alteración del sentido del
decorado, intentamos dar a conocer sumariamente la evolución de la
escenografía en Portugal y sus más importantes agentes.
En este trabajo se pretende conjugar cuestiones sobre escenografía,
figurines y su implementación dramatúrgica. Esta elección implica entrecruzar y
analizar la mutua influencia de estas áreas de investigación distintas. Después
de una introducción en la que se explican las razones y motivaciones de
nuestra opción y dónde pretendemos llegar con nuestro trabajo, entramos en el
primer capítulo, en el que definimos la dramaturgia del teatro, comenzando por
el concepto tradicional de dramaturgia y hablando de algunos pensadores del
teatro que, con su visión y abordaje, fueron convirtiendo una dramaturgia “texto
céntrica” en una dramaturgia de vasos comunicantes que conecta y ecualiza
todos os intervinientes en la obra de arte teatral.
Entramos en el segundo capítulo que habla del espacio en el teatro y en
el que se abordan las teorías más significativas y respectivos dramaturgos que
reposicionaron el papel del espacio escénico en el teatro. Comenzamos por
Wagner, estableciendo como punto de partida el Festival de Bayreuth en 1876
donde Wagner introduce una nueva idea de espectáculo, llegando al punto de
concebir y mandar construir un teatro de raíz (que serviría para poner en
escena la tetralogía El Anillo de los Nibelungos) con la arquitectura que mejor
se adecuaba a sus producciones, ya que la escenografía y la disposición de la
orquesta, del público y del escenario tenían una importancia esencial para el
compositor que también era el director.
Analizando aún la función de la escenografía en la dramaturgia del
espectáculo, se hace necesario estudiar a los teóricos que atribuyeron a la
escenografía un papel importante en la lectura de los espectáculos, como por
ejemplo el escenógrafo y actor Gordon Craig, que introduce la noción de
centralidad de la imagen en un teatro de cariz más simbolista y el músico y
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director Adolphe Appia, que defiende una estética de la sugestión a través de
volúmenes, de la pintura, de modelaciones del espacio y de la luz. Estos dos
grandes precursores de una nueva manera de pensar y ver el espacio son
esenciales para la alteración del estatuto de la escenografía como subsidiaria
del texto teatral.
Posteriormente, queremos hacer una breve reseña histórica sobre la
evolución del papel de la escenografía en el contexto del espectáculo teatral en
Portugal. Describiremos la evolución de la escenografía, tanto desde el punto
de vista técnico como de concepto, desde el final del siglo XIX hasta el final del
siglo XX. Nos detenemos en los momentos históricos que consideramos más
relevantes, la escenografía naturalista, el movimiento simbolista, el largo
período de dictadura en Portugal, que amputó mucha de la riqueza artística que
se podría haber desarrollado, y por fin la revolución de Abril13, que trae la
inevitable apertura a las nuevas tendencias, que comenzaban a dominar en el
resto de Europa en el mismo periodo. Tenemos como hito de la modernidad en
Portugal el ejemplo de Almada Negreiros que, al igual que otros pintores de
estética vanguardista en Europa (Picasso, Lautrec, Dalí), comienza a pintar
decorados. Esta contaminación de las artes del escenario por los artistas
plásticos representantes de las nuevas vanguardias estéticas, trae una nueva
aportación a la escenografía portuguesa. Con ese nuevo fulgor modernista, de
la mano de artistas como Almada Negreiros, José Pacheco, Leitão de Barros,
Jorge Barradas, Abel Manta, Stuart de Carvalhais, Carlos Botelho, entre otros,
se va llevando a cabo una revolución plástica a la que la escenografía no podía
ser ajena.
El tercer capítulo hace la contextualización del figurín, que inicialmente
está muy dependiente de la moda, y podemos ver cómo va ganando autonomía
en la creación teatral. Se hace un análisis de la evolución del figurín de teatro y
de la función del figurín en la construcción del personaje en el trabajo del actor.
Se aborda el proceso creativo de la construcción del figurín, métodos y
materiales y el significado de las propiedades de los figurines en escena.
Con los capítulos La Dramaturgia en el Teatro y El Espacio en el Teatro
y Figurín en el Teatro, tenemos una base para pensar la dramaturgia visual y
13

25 de Abril de 1974, fecha de la caída de la Dictadura de Salazar.
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podemos entender la importancia y repercusión de la escenoplástica en el
lenguaje teatral.
En la cuarta y última parte de este trabajo analizaremos el espectáculo
The Passage, en su proceso creativo de concepción del decorado y los
figurines y la forma en que éstos determinan los valores estéticos de la obra.
¿De qué se viste un espectáculo? – Metodología y proceso creativo del
decorado y figurines en la obra teatral The Passage, en este estudio
figurará una aproximación a las claves expresivas espaciales y plásticas que se
encuentran en el texto como pistas para la ejecución de la escenografía y de
los figurines. También con base en el texto que se va formando a medida que
los ensayos exploratorios avanzan, van surgiendo las primeras sugestiones de
las características expresivas de los personajes. Con el avance de los ensayos,
en simultáneo con el texto, aparece un creciente entendimiento de las líneas
estéticas de la obra, fundamentales en la creación de los figurines.
Esta investigación es una faceta de un asunto más amplio, del cual
retiramos una fracción para profundizar su experimentación y entendimiento.
Nos interesa, a través del análisis y levantamiento del proceso creativo y
metodológico del decorado y figurines de esta obra teatral, llegar a la respuesta
a la pregunta “¿de qué se viste el espectáculo?”
En consecuencia, se producirá un análisis semiológico y se establecerá
la relación entre escenografía, figurines y dramaturgia, teniendo como base las
imágenes del espectáculo, memorias del proceso creativo y entrevistas a los
participantes de ese proceso. Analizaremos este espectáculo desde el punto de
vista iconográfico e imagético y trataremos de entender el grado de influencia
de la escenografía y de los figurines en relación a la puesta en escena,
determinando la autonomía del trabajo plástico para posibilitar al espectador
una lectura reflexiva a través de las imágenes y de su fuerza comunicativa.
Si Patrice Pavis afirma que “el cambio de la función escenográfica está
vinculado a la evolución de la dramaturgia”14 juzgamos pertinente cuestionar si
es apenas con la evolución de la dramaturgia que se da esa evolución en la
escenografía y en el vestuario. Estamos convencidos de que el papel de las
14

Anteriormente citado en la nota 4.
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nuevas vanguardias artísticas fue determinante para el campo escenográfico. Y
que, naturalmente, la evolución de los figurines fue una consecuencia lógica de
las conquistas obtenidas por el decorado en ese campo. La aportación que los
pintores dieron al teatro fue definitiva para trazar un nuevo rumbo en la forma
de mostrar los espectáculos.
A pesar de que la obra The Passage fue pensada y creada en suelo
inglés con participantes de varias nacionalidades y de que, por coincidencia, el
escenógrafo y la figurinista eran portugueses, el tema de la nacionalidad no
será determinante en el valor plástico y artístico de la obra. Sin embargo, nos
parece pertinente, por una cuestión de contextualización, mantener la evolución
de la escenografía contemporánea, con la abertura de las nuevas vanguardias
europeas y de ahí pasar al modo como tuvo lugar esa evolución, más tardía y
más lenta, en Portugal.
La cuestión de la evolución en el campo de la escenoplástica en
Portugal estará siempre presente, aunque cambiando el contexto de la
creación de esta obra porque fue la base de motivación de este trabajo. Los
agentes de cambio en la concepción plástica del teatro, tanto portugueses
como extranjeros ejercieron sobre nosotros una gran fascinación desde la
infancia. Será una consecuencia natural encontrar en nuestra creación artística
marcas o referencias, más o menos visibles, de la obra de esos artistas.
Desearíamos, como nota final, destacar que este trabajo buscó en la
teoría y en las referencias históricas una justificación para nuestra práctica.
Nuestra formación pertenece al campo del “hacer”. Consideramos fundamental
que las áreas más “artesanales” se apoyen en la fundamentación teórica como
justificación de sus opciones y como proceso de reflexión de los sistemas
operativos y procesales artísticos. Las referencias históricas surgen, no para
demostrar nuestro conocimiento en ese área, sino para contextualizar nuestra
visión y la forma en que contribuyeron a la creación de The Passage.
¿De qué se viste un espectáculo? En la jerga teatral portuguesa se
usa mucho la expresión “vestir la escena”, utilizada para encuadrar el espacio
escénico con patas y bambalinas colocadas geométricamente. La colocación
correcta tiene en cuenta las cuestiones de visibilidad de la escena para que el
público nunca vea los bastidores, esto en el caso de un escenario a la italiana.
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Nuestra investigación tiene el propósito de descodificar el significado de los
figurines (que visten al actor) y del decorado (que viste el escenario). Así, fue
usada esta expresión fuera de su contexto habitual, pero parece ser
visualmente clara en cuanto a la intención de nuestra investigación. La
Metodología y el proceso creativo del decorado y los figurines en la obra
teatral The Passage es el largo camino a recorrer que nos abrirá puertas, en la
tentativa de desmontar un dispositivo de creación plástica para un espectáculo
inédito de teatro y que nos dará respuestas sobre cómo y de qué se vistió esta
obra teatral.
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INTRODUÇÃO
MOTIVAÇÃO DO TRABALHO
Se nos questionarmos acerca da essência mágica do teatro, logo
verificaremos que um dos seus fascínios é a sua condição efémera. O que fica
de um espectáculo depois de visto? Para além do que ficou na memória dos
intervenientes e dos espectadores, quais são os elementos que ficam e que
mais tarde podem dar uma ideia do que foi o espectáculo?
O cenário, tal como os figurinos e os adereços, são o registo material,
que perdura, da história do espectáculo. Com a ajuda dos cenários e dos
figurinos podemos identificar estilos e períodos de encenação. Eles são
adjuvantes na leitura dos espectáculos. O nosso trabalho não irá recair na
análise do cenário nem do figurino, como uma coisa inerte, retirada da obra a
que pertenceu, e dissecada para dela se tirar conclusões. Ele pretende analisar
tanto o cenário como o figurino como co-criadores de um espaço vivo e
analisá-los enquanto potenciadores de sentido, integrados no próprio
espectáculo.
O estudo de caso recairá sobre a obra teatral The Passage, espectáculo
elaborado e exibido em Inglaterra. Importa explorar a metodologia e o processo
criativo do cenário e figurinos nessa obra e de que maneira foram coadjuvantes
à construção de sentido daquele espectáculo. A nossa proposta vai no sentido
de pensar conjuntamente a cenografia e os figurinos de um espectáculo como
parte integrante de uma dramaturgia e não como um sistema abstracto de
relações conceptuais. Importa fazer uma reflexão sobre o que é acrescentado
ou retirado à obra de teatro através do uso do seu cenário e dos seus figurinos.
Em que medida as opções estéticas de quem cria o cenário e os figurinos
altera o resultado final da obra?
A cenografia é o elemento de ligação entre os diversos componentes
das artes cénicas. Veio a ganhar dimensão própria enquanto área de criação
artística ao longo do século XX e à medida que se vem distanciando do
conceito naturalista. O que emerge como resposta ao naturalismo é a intenção
de incluir o espectador na produção de sentido da obra, solicitando a sua
participação activa no processo de criação. O modo de produção de uma
representação anti naturalista que recria, não segundo as regras de
41

verosimilhança, mas de acordo com a necessidade de se atingir a máxima
expressividade na materialização da ideia.
Enquanto o cenário é a representação, adaptação ou estilização de
elementos espaciais para serem aplicados num segundo espaço, a roupagem
foi uma constante da própria história do homem desde os tempos mais
remotos. O Figurino só ganhou autonomia estética em cena no início do século
XX, é portanto, a sua evolução feita a par da própria história da moda. O traje,
que durante séculos serviu “para distinguir e discriminar a inserção de um
individuo (…) nas diversas classes sociais, profissões, artes e ofícios, etc.”15,
foi sempre determinado e conduzido pelas classes dominantes, como modelos
a seguir. Era a nobreza a ditar as leis no que diz respeito à moda, seguida e
imitada pela alta burguesia, enquanto “a «arraia-miúda» se contentava com
alguns farrapos ou, na melhor das hipóteses, se limitava a vestir os tradicionais
trajes populares, sempre idênticos, transmitidos de geração em geração (e,
portanto fora da verdadeira «moda»).”16
A escolha deste tema prende-se com motivações de carácter pessoal. A
primeira razão é que nossa formação académica foi feita num curso intitulado
“Realização Plástica do Espectáculo” que explorava, como terreno de
intervenção, toda a zona visual do espectáculo. O nosso curso revelou-se
muitas vezes subsidiário do Curso de Formação de Actores em que o nosso
saber visava apenas o apoio aos actores ou encenadores que previamente já
haviam estabelecido as linhas criativas do espectáculo, deixando assim para
outro plano (ou para uma próxima vez) um trabalho de co-autoria onde distintos
saberes se poderiam fundir para servir conjuntamente a obra a apresentar. A
cenografia e os figurinos, apesar da emergência das novas dramaturgias,
continuaram, muitas vezes, à margem da criação artística conjunta e figurava
como uma ilustração, com melhores ou piores qualidades estéticas, de textos
levados à cena. Foi neste contexto que explorámos um espectáculo pela
perspectiva da sua parte plástica e que continuamos a querer demonstrar como
ela é um poderoso veículo para se ver e pensar teatro.
15

In, Gillo Dorfles, A Moda da Moda, pág. 13.
Idem Ibidem, pág 15. Segundo o autor a «moda» é algo sempre efémero e em constante mutação, os
trajes populares que ao longo dos tempos poucas alterações sofreram, estão, pois, englobados noutra
esfera exterior à «moda». A moda é tudo o que passa de moda.
16
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Quando apresentámos o nosso DEA, o estudo de caso incidia na obra
cenográfica de Vera Castro como potenciadora de sentido da obra, a par da
encenação. Vera Castro (1946-2010) destacou-se como artista plástica e
desde 1991 que passou também a fazer cenários e figurinos para a ópera,
teatro e dança, sendo a cenógrafa e figurinista, até à data, com o mais
relevante, heterogéneo e eclético trabalho de criação dentro do panorama
português. Nesse mesmo ano foi requisitada como docente pela Escola
Superior de Teatro e Cinema e permanecerá nesta instituição ministrando as
disciplinas de Técnicas de Desenho e Pintura, Figurinos, Cenografia e
Cenotécnica até 2007.
O seu trabalho foi exemplificativo da cenografia que anda de mãos
dadas com a encenação. Para além disso, a formação da Vera Castro em
Pintura e a sua linguagem para a cena assentava nos pilares das artes
plásticas. A par da cenografia manteve sempre a pintura como forma de
expressão artística e, curiosamente, o que pintava eram temas relacionados
com o teatro. Vera viveu da pintura como meio conceptual para pensar a cena
e transpôs a cena teatral para a sua pintura.
Vera Castro que através da sua cenografia e figurinos carregou de
sentido os vários espectáculos nos quais interveio, sendo uma das
cenógrafas/figurinistas portuguesas mais conceituadas, foi também minha
professora. Através dela e dos inúmeros espectáculos em que participou
criativamente pude ver uma total acuidade estética aliada a um saber usar a
cenografia como agente artístico activo e congregador de sentido.
O facto de termos o privilégio de conhecer pessoalmente o criador do
nosso objecto de estudo permite-nos questionar directamente acerca das
escolhas feitas para cada caso e ter acesso a uma informação vinda das
intenções e das memórias de quem fez e de quem acompanhou o processo
artístico e criativo. Apesar da incansável disponibilidade que Vera Castro
sempre mostrou para nos receber, posteriormente, quando, por razões de
saúde a sua disponibilidade ficou bastante reduzida, deixou de ser possível o
acesso ao seu acervo artístico bem como a colocar-lhe directamente questões
sobre o seu trabalho. A oito de Fevereiro de 2010, cinco meses antes da
defesa da minha tesina, Vera Castro morre e as questões que gostaria de
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ampliar e de trazer para a tese ficam sem capacidade de se concretizar.
Acreditamos que o trabalho da Vera deixou em nós marcas que podem ser
visíveis no nosso trabalho de criação artística, tornando-se a sua referência
uma outra razão que conflui para a escolha deste tema.
É um momento de pausa e recolha. De agradecimento por termos
podido registar e sistematizar na tesina uma boa parte do seu trabalho artístico,
mas também o sentimento de perda e de desorientação por já não me fazer
sentido continuar a explorar e reflectir o seu trabalho sem o poder discutir e
partilhar com ela.
Em 2013, surge-nos no horizonte a mudança de uma vida estruturada
em Lisboa para Southend-on-Sea, em Inglaterra.
A terceira razão de ordem pessoal, e a mais importante, para a escolha
deste trabalho de investigação é que em Setembro de 2014 é-nos feito o
convite, pela mesma Universidade de Essex, para que pudéssemos desenhar
os figurinos para um espectáculo dos alunos do terceiro ano do Curso de
Physical Theatre a ser levado à cena em Novembro desse mesmo ano.
É do cruzamento destas três questões que se nos deparam em tempos
diferentes e a convergência única de situações, que surge o anseio de registar
o processo criativo de construção do espectáculo The Passage.
No meio desta conjuntura, em colaboração com o cenógrafo (também)
português Carlos Moral Reis, entrei na produção como criadora de figurinos,
num espectáculo criado de raiz baseado no mito grego de Perséfone.
Entendemos que este seria o momento de repegar na nossa tese e completar o
que estava iniciado.
Usando as bases de uma educação e formação em cenografia e
figurinos no panorama português e fazendo uma reflexão sobre a nossa prática
num novo contexto.
Podemos encontrar no processo criativo do cenário e figurinos do The
Passage

algumas

influências

de

criadores

tanto

portugueses

como

estrangeiros, não sendo, nem da nossa área científica, nem do âmbito da
nossa tese a identificação (ou não) de traços de uma portugalidade. Esse
processo de experimentação teatral pode ser visto, não só como herdeiro de
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várias influências17, como também, exemplo inédito de uma praxis que através
do campo cenoplástico pretendeu inovar e potenciar o sentido dramatúrgico da
obra.
As abordagens trazidas para a peça refletem tanto o nosso percurso
como o percurso do cenógrafo Carlos Moral Reis fazendo parte de um
momento histórico (iniciado na nossa formação académica) nas artes cénicas
portuguesas, de internacionalização e cruzamento de inspirações sem atender
a tradições nacionais. Como já foi mencionado não faz parte da nossa
formação definir o conceito de “tradições nacionais” no teatro, na cenografia e
nos figurinos. Sem entrar no território antropológico do que seria as artes
cénicas “portuguesas” faremos uma reflexão sobre as artes cénicas em
Portugal que julgamos ser relevante para que se entenda o contexto de
formação dos criadores do campo cenoplástico do The Passage.
Este é um devised show.18 Devise é um verbo que significa planear,
inventar, conceber, criar, desenhar, engendrar, esboçar, esquematizar,
formular, este é o método que está subjacente à práctica deste género teatral.
É um processo de criação que acolhe os contributos de todos os membros da
equipa com o objectivo de desenvolver uma peça única e original que não pode
surgir apenas pela soma dos contributos de cada interveniente, mas também
pelas experimentações colectivas e acasos que determinam o produto final.
Neste caso a base de pesquisa do trabalho foi o rapto de Perséfone por Hades
e a sua descida aos infernos, onde os participantes pesquisavam e traziam
para a sala de ensaios ideias, que mais tarde se fixaram no texto do
espectáculo, depois de lançado o mote pela encenadora Ailin Conant.19 “As a
starting point and narrative framework we are going to be building upon the
myth of Persephone, Hades, and Demeter; within and alongside this, we'll be

17

No campo cenográfico há alguma inspiração de Appia e Svoboda e no campo dos figurinos podem verse abordagens trazidas de Vera Castro (já referidos) e de Alexander Mc Queen.
18
Vamos optar por manter a expressão inglesa, uma vez que não existe nenhum equivalente em português
ao termo inglês devising no vocabulário teatral. Esta questão será aprofundada no Capítulo IV da nossa
tese, no ponto 4.1.1. O que é um devised show?
19
Gostaria de referir que a encenadora teve um papel mais de facilitadora ou coordenadora do projecto,
uma vez que as características específicas deste género de espectáculo (devised show) assim o exigiam.
Irão surgir no decorrer deste trabalho várias referências onde se usará o termo encenadora, por nos
parecer a melhor opção.
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looking at all of the Greek stories which involve a passage to or through the
underworld (Hades).” 20
A criação cenoplástica também foi sendo urdida à medida dos
contributos de cada um para a elaboração das personagens e da história. Se
enquanto na formulação do cenário, depois de pensado e discutido pelos
intervenientes, se tinha que avançar rapidamente por questões de tempo de
construção, no campo dos figurinos esse processo foi mais complexo uma vez
que ora surgiam novas personagens, ora havia outras pensadas inicialmente
que já não iam fazer parte.
Importa-nos entender em que medida a criação visual do espectáculo é
coadjuvante da obra teatral. Será demonstrado que a parte plástica se tem
vindo a autonomizar enquanto linguagem própria, sem nunca perder de vista o
fim dramatúrgico do espectáculo como um todo. Faremos uma breve
abordagem dos diversos agentes que provocaram a mudança do campo
cenoplástico para contextualizar e avançaremos para a análise de como o
cenário e figurinos são co-criadores do espectáculo The Passage.

20

Retirado do primeiro email enviado pela encenadora Ailin Conant a toda a equipa mostrando as linhas
mestras nas quais se iria desenvolver a pesquisa dos intervenientes, datado de 8 de Setembro de 2014.
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OBJECTIVOS
O objectivo desta tese de doutoramento é a análise da linguagem
plástica do espectáculo The Passage como potenciador de sentido da obra e a
exploração dos seus mecanismos de criação artística.
É imperativo compreender se a mudança da função cenográfica é devida
à evolução da dramaturgia ou se é antes ao contributo inovador de uma
linguagem plástica trazida por nomes consagrados das artes e aplicada ao
contexto teatral.
Importa ainda estabelecer a relação entre dramaturgia, encenação,
cenografia e figurinos para que se entenda como esta foi ganhando
expressividade e autonomia a partir de meados do século XX. Pretende-se
apurar qual o grau de autonomia da cenografia e figurinos face ao espectáculo
e discernir de que modo é que cada um dos elementos visuais tem contribuído
para a leitura do espectáculo.
Segundo Patrice Pavis, a cenografia “no sentido moderno, é a ciência e
a arte da organização do palco e do espaço teatral”21, e que “a mudança da
função cenográfica está ligada à evolução da dramaturgia.”22 Importa pois,
estabelecer em que moldes se dá essa evolução e quem são os seus agentes.
Temos a intenção de contextualizar este estudo na evolução da
cenografia portuguesa e internacional aliada à evolução do conceito de
dramaturgia e comprovar que a cenografia deixa de ilustrar e passa a
esclarecer. Ela é mais uma ferramenta activa, com linguagem própria, na
construção e na leitura do espectáculo teatral.
Neste estudo figurará uma aproximação às chaves expressivas
espaciais (que levaram à concepção do cenário) e plásticas que se encontram
no texto e uma primeira sugestão às características expressivas das
personagens, que levaram à criação dos figurinos. O texto, baseado no mito
grego de Perséfone, foi escrito em conjunto pelos alunos finalistas do Curso de
Physical Theatre da East 15 – Acting School e Ailin Conant a encenadora
convidada para dirigir o espectáculo. Cada interveniente desenvolveu a sua
21
22

In Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 113.
Idem Ibidem, pág. 113.
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visão relativa à sua (ou suas) personagem e adaptou-a ao conjunto da obra.
Este é um Devised Show, como o nome indica é um espectáculo imaginado,
inventado, planificado e escrito por todos os intervenientes, onde a cenografia e
os figurinos tiveram um papel fundamental na criação do trabalho.
Gostaria que nos fosse permitido o uso, ao longo deste trabalho, do
termo Devised Show para definir o género de espectáculo que se criou.
Tentámos traduzir para o português e não nos parecia que estivéssemos a
encontrar alguma expressão equivalente para a nossa língua. Indagámos junto
da comunidade teatral portuguesa e ninguém usava nenhum termo em
português para definir este género de espectáculo. Alexander Kelly, num artigo
para a revista portuguesa Sinais de Cena, intitulado Ensinando encenando
devising, faz uma pequena nota de autor que vai no mesmo sentido do nosso
pensamento. “O verbo to devise, aqui aplicado num sentido muito específico de
concepção e invenção de projecto performativo, não tem ainda um equivalente
fácil em português”23. O autor refere mais adiante que se trata de “um termo
com uma grande diversidade de termos possíveis, nenhum dos quais
inteiramente feliz”24 pelo que ele decidiu deixar ao leitor daquele texto o original
em inglês.
Interessa-nos explorar os mecanismos do processo criativo que levaram
às escolhas feitas e a forma como cada uma dessas escolhas, tanto de ordem
plástica como do trabalho do actor, influenciaram o resultado final da obra.
O objectivo maior que nos propomos atingir com este trabalho é o de
privilegiar um outro olhar sobre o espectáculo, sob a perspectiva do campo
cenoplástico. Consideramos este exemplo como demonstrativo de que a
cenografia e os figurinos foram o epicentro deste trabalho criativo, é a partir
deles que nos interessa reflectir a forma de se fazer e de se pensar o
espectáculo teatral.

23

In, Alexander Kelly, Ensinando encenando devising, Revista Sinais de Cena, nº 2, Dezembro 2004,
pág. 69.
24
Idem Ibidem, pág.69.
48

ESTADO DA ARTE
Os estudos sobre a história do teatro, sobre a história da literatura
dramática e os estudos sobre os seus autores são relativamente abundantes
em Portugal.
A cenografia e os figurinos têm sido muito pouco focados ao longo da
história. Foram sendo referidos por alguns teóricos, como por alguns
espectadores, ao longo dos tempos como um mero apoio ilustrativo ao texto ou
ao trabalho do actor. Interessa ao nosso trabalho reflectir sobre ela e dar-lhe o
destaque de que julgamos ser merecedora.
Menos abundantes, embora cada vez mais emergentes, são os estudos
e publicações sobre encenadores, processos de encenação, semiologia do
espectáculo, trabalho corpóreo do actor como crítica de espectáculos. Duarte
Ivo Cruz, Eugénia Vasques, Luiz Francisco Rebello, Maria Helena Serôdio,
Maria João Brilhante, são alguns dos estudiosos que têm elaborado trabalhos
sobre várias vertentes do teatro em Portugal. Há outras áreas inerentes ao
espectáculo, sem as quais o espectáculo não vive, que estão por estudar, por
inventariar. Falta produzir um trabalho de análise, fazer e pensar a sua história,
a sua importância e a sua repercussão na linguagem teatral. Uma dessas
áreas é, sem dúvida, a cenografia e os figurinos. Parafraseando Mário Jacques
e Silva Heitor no seu livro denominado Os Actores na Toponímia de Lisboa,
“Onde param os actores nas histórias de Teatro?” Ora é essa questão que
coloco agora – Onde param os criadores de cenários e figurinos nas Histórias
do Teatro Português?
Neste momento em Portugal, dos raros estudos que abordam o tema da
cenografia, ou da imagem no teatro, podemos destacar algumas publicações:
José Manuel Castanheira Cenografias 1973 – 1993, no âmbito de uma
exposição do seu trabalho no Centre Georges Pompidou editado em 1993.
Cenografia em Portugal: Memórias de uma (outra) escrita da cena, em
Sinais de Cena 2, Direcção de Maria Helena Serôdio, Dezembro 2004, João
Mendes Ribeiro Arquitectura e Cenografia, monografia dos seus trabalhos
como cenógrafo de 1992 a 2002; João Mendes Ribeiro Arquitecturas em
Palco, no âmbito da Quadrienal de Praga, Maio 2007. E ainda a dissertação de
uma tese de mestrado de João Nuno Sales Machado, intitulada A Imagem do
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Teatro – Iconografia do Teatro de Gil Vicente, Leitura Iconológica de
Breve Sumário da História de Deus, orientada por Maria João Brilhante,
publicada em 2005 e que aborda o teatro na sua dimensão imagética dentro do
universo de Gil Vicente.
Podemos destacar alguns trabalhos de investigação que abordam
diferentes facetas da cenografia. Uma delas, é a tese de doutoramento, de
Sérgio França, intitulada Cenografia e Design na Obra de Tomás Taveira,
orientada por Margarida Acciaivoli Brito. Outra, defendida na Universidade
Lusíada em 1998, é a tese de mestrado de António Polainas, subordinada ao
tema Cenografia de Televisão em Portugal (1957-1992).
Outra é de Luís Braz do Departamento de Ciências da Comunicação da
Universidade Nova de Lisboa, intitulada O Espaço do Teatro – Tipologia dos
Espaços Teatrais e condições da sua Emergência, orientado por Paulo
Filipe Monteiro. Outra é a dissertação de mestrado da Universidade Lusíada,
da autoria de Tânia Lima Ferreiro, intitulada Cenografia & Arquitectura: João
Mendes Ribeiro e data de 2007. E ainda a dissertação de mestrado de Paulo
Lourenço Oliveira intitulada Dinâmicas Operativas do Processo de
Concepção em Cenografia, a prática do Arquitecto José Manuel
Castanheira apresentada na Faculdade de Arquitectura de Lisboa e que data
de Dezembro de 2008.
Em 2006 a Escola Superior de Teatro e Cinema publica na sua série
Sebentas, um trabalho de trinta e cinco páginas, de Fausto Roberto Poço Viana
intitulado O Figurino em Adolphe Appia. Este caderno é um resumo da tese
de doutoramento do mesmo autor intitulado O Figurino das revoluções
cênicas do século XX: um estudo de sete encenadores, de 2003, pela
Universidade de São Paulo, Brasil.
Contributo fundamental para a história do figurino em Portugal deixado
pela pintora, figurinista e cenógrafa Vera Castro, surge em Agosto de 2010 a
publicação (póstuma) de O Papel da Segunda Pele, no qual se faz uma
reflexão sobre a função do figurino em cena. Este trabalho foi desenvolvido
pela Vera, ao longo de vários anos registando depoimentos de vários
profissionais como actores, encenadores, coreógrafos e outros figurinistas com
quem havia trabalhado. Este livro não pretende fazer uma investigação teórica
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e exaustiva sobre o assunto, mas antes suscitar a curiosidade pelo processo
de fazer o figurino para espectáculo. “Espero que hoje, como no futuro, este
registo possa suscitar, em quem se dispuser a lê-lo, se não uma reflexão sobre
a situação do figurino em Portugal, no princípio do século XXI, pelo menos, a
curiosidade por saber como se processa a passagem de uma personagem do
papel para o palco.”25
Em Dezembro de 2010, pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa, é
defendida a Tese de Mestrado em Design de Moda, de Daniela Águas
Conceição com o título O Figurino na Ficção cinematográfica. Adrian e
Colleen Atwood. Design de Figurinos. Este trabalho explora a forma como
todos os elementos visuais e também psicológicos operam, para criar uma
ligação entre o cinema e o figurino, de modo a analisar esse valor e contexto.
Há um trabalho final de curso de Doutoramento em Ciências da Comunicação,
Especialização em Cinema e Televisão da autoria de Caterina Cucinotta
subordinado ao tema Os figurinos no cinema: possíveis ligações com
outras disciplinas, de Setembro de 2010.
Qualquer um destes trabalhos contribuem para uma maior divulgação da
prática cenográfica e de figurinos no nosso país. Vera Castro inicia a
introdução do seu livro da seguinte forma: “No princípio deste trabalho estava a
ideia de abordar o figurino como matéria sobre a qual pouco se escreve.
Existem livros focados em criadores ou em percursos de grupos de teatro, mas
o figurino, em si, parece não ter suscitado, até agora, interesse para ser
eleito como matéria a tratar.”26 O sublinhado é nosso e reitera a noção de
que esta é uma área muito pouco tratada pela escrita, tanto o figurino como o
cenário, conseguindo o figurino ser ainda menos referido. Nos últimos cinco
anos pouco ou nada se alterou em relação ao tratamento teórico do campo
cenoplástico escrito em português. Será, nesta perspectiva, a nossa
investigação um complemento pertinente ao que já de estudado existe em
relação ao teatro no geral e à cenografia e figurinos em particular. Ao
analisarmos o processo criativo e de implementação na cena do espectáculo
The Passage, apesar de criado e exibido em Inglaterra, estamos a registar em
25
26

In Vera Castro, O Papel da Segunda Pele, pág. 9.
Idem ibidem, pág. 9.
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português um estudo sobre os elementos visuais no teatro e seus dispositivos
de criação, área de investigação tão carenciada.
A quase inexistência de bibliografia específica abre caminho a uma
investigação com base em conversas com os vários intervenientes da criação
teatral, que visem esclarecer questões que se levantem ao longo deste
trabalho acerca do processo criativo do The Passage. Será com base na
memória

do

espectáculo

e

do

seu

processo

criativo

que

se

fará

fundamentalmente a nossa investigação. O nosso trabalho será apoiado pela
recolha de todos os elementos possíveis publicados sobre o tema do cenário e
dos figurinos em geral e fundamentalmente nos depoimentos dos vários
intervenientes criativos (encenadora, cenógrafo, figurinista, actores) que
tornaram possível a feitura daquela obra teatral em Novembro de 2014.
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METODOLOGIA
Para desenvolver este estudo foi efectuada a recolha e análise da
bibliografia disponível tendo-se utilizado também outros materiais escritos tais
como emails trocados entre os participantes do projecto que foram pontuando
as diferentes fazes evolutivas do mesmo.
A metodologia utilizada teve um carácter exploratório utilizando, para
além das fontes já citadas, outras menos formais como fotografias de ensaios e
de cena, vídeo do espectáculo, desenhos e esboços do cenógrafo e figurinista.
Foi considerada e concretizada a possibilidade de entrevistar vários dos
intervenientes no processo criativo, como forma de entender e reflectir sobre a
tomada de opções durante essa fase de consolidação do projecto e no que
elas influenciaram o produto final.
Iniciaremos

a

nossa

fase

de

investigação

com

leituras

de

enquadramento através das fontes bibliográficas e de textos críticos de
imprensa. Efectuar-se-ão entrevistas a alguns dos intervenientes do processo
que se considere pertinente entrevistar. As entrevistas constituirão uma
importante fonte de investigação, pois complementarão a escassa bibliografia
sobre o tema.
Partindo do geral para o particular, utilizámos leituras de enquadramento
sobre dramaturgia e a evolução do conceito cenográfico na Europa e em
Portugal. Posteriormente sobre a história do figurino e sua função, para que
fossem usadas estas leituras como apoio teórico à experimentação e inovação
do processo de criação plástica do cenário e figurinos do The Passage.
Segundo Brian Lawson (2001) no seu livro “Como pensam Arquitectos e
Designers” podemos identificar algumas metodologias que ajudam a estudar
um processo criativo na área do design, das quais destacámos duas. São elas,
observação do designer em acção e elaboração de entrevistas para que sejam
os próprios designers a descrever a forma como trabalham. Naturalmente que
no segundo exemplo esta metodologia poderá apresentar fragilidades, uma vez
que o artista ao ser confrontado com perguntas poderá efabular sobre o seu
processo criativo ou a própria memória poderá atraiçoar alguns aspectos do
que foi esse processo. Contudo parece-nos ser esta a forma mais fiável para
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levantar questões perante um objecto inédito ao mesmo tempo que se
encontram soluções às questões colocadas pela nossa investigação.
Aliada às entrevistas foi fundamental a observação participante através
do nosso próprio envolvimento na criação desta obra teatral, que nos permitiu
observar ensaios, mudanças de rumo, experimentações várias que iam sendo
ajustadas à medida que a forma mais consolidada de espectáculo se ia
determinando. A observação directa dos processos de criação artística
conjunta e dos dispositivos de experimentação em cena abriram os caminhos
de reflexão e resposta à questão: De que se veste um espectáculo? –
Metodologia e processo criativo do cenário e figurinos na obra teatral The
Passage.
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ESTRUTURA
O nosso estudo parte da definição dos conceitos de dramaturgia
tradicional e contemporânea e posteriormente cruzando dados sobre a
evolução do conceito de cenário almejamos chegar à base para pensar a
dramaturgia do espaço. No primeiro capítulo tenciona-se mostrar a evolução do
conceito de dramaturgia e consequente alteração do sentido do cenário
pretendemos dar a conhecer sumariamente a evolução da cenografia em
Portugal e os seus mais importantes agentes.
Neste trabalho pretende-se conjugar questões sobre cenografia,
figurinos e sua implementação dramatúrgica. Esta escolha implica entrecruzar
e analisar a mútua influência destas áreas de investigação distintas. Depois de
uma introdução onde se explicam as razões e motivações da nossa escolha e
onde pretendemos chegar com o nosso trabalho, entramos no primeiro capítulo
onde definimos a dramaturgia do teatro, começando pelo conceito tradicional
de dramaturgia e falando de alguns pensadores do teatro que, com a sua visão
e abordagem, foram alterando uma dramaturgia “textocêntrica” numa
dramaturgia de vasos comunicantes que interliga e equaliza todos os
intervenientes na obra de arte teatral.
Entramos no segundo capítulo que fala do espaço no teatro e onde são
abordadas as teorias mais significativas e respectivos dramaturgos que
reposicionaram o papel do espaço cénico no teatro. Começamos por Wagner,
estabelecendo como ponto de partida o Festival de Bayreuth em 1876 onde
Wagner introduz uma nova ideia de espectáculo, chegando ao ponto de
conceber e mandar construir um teatro de raiz (que serviria para pôr em cena a
tetralogia O Anel de Nibelungo) com a arquitectura que melhor lhe conviesse
para as suas produções, uma vez que a cenografia e a disposição da
orquestra, do público e do palco tinham uma importância fulcral para o
compositor que também era o encenador.
Analisando ainda a função da cenografia na dramaturgia do espectáculo,
torna-se necessário estudar os teóricos que atribuíram à cenografia um papel
importante na leitura dos espectáculos, como por exemplo o cenógrafo e actor
Gordon Craig que insere a noção de centralidade da imagem num teatro de
cariz mais simbolista e do músico e encenador Adolphe Appia que defende
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uma estética da sugestão através de volumes, da pintura, de modelações do
espaço e da luz. Estes dois grandes precursores de uma nova maneira de
pensar e ver o espaço são fulcrais para a alteração do estatuto da cenografia
como subsidiária do texto teatral.
Posteriormente interessa-nos fazer uma breve resenha histórica sobre a
evolução do papel da cenografia no contexto do espectáculo teatral em
Portugal. Descreveremos a evolução da cenografia, tanto do ponto de vista
técnico como de conceito, desde o final do século XIX até ao final do século
XX. Detemo-nos nos momentos históricos que consideramos mais relevantes,
a cenografia naturalista, o movimento simbolista, o longo período de ditadura
em Portugal que amputou muita da riqueza artística que se poderia ter
desenvolvido, e por fim a revolução de Abril27, que traz a inevitável abertura às
novas tendências que vinham a acontecer no resto da Europa pelo mesmo
período. Temos como marco da modernidade em Portugal o exemplo de
Almada Negreiros que, tal como outros pintores de estética vanguardista que,
um pouco por toda a Europa (Picasso, Lautrec, Dalí), começam a pintar
cenários. Esta contaminação das artes do palco pelos artistas plásticos
representantes das novas vanguardas estéticas, traz um novo contributo à
cenografia portuguesa. É com esse novo fulgor modernista, pela mão de
artistas como Almada Negreiros, José Pacheco, Leitão de Barros, Jorge
Barradas, Abel Manta, Stuart de Carvalhais, Carlos Botelho, entre outros, que
se vai fazendo uma revolução plástica à qual a cenografia não podia ficar
alheia.
O terceiro capítulo faz a contextualização do figurino, que inicialmente
está muito dependente da moda, e podemos ver a forma como se autonomiza
na criação teatral. Faz-se uma análise da evolução do figurino de teatro e da
função do figurino na construção da personagem no trabalho do actor. Abordase o processo criativo de construção do figurino, métodos e materiais e o
significado das propriedades dos figurinos em cena.
Com os capítulos A Dramaturgia no Teatro e O Espaço no Teatro e
Figurino no Teatro, temos uma base para pensar a dramaturgia visual e
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podemos entender a importância e repercussão da cenoplástica na linguagem
teatral.
Na quarta e última parte deste trabalho analisaremos o espectáculo The
Passage, no seu processo criativo de concepção do cenário e figurinos e a
forma como estes determinam os valores estéticos da obra. De que se veste
um espectáculo? – Metodologia e processo criativo do cenário e figurinos
na obra teatral The Passage, neste estudo figurará uma aproximação às
chaves expressivas espaciais e plásticas que se encontram no texto como
pistas para a execução da cenografia e dos figurinos. É também com base no
texto que se forma à medida que os ensaios exploratórios avançam, que vão
surgindo

as

primeiras

sugestões

às

características

expressivas

das

personagens. Com o avançar dos ensaios, a par do texto, aparece um
crescente entendimento das linhas estéticas da obra fundamentais na criação
dos figurinos.
Esta pesquisa é um recorte sobre um assunto mais abrangente, do qual
retiramos uma fracção para aprofundar a sua experimentação e entendimento.
Interessa-nos através da análise e levantamento do processo criativo e
metodológico do cenário e figurinos desta obra teatral chegar à resposta “de
que se veste o espectáculo?”
Em consequência produzir-se-á uma análise semiológica e estabelecerse-á a relação entre cenografia, figurinos e dramaturgia, tendo como base as
imagens do espectáculo, memórias do processo criativo e entrevistas aos
intervenientes desse processo. Iremos analisar este espectáculo do ponto de
vista iconográfico e imagético e entender qual o grau de influência da
cenografia e dos figurinos em relação à encenação apurando a autonomia do
trabalho plástico para possibilitar ao espectador uma leitura reflexiva pela mão
das imagens e da sua força comunicativa.
Se Patrice Pavis afirma e que “a mudança da função cenográfica está
ligada à evolução da dramaturgia”28 julgamos pois, pertinente questionar se é
só com a evolução da dramaturgia que se dá essa evolução na cenografia e
nos figurinos. Estamos convictos de que o papel das novas vanguardas
28

Anteriormente citado na nota de rodapé 18.
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artísticas foi determinante para o campo cenográfico, e que, naturalmente, a
evolução do figurino foi uma consequência lógica das conquistas feitas pelo
cenário nesse campo. O contributo que os pintores trouxeram ao teatro foi
definitivo no cursar de um novo rumo na forma de se dar a ver os espectáculos.
Apesar da obra The Passage ter sido pensada e criada em solo inglês
com intervenientes de várias nacionalidades e, por coincidência, o cenógrafo e
a figurinista serem portugueses, a questão de nacionalidade não será
determinante no valor plástico e artístico da obra. Contudo achámos pertinente,
por uma questão de contextualização, manter a evolução da cenografia
contemporânea, com a abertura das novas vanguardas europeias e daí passar
para o modo como se fez essa evolução, mais tardia e mais lenta, em Portugal.
A questão da evolução no campo da cenoplástica em Portugal estará
sempre presente, ainda que mudando o contexto da criação desta obra porque
foi a base de motivação deste trabalho. Os agentes de mudança na concepção
plástica do teatro, tanto portugueses como estrangeiros exerceram em nós um
fascínio desde tenra idade. Será uma consequência natural encontrar na nossa
criação artística marcas ou referências, mais ou menos visíveis, da obra
desses artistas.
Gostaríamos como nota final de remeter para a questão de que este
trabalho procurou na teoria e nas referências históricas uma justificação para a
nossa prática. A nossa formação é do campo do fazer. Consideramos
fundamental que as áreas mais “artesanais” se apoiem na fundamentação
teórica como justificação das suas escolhas e como processo de reflexão dos
sistemas operativos e processuais artísticos. As referências históricas surgem,
não para demonstrar o nosso conhecimento nessa área, mas para
contextualizar a nossa visão e a forma como contribuíram para a criação de
The Passage.
De que se veste um espectáculo? Na gíria teatral portuguesa usa-se
muito a expressão vestir a cena, utilizada para enquadrar o espaço cénico com
pernas e bambolinas colocadas geometricamente. A colocação correcta
contempla as questões de visibilidade da cena para que o público nunca veja
os bastidores, isto num palco à italiana. A nossa investigação vai no sentido da
descodificação de significado por parte dos figurinos (que vestem o actor) e do
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cenário (que veste o palco). Foi, então, usada esta expressão fora do seu
contexto habitual, mas que parece ser visualmente clara quanto à nossa
intenção de pesquisa. É então, a Metodologia e processo criativo do
cenário e figurinos na obra teatral The Passage o longo caminho a percorrer
que nos abrirá portas, na tentativa de desmontar um dispositivo de criação
plástica para um espectáculo de teatro e que nos dará respostas à forma como
e de que se vestiu esta obra teatral.
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1. A DRAMATURGIA DO ESPAÇO – para uma abordagem inicial às
dinâmicas da cena

1.1 O CONCEITO TRADICIONAL DE DRAMATURGIA

Importa referir a importância da evolução do conceito de dramaturgia
para o entendimento do lugar que a cenoplástica irá conquistar ao longo do
século XX nas artes cénicas. Iremos referir o campo da cenografia, não
esquecendo que no campo dos figurinos as mudanças se foram fazendo mais
lentamente e que o impacto nas mudanças de conceito dramatúrgico estão
directamente ligadas às mudanças no espaço.
A dramaturgia é, em sentido geral, a técnica da arte dramática que
pretende estabelecer os pilares de construção da obra teatral. Segundo Patrice
Pavis a dramaturgia clássica “busca os elementos constitutivos da construção
dramática de qualquer texto clássico”29. O conceito tradicional de dramaturgia
que “examina exclusivamente o trabalho do autor e a estrutura narrativa da
obra (…) não se preocupa directamente com a realização cénica do
espectáculo”30, está ainda muito ligada ao texto, à estrutura da obra dramática,
à construção da narrativa, designando um tipo formal de representação do
mundo que tem como objectivo primordial a verosimilhança. Este modelo
dramatúrgico “cristalizou-se numa forma canónica”31 o que bloqueou qualquer
hipótese de inovação ou novas perspectivas sobre a realidade. Como
consequência desta rigidez, é natural que tivesse vindo a ser rejeitada no final
século XIX e princípio do século XX com a abertura feita pelos movimentos
naturalista e simbolista nas diversas formas artísticas, e como consequência na
maneira de verem e pensarem o teatro.
Aliada à perspectiva naturalista-simbolista surge a noção de encenação
“que vai gerar a ascensão de um também novo protagonista, de uma nova
profissão do teatro, a do encenador – filho natural da invenção da electricidade
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In, Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 113.
Idem Ibidem,pág. 113.
31
Idem Ibidem,pág. 115.
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60

(1887).”32 Na figura do encenador centram-se as funções de ensaiador e
dramaturgo. O encenador passa a ser o responsável oficial pela organização
do espectáculo, pelas escolhas estéticas e ideológicas que a nova dramaturgia
propõe.
Meyerhold (1874-1942), actor e encenador russo, distancia-se do
naturalismo e, a partir do simbolismo, desenvolve o interesse pelos processos
de estilização do grotesco. Ele procura o caminho de um teatro mais “teatral”,
onde as técnicas do actor são desenvolvidas e pensadas a partir das formas
populares, como o teatro de feira, a commedia dell’arte e a pantomima. O
teatro “exige a submissão de tudo o que integra as leis teatrais únicas. Toda a
arte e toda a técnica engajadas no teatro devem ser percebidas de um ponto
de vista teatral.”33 Mesmo quando em 1917 ele se envolve com o Outubro
Teatral (o teatro ao serviço da revolução) continua a desenvolver e sustentar as
suas pesquisas em atelier que virão a dar lugar ao construtivismo cénico e à
biomecânica do actor. A encenação, como consequência da dramaturgia, para
além

de

organizar

e

dirigir

os

vários

elementos

dispersos,

passa

fundamentalmente a pensar o texto e dar-lhe uma visão própria. Ao encenador
cabe mostrar a obra segundo o seu próprio olhar.
O encenador alemão Erwin Piscator (1893-1966) introduz as linhas de
um teatro político que serão consolidadas mais tarde por Brecht. A grande
importância do homem para o teatro revolucionário residia, para Piscator, na
sua função social, o homem continua a amar, a sofrer, mas estes sentimentos
são mostrados sob outro ângulo, ele está intrinsecamente ligado ao seu destino
e ao destino do mundo, tudo o que diz ou que pensa determina o destino da
sua época. Ao longo dos diversos períodos históricos, a visão que o homem vai
tendo de si mesmo fase ao mundo é pautada pelas grandes questões da sua
época, assim, com as conturbações sociais e políticas próprias do final do séc.
XIX e início do séc. XX, o homem passa a incluí-las na sua reflexão perante si
mesmo e perante a sociedade em que vive. As obras teatrais do seu tempo são
um reflexo disso e têm uma forte componente social e política incutindo no
espectador uma visão crítica e reflexiva sobre as mudanças sociais e políticas
32
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In, Eugénia Vasques, O que é Teatro, pág 58.
In, Béatrice Picon-Vallin, A Arte do Teatro entre Tradição e Vanguarda, pág. 69.
61

que vive. As grandes linhas de uma dramaturgia sociológica assentavam na
função do homem e na importância da técnica. As emoções humanas e as
relações que o homem tem com a sociedade, fazem a este autor querer elevar
o ser humano “quimicamente puro” e fazer dele “o próprio fundamento da arte
dramática e do teatro em geral”.34 Este homem é mostrado no seu teatro como
um reflexo social, inserido num contexto entre as duas grandes guerras, tendo
sobre a cena a importância de uma função social, quando surge aparece o seu
estrato social, quando entra em conflito (seja ele moral, físico ou afectivo) é
com a sociedade em que se insere.
“A antiguidade via essencialmente a posição do homem face ao destino; a Idade
Média a sua posição face a Deus; o racionalismo a sua posição face à natureza; o
romantismo a sua posição face às paixões. Mas uma época em que as relações
no interior da colectividade, a revisão de todos os valores humanos, a perturbação
de todas as relações sociais estão na ordem do dia, não pode ver o homem de
outro modo a não ser na sua posição face à sociedade e aos problemas sociais do
seu tempo; de outro modo senão como ser político.”

35

De acordo com a visão dramatúrgica de Piscator ele retrata a sua época
não como um espelho fiel da realidade social, mas com uma visão crítica
perante essa mesma realidade, encarando o teatro revolucionário como uma
arma poderosa de consciencialização social. Ele parte da realidade para
intensificar o desajuste social e torná-lo num elemento activo de acusação de
modo a preparar a revolução através da arte do teatro.
Com Brecht (1898-1956) dá-se a ampliação de sentido da noção de
dramaturgia. Ele vem revolucionar o novo conceito de dramaturgia que passa a
abarcar não só a estrutura formal da peça como também a sua estrutura
ideológica. Esta dramaturgia abrange tanto o texto como todos os meios
cénicos utilizados pela encenação. Tornando-se, assim, a obra numa “fábula
em relevo”36 onde forma e ideia, que levou à forma, se dão a ver na sua
unidade. O programa levado a cabo pela estética brechtiana passa não só por
textos escritos pelo próprio Brecht, como também por adaptações feitas aos
textos clássicos (Sófocles ou Shakespeare) onde está subjacente a crítica tanto
política como social que o texto faz e que se pode adaptar perfeitamente à
34

In, AA. VV., Estética Teatral, pág. 441.
Idem Ibidem, pág. 443.
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actualidade. Para ele a pertinência em abordar um texto clássico “deve-se ao
que ele considera ser a sua grandeza universalista, estímulo da criatividade e
da compreensão da sociedade através da rede de correspondências
estabelecidas com o presente.”37 Brecht adapta os clássicos à luz do presente
“não é a fidelidade a uma voz autoral subjacente, mas a crítica latente na
conjuntura social e política do texto clássico relativamente à actualidade.”38 As
questões de fundo da obra são reequacionadas segundo o contexto da
actualidade que se vive de “forma a perspectivar, pela estética teatral, as
condicionantes de processos sociais indissociáveis do ser humano”39
Brecht põe o teatro ao serviço de uma pedagogia social, para isso, do
ponto de vista técnico ele elimina a noção de quarta parede que tornava o
teatro numa convenção intimista, como se espreitássemos pelo buraco da
fechadura. Esta mudança técnica reflecte uma mudança muito mais
significativa, enquanto anteriormente o público estava a assistir a uma
representação como se aquilo fosse verdade, como se os actores não
soubessem da sua presença, agora, com a eliminação da quarta parede, com
esta significativa mudança de convenção, cria-se no público a consciência de
estar a ver uma representação. A sua dramaturgia vai além da cena, Brecht
estabelece relações directas com o público observador (e não passivo
espectador), ele obriga-o a pensar, a confrontar-se com a sua própria visão do
mundo, a tomar decisões usando a razão em detrimento da emoção.
Pode afirmar-se que a dramaturgia é “na sua representação concreta,
especificar o modo teatral de mostrar e narrar um acontecimento”40. Escrever
uma peça e encená-la faziam, assim, parte do mesmo acto. A fusão entre
encenador e dramaturgo tornava inseparável a criação de um texto e a sua
posta em cena. Reiterando esta ideia, a nova função da dramaturgia segundo o
semiólogo Patrice Pavis é a de:
“(…) Instalar os materiais textuais e cénicos, em destacar os significados
complexos do texto ao escolher uma interpretação particular, em orientar o
espectáculo no sentido escolhido. Dramaturgia designa então o conjunto das
escolhas estéticas e ideológicas que a equipe de realização, desde o encenador
37
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até ao actor, foi levada a fazer. Este trabalho abrange a elaboração e a
representação da fábula, a escolha do espaço cénico, a montagem, a
interpretação do actor, a representação ilusionista ou distanciada do espectáculo.
(…) A dramaturgia, no seu sentido mais recente, tende portanto a ultrapassar o
âmbito de um estudo do texto dramático para englobar texto e realização
cénica.”

41

É então, pertinente considerar que a figura do encenador acumula em si
a orquestração da obra teatral e que a dramaturgia que lhe é inerente é por ele
veiculada para dar sentido uno à obra. Podemos comparar a função do
encenador à função do maestro, ambos dirigem a execução de uma obra de
arte onde intervêm vários artistas e onde é preciso “imprimir uma unidade de
expressão e aquela misteriosa capacidade catalisadora e canalizadora que,
num e noutro caso, são indispensáveis à realização dessa unidade”42. Contudo,
segundo António Pedro, encenador e maestro são muito distintos no que
depende de um série de recursos de que cada um dispõe. Na orquestra a
dinâmica

operativa

limita-se

“aos

valores

estritamente

musicais

da

instrumentação e do seu aproveitamento”43 enquanto no teatro há outras
linguagens e distintos meios a explorar. A dinâmica operativa do encenador vai
“(…) da cor, da luz, e dos outros elementos plásticos, estática e dinamicamente
utilizados, ao uso da palavra, do seu ritmo e do seu significado, como principal
escopo expressivo, à utilização dos ruídos, dos cenários e das suas mutações,
dos endereços a da sua funcionalidade meramente mecânica, mas de igualmente
44

indispensável afinação e acerto.”

A dramaturgia acompanha o processo de abstracção, de estilização e de
codificação da obra, pela mão do encenador, como forma organizativa de
mostrar a sua visão do mundo. Se entendermos o teatro como uma obra de
arte, entendemos que ela deve ser criada por um pensamento único embora
nela estejam incluídas várias formas de arte que podem ser autónomas fora do
teatro.
Anteriormente, na terceira década do século XX, Adolphe Appia (18621928), havia feito um paralelo entre a arte do pintor e a arte do autor dramático,
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aquele que escreve e pensa a obra literária mas não a casa com a sua
concretização em cena.
“Como o pintor é feliz! Pode levar a sua tela para o estúdio e uni-la à sua paleta;
ele preside a essas bodas, na intimidade. O autor dramático, pelo contrário, leva o
seu manuscrito ao Teatro e não é, precisamente, no mistério e no recolhimento,
nem, sobretudo, no silêncio que a união se consuma! As duas partes conhecemse, por assim dizer, e fazem reciprocamente descobertas bem singulares.
Garante-se que deve ser assim, que será sempre assim. A noiva - a cena atavia-se sem se preocupar com o gosto do pretendente o drama o qual,
maltratado, mutilado mesmo, acaba por quase desaparecer na toilette
gritante da esposa.”

45

(sublinhado nosso)

Esta comparação serve para dar a entender o despropósito de um texto
levado à cena sem haver um prévio entendimento entre ambos (texto e cena),
então a cena, muito mais pomposa e previamente decorada sem “se preocupar
com o gosto do pretendente” acaba por abafar por completo o texto, dando-se
a ver, desta forma, um espectáculo teatral desproporcionado. No caso do pintor
que conhece bem as telas, as tintas e os pincéis, pensa através deles e pode
imaginar a sua obra de acordo com os meios de que a sua arte dispõe.
Outros tipos de arte dispõem das mesmas dinâmicas operativas. Porém
há uma excepção: “o artista que não tem nome, para uma arte que também o
não tem...”46 este artista sem nome é aquele que é dramaturgo e encenador ao
mesmo tempo porque para Appia é “sacrilégio especializar as duas funções.”47
Se o autor não acumula em si próprio essas funções, não se torna capaz de
exercer nem uma nem outra, pois é da sua “penetração recíproca que deve
nascer a arte viva.”48 A arte dramática não deve estar dividida, pendendo ora
para o lado do autor, ora para o lado do encenador, ela deviria ser confiada a
uma só pessoa que reunisse ambas as funções. “A fusão técnica dos
elementos representativos tem a sua origem na ideia inicial da arte
dramática.”49
Para Gordon Craig (1872-1966), que conjuntamente com Appia vêm a
abrir o caminho contemporâneo de uma nova estética teatral, o que se pratica
45
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nos palcos não se pode considerar arte porque “o que falta é o artista que a
crie, o artista do teatro, entendamo-nos, e não o poeta, o pintor ou o músico.”50
Ele considera que os artífices que trabalham nos teatros, apesar da sua
qualidade técnica, nada podem fazer para alterar as coisas, devem fazer o que
o director do teatro lhes exija. Apenas com a chegada do artista é que haverá a
verdadeira mudança, este irá agrupar esses “operários de elite em torno dele e
animará com um sopro novo a Arte do Teatro.”51
Sem dúvida que nesta época o teatro ocidental estava em baixo e só
poderia sobreviver se se desse o renascimento de uma nova forma de arte
teatral que viesse através da “chegada de um homem reunindo na sua pessoa
todas as qualidades que fazem um mestre do teatro e a renovação do teatro
enquanto instrumento”52. Este novo homem teria que inventar a sua
especificidade técnica de onde resultaria uma “arte sem esforço”53.
É através deste homem novo e renascido que se dará a transformação
de todas as áreas que formam o teatro, uma vez que todas elas estão
interligadas, é impossível fazer uma mudança que vise apenas uma parte “só
uma progressão sistemática será efectiva”.54 Esta mudança deverá ser
protagonizada apenas por pessoas que estudaram e praticaram os distintos
saberes necessários para que haja teatro. De acordo com esta visão surge o
conceito de encenador como um ser que deve dirigir a obra teatral no seu todo
e que deve ter conhecimentos e experiência acerca das diferentes artes que
compõem o teatro. Só desta forma poderá ser livre para dar forma à sua ideia.
A arte independente e criadora em que Craig acredita só é viável dirigida
por alguém que compreenda
“(…) a adaptação verdadeira dos actores, dos cenários, dos figurinos, das
iluminações, e da dança e souber, com o auxílio destes diferentes meios, compor
a interpretação, adquirirá a pouco e pouco o domínio do movimento, da linha, da
cor, dos sons e das palavras que deles decorrem naturalmente.”
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Para ele o encenador, profissão que existia já, embora com um cariz
ainda muito de ensaiador, estava a dar os primeiros passos, era ainda muito
inconsciente. Bastava que estes encenadores ganhassem consciência de que
tinham uma profissão e pudessem usar o seu engenho para começar a criar
obras de arte.
“(…) no dia em que os encenadores se prepararem para a sua profissão, a qual
consiste em interpretar as obras do dramaturgo, a pouco e pouco, para um
desenvolvimento progressivo, reconquistarão o terreno perdido pelo teatro, e
restabelecerão a Arte do Teatro (…), pelo seu génio criador.”

56

Richard Wagner já havia lançado anteriormente, em meados do século
XIX, o conceito de Gesamtkunstwerk, que significa à letra, obra de arte comum
tendo-se tornado mais utilizada a expressão “obra de arte total”. A visão de
Craig é perfeitamente compatível e vem na mesma linha que a visão de
Wagner que defende que a encenação resulta da associação de várias artes
convocadas ao mesmo tempo para o palco. A arte total é a união da música, da
mímica, do texto, da arquitectura e da pintura para a realização de uma obra
comum.
“E assim, no drama, a ilusão da arte plástica transformar-se-á em verdade: ao
bailarino, ao mimo, o artista plástico estende a mão deixando-se absorver nele e
passando ele mesmo a ser bailarino e mimo. […] O espaço cénico, em toda a
respectiva largura e profundidade, pertence-lhe para aí dar a ver plasticamente a
sua figura e o seu movimento, sozinho ou em união com os companheiros de
representação.”

57

Estes conceitos são importantes para o surgimento do conceito de
encenação como o conhecemos hoje, enquanto organização consciente dos
distintos elementos constituintes do espectáculo, de modo a que seja
viabilizado um produto coerente. Cabe ao encenador coordenar todos os
intervenientes no objecto artístico. Segundo Antonino Solmer a encenação
surge
“(…) de uma necessidade técnica e científica que, decerto, não teve o seu maior
peso nos «encenadores» ou «paraencenadores» de então, mas de um peso que
proveio de um acumular de constatações naturais que se foram argumentando e
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discutindo até amadurecer e encontrar a época própria que a adoptou como
58

sistema de trabalho.”

Podemos afirmar que a encenação torna físico o que a dramaturgia
pensou e que não é a concatenação de formas artísticas diferentes reunidas
que fazem o teatro, mas sim, que o teatro, ao imitar a criação do mundo, servese das distintas formas artísticas para se poder expressar. O teatro pode
pensar-se como sendo a vida, mas mais visível, ampliada, com mais cor e
relevo do que a vida real na qual se inspirou.
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In, Antonino Solmer, Manual de Teatro, pág 313.
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Fig. 1: Giorgio Strehler num ensaio de Arlechino Servitore de Due Patrone em 1990

1.2. A EXPANSÃO DO CONCEITO DE DRAMATURGIA

Se a dramaturgia foi, segundo a tradição alemã, o conjunto de textos
dramáticos que, pela mão do dramaturgo (responsável pela selecção do
repertório) criava a identidade de um teatro, este conceito é estendido e passa
a ter outras acepções com Berthold Brecht a partir dos anos 30 do século XX.
Através dele passa a existir uma dramaturgia do espectáculo (e não de texto),
que lhe confere um sentido de obra enquanto espectáculo que se dá a ver. Em
paralelo surge ainda o conceito de dramaturgia de autor que pode escrever os
seus próprios textos assentes num conceito pré definido ou reescrever
clássicos adaptando-os à nova realidade. Como exemplo temos A Ópera dos
Três Vinténs de Brecht que foi escrita a partir de um texto de 1728 intitulado
The Beggar’s Opera de John Gay.
Posteriormente o que se tem vindo a desenvolver é uma dramaturgia ao
serviço da estruturação do sentido do espectáculo. Estes diferentes sentidos de
dramaturgia não têm anulado o conceito anterior. As mais tradicionais formas
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dramatúrgicas passam a coexistir com as formas renovadas. Chegam, assim,
até aos nossos dias, os diferentes conceitos manifestando-se nas várias
aplicabilidades da dramaturgia. Esta constante renovação
“(…) passa por rentabilizar a sua invisibilidade, a sua condição marginal de
participação no espectáculo, em prol de uma potenciação de articulações de
sentidos possíveis. Vivendo à margem da lei – como todas as periferias
discursivas, identitárias e políticas – a dramaturgia informa, repensa e refaz as leis
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e os códigos de cada novo espectáculo.”

Com o descentramento do texto, o espaço deixa de ser o local que
alberga o desenrolar das acções, passa a ser um ambiente visual, uma
“atmosfera que se instala e fala por si, um elemento da estrutura do
espectáculo com uma linguagem própria.”60 É nesta perspectiva, que nas
décadas de 60 e 70 do século passado começa a surgir aquilo a que mais
tarde se viria a chamar a dramaturgia do espaço. Esta acepção de dramaturgia
do espaço “redimensiona, reestrutura e experimenta os pontos de vista
possíveis para o espectador (semicírculo, no chão, de pé, espectáculospercurso, etc.)”.61
As profundas mudanças artísticas são sempre um reflexo das mudanças
sociais, este novo público quer ver; ele não quer apenas ouvir. É essa a
justificação da dramaturgia e encenação modernas, mostrar num espectáculo
uma maior abrangência de meios de expressão que conferem múltiplas leituras
à obra, embora respeitando a noção do seu sentido unificador. A figura do
dramaturgista é a de um criador de sentido como nos diz Janine Brogt
“Dramaturgy is structure and meaning. You use images, music, word´s, people,
light and sound but what you are doing is structuring meaning. I call myself a
“designer of meaning” not so much to position myself as a designer (set, light, etc.)
nor as e need of asserting myself in the process but it is a way of clarifying to
people that there is such a thing as a “structure of meaning” within a
performance.”
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In Ana Pais, O Discurso da Cumplicidade, pág. 89.
Idem Ibidem, pág. 47.
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Idem Ibidem, pág. 47.
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Janine Brogt entrevistada em Amsterdão, a 30 de Novembro de 2000. In, Ana Pais, O Discurso da
Cumplicidade, pág. 55.
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Os conceitos de dramaturgia do espaço e dramaturgia do espectador
surgem claramente no início dos anos 90, e fazem-se notar por uma
estruturação do espectáculo “que se concentra no espaço como elemento
dramatúrgico central”63, este espaço determina a forma como o espectador se
coloca face à cena e que pontos de vista assume em relação ao espectáculo.
Esta categoria do espaço abarca tanto o espaço físico, como se estende
ao campo conceptual. Tanto num caso como no outro “o corpo e o olhar do
público são colocados perante propostas estéticas que alteram a postura da
sua percepção.”64
A dramaturgia do espaço é composta por duas vertentes, uma que dá
maior importância ao espaço não teatral para se manifestar, usando as
especificidades desse espaço para criar sentido na obra, como por exemplo,
um espectáculo feito nas instalações de uma prisão ou de um hospital,
utilizando em proveito do espectáculo, as características materiais únicas
desse espaço. No espectáculo Maria Bakker, a Lenda em cena no Teatro Maria
Matos (Outubro de 2001), o público percorria a parte do teatro reservada aos
artistas e entrava no palco, lugar onde todo o espectáculo se desenrolava. O
ambiente intimista (devido à curta distância entre público e artista) dava sentido
ao tom do espectáculo, mais enfatizado quando no final a personagem Maria
Bakker (nome fictício da diva que personificava) fala aos espectadores do seu
público e abre-se a cortina que dá para a plateia e nós (público) nos
confrontamos com a imensidão de uma plateia vazia, perspectiva única de uma
sala de espectáculos. Neste espectáculo, apesar de ser um espaço teatral, o
uso feito desse espaço mostrou uma nova abordagem, tornando-o num espaço
teatral não convencional.
A segunda vertente de dramaturgia do espaço, está mais próxima da
cenografia “na medida que trata da relação e implantação dos elementos no
espaço”65, a cenografia concebe, não como ilustração reconhecível de um
espaço que admite uma só forma de interpretação (praça, rua, sala), mas como
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In Ana Pais, O Discurso da Cumplicidade, pág. 59.
Idem Ibidem, pág. 59.
65
Idem Ibidem, pág. 61.
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“(…) dispositivo próprio para esclarecer (e não mais para ilustrar) o texto e a acção
humana, para figurar uma situação de enunciação (e não mais um lugar fixo), e
para situar o sentido da encenação no intercâmbio entre um espaço e um texto. A
cenografia é assim o resultado de uma concepção semiológica da encenação
(…)”
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Ainda segundo Pavis,”cenografar é estabelecer um jogo de correspondências e
de proporções”67 entre o espaço descrito ou insinuado pelo texto, e o espaço
do palco onde será implementado o cenário. O artista cenógrafo deve
estruturar cada sistema per si, tendo em conta o espaço do texto e o espaço
onde decorrerá o espectáculo individualmente, sem perder de vista a
consideração que cada um dos espaços deve ter pelo outro e a forma como se
devem harmonizar ou desfasar dependendo da intenção dramatúrgica inerente
ao espectáculo.
O fascínio que nos exerce a cenografia é o de poder lê-la como uma
dramaturgia e não como um sistema abstracto de relações conceptuais. A
cenografia contemporânea vai buscar a manifestação concreta do significado,
por intermédio de representações visuais e plásticas, visando a formação de
uma imagem. A significação, em teatro, é uma questão de realização concreta
a partir dos diferentes materiais cénicos, das distintas formas, volumes,
estruturas, cores e luzes, é por meio destes elementos que se podem criar
metáforas, representações cheias de significado.
O que distingue a representação de um objecto do próprio objecto, é o
facto de a representação ser uma visão atomizada, que se atém aos elementos
sensoriais do objecto considerado, enquanto o segundo é a percepção
semanticamente carregada do mesmo objecto, que nos leva a compreendê-lo
como algo funcional, que tem e faz sentido, superando, portanto, a apreensão
dos seus aspectos meramente sensoriais e remetendo para o seu significado.
O autor, seja ele encenador ou cenógrafo, dispõe “para exprimir certos
sentimentos, de meios visuais”68. Desta forma “a encenação recupera o que o
texto perde.”69
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In, Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 45.
Idem Ibidem, pág. 45.
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Manu Jacob, Téâtre et cinema, Revue du Cinéma, Paris, nº 8, mars 1930, pág. 70, citação retirada de
Béatrice Picon-Vallin, A Arte do Teatro entre Tradição e Vanguarda, Meyerhold e a Cena
Contemporânea, pág. 83.
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Podemos então estabelecer que o género de cenografia que nos
convém analisar mais à frente não passa pela ideia de cenário que apresenta
uma “visão congelada de uma superfície a ser revestida”70. Falaremos de
cenários que se inserem numa lógica dramatúrgica bem definida. Os cenários
e, subsequentes figurinos, que analisaremos são dinâmicos e apresentam
multifunções na representação teatral. São cenografias que “ultrapassam a
funcionalidade ilustrativa e são mais do que uma mera arquitectura de
representação, na medida em que constituem, muitas vezes, toda a base
dramatúrgica da acção”.71
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Manu Jacob, Téâtre et cinema, Revue du Cinéma, Paris, nº 8, mars 1930, pág. 70, citação retirada de
Béatrice Picon-Vallin, A Arte do Teatro entre Tradição e Vanguarda, Meyerhold e a Cena
Contemporânea, pág. 83.
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In Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 46.
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In Vanda Piteira, Disrupção a três dimensões, in Sinais de Cena 2, pág. 17.
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2. A CONCEPÇÃO ESPACIAL DO ESPECTÁCULO
2.1 O ESPAÇO NO TEATRO – uma contextualização evolutiva
2.1.1. Da perspectiva estática à mobilidade da cena

No Renascimento surge a necessidade de criar ilusão de realidade em
cena. A implementação dos elementos cénicos passa a estar disposta em
profundidade no palco à italiana72. Motivada pela descoberta da perspectiva e
aliada ao conceito de proporção, método e rigor matemático usado na arte
deste período fez com que a cenografia adquirisse a partir do séc. XVI uma
grande qualidade técnica ao nível da pintura.
Num primeiro momento, os diversos elementos do cenário eram
cuidadosamente pintados para que parecessem reais. O efeito de realidade era
reforçado por esculturas e molduras em alto-relevo e remates feitos em
madeira trabalhada. Posteriormente verifica-se uma simplificação dimensional
substituindo os efeitos volumétricos dessas molduras, frisos e esculturas por
pinturas em trompe-l’oeil.73
O conceito de cenografia foi utilizado para definir a pintura em
perspectiva o que conferiu à ideia que se tinha da cenografia um cariz
bidimensional, conceito que foi prevalecendo até ao século XIX. A perspectiva
desenvolve-se como a necessidade sentida pelos pintores em aplicar regras
geométricas para exprimir o que viam na natureza. Rapidamente se verifica
que não era necessário construir volumetricamente em cena uma sala, um
edifício, uma cidade ou uma paisagem, porque “uma superfície plana pintada
segundo as regras da perspectiva dava a aparência das três dimensões”.74
A perspectiva era traçada a partir do fundo da cena e para a acentuar,
os elementos arquitectónicos dos cenários iam diminuindo de altura e largura à
medida que se afastavam do público e se direccionavam para o fundo de cena.
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Considera-se palco à italiana aquele que não é plano, tem inclinação para que o espectador, sentado de
frente para o palco, consiga ver a totalidade da cena ainda que esteja na primeira fila reforçando assim o
efeito de perspectiva. Esta concepção de sala separa absolutamente a zona de representação da zona da
plateia.
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Técnica de pintura que dá às coisas representadas a ilusão de realidade.
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In, AA. VV., Cenários do Teatro Nacional de S. Carlos, pág. 10.
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Desta forma quanto mais para o fundo de cena mais pequenas eram as
fachadas das casas chegando a ser dez vezes menores que o seu tamanho
real. Por este motivo os actores tinham que representar no proscénio75 para
que não houvesse uma grande desproporção entre a figura humana e os
edifícios. Todo o trabalho era focalizado para uma ordenação regulada da
perspectiva, destinada a criar um espaço que reproduzisse uma ilusão do real.
É de referir uma citação de Sebastiano Serlio, um dos arquitectos e
cenógrafos italianos mais importantes deste período, que dá à cenografia e à
perspectiva o mesmo significado.
“Ainda que seja difícil escrever sobre a subtil arte da perspectiva, e ainda mais
sobre os corpos levantados do pano… esforçar-me-ei da maneira mais breve que
puder, para dar ao Arquitecto alguns esclarecimentos sobre ela, o que será
suficiente para as suas necessidades, e não me alongarei em filosofar ou disputar
sobre que coisa seja a perspectiva ou donde deriva… mas chegando à prática e
às necessidades do Arquitecto, direi bem que perspectiva é aquilo que Vitrúvio
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(chama) Scenographia.”

Em síntese, a perspectiva acaba por simplificar a representação dos
espaços em salas de espectáculo, tornando-se este meio técnico de pintura na
própria forma de se representar os espaços em teatro. O conceito de pintura
em perspectiva e de cenografia (sendo distintos) justapõem-se chegando-se a
confundir enquanto dois conceitos equivalentes que reflectem a forma de se
fazer e pensar a realização plástica do espectáculo.
Sebastiano Serlio77 concebe três tipos de cenários para estilos distintos
de representação. Para a tragédia os cenários apresentavam pinturas de
colunas e edifícios majestosos. Para a comédia a pintura cenográfica
representava casas privadas, lojas, feiras e balcões e para a sátira o ambiente
era pautado pela pintura de árvores e cavernas. Estas distinções conferem à
cenografia uma dupla função: em primeiro lugar a da decoração78 do palco
para receber a cena situando a acção. Em segundo para a diferenciar o espaço
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A parte da frente do palco que vai desde a linha da boca de cena até ao limite do palco. Avant-scéne em
francês.
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Início do livro Secondo Libro di Perspettiva de Sebastiano Sérlio (1551), In Ilusão e Prática Teatral,
pág. 22.
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Em 1545 começa a organizar um tratado de sete volumes I Sette Libri dell’Architecttura onde conjuga
questões de arquitectura e cenografia baseando-se nas ideias de Vitrúvio.
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Aqui decoração na mesma acepção de decorados em espanhol e décor em francês.
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Fig. 2 e 3: Diferenciação dos espectáculos através do espaço cénico.
À esquerda o cenário da tragédia e à direita o da comédia.

onde se desenrola a acção do local ocupado pelo público. Começa-se a
manifestar uma preocupação com a diferenciação de cenários de acordo com o
género que se iria representar, podemos considerar desta forma uma
(pré)dramaturgia aplicada ao cenário.

Em relação ao palco, Serlio apresentava descrições bastante inovadoras
que deram origem a uma poética da disposição dos vários elementos que
compunham a sala teatral. Por exemplo, as instalações técnicas teatrais com
anexos de ambos os lados do palco (coxias) e luz lateral que, ao contrário dos
lustres, devia ser totalmente escondida e não visível ao público e defendia que
o palco devia ser mais iluminado do que a plateia. Relativamente à iluminação
distinguiu dois tipos: a iluminação geral e a iluminação móvel. A primeira era
uma luz decorativa que iluminava o palco uniformemente e a segunda eram
efeitos específicos que se usavam para representar o sol, as estrelas e os
relâmpagos

proporcionando

assim

um

maior

dinâmica

cénica

e

espectacularidade.
Serlio, ao longo dos volumes do seu tratado de arquitectura determinou
com precisão como os elementos cenográficos pintados deviam ser colocados
junto à iluminação do palco, para se obter o melhor efeito tridimensional e
enfatizar a profundidade do cenário no seu todo. Nesta época instituiu-se em
Itália, a convenção de que as luzes fossem apagadas antes de começar o
espectáculo.
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Fig. 4: “Que sejam A e B as duas luzes que
devem ser apagadas, e C e D dois cilindros com
buracos de ar na parte superior em E e F e na
parte inferior em G e H. A linha que segura os
cilindros corre através dos carretos I e K, de
forma que fiquem verticaisAlguns
em cima das
luzesdepois,
A
anos
em 1638, o cenógrafo Nicola Sabbatini, publicou um
e B e que as ditas linhas se reúnam num ponto
L. Se as luzes precisarem
ser apagadas,
deve-see maquinaria de cena que se revelou ser uma obra de
livro sobre
cenários
permitir que o final L da linha suba de forma
que os cilindrosreferência
C e D cubram na
as luzes
A e B. Pratica di Fabricare Scene e Macchine ne’ Teatri. A
Europa:
Para descobri-las deve-se puxar a linha de M a
L, onde estavatemática
primeiramente,
que no
da para
iluminação
e dos efeitos especiais como o uso de lanternas para
mesmo momento as ditas luzes sejam
descobertas. O mesmo
ser feito com
todas
fazerdeve
aparecer
espectros
na cena e a concretização de fades na luz do
as outras, de forma que a maior quantidade
possível de linhas
se juntem numa
linha só.
espectáculo
através
da maquinaria foi muito inovador para a sua época.
Desta forma, acontecerá como descrito aqui”.
De: Nicola Sabbatini, Pratica di fabricare scene
e macchine ne’ teatri, Ravenna 1638.

Este tratado de Sabbatini (mais completo que o de Serlio) vai consolidar
as linhas de forças já estruturadas pelo segundo em relação aos princípios
organizacionais do espaço arquitectónico. No que cabe à orientação e
organização do espaço cénico, as modificações lançadas por Sabbatini vão
traduzir a mudança de mentalidade para uma consolidação de uma verdadeira
visão renascentista do mundo relativamente à época medieval.79 Se
antigamente os espectáculos eram dados a ver segundo o olhar divino, a partir
deste momento começam a ser concebidos em função do olhar do rei
redefinindo toda a lógica da perspectiva cenográfica transformando o teatro
num espaço hierarquizado em contraponto com a cena medieval onde não
havia espectadores privilegiados. A implementação da cena passou a ser
desenhada tendo como ponto de partida o local exacto onde o rei se iria sentar.
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Antonino Solmer, Cenografia e Espaço Cénico, in Manual de Teatro, pág 127 a 131.
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A perspectiva é desenhada a partir de um fio que une dois pregos
colocados em locais diametralmente opostos: um no centro da parede de fundo
da cena e ao nível do olhar do príncipe e o outro no sítio que irá ser ocupado
pelo príncipe, também ao nível do seu olhar.
“Com uma luz a incidir no lado esquerdo do fio, irá ser criada uma sombra que vai
definir as diferentes linhas de convergência da direita, e vice-versa. (…) Para a
criação dos céus suspendia-se no madeiramento da sala uma série de arcos de
abóbada que diminuíam consoante a perspectiva, e colocava-se sobre estes uma
tela pintada de azul que cobria a cena formando uma abóbada celeste.”
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Sabbatini considerava que se deviam deixar aberturas, no sentido da
largura, nessa abóbada de modo a que pudessem descer da teia máquinas de
cena. Neste tratado é ainda abordada a forma como se faziam mutações de
cena em frente ao público, os engradados81 cenografados eram cobertos por
um novo telão que representava outro décor, desta forma sucediam-se vários
cenários num mesmo espectáculo, permitindo diversas mudanças de lugar.
Até ao Barroco, o gosto crescente por efeitos espectaculares na cena
teatral

conduziu

a

um

progressivo

enriquecimento

dos

mecanismos

cenográficos. Em Itália a especialização dos arquitectos em cenografia foi dos
resultados desta nova tendência. Giacomo Torelli em 1641, a convite de nobres
venezianos projecta o Teatro Novissimo, com a função de acolher obras de
música heróicas, com várias mutações de cena à vista do público. Este
cenógrafo que beneficiou das experiências de Sabbatini torna-se “num dos
cenógrafos que mais contribuiu para a criação de novas soluções cenográficas,
das quais se poderá destacar um sistema de engradados sobre um chariot.”82
Este processo consistia em fazer deslocar telões engradados num estrado
praticável com rodas que lhe permitiam que deslizasse numa calha paralela à
boca de cena, sendo manipulados através do subpalco. Esta invenção permitiu
uma grande multiplicidade de situações cénicas, teve “um sucesso tão grande
que levou a que se fizessem muitas mutações de cena desnecessárias, apenas
com o intuito de satisfazer o deslumbramento do público”83.
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In Antonino Solmer, Manual de Teatro, pág 130.
Telas pintadas e armadas numa grade de madeira.
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In Antonino Solmer, Manual de Teatro,pág 132.
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Idem Ibidem, pág 132.
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As descobertas feitas na maquinaria de cena irão influenciar o
desenvolvimento da tragédia lírica e criarão uma sistematização do espaço
cénico. A disposição cénica é implementada através da simetria determinada a
partir dum eixo central. De cada um dos lados da cena existem três ou quatro
telões engradados colocados paralelamente à boca de cena, as saídas e
entradas dos actores e maquinaria fazia-se pelo espaço existente entre os
engradados.

Fig. 5: Cenário aparatoso de Alfonso Parigi para os espectáculo La Nozzi degli Dei. Nesta gravura de Stefano della
Bella, retrata-se a Scena quinta d'inferno em que os efeitos especiais atingiam resultados verdadeiramente
espectaculares.

O tecto era ocupado por bambolinas84 paralelas à boca de cena e
colocadas na vertical para facilitar o funcionamento das máquinas. O fundo era
ocupado por um telão pintado em perspectiva. A criação do subpalco e a
estruturação do chão do palco em quarteladas85 foram elementos que
aumentaram o leque de opções técnicas na concepção cenográfica barroca,
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“São grandes e largas tiras de panno pintadas em afinação com o scenario, que, n’uma scena aberta,
estão suspensas do urdimento, (…) para occultar à vista dos espectadores as gambiarras e tudo o mais que
estiver na parte superior do palco” in Sousa Bastos, Dicionário de Teatro Português, pág. 22.
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Divisões feitas no chão do palco para que facilmente se possam abrir alçapões, ou mesmo maiores
áreas do palco para que possam subir ou descer quaisquer volumes.
79

constituindo um dos pontos de maior interesse de um espectáculo o
virtuosismo dos efeitos cénicos.
No século XVIII assiste-se por toda a Europa a uma homogeneização do
espaço cénico, motivada em parte pelo trabalho da família Bibiena que se
espalha por todo o continente. A mais admirada inovação destes artistas é “a
perspectiva em ângulo – invenção de genial simplicidade, porque, sem recorrer
a quaisquer regras geométricas novas, lhes permitiu variar com ilimitada
fantasia os efeitos da cenografia, até então confinada ao efeito monótono de
uma visão frontal e simétrica”.86
Com a rejeição implementada pelos Galli Bibiena da visão axial na
perspectiva e consequente deslocação do ponto de fuga do centro da cena
para qualquer um dos lados, a implantação da cena simétrica dá lugar a uma
cena oblíqua permitindo uma multiplicidade de combinações cenográficas até
então nunca vistas.
Giovanni Niccolo Servandoni, arquitecto e cenógrafo italiano residente
em França foi um seguidor de Bibiena, vem romper com a obrigatoriedade da
colocação regular e sistemática dos engradados laterais. Ele coloca repregos,
telões e pernas pintadas nos mais variados sítios do palco embora continuem
paralelos à boca de cena. Os cânones renascentistas começam a ser
contaminados por uma vontade de inovar e de distorcer a simetria.
Este cenógrafo manifestou para a época uma consciência cenográfica
que aproxima o papel do cenógrafo. Recorreu aos grandes pintores franceses
da época como Fragonard e Watteau para a pintura dos cenários, equiparando
a pintura cenografia ao mesmo nível que a pintura artística. fez com que
cenografia passasse para um primeiro plano e deixasse de ser encarada como
um elemento puramente decorativo.
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In, João Pereira da Silva (Comissário do Governo junto do Teatro Nacional de São Carlos), Cenários
do Teatro Nacional de S. Carlos, pág. 13.
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O crescente interesse pelos temas históricos e o gosto pelo antigo e por
ruínas, em parte motivados pelas escavações de Pompeia, aliados ao fascínio
por culturas distantes dão à cenografia dessa época um maior exotismo ao
mesmo tempo que um maior realismo. Um dos cenógrafos mais importantes
deste género foi Giovanni Battista Piranesi cujos desenhos de ruínas e prisões
eram envoltos num clima de mistério. A evolução natural destas tendências
estéticas foi permitir a existência do cenário fechado, deixou de se representar
a praça, o campo, as ruas e passou-se a representar espaços mais fechados
tornando-os mais próximos dos espaços reais. Fechando o ângulo de visão do
cenário panorâmico e seleccionando-se o olhar para uma cena passada num
recinto mais diminuto consegue fazer-se passar melhor a ideia de
verosimilhança.

Fig. 6: Prisão pintada por Giovanni Battista Piranesi

Em Inglaterra, em 1771, Philip de Loutherbourg irá operar importantes
mudanças no Teatro Drury Lane: “retira os velhos candeeiros de tecto do palco
e esconde a iluminação por detrás do proscénio.”87 Ele usa ainda ecrãs de
seda e cortinas de gaze, que através dos efeitos luminotécnicos, podem sugerir
87

In Antonino Solmer, Manual de Teatro, pág 137.
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Fig. 7: Cenário de Pierre-Luc Cicéri para o espectáculo Le More de Venise de Alfred de Vigny em 1829.
Verifica-se uma grande preocupação com os efeitos lumínicos conferindo uma realista veracidade ao espaço
cénico. Denota ter havido uma pesquisa do cenógrafo observando as referências arquitectónicas existentes no
cenário e a sua disposição.

diferentes atmosferas climatéricas como também, permitir mudanças de tempo
da acção (manhã, tarde, noite) numa mesma cena.
No início do século XIX, uma das principais inovações foi a iluminação
aliada à utilização do diorama.88 Rompe definitivamente com a cena à italiana e
rejeita a utilização dos engradados laterais. O cenário deixa de ser convergente
e passa a ser panorâmico. O cenógrafo Pierre-Luc Cicéri, cenógrafo chefe da
ópera de Paris, dá continuidade ao caminho iniciado por Daguerre e utiliza pela
primeira vez em 1829 um ciclorama89 num espectáculo o que potenciou o leque
de opções cenográficas e de iluminação.

Em 1825, o barão Taylor recém-nomeado como comissário real do teatro
Francês exigiu uma exactidão quanto ao cenário e aos figurinos. Promoveu
ainda o estudo do movimento natural dos actores. Em Inglaterra na década de
60, Tom Robertson, dramaturgo, actor e cenógrafo exigiu que os seus cenários

88

Pintura de grandes dimensões feita numa tela, que mostrada numa sala escura, com a ajuda de efeitos
de luz, dava a ilusão de realidade e movimento.
89
É um pano sem costuras, de grandes dimensões e que ocupa o fundo todo do palco. É de cor neutra e
arredondado lateralmente dando a noção de linha do horizonte, de acordo com a iluminação pode sugerir
diferentes horas do dia.
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tivessem portas e paredes verdadeiras o que significava uma tremenda
revolução. Já não se falseava, tinha que ser real.
O princípio realista difunde-se por toda a Europa e na Alemanha o duque
de Saxe-Meiningen, idealiza, segundo o princípio realista, todo o cenário e
figurinos complementados com o plano de movimentação de actores o que
acaba por ser um primeiro passo para a concepção da encenação como a
vemos hoje.
Com Emile Zola, o naturalismo surge no final do século XIX como uma
forma de amadurecimento do realismo literário. Na sua concepção plástica é
identificado por André Antoine que descreve a cenografia como uma cópia
exacta da natureza requerendo para isso uma pesquisa dos diversos
elementos arquitectónicos e suas características para poder reproduzi-los na
cena e os móveis e adereços são os mesmos que se utilizariam na realidade.
Para isso, quebra com a convenção da pintura cenográfica como sendo o único
meio plástico utilizado para se executar uma cenografia. Antoine fundou em
1887 o Théâtre Libre de Paris onde, sob sua direcção, apresentaram-se as
concepções mais inovadoras da época, que pretendiam aproximar a ilusão
cênica da vida cotidiana e que exerceram grande influência em toda a Europa.
No final deste século, o grande desafio no projecto dum cenógrafo era
qual das paredes iria suprimir para ser apresentado. A acção era desenrolada
conferindo ao público um teor voyeurista tal era a intimidade apresentada nos
placos. A maquinaria deixa de ter a importância que tinha e as mudanças de
cena começam a rarear. Contudo, estas cenografias naturalistas acabavam por
ser incongruentes; se nos espaço interiores todos os elementos cenográficos
eram reais e volumétricos quando passava para o exterior recorriam
frequentemente à pintura e aos telões.
“Com o passar do tempo esta fórmula mostra-se insatisfatória, pois o espaço, no
interior de um teatro, enquadrado por um proscénio, será sempre um espaço
convencional, o que irá refletir-se no cariz imperfeito realista da representação do
90

actor.”
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In Antonino Solmer, Manual de Teatro, pag. 140,
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Na Russia, mais concretamente ao Teatro de Arte de Moscovo,
Konstantin Stanislavski, em conjunto com os cenógrafos Viktor Simov,
Konstantin Korovine, Alexander Golovin e Mstislav Dobuzhinski, concretizou
através de uma série de espectáculos, ensaios, e textos teorização e
sistematização do naturalismo.
Fig. 8: O Submundo (1902) com encenação e interpretação de Stanislavski com cenografia de Viktor Simov.
Tudo se passava como na vida real. Este espectáculo passou a ser um símbolo do socialismo
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2.1.2. A reforma cénica wagneriana ou o pensamento social do romantismo

Com primeiro Festival de Bayeruth em 1876, Richard Wagner põe em
prática a reforma descrita nos seus textos teóricos de meados do século XIX91
aquando do exílio forçado na Suíça que decorreu de 1849 a 1860. Baseandose nas ideias filosóficas de Feuerbach92, Wagner escreveu vários textos que
são fundamentais para que se entenda todo o processo de maturação da sua
obra musical e da reforma cénica que despoletou. A congregação de ideais
socialistas e científicos com a arte da Grécia Antiga torna-se no modelo para
encontrar o caminho para a arte do futuro. Este arquétipo funciona como
mediador da relação do artista com o povo sendo a tragédia o veículo onde se
expressava a sua maior consciência artística. Não existiam distinções
económicas ou sociais no momento da contemplação artística. Todo o povo
participava e testemunhava um acto colectivo e é nesse colectivismo onde
Wagner encontra o anúncio do comunismo. “La idea de comunismo estético se
concreta en el proyecto del Gesamtkunswerk. Hay un origen político de la idea,
que se entrelaza con una justificación estrictamente estética”93.
A concepção da obra de arte total estava intimamente ligada ao projecto de
devolver a arte à esfera da vida na qual o artista/homem é levado a criar a
partir dos materiais naturais. A arte devia crescer da natureza sendo a música
e as artes plásticas o ponto de partida para a construção do drama.
(…) Un drama sin música e imagen es una estructura muerta, y lo muerto no
puede ser una manifestación de la consciencia. Una composición sin drama es un
movimiento que resta en el âmbito de la pura sensibilidad y que carece de
contenido.

94

A Obra de Arte total ou Gesamtkunswerk é uma forma dramática que
consegue convergir todas as artes renovando desta maneira os diferentes
meios de expressão teatral. É um novo conceito de espectáculo em que todo
A Obra de Arte do Futuro (1849); O Judaísmo na Música (1850); Ópera e Drama (1851); Uma
Comunicação aos Meus Amigos (1851); A Ópera Alemã (1851).
92
Teólogo humanista alemão que é reconhecido pela influência que exerceu sobre Karl Marx. O seu
posicionamento filosófico é uma transição entre o Idealismo Alemão, o materialismo histórico de Marx e
o materialismo científico da segunda metade do século XIX.
93
In, José A. Sanchez, Dramaturgias De La Imagen, pág. 28.
94
Idem Ibidem. Pág. 29.
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ele é convergente ao artista criador, omnipresente em todas as disciplinas que
compunham o objecto artístico. Tudo tinha importância: a produção musical, a
orquestração, a cenografia, os figurinos, a representação, o canto, e até
mesmo o ambiente arquitectónico que rodeava a plateia.
Nos estudos preliminares que conduziram à composição dos novos dramas
musicais, entre eles o ciclo completo de Der Ring des Nibelungen, Wagner
desenvolveu desde cedo a ideia da construção de um teatro onde pudesse
Fig. 9: Planta
do Festpielhaus.
albergar
estas

novas formas dramáticas.

“(…) desejo construir com tábuas um teatro, trazer os melhores cantores e
conseguir tudo o que é necessário para este caso especial, de maneira que possa
estar seguro duma representação adequada à ópera. Depois, enviaria convites a
todos os que se interessassem pelas minhas obras, para conseguir uma casa
cheia e faria – naturalmente de graça – três representações seguidas numa
semana. Após isso destruiria o teatro e acabar-se-ia tudo (…)”

O

teatro
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ideal

pensado

por

Wagner tomou forma 26 anos mais
tarde. A inauguração do Festpielhaus
(Teatro dos Festivais) em Bayreuth
ocorreu no dia 13 de Agosto de 1876
com o ciclo do Anel do Nibelungo.
Segundo Wagner, o conceito do festival
era o de encaminhar a arte como se uma
religião de tratasse, numa busca de
novos horizontes artísticos. A construção
deste teatro supôs um grande avanço na
arquitectura teatral no século XIX. A sua
concepção, que tomava como referência o anfiteatro, introduzia duas
mudanças radicais na funcionalidade teatral: a ocultação da orquestra ao

incipal do Festpielhaus

público não havendo abismos entre a cena e o espectador, ela está disposta
por baixo do palco e coberta por um pano para que fique completamente
invisível ao público. Esta funcionalidade foi uma preocupação central para
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Carta de Richard Wagner a Ernst Benedikt Kietz, de 14 de Setembro de 1850.
86

Fig. 10 e 11: Fachada e Plateia do Festpielhaus em 1876

Wagner, cujo desejo era que o público estivesse completamente concentrado
na acção cénica; a supressão da plateia lateral que obrigava o espectador a
uma atenção constante à cena. Tudo era unificado sob a visão de um único
artista de modo a criar uma experiência única e catártica para o espectador.

Wagner também foi muito activo nos campos da direcção artística e
cénica. As suas anotações nos libretos dão a entender que havia um grande
interesse nessa matéria. Sobre os detalhes técnicos na direcção artística e
87

cénica de Wagner, são conhecidos os seus esboços a lápis muito
esquematizados com uma leitura clara e precisa do que queria ver em cena.
Fig. 12: Desenho de Wagner indicando as mudanças de cena para Parsifal em 1882.

Fig. 13: Esquema de maquinaria e contra-regra para a aparição das Ninfas do Reno.
Das Rheingold em Bayeruth.1876

A iluminação e os efeitos especiais também foram alvo da preocupação
do compositor. Inventou e desenvolveu o sistema de fade out para potenciar o
efeito de ilusão e intensidade cénica. No início do terceiro acto de A Valquiria
projectou imagens das deusas desenhadas pelo seu amigo Carl Döpler através
duma lanterna mágica mas acabou por revelar-se um fracasso. As imagens
foram mal projectadas e não surtiram o efeito previsto.
Numa emergente estética naturalista, Wagner, ainda assim, dá primazia
à pintura, principalmente à pintura de paisagens, que no seu caso englobava
perfeitamente o universo místico e legendário dos seus novos dramas musicais
– o cosmos. Apesar da pintura cenográfica ter já uma grande tradição, Wagner
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alterou por completo a sua interpretação e dimensão semiológica dando-lhe
uma importância muito maior do que o valor decorativo. Este momento, fulcral
na transformação do conceito da cenografia, marcou o futuro da realização
plástica como uma forma de expressão artística válida na explicação
dramatúrgica do espectáculo.
“A pintura de paisagens, conclusão última e perfeita de todas as artes plásticas,
converter-se-á na alma verdadeira e vivificadora da arquitectura; ensinar-nos-á
assim a modelar o cenário para a obra de arte dramática do futuro; e nele
representar-se-á de uma maneira vivente, a essência da natureza para o homem
vivente, e já não contrariado. […]o que eu quero é algo especial, um efeito
verdadeiramente poético e não um pavoneio de sumptuosidade tão peculiar da
ópera em geral. Os cenários são desenhados, portanto, como se tivessem valor
por si para serem admirados como uma paisagem. Eu não quero isso, senão um
fundo discreto e uma ambientação própria de uma situação dramática
96

característica […]”

Os telões pintados eram o principal elemento distribuidor dos
protagonistas do drama, servindo igualmente de referência espacial pautando o
movimento cénico dos cantores, como uma forma de encenação. Funcionavam
como quadros naturais onde se inventava a natureza como panorama para a
ilustração dos acontecimentos. À medida que ia desenvolvendo o drama
musical, Wagner vinculava cada vez mais a obra de arte com o natural. Os
cenários estão directamente ligados com o lado orgânico do drama, de tal
maneira que a pintura torna-se inevitável.
“(…) No obstante, el proyecto wagneriano se ve ensombrecido por las limitaciones
personales del autor. Ernst Newmann alude a la insensibilidad de Wagner hacia el
resto de las artes (literatura, pintura) consideradas por separado. Sólo sabía
apreciar la poesía en función de la música, es decir, la palabra debía poner
aquello que no podía poner la música. (…) más grabe es el caso de la pintura, que
ya ni siquiera estaba en función de la música, sino en función del drama, o más
bién de la arquitectura de la fábula, con lo cual quedaba completamente
descartado el rico diálogo entre pintura y música, que tán extraordinárias
consecuencias tendría en el siglo XX y que la teoria wagneriana tanto contribuyó a
potenciar.”
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Citado por Wieland WAGNER, “Tradição e renovação”, Libro de los Festivales Wagner, Programa
Oficial, 16 de Abril -1 de Maio de 1955, Barcelona, Patronato Pro-Festivales Wagner, Bayreuther
Festpiele, 1955, pp 24-30, (p.28)
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In, José A. Sanchez, Dramaturgias De La Imagen, pág. 29-30.
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2.2. PERCURSORES DA CENOGRAFIA CONTEMPORÂNEA
2.2.1. Appia, o espaço e a música
Adolphe Appia era formado em pintura e também em música, este
ecletismo de interesses vai determinar a forma como repensará o espectáculo
teatral, tornando-o um dos precursores da renovação cénica do século XX.
Desde jovem que começou a desenvolver as suas teorias sobre encenação,
aos dezoito anos, assistiu a uma representação conduzida por Wagner e
apercebeu-se que a sumptuosidade e realismo dos cenários conjuntamente
com a intensidade da sua música não davam espaço à imaginação do
espectador.
Em 1895, Appia publica um livro denominado Encenação do Drama
Wagneriano onde esclarece o seu ponto de vista face à obra de Wagner. Faz
justiça à sua grandiosidade musical e cénica “o encenador é também o
dramaturgo da sua obra”98, como também critica o excesso nos figurinos e no
cenário (como já vimos) e o facto do padrão interpretativo antigo de cariz
recitativo e declamatório ainda ser por ele usado. Outra questão levantada por
Appia relativamente às encenações Wagnerianas passa por este defender a
impossibilidade de se representar a natureza, por via naturalista, em palco, ele
considera que “seriam necessários símbolos que remetessem à natureza sem
representá-la falsamente no palco”.99
A ideia de “falso” é algo que não agrada a Appia. Falso no sentido de
qualquer coisa que se está a fazer passar por real e tem em si a consciência de
se saber uma imitação. O exemplo dos telões pintados que é o padrão mais
comum de cenário da época é uma afronta aos princípios artísticos e estéticos
defendidos pelo dramaturgo suíço.
Desta forma a sua proposta vai para o retorno dos cenários às suas
raízes, ou seja, a um teatro evocativo onde fosse possível dar lugar à
imaginação. A obra é o que se dá a ver ao espectador e completa-se quando
este lhe acrescenta a sua interpretação. A decoração passa a ter uma função
98
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In, Fausto Viana, O Figurino em Adolphe Appia, pág. 8.
Idem Ibidem, pág. 8.
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Fig. 14: Cenário de Adolphe Appia para a ópera Parsifal de Richard Wagner, 1912.

de ficção ornamental que completa a ilusão do drama, através da analogia com
cores e linhas, são usadas sinestesias ao relacionar sons com cores e cheiros.
O cenário passa, desta forma, de produto artesanal a produto artístico, onde
não cabem os telões, nem as maquinarias que permitem efeitos rebuscados, a
cena dá-se a ver pela evocação, pelo uso do símbolo.

Estão lançados os alicerces do teatro simbolista onde se procura
transmitir ideias de uma forma sensível e não óbvia, onde os símbolos se
utilizam para criar uma linguagem própria que se basta a si mesma. Segundo
Bernard Dort a estética simbolista ainda se encontra hoje nos palcos
contemporâneos sempre que existe “(...) a tentativa de construir, no palco, um
universo (fechado ou aberto) que tome alguns elementos emprestados da
realidade aparente mas que, por intermédio do ator, remeta o espectador a
uma realidade outra que este deve descobrir”100
Por um lado, na sua concepção de espectáculo devia-se sugerir através
do símbolo uma ideia que activasse no espectador a sua participação e
100

DORT, 1984:11, in, Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 361.
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envolvimento. Por outro, apercebe-se que o motor que impulsiona o
espectáculo, o veículo através do qual a arte teatral se manifesta é o actor e o
seu corpo é tridimensional. Partindo deste pressuposto Appia conclui que um
corpo tridimensional jamais se poderá relacionar em cena com um objecto a
duas dimensões, como são os telões pintados.
“O próprio ator terá dificuldade em interpretar com um painel que não preenche,
por exemplo, os contornos do seu corpo. Como sentar numa cadeira pintada na
parede? Como permitir que os fluxos energéticos do corpo humano circulem,
como quando sentado numa cadeira? Como exprimir uma verdade que ele, o ator,
não está sentindo? A interpretação passaria a ser falsa nesta disposição
espacial.”
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O espectador, também terá dificuldade em acreditar na envolvência do
actor com o seu papel, se o ambiente que o envolve e com o qual contracena
são pinturas numa parede. Como referimos anteriormente, ideia de falso aliada
à pintura dos telões e tão repudiada por Appia, juntamente com o conceito de
um corpo a três dimensões não poder contracenar com pinturas a duas
dimensões, vem reforçar a ideia da abolição da bidimensionalidade dos
cenários pintados tão característicos da concepção espacial clássica. Passa a
existir um reforço da tridimensionalidade na cenografia com praticáveis tanto
horizontais como verticais. A sumptuosidade da cenografia das épocas
precedentes dá lugar a um cenário mais despojado mas com volumes que
permitiram uma interacção real do actor com o espaço cénico.
Desta forma, o que Appia acaba de propor é uma verdadeira revolução
no espaço cénico. Essa revolução estender-se-á à forma como o actor ocupa a
cena e à iluminação. A luz torna-se num dos elementos mais importantes para
Appia porque emoldura o corpo humano ao mesmo tempo que lhe confere uma
volumetria mais significativa.
“Ela valoriza a tridimensionalidade do corpo, bem como, através das variações de
cor, cria diferentes climas e sensações, sem conduzir o espectador pelas mãos,
mas deixando seu imaginário fluir delicadamente na direção que o enredo ou obra
dramatúrgica pede. (…) a iluminação acessa canais do inconsciente que a palavra
falada não alcança.”
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In, Fausto Viana, O Figurino em Adolphe Appia, pág. 10.
Idem Ibidem, pág. 11.
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Appia, no seu livro A Obra de Arte Viva (1921) descreve a estrutura do
corpo humano e a forma como este se insere no espaço que irá habitar em
cena. Por um lado temos o corpo, por outro, o espaço. O corpo gera
movimento e o espaço é a imobilidade. Enquanto a estrutura do corpo é
definitiva, a composição do espaço é feita através de escolhas, podendo ser
alterada. Mas o acto criativo do encenador não deve ser de solidão perante a
matéria-prima como no caso do pintor ou do escultor. O acto criativo do
encenador é perante um corpo vivo inserido num espaço. É através do seu
corpo que o encenador tem que sentir e perceber esse espaço e também dá-lo
a ver ao espectador.
“O corpo possui uma estrutura definitiva e não podemos identificá-lo no espaço
senão por meio do movimento: os movimentos são a interpretação do corpo na
duração. Sempre em oposição com o corpo, a escolha das linhas do espaço está
ao nosso alcance; é a compensação à sua imobilidade, tal como a vimos nas
belas-artes. (…) Esquecemos que não estamos sós diante de um bloco de argila
ou de um pano de muralha a decorar, tal como o pintor ou o escultor: estamos
com um corpo vivo; é só com ele que no espaço temos que ver; só a ele damos
ordens; é só por ele e só através dele que podemos dirigir-nos às formas
inanimadas. Sem o consentimento do corpo, todas as nossas buscas seriam vãs
e nadas-mortas.”
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Appia estipula uma hierarquia na sua obra de arte viva, que nos situa
antes do corpo vivo e móvel ao qual compete a criação do tempo. Nós
(encenador, espectadores) podemos e devemos usar a nossa imaginação,
embora quem tenha a palavra final da criação artística seja o corpo, através do
qual é incarnado o tempo e a música. É o corpo que manifesta a arte e a torna
viva.
“Na hierarquia da arte viva, o lugar da nossa imaginação criadora está entre o
tempo e o corpo vivo e móvel; quer dizer, entre a música que nós compomos e o
corpo que deve ser penetrado por ela e incarná-la. Estamos, portanto, nesse
sentido, antes do corpo; para além, é ele que tem a palavra; tornamo-nos apenas
o seu intérprete e nada podemos criar da nossa própria cabeça.”
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Outro conceito fundamental na sua obra é a música e as metáforas que
ela assume. A música é tempo, sendo ela a alegoria da alma, ou seja, do
103
104

In, Adolphe Appia, A Obra de Arte Viva, pág. 31.
Idem Ibidem, pág. 31.
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Fig. 15: Cenário de Adolphe Appia para Prometeu Agrilhoado de Ésquilo, 1909.

invisível, e a forma como ela se manifesta no espaço, ou seja, se torna visível é
através do corpo que aporta o movimento. Então, podemos considerar o
movimento como a fisicalidade da música em Appia.
“A duração dos sons musicais exterioriza-se, no espaço, em proporções visuais.
Se a música não tem mais do que um som e uma duração para esse som, ficará
prisioneira do tempo. São os agrupamentos de sons que tendem a aproximá-la do
espaço. As durações variáveis desses agrupamentos combinam-se entre si até o
infinito e produzem, assim, o fenómeno do ritmo, o qual não só diz respeito ao
espaço, mas também pode unir-se indissoluvelmente a ele pelo movimento. E o
105

corpo é o portador do movimento.”

É o corpo que interpreta a música junto das formas inanimadas e surdas,
que são o espaço cénico. Se abandonarmos momentaneamente a música,
apercebemo-nos que “(...)o corpo a absorveu e saberá guiar-nos e representála no espaço.”106

~

Podemos então, considerar a música como expressão da nossa vida
interior e ela conferiu-nos o poder de dominar o corpo vivo. Por sua vez, o
corpo, obedecendo ao apelo dessa vida interior, “conquista o direito de ordenar
o espaço que o rodeia e toca”.107 Estamos perante a hierarquia preconizada
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In, Adolphe Appia, A Obra de Arte Viva, pág. 24.
Idem Ibidem, pág. 26.
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Idem Ibidem, pág. 31.
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por Appia onde o texto musical é a génese a partir da qual a imaginação
criadora trabalha para que o corpo vivo e móvel possa ser penetrado por essa
música e a incorpore para a tornar visível. Esse corpo transbordante de música
ao interagir com o espaço, torna esse espaço inanimado num espaço vivo,
porque fez cumprir as leis da “acústica visual”.
“Este fenómeno hierárquico é dos mais interessantes; e é por não o ter verificado
e não ter obedecido às suas leis que a nossa arte cénica e dramática se
descaminhou tão completamente.
O leitor benevolente que me seguiu até aqui reparou que, a pouco e pouco, deixo
a música tomar o passo ao texto falado (…). Para a clareza da exposição, devo
prosseguir, ainda, esta violência aparente e reservar-me para, bem depressa,
explicar os motivos. Não consideremos, pois, de momento, senão a música e
estabeleçamos, uma vez mais, a seguinte hierarquia: a música impõe aos
movimentos do corpo as suas durações sucessivas; esse corpo transmite-as,
então, às proporções do espaço; e as formas inanimadas, opondo ao corpo a sua
rigidez, afirmam a sua existência pessoal que, sem esta resistência não poderiam
manifestar tão claramente e fecham, assim, o ciclo; porque não há mais nada
além disso. Nesta hierarquia, só possuímos o texto musical, para além do qual
todo o resto segue automaticamente por meio do corpo vivo. O espaço vivo será,
portanto, aos nossos olhos, e graças à intervenção intermediária do corpo, a placa
de ressonância da música. Poder-se-á mesmo avançar o paradoxo de que as
formas inanimadas do espaço, para se tornarem vivas, têm de obedecer às leis de
108

uma acústica visual.”

Desta forma, a sua visão de encenação não passa por uma mera união
de todas as artes mas sim uma hierarquização justa de todos os componentes
no qual o encenador assume o papel central. A performance dos actores fazia
parte integrante do cenário atingindo um nível de unidade cuidadosamente
estudado. A utilização de elementos exclusivamente tridimensionais, a
iluminação lateral para dar mais ênfase às formas e as cores simbólicas eram
relacionados harmoniosamente com a música e com o drama.
Apontámos o foco da nossa atenção ao corpo, que foi tomado por Appia
como o elemento essencial do espectáculo, o motor criativo da obra de arte
viva. Contudo a interpretação desse corpo dirigida pela mão do encenador, não
faz dele (corpo que interpreta) um boneco articulado, mas sim um ser humano
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In, Adolphe Appia, A Obra de Arte Viva, pág. 31 e 32.
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que usa a sua sensibilidade servindo com ela a obra de arte e vivificando-a
com o seu corpo em movimento.
“(…) se o corpo é o criador dessa arte, o artista que possui a ideia possui,
implicitamente, todos os corpos. Daí resulta que é com a vida que ele cria, que ele
representa com a vida de seres vivos cuja colaboração voluntariamente lhe é
indispensável se não quiser fazer «marionettes» articuladas. A Ideia de
Colaboração está implicitamente contida na ideia de arte viva. A arte viva implica
uma colaboração. A arte viva é social; é, de maneira absoluta, a arte social. Não
as belas-artes postas ao alcance de todos, mas todos elevando-se até à arte.
Donde se deduz que a arte viva será o resultado de uma disciplina tornada
colectiva, se não sempre efectivamente exercida sobre todos os corpos, pelo
menos determinante sobre todas as almas para o despertar do sentimento
109

corporal.”

A sua formação musical aliada à sua sensibilidade, à sua formação em
pintura e à sua visão revolucionária do teatro tornaram-no no homem charneira
do teatro contemporâneo do ocidente. Appia deixou-nos um legado estético
com vários cenários que projectou em que demonstrava a sua visão do novo
espaço cénico. Contudo, a sua obra teórica, na qual fundou alternativas muito
avançadas para a sua época, é onde reside a verdadeira revolução, estas ideias
irão prevalecer nítidas e visíveis na obra de outros criadores até aos dias de
hoje. As directrizes básicas da sua obra contêm “(...) arquétipos fundamentales
de la puesta en escena moderna. Un intenso estúdio de su obra equivale sin
duda a un análisis en profundidad de los fundamentos del mundo escénico
desarrollados en el siglo XX.”110
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In, Adolphe Appia, A Obra de Arte Viva, pág. 58.
Martin Dreier, Adolphe Appia. El reformador ginebrino de la escena (1862-1928), traduccion al
español: Sonia Molina Metzger, In, AA.VV., Adolphe Appia Escenografias, pág.45.
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2.2.2. Craig, o espaço, o actor e a supermarioneta

Segundo o já citado Fausto Viana, o desenvolvimento ideal da obra de
Appia está na obra do seu contemporâneo Edward Gordon Craig. Ambos
mantiveram correspondência durante muitos anos, onde trocavam ideias sobre
a encenação, o espaço, o trabalho dos actores, compartilhando de uma visão
profundamente reformadora do teatro. Apesar de partilharem de uma série de
teorias em comum, como o conceito de teatro total (gesto, palavras, linhas,
cores e ritmo), o facto de Craig ser filho de actores, ter crescido nos palcos e
ter sido actor ele próprio marcará a diferença. Ambos pensam o espaço sob as
mesmas premissas, o que cada um teve na sua formação é que trará um
contributo específico à maneira como reformam a cena. Appia traz-lhe o seu
aporte de pintor e músico, enquanto Craig lhe traz a praxis teatral de quem
pisou o palco.
Para ele o que deve servir de inspiração para o teatro deve ser a
natureza, os elementos naturais que servem de inspiração e não de imitação.
Para além da natureza só a música e a arquitectura poderão ser também
elementos dignos para esse estímulo. “ (…) Lembrai-vos de que é de fora e
não do Teatro que tirareis a inspiração real: é da Natureza. As outras fontes de
inspiração são a música e a arquitectura.”111
A estilização e o simbolismo são uma consequência de se ir buscar à
natureza a sua essência e partir do que ela nos dá, evocar e transmitir
sensações em cena. Na visão teatral de Craig a “revelação do invisível, a
representação de forças, de paixões”112 é feita através “de sinais, de símbolos
sujeitos à estilização cénica”113. Não deve haver imitação grosseira, material e
imediata da realidade. O artista não se deve contentar com o registo quase
fotográfico da realidade das aparências, em vez de fazer uma réplica da
natureza, deve partir dela, ultrapassá-la, utilizando o que lhe é essencial.
Em 1908, Craig concebeu um projecto que iria ser a primeira cenografia
autónoma de qualquer espectáculo. Scene não surgiu para interpretar um
111
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Fig. 16: Scene de Gordon Craig.

trabalho dramático mas para criar uma única cena que era capaz de infinitas
variações oferecendo diversas soluções cénicas. Este cenário é constituído por
uma única estrutura de formas e volumes móveis. O cenário, contrastando com
tudo o que se tinha feito anteriormente, vivia à custa de despojamento
abstracto concedendo uma grande importância à luz, que aliada à mobilidade
do cenário, daria um contínuo desenho de sombras que davam a noção de
movimento. A luz passa a ter um valor artístico, tal como vimos em Appia,
deixando de ser mera iluminação das cenas, ela encobre, revela, destaca as
formas e os volumes com uma intencionalidade criativa.
Craig inventou esquemas muito sugestivos de biombos dobradiços que
se podiam ampliar e com os quais se podia formar as mais diversas
combinações de formas e volumes como cubos, paralelepípedos, rectângulos e
linhas quebradas. No seu trabalho é recorrente o uso de elementos
arquitectónicos, como escadarias, diferentes níveis, colunas, criando um ritmo
harmonioso que leva o espectador para o mundo da sugestão e da imaginação,
abstraindo-o da vida real.

Também a música, como vimos, é um elemento inspirador. Ela é, por
natureza, um elemento simbolista pela sua forma intemporal e imaterial, ela
exprime em profundidade o espírito humano, não está ligada a uma realidade
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imediata. A música penetra a estrutura artística do espaço pela forma como se
adequa a ele. Craig conseguiu transmitir nas suas encenações uma harmonia
entre emoção visual e emoção musical, reforçando-se e adaptando-se cada
uma delas à outra. Na sua definição de cenário está englobado “(...)tudo o que
se vê, tanto as roupas, a iluminação, quanto os cenários propriamente ditos.”114
Tendo revolucionado o conceito de espectáculo, Craig estabelece os
elementos com que o futuro artista do teatro comporá as suas obras-primas,
são elas o movimento, o cenário e a voz.
Já referimos a sua proposta quanto à plasticidade cénica. Importa agora
referir o peso e a importância dada por Craig a cada um dos elementos da
cena. Com a necessidade de se criar um novo teatro, o actor deixa de ser,
conjuntamente com o texto o elemento principal, cada um deles passa a ter a
mesma importância que os outros elementos do espectáculo. Entenda-se por
espectáculo não a realização cénica de um texto, mas uma criação da qual o
texto é apenas uma das partes.
“Suponhamos que preparais a encenação da vossa peça e que pensais nos
vossos cenários. Saltai para outro assunto: imaginai a representação dos actores,
os movimentos, a voz. Nada deve decidir-se ainda. Tomai outra ideia fazendo
parte do mesmo conjunto. Pensai no movimento, independentemente de qualquer
ideia de cenário ou indumentária, no movimento em si. Depois, introduzi o
movimento de um indivíduo no movimento de conjunto que imaginais em cena.
Introduza-se e retire-se a cor. Recomeçai tudo do princípio. Pensai apenas no
texto. Enrolai-o e desenrolai-o em torno de qualquer grande visão irrealizável e
depois reconduzi a vossa visão para o texto. Compreendeis onde quero chegar?
Encarai o vosso tema de todos os pontos de vista, sob todos os aspectos e não
vos apresseis a começar a vossa obra até o dia em que uma forma se imporá ao
vosso espírito e vos impelirá a realizá-la.”
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A nova arte teatral emerge como um todo onde o gesto será a alma da
representação (talvez de todos o que assuma maior importância, precisamente
por ser a alma), as linhas e as cores a própria existência e fisicalidade do
cenário e o ritmo a essência da dança. O encenador é o artista criador, que se
torna
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In, AA. VV., Estética Teatral, pág. 390.
In, Gordon Craig, Da Arte do Teatro, pág. 23.
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submetendo-os a uma ideia que tem como propósito servir a arte e não fazer
deles formas artísticas per si.
“O ENCENADOR - A arte do teatro não é nem a representação dos actores, nem
a peça, nem a encenação, nem a dança; é constituída pelos elementos que a
compõem: pelo gesto, que é a alma da representação; pelas palavras, que são o
corpo da peça; pelas linhas e pelas cores que são a própria existência de cenário;
pelo ritmo, que é a essência da dança.
O ESPECTADOR - E do gesto, das palavras, das linhas e das cores, do ritmo qual é o mais essencial a essa arte?
O ENCENADOR - Nenhum tem mais importância do que os outros. Da mesma
maneira que uma cor não é mais útil ao pintor do que qualquer outra ou um som
mais necessário do que outro ao músico. No entanto, talvez o gesto seja o mais
importante: é para a arte do teatro o que o desenho é para a pintura, a melodia
para a música. A Arte do Teatro nasceu do gesto - do movimento - da dança.”
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Craig reestrutura toda a arte teatral da sua época começando por uma
crítica ao actor do seu tempo. Não era legítimo, para ele, considerar um actor
como um artista pelo facto de dizer o seu texto e de fazer mostrar ao público
alguma dose de emoção, isso não é fazer arte. A arte implica um cálculo
cuidado e estudado e uma utilização comedida dos diversos materiais de modo
a não se tornar em algo fortuito ou inopinado.
Enquanto o objectivo do naturalismo passa por nos fazer confundir o
actor com a personagem, dando a impressão que ele entrou na pele do objecto
representado, na sua visão o actor deve manter-se a montante da personagem
e só através do seu instinto, da sua imaginação e da sua inteligência é que
deve controlar a sua performance. O actor deve estar do exterior da sua
personagem a controlar todos os seus gestos, movimentos e voz, como se de
uma marioneta se tratasse. É através deste mecanismo que Craig chega à
ideia de supermarioneta.
Craig tem consciência de que, na sua época, as marionetas não
suscitam grande interesse por parte do público em geral. Estas pequenas
figuras antropomórficas tinham deixado de ser levadas a sério. Na sua mais
remota origem descendiam dos antigos ídolos de pedra que havia nos templos,
contêm em si, ainda, uma marca de divino. Craig considera a marioneta “mais
116
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do que o brilho de uma personalidade que se manifesta”117, ela é para ele “o
último vestígio da arte nobre e bela de uma civilização passada.”118
A vantagem da marioneta sobre o actor é o facto de a marioneta se
revelar numa arte onde tudo é símbolo, onde desde o gesto ao movimento tudo
existe como sugestão. É a própria marioneta a síntese simbólica do ser
humano (tendo sido anteriormente dos deuses), isto não significa, contudo, que
a marioneta deva substituir o actor. A supermarioneta não vai rivalizar com os
seres de carne e osso, este conceito vai um pouco mais além, o actor utiliza as
qualidades

da

marioneta

e

supera-a,

aí

entramos

no

conceito

da

supermarioneta que é segundo Craig “o actor com fogo a mais e egoísmo a
menos”119. Se a marioneta tem vantagem sobre o actor, a supermarioneta
conserva superioridade face à marioneta. Essa superioridade consiste na
consciência dos seus movimentos, os seus gestos não são manipulados por
outrem, é o próprio que os executa e tem plena noção dessa unidade, a
marioneta que se dirige a si própria não é senão uma supermarioneta. O actor
incorporava uma personagem e interpretava-a fisicamente. A supermarioneta
vai interpretar a personagem e representá-la de forma inteligível.
É esta a nova concepção do actor, ele deixa de reproduzir e passa a
mostrar. A sua actuação torna-se impessoal, ele usa o seu corpo e a sua voz
como veículo de arte, como se corpo e voz fossem exteriores a si mesmo.
Desta forma também se justifica o simbolismo, é nesta forma de actuação,
assente nos poderes da criatividade que deixa de haver aquela falsa
expressividade baseada nas emoções e paixões do actor e dá-se lugar ao
controle do actor sobre si mesmo, fazendo-se notar a consciência de se saber
portador da arte e da representação.
Craig foi um precursor antecipando-se aos conceitos que se iriam
desenvolver mais tarde. Podemos sentir que as suas ideias pressentem as
tentativas de algum teatro russo que estaria por vir, do expressionismo alemão
e até da concepção brechtiana do trabalho do actor.
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O seu contributo, juntamente com Appia, acelerou o despontar de vários
modernismos que foram surgindo ao longo do século XX. O simbolismo abriu
essa via paralela ao óbvio, à imitação do real. É através destes visionários, por
meio de sugestões, imagens, jogos de luz e musicalidade que nos despertou
uma infinidade de mundos estéticos e conceptuais que foi e continua a ser
possível explorar.
“O que falta à Arte do Teatro é uma forma definida. É flutuante, variável, nunca se
fixou até agora. É o que faz a diferença entre o teatro e as belas artes. Onde falta
a forma, não pode haver beleza em Arte. Como chegar a essa forma? Seguindo
progressivamente as leis da Arte. E essas leis? Estou a procurá-las e creio ter
descoberto algumas.”
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Fig. 17: Cenografia de Craig para peça de Ibsen
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102

2.3. CONTEXTUALIZAÇÃO EVOLUTIVA DA CENOGRAFIA PORTUGUESA
2.3.1 A cenografia naturalista

“Em Portugal, até à ruptura com a estética (e técnica) naturalista, no
início do séc. XX, a história e a evolução da cenografia passa por quatro
momentos determinantes”.121 O primeiro desses momentos é no final do séc.
XVI com o Teatro da Companhia de Jesus que era de cariz eminentemente
religioso e que introduz no nosso país a cenografia perspectivada. Este género
permaneceu hermético na posse de decoradores especializados cuja criação
artística não ia além do cumprimento das normas renascentistas estabelecidas.
O segundo momento surge com a vinda, durante os reinados de D. João
V (1707-1750) e D. José (1750-1777), de vários arquitectos e cenógrafos
italianos dos quais se destacou Giovani Carlo Bibiena. Este cenógrafo vem
para Portugal em 1752, para dirigir a construção do Teatro Régio do Paço da
Ribeira ou Ópera do Tejo, nome pelo qual ficou mais conhecido.122 Concebeu
diversos cenários para esse teatro durante os sete meses em que funcionou.
Posteriormente, a “desolação em que o terramoto deixou a cidade mergulhada,
fez suspender a actividade teatral por cinco anos.”123
É detectável em muitos cenógrafos “a impaciência provocada pela
univocidade e pelos limites impostos pelo ponto de fuga central”124 tentando,
alguns deles, infringir essa convenção, forçando os esquemas da linguagem
perspéctica e alterando a simetria da cena. Bibiena vai além desta tentativa, ele
“ (…) caracteriza os pontos mortos da convenção, ao invés da ribalta, e sobre
esta viragem restitui lógica e verdade à regra. No final é a imagem cénica que

121

José Carlos Alvarez, Roteiro Museu Nacional do Teatro, pág.82.
A Ópera do Tejo foi o primeiro grande teatro edificado em Portugal. Foi inaugurado a 31 de Março de
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resulta ribalta, efeito maravilhoso e renovado, restabelecida que estava a
relação entre cena e público.
“Bibiena coloca o óculo na parte adequada: as suas arquitecturas, aproximadas e
dilatadas, parecem querer romper o diagrama do arco cénico, prender o olhar do
espectador e envolvê-lo no complexo, variado e articulado jogo ilusionista dos
focos múltiplos e da implantação per angolo.”
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A novidade da cena per angolo constitui o fulcro da visão de Bibiena,
que prescinde das normas tradicionais da perspectiva, na cena per angolo, o
ponto de fuga encontra-se num dos lados entre os bastidores e diluindo-se fora
do alcance visual do espectador, estas cenas dão a impressão de estarem a
atravessar em diagonal o palco.
No início do séc. XIX a figura do cenógrafo começa a ganhar um maior
protagonismo criativo. A sua figura passa a ser indispensável no organigrama
de um teatro que começam a ficar equipados com um leque de profissionais de
cenografia liderados por um cenógrafo titular. Este estava encarregue da
criação de sipários, telões e da concepção da decoração das cenas através de
esquissos ou maquetas adequadas às indicações cénicas dadas pelo
encenador ou compositor. O cenógrafo titular, tinha também que organizar e
pensar a construção e decomposição de cada uma das cenas em panos de
fundo, bastidores e praticáveis aderentes ao palco para criar a ilusão de um
espaço real. A cenografia mantinha um papel meramente ilustrativo dos
espaços. As cenas eram adaptadas às didascálias do espectáculo e tinham em
conta as contingências físicas e económicas de cada teatro. A cenografia era
pensada para criar ilusão através do realismo cénico e garantir a unidade da
mise-en-scéne.
O terceiro momento referido por José Carlos Alvarez é marcado pela
vinda de dois artistas para Portugal, em 1840, que deram à cenografia
portuguesa um grande avanço artístico, tecnológico e organizacional. Estes
dois arquitectos e cenógrafos eram o francês Achille Rambois (1810-1882) e o
italiano Giuseppe Cinatti (1808-1879). Foram autores do projecto arquitectónico
da nova ala do Mosteiro dos Jerónimos, onde hoje se encontra instalado o
Museu Nacional de Arqueologia. Durante quarenta anos conceberam e
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Fig. 18: Gravura dos III e
IV actos da ópera Aída de
Verdi. Nela estão também
retratados os protagonistas
desse espectáculo.
Fig. 19: Em baixo pintaram
cenário
de Rambois e Cinatti para
deram à
D.Giovanni de W.A.
Mozart.

para os Teatros de S. Carlos e D. Maria II inúmeros cenários que
cenografia em Portugal, “pela qualidade do seu trabalho, um novo

fôlego, preparando-a para as exigências da estética naturalista que, entretanto,
se aproximava”126.
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José Carlos Alvarez, Roteiro Museu Nacional do Teatro, pág.85.
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Na década de oitenta do século XIX chega a Portugal Luigi Manini,
formado no Teatro Scala de Milão, “já com uma interessante carreira de
cenógrafo no seu país”127, para o cargo de cenógrafo titular do Teatro Nacional
de São Carlos, passando a substituir Rambois e Cinatti e onde esteve mais de
trinta anos. O Teatro Nacional de São Carlos, possui dele ainda, dezenas de
paisagens e arquitecturas pintadas pela “radiosa vivacidade da sua técnica
pictural, alcançada com um desenho firme e uma gama diminuta de tintas,
lançadas ao pano com largueza admirável.”128 Estas pinturas de cenário foram
consideradas como obras-primas da cenografia naturalista do final do século
XIX.

Fig. 20: Telão pintado por Manini para a ópera Tannhauser de Richard Wagner.

Em paralelo com o São Carlos também foi o cenógrafo da Companhia
Rosas & Brasão desde a sua fundação em 1880. Segundo Augusto Rosa, um
dos actores fundadores da companhia, Manini pintava com uma extraordinária
rapidez.
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José Carlos Alvarez, Roteiro Museu Nacional do Teatro, pág.85.
In João Pereira da Silva (Comissário do Governo junto do Teatro Nacional de São Carlos), Cenários
do Teatro Nacional de S. Carlos, pág. 32.
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“(…) só uma semana antes da noite da inauguração, começou a pintar a cena.
Apresentou-me primeiro um croquis a lápis, que estava magnífico, mandou coser
pano e pegou nos carvões, desenhou a cena e principiou a pintura. Todos os dias
eu ia ver o adiantamento do salão. Tudo aquilo voava, nunca tinha visto um
assombro assim de talento, de certeza de pincel, de cor, de arte e ao mesmo
tempo de velocidade. Que grande artista tinha perdido a Itália e tinha ganho
Portugal!”
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Manini deixou o Teatro Nacional de São Carlos em 1895, ainda esboçou
as cenas da ópera Serrana (1899), mas já não as executou. Continuou a pintar
para o Teatro Nacional D. Maria II, onde existem hoje quase duas dezenas de
obras suas. Pouco depois regressou a Itália onde morre em 1910.
Manini foi o último cenógrafo titular do Teatro São Carlos, com a sua
saída a cenografia entrou em rápida decadência.
“Os cenários passaram a ser encomendados a oficinas ou a cenógrafos
adventícios – quando os não traziam as companhias escrituradas na sua
bagagem, já coçados, para adaptar ignobilmente, por dobragens ou acrescentos,
às dimensões do palco.”
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Neste período os cenários de pano começam a cair em desuso, dando
lugar aos cenários pintados em papel. Augusto Pina (1872-1938), foi um dos
discípulos e continuadores de Manini, foi pintor e cenógrafo naturalista, a partir
de 1894 substitui o mestre na Companhia Rosas & Brasão.
O naturalismo no teatro é “o remate de uma estética que exige,
moderadamente no século XVII, mais insistentemente no século XVIII, uma
produção de ilusão”131. A representação naturalista dá-se a ver como se fosse
a própria realidade e não como uma transposição artística de algo para o palco.
O naturalismo é um movimento artístico que preconizou uma completa
reprodução do real sem qualquer estilização, nem embelezamento. Esta visão
estética surge impulsionada pelo cientismo e positivismo que estavam vigentes.
Do ponto de vista cénico, a estética naturalista, é-nos dada por cenários
que copiam fielmente o espaço que se quer representar, fazendo descrições
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exaustivas desse espaço. Utiliza-se frequentemente objectos verdadeiros em
cena como portas, janelas, cadeiras, mesas, candelabros, almofadas, etc, que
consubstanciam a noção de estarmos a ver uma realidade. O registo
naturalista (apesar das roturas que virão) tornou-se num estilo de interpretação
que existe até aos nossos dias, tanto em espectáculos de teatro como em
telenovelas e filmes. A estética naturalista pretende mostrar o homem como
produto de um conjunto de forças naturais, impondo descrições minuciosas e
fiéis dos aspectos exteriores, reflectindo o estrato social, económico, etc.
Com a consolidação do palco à italiana é notória a ruptura entre palco e
plateia, enfatizando o enquadramento da cena. A noção de quarta parede
surge aliada ao naturalismo expressando uma convenção teatral muito
particular. É como se existisse uma parede transparente que separa palco de
plateia através da qual o público observa os actores que, por convenção, agem
como se estivessem sozinhos tornando-se, deste modo, o espectador como um
observador de uma fatia da vida, um pedaço de realidade. A quarta parede é a
consequência da busca pela eficácia total do efeito de real, é o que permite ao
público observar a cena como quem faz uma análise experimental e estuda
anatomicamente cada ser.
Enquanto na Europa se começam a verificar, na estética teatral, os
primeiros sinais de declínio do mimético, em Portugal o naturalismo encontra
no início do século XX razões poderosas de inspiração.
“O ambiente é-lhe propício, pois a crise de mudança de regime, e, de uma
maneira geral, toda a restante teoria de fenómenos político-sociais, determina uma
inquietação que o teatro soube reproduzir.”
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Não temos dúvidas em afirmar que o naturalismo impera nesta época a
grande produção teatral, havendo contudo, “uma coexistência de estilos e
correntes mais díspares e mais heterogéneas.”133 Podemos considerar, que
essas correntes são literárias, “coexistem e dominam, (…) o dealbar
dramatúrgico do nosso século XX”134, ou seja, apresenta-se em Portugal nesta
época pela mão de inúmeros escritores e dramaturgos uma constante
produção de escrita para teatro fortemente dominada pelo naturalismo, mas
132

In, Duarte Ivo Cruz, Introdução à História do Teatro Português, pág. 137.
Idem Ibidem, pág. 135.
134
Idem Ibidem, pág. 136.
133

108

Fig. 21: Cenário de Jorge Barradas para o bailado A Princesa dos Sapatos de Ferro de 1918

com algumas nuances de realismo, de comédia ou expressões simbolistas. A
resolução cenográfica destes textos permanece fortemente agarrada à estética
naturalista.
2.3.2. O modernismo português

A evolução do teatro português no século XX “desdobra-se ao longo de
duas linhas de suporte. A primeira, dominante e mais homogénea, mergulha na
tradição do teatro de actualidade e vivifica-o dentro de uma estética realistanaturalista mais ou menos rigorosa. A segunda mergulha numa difusa tradição
poética, actualiza-a através do Simbolismo e prolonga-se, até ao final do
século, em manifestações algo dispersas e algo incoerentes de poéticas
diversas e heterogenias. Estas duas grandes linhas estruturais são
intersectadas, de forma muito irregular, por modernismos difusos, pontuais,
descontínuos, mas que a nível individual, assumem por vezes expressões de
grande qualidade.”135
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Segundo Duarte Ivo Cruz, o teatro português do século XX deve ser
estudado mais na sucessão de autores, do que na definição de escolas ou
correntes, uma vez que os seus textos estiveram quase sempre alheados a
qualquer movimento, só pontualmente estiveram inseridos em correntes
estéticas. Como se disse, a literatura dramática assentava predominantemente
na estética realista-naturalista de conteúdo social e, em paralelo, com menos
expressão uma obra poética de inspiração simbolista.
Segundo Jorge de Sena “o simbolismo e naturalismo eram ambos como
irmãos inimigos, e as duas faces complementares de um mesmo momento
histórico-literário”.136 Uma vez mais, a referência que nos aparece é de cariz
literário, mostrando que o teatro continuou por muitos anos (até aos dias de
hoje) a ser subsidiário do texto. O simbolismo foi caracterizado por mostrar,
através da arte, o lado oculto das coisas e dos seres, promovendo a
valorização do subjectivo e da emoção sugerida. Consequentemente as formas
da cena naturalista (retratista) não poderiam ser compatíveis com o modus
cénico simbolista.
“O desprezo pelos atributos exteriores do drama – individualização das
personagens, acção dramática, diálogo – levou os simbolistas a preconizarem um
teatro estático, que fosse a ilustração de uma ideia, não uma acção efectiva, a
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execução figurativa de ideias actuantes.”

O teatro simbolista entra em ruptura com a noção de unidade de espaço
e tempo, passando o drama a ser situado num espaço e num tempo míticos, de
modo a que o onírico pudesse “florescer na sua própria Pátria, que é sem hora,
nem lugar”.138 Relativamente ao diálogo, o drama simbolista é “ (…)
voluntariamente refractário ao discurso quotidiano, expressão trivial das
paixões vulgares ora se apresentava como uma espessa tapeçaria, rutilante de
imagens preciosas ou enigmáticas, ora como um frágil tecido de palavras
balbuciadas, revestindo grandes muros de silêncio.”139
O movimento simbolista em Portugal tem raras expressões. Eugénio de
Castro foi o mais notável dos poetas simbolistas portugueses, no entanto não
136
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tingiu a expressão nem qualitativa nem quantitativa do que se fazia em França
ou na Bélgica (Mallarmé, Verlaine, Maeterlinck). Também D. João da Câmara
que nos últimos anos sua carreira de dramaturgo foram dedicados ao drama
simbolista. Marcou uma ruptura com os princípios estéticos do romantismo,
quer pela sua concepção da criação literária como um trabalho essencialmente
plástico, como pelo seu entendimento sobre o papel do artista na sociedade
que deveria estar vocacionado para revelar a beleza e o mistério do mundo.
Em 1913 Fernando Pessoa escreve uma peça de teatro simbolista intitulada O
Marinheiro, ele próprio o designara como “drama estático” e via-o como
superação do teatro simbolista à imagem do qual o escrevera.
“Nada de mais remoto existe em literatura. A melhor nebulosidade e subtileza de
Maeterlinck é grosseira e carnal em comparação. (…) Chamo teatro estático
àquele cujo enredo dramático não constitui acção – isto é, onde as figuras não só
não agem, porque nem se deslocam nem dialogam sobre deslocar-se, mas nem
sequer têm sentidos capazes de produzir uma acção; (…) dir-se-á que isto não é
teatro. Creio que o é porque creio que o teatro tende a teatro meramente lírico e
que o enredo do teatro é, não a acção nem a progressão e consequência da
acção – mas, (…) a revelação das almas através das palavras trocadas e a
criação de situações (…). Pode haver revelação de almas sem acção, e pode
haver criação de situações de inércia, momentos de alma sem janelas ou portas
para a realidade.”
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O Marinheiro foi publicado no primeiro número da revista Orpheu, em
1915. Esta revista e a geração que o seu nome tomou deram o grito de guerra
do modernismo português.
Entenda-se o modernismo como toda e expressão avant garde que
entrava

no

novo

século.

Este

movimento

moderno

foi

o

conjunto

de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam todas as formas
artísticas inovadoras da primeira metade do século XX. Apesar de se
encontrarem pontos de convergência entre os vários movimentos, muitos deles
têm ideologias diferentes, chegando mesmo a serem antagónicos entre si. O
que se verificou foi uma contaminação das diferentes artes, pintura, literatura,
teatro, escultura, contribuindo para a decisiva renovação artística, à qual o
teatro não ficou alheio.
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A heterogeneidade e lógica fragmentária que caracteriza o modernismo
manifesta-se em Portugal em distintas formas embora muito insípida e
pontualmente. O futurismo é de entre as manifestações modernistas, a que
teve maior significado em Portugal.
Foi com a geração do Orpheu que teve lugar a primeira descoberta de
Portugal na Europa do século XX. Esta descoberta segundo Luíz Francisco
Rebello:
“(…) não passou pelo meridiano do teatro e, que até, praticamente, o ignorou: com
a única ressalva, precisamente, de Almada (e atento ao carácter fragmentário das
tentativas de Pessoa), as eventuais incursões dos colaboradores do “Orpheu”
pelos domínios da expressão dramática eram muitos mais tributárias de uma
estética finissecular (quer esta fosse o simbolismo, quer o naturalismo) do que
premonitórias da grande aventura da arte moderna, cujos riscos a obra poética de
141

um Pessoa ou um Sá-Carneiro corajosamente assumiu.”

A geração do Orpheu era constituída pelos pintores Amadeo de Souza
Cardoso e Santa Rita Pintor, pelos poetas e escritores Fernando Pessoa
(1888-1935) e Mário de Sá-Carneiro (1890-1916) e por José de Almada
Negreiros (1893-1970) que era pintor, cenógrafo, figurinista, dramaturgo,
ensaísta, coreografo e bailarino, cuja obra não só tocou nas várias áreas
artísticas como atravessou vários estilos até à sua morte em 1970.
Em 1917, Almada dirige às gerações portuguesas do século XX o
Ultimatum Futurista, incitando uma nova geração a dispor de toda a força
criadora e construtiva para o nascimento de uma pátria inteiramente
portuguesa e inteiramente actual, prescindindo em absoluto de todas as
épocas precedentes.
Almada tinha uma personalidade inquieta e multiforme e foi “o único dos
artistas da geração do Orpheu que se empenhou seriamente na proposta de
uma nova estética dramatúrgica”.142 Ele que define o teatro como “o escaparate
de todas as artes”, mostrando a visão que nos interessa de uma arte onde
todas as outras confluem e se manifestam de forma idêntica, interagindo umas
com as outras formando um tecido em que cada fio da trama representa uma
forma artística.
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Fig. 22: Desenhos de Almada Negreiros para a revista espanhola La Farsa.
1929

“O teatro impregna Almada Negreiros numa simbiose de absoluta necessidade
criacional. Artista imenso, aventureiro de espírito, descobridor e inventor esteta, a
síntese dramatúrgica é corolário lógico dos esquemas da sua intuição e saber. A
arte plástica dá-lhe o senso dos volumes, cores e posição relativas; a arte rítmica,
o poema, o segredo do verbo, a música das falas, o mistério do lirismo subjacente.
E o que falta para criar teatro busca-o no talento do artista, na sua sensibilidade
143

intelectual.”

É indubitável o seu génio criativo, ele dedicou-se inteiramente ao ideal
de que o artista pensa a arte como um todo e tocou a arte através dos seus
diversos instrumentos. Como dramaturgo a sua obra é vasta e rica, embora
dispersa e irregular. “Todo o teatro de Almada se equaciona, (…) num combate
irónico, trágico ou reflexivamente filosófico, entre o homem, ser isolado, e a
humanidade, num processo de identificação, fusão e total osmose.”144
Para que se possa fazer uma ideia da recepção geral do público aos
Ballets Russes que estiveram em Portugal em 1917, grande marco da
modernidade estética, vejamos o que foi publicado no jornal A Luta por um
crítico da época: “é uma fantasia de manicómio, indiscutivelmente caricatural.
Espécie de ode futurista, concebida por farsantes e dançada por malucos. O
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cenário não vale nada.” E ainda uma outra crítica do jornal A Capital “o guardaroupa, por vezes original, carece contudo, em absoluto, do luxo que lhe é
indispensável e que tão reclamado foi. Finalmente, o cenário, sem uma nota de
arte, fez-nos recordar as manchas caricatas da pintura futurista.”145 Estas
críticas condensam o que o público pensava dos Ballets Russes e de qualquer
tentativa de inovação ou de rompimento com as velhas concepções estéticas.
Da geração do Orpheu, “Almada é o único que de forma mais constante
trilha os caminhos do teatro com pessoalíssima originalidade e com a
constante preocupação de reflectir sobre a mais completa das artes.”146 Pena
foi que, com uma obra pictórica e dramatúrgica tão vasta, a sua obra ao nível
da cenografia tivesse sido tão pontual.
Em 1925 faz um cenário para a revista Chic-Chic, desenhando uma
Lisboa algo cubista, com as casas dançantes rematadas pelas ruínas do
Carmo e o elevador de St.ª Justa. Este espectáculo foi levado à cena no Teatro
de S. Luiz, pela Companhia de Lucília Simões, e tudo leva a crer “que este
animado e tão inovador cenário de Almada fez sensação, já que foi
reproduzido, infelizmente a preto e branco, e mereceu destaque nos
anúncios”147 da época.
O toque modernista dado por Almada ao ambiente cénico deve ter
agradado a companhia que o volta a convidar, no ano seguinte, para outra
revista intitulada Pomada Amor, onde são anunciados os cenários de Almada
Negreiros e Jorge Barradas. Deste espectáculo desconhecem-se quaisquer
imagens.
Nos anos trinta, dá-se um “imparável desejo de modernidade, onde
abundavam as influências dos Ballets Russes”148, e os cenários do teatro de
revista, estilo marcadamente popular, ressurgem com uma linguagem plástica
mais actualizada. Nesta época surgem vários talentos como, José Barbosa,
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Pinto de Campos, Stuart, António Soares, Jorge Barradas e Sarah Afonso. A
colaboração de Almada para estes espectáculos mais inovadores, foi escassa,
tendo pintado apenas alguns telões e desenhado alguns figurinos.
Em 1934 desenha para O Auto da Boca do Inferno um telão dividido
quase ao meio por semáforos e um polícia sinaleiro, com a indicação de céu e
de inferno. Na parte do céu estava a emblemática figura do Zé Povinho numa
nuvem com enfeites de arraial, bebendo o seu vinho. Do lado do inferno estão,
no meio das labaredas estilizadas, três homens e duas mulheres, muito bem
trajados, representando uma elite social endinheirada e influente.

Fig. 23: Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente. Telão principal do cenário. Almada Negreiros. 1934

Em 1944 é convidado por Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro para
desenhar os quatro cenários e os numerosos figurinos para Dulcineia ou a
Última Aventura de D. Quixote. Amélia Rey Colaço numa entrevista que lhe é
dirigida em 1984 comenta acerca desse espectáculo:
“Foi o trabalho mais importante do Almada para o teatro. (…) ele tinha uma ideia
muito sua, muito particular, dos cenários, pedindo processos a que, às vezes, os
nossos técnicos não estavam muito habituados.” Escolhemos o Almada para a
Dulcineia porque entendemos que, naquela época e perante o teor do texto, era
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ele o único artista plástico com a cultura, com o espírito embebido em poesia, para
o compreender.”
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O teatrólogo Vítor Pavão dos Santos considera relativamente à obra
plástica de Almada para o teatro, no geral, e à Dulcineia, em particular, como
um dos mais importantes trabalhos no sector do desenho teatral levado a cabo
no nosso país. E ainda, relativamente a essa criação:
“Desde o cenário do prólogo, com o teatro de fantoches, remetendo para a sua tão
grata arlequinada, ou seja, a própria essência do teatro, ao colorido em tons de
castanho e amarelo da hospedaria-barco-às-avessas, ao exterior ensolarado em
que a estalagem e o grande pórtico, símbolo de poder, se afrontam.”
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Fig. 25: Pormenor central do cenário do Auto da Alma de Gil Vicente. Realização plástica de Almada
Negreiros. 1965

Podemos compreender, que por de trás das cenografias de Almada

Negreiros existem referências refinadas. Os seus cenários são poesia plástica,
pode notar-se uma constante busca pela resolução de ideias utilizando uma
linguagem intuitiva de cunho modernista.

Em 1965 concebe a cenografia e os figurinos para O Auto da Alma de
Gil Vicente, trabalho este que também recebeu a atenção de um crítico,
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Norberto Lopes para o jornal O Diário de Lisboa em que nos diz que “a
realização plástica igualmente original, ousada e sugestiva. (…) Fê-lo Almada
com talento e com espírito, encontrando para cada personagem a linha própria,
o pormenor característico, a cor desejada.”151

Fig. 26: Pormenor central do cenário do Auto da Alma de Gil Vicente.
Realização plástica de Almada Negreiros. 1965

Almada realizou em 1948 uma importante conferência intitulada O Pintor
no Teatro, da qual se conhecem poucas referências. Este tema é-nos muito
querido, porque constitui um dos temas de reflexão do presente trabalho. Ele
expõe algumas das suas ideias fundamentais, afirmando: “o Teatro é nosso,
dos pintores, o escaparate das artes plásticas”.152
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2.3.3. O período da ditadura
Tendo o naturalismo sido instalado em Portugal por volta de 1880 e
rapidamente se implementado acaba por perdurar mais tempo do que se
esperava. É o grande público um dos responsáveis por esta manutenção
extemporânea do naturalismo, que vai até aos anos quarenta do século XX.
Este público é caracterizado por uma burguesia endinheirada que, sem ter
conhecimentos artísticos, gostava de se ver representada em quadros alusivos
aos seus serões. A par deste aspecto, são também os dirigentes académicos
(tanto literários como das belas artes) e professores que eram de estética
naturalista e que, renitentes a inovações, vão impedindo a contaminação de
outras referências mais contemporâneas.
Durante

os

anos

de

ditadura (1926-1974), a produção
teatral foi largamente amputada,
pelo facto de não se poder
Fig. 27: Espectáculo Entre Giestas de Carlos Selvagem.
Encenação de António Pinheiro. 1921.

abordar temas que pudessem pôr
em causa a ideologia vigente,
bem como a moral pública. Pela
mesa

censória

passavam

os

textos das peças teatrais, antes
da sua exibição. As peças podiam
ser totalmente proibidas ou terem
parte dos diálogos cortados. Ora
cortar um trabalho artístico, por
pessoas sem formação, revela
um profundo desrespeito para
com a arte e a expressão. A
censura condicionou a cultura
portuguesa durante quarenta e
oito anos e trouxe consequências
nefastas para a formação de
mentalidades, para o ensino e,
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inevitavelmente para a cultura. Consequências essas que ainda hoje estão
patentes na nossa sociedade.
Luzia Maria Martins, uma prestigiada autora, encenadora e actriz de
teatro, fundadora da Companhia Teatro Estúdio de Lisboa, dava, nas vésperas
do 25 de Abril, uma entrevista à revista Cinéfilo, onde expressava a sua opinião
acerca dos grandes obstáculos que se colocavam ao teatro português:
“Quanto a mim, a existência da censura corta todas as possibilidades de vivência

Fig. 28: Espectáculo A Casa de Bernarda Alba. Encenação de Amélia Rey Colaço. 1948.

do teatro português, quer a nível amador, quer a nível profissional. Os grupos
querem um teatro melhor e esse teatro só é possível, só tem validade, se puder
analisar, de facto, os problemas que interessam à sociedade em que esse teatro
está inserido. Este é o problema que nós vamos adiando de ano para ano. E isso
vai-se reflectir, por exemplo, a dificuldade de pôr em cena peças de autores
portugueses. Se a censura é severa para autores estrangeiros, é severíssima para
os autores portugueses, pelo menos pelo que eu me tenho apercebido nesta
actividade. Ora um teatro português que não cria a sua própria dramaturgia não
tem tanta validade.”
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Esta opinião é ilustrativa do ambiente opressivo em que se vivia. Os
censores liam e aprovavam, reprovavam ou aprovavam com cortes. As peças
reprovadas ficavam interditas a qualquer representação em todo o território
nacional. As peças, quando aprovadas, eram ainda sujeitas a um outro
153
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retirado em http://www.pluralpluriel.org a14 de Novembro de 2009.
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escrutínio: o ensaio geral. Este era obrigatoriamente supervisionado pelos
mesmos censores que já tinham lido a peça. Neste ensaio geral, a observação
dos censores centrava-se no texto, para verificarem se os cortes eram
respeitados. Relativamente aos cenários, tinham que confirmar que todos os
elementos eram apropriados e que os adereços e os figurinos respeitavam a
moral e a decência.
Os textos de produção nacional reflectiam os costumes e eram um
retrato do que se vivia, o que se pode considerar de realismo social. Esse
realismo também reflectia os valores éticos e políticos da época e marcou, até
aos nossos dias, o percurso do teatro português, documentando a evolução da
sociedade e a sua mentalidade. O teatro “pontua e tenta reproduzir a vida,
refere caminhos, castiga e corrige costumes, aponta soluções”154 muitas vezes
de forma encoberta e dentro das suas possibilidades de época. É importante
referir que a produção teatral desta altura “ (…) revestiu normalmente a forma
realista, na continuação do movimento naturalista que, no princípio do século
XX, se impôs. Assim se traça como uma linha de continuidade, que os desvios
poéticos e as intenções modernizantes e outras não chegam a romper. A
própria condicionante político-social levou os artistas a erguer, através da
criação estética, um esquema de análise dialéctica, nem sempre possível
noutras condições”.155
O que se encontra referenciado sobre o teatro português deste período
são fundamentalmente os textos escritos e seus autores. Menos ainda, embora
existentes são referências a espectáculos e encenações. Quase inexistentes
são as referências críticas a cenários ou descrições dos mesmos. Para definir
estilos cenográficos optámos por adoptar a sua correspondência ao estilo
literário, assim, quando se fala de concepções teatrais de uma forma geral
supõe-se que a cenografia associada a esse espectáculo exprima a mesma
linha estética. Contudo consideramos pertinente o texto de Jorge Listopad que
situa a criação cenográfica da época marcadamente presa ao cenário-tipo,
onde cada género de representação correspondia a um género de ambiente
que lhe estaria subjacente. Verifica-se, ainda, a referência às concepções
154
155

In, Duarte Ivo Cruz, História do Teatro Português, pág. 239.
Idem Ibidem, pág. 239.
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cenográficas aliadas aos casos
estéticas dignas de estudo. Nos

Fig. 29: Espectáculo Tá
Mar de Alfredo Cortez.
Amélia Rey
isolados,Encenação
que de
constituem
Colaço e Robles Monteiro.
1955
anos cinquenta,
época do

as excepções
surrealismo e

expressionismo português na pintura, surgem inovações na cenografia a par
com os textos expressionistas do teatro do absurdo.
“É bom não esquecer que nos anos cinquenta existiam os cenários-tipo, apenas
com algumas variações: o espaço da tragédia clássica, outro para a tragédia
francesa, o lugar romântico, a identificação realista e naturalista, o espaço já em
ruptura com os cânones, porque o simbólico, logo, de universo abstracto, sem
esquecer o raro pioneirismo português nos remotos anos cinquenta, da nova
espacialidade devida aos textos expressionistas ou de anti-discursividade da era
suspeita, desconstrutivista, do teatro do absurdo.”
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In, Jorge Listopad, Cinquenta Anos de Teatro , V.A. Portugal nas Artes e Letras 45-95 e nas Ideias,
Centro Nacional de Cultura, Lisboa, Dezembro 1998, pág. 179 a 192.
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Constatamos que o naturalismo perdura na estética teatral, bem como o
realismo social, que embora tenham constituído o núcleo central, pode
observar-se algumas expressões de modernidade, “ (…) há muita produção
que anda perto ou define trajectórias elípticas que cruzam os limites difusos da
qualificação.”157 Como pudemos verificar, em paralelo ao tronco comum de um
teatro de cariz realista-naturalista, surgem alguns simbolismos, uma marca
mais audaz de teatro do absurdo e, ainda, algumas formas híbridas de se
escrever teatro evocando vários estilos embora não se comprometendo com
nenhum.

157

In, Duarte Ivo Cruz, História do Teatro Português, pág. 314.
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2.3.4. A Revolução e as novas tendências

As mudanças provocadas pela Revolução de 25 de Abril de 1974,
excluindo o que diz respeito à abolição da censura, “são menos profundas do
que em tantas outras áreas do tecido social”158. O teatro abriu o leque de temas
embora mais intensamente “explorados no período imediato, com certa
actualização de repertório e com florescimento de peças de circunstância
política imediata”159. Essas mudanças culturais, devido ao desaparecimento da
censura,

são

também

mudanças

estruturais

incrementadas

pela

descentralização cultural e por uma maior possibilidade de escolha de
reportório. Passou a representar-se o que até então estava proibido e a isso
aliou-se um certo experimentalismo na maneira de se tratar o trabalho do actor
e o processo de encenação. Do ponto de vista formal, ao nível da cenografia,
as alterações acompanharam o experimentalismo das encenações. Curiosa é a
referência de Jorge Listopad, que considera que a maior alteração dos códigos
teatrais se tivesse centrado na cenografia.
“Talvez a maior modificação dos códigos (…) se tenha verificado nas concepções
cenográficas,

na

organização

do

espaço,

na

procura

dos

locais

não

convencionados para a prática teatral. Compreendeu-se que o espaço dramático,
portanto imaginário, e a sua simbolização, se torna visível no espaço cénico,
através da encenação. Por um lado, a cenografia ganha uma esplêndida liberdade
material, instrumental, organizativa; os seus limites são ainda imprevisíveis. Por
outro lado, funcionaria como um moinho sem grão, como a liberdade
irresponsável,

se

não

colaborasse

em

aliança

íntima,

e

para

alguns

constrangedora, com o dramaturgista, o encenador, o actor e o seu corpo, diria
160

com o seu gesto.”

A expressão plástica começa a ganhar terreno criativo e a ser meio de
manifestar e experienciar emoções. Através dessa plasticidade pode-se
valorizar a encenação de um espectáculo, se esse trabalho for responsável e
construído a par com a dramaturgia.
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In, Duarte Ivo Cruz, História do Teatro Português, pág. 304.
Idem Ibidem, pág. 304.
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In, Jorge Listopad, Cinquenta Anos de Teatro , V.A. Portugal nas Artes e Letras 45-95 e nas Ideias,
Centro Nacional de Cultura, Lisboa, Dezembro 1998, pág. 179 a 192.
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Do ponto de vista do cenário a maior alteração passa pelo reequacionar
do espaço físico preexistente onde decorrerá o espectáculo. O espaço teatral,
muito habituado aos palcos à italiana, com os seus prós e contras é, em alguns
casos, preterido por espaços não convencionais. Surgem espectáculos em
espaços alternativos, abrindo o caminho da dramaturgia para repensar o teatro
fora do teatro, em espaços que pertenciam a outras actividades, como fábricas,
escolas, ou em espaços vazios que albergaram inúmeras possibilidades
criativas ou ligados à nossa memória colectiva.
“Hoje em dia, todos os espaços e anti espaços são tolerados, enxertos de
clonagem de arquitectura dramatúrgica superior. O teatro novo engendra o espaço
novo. Ou renovado, pela ingerência, por vezes lúdica ou irónica, de memória real,
161

fictícia ou
virtual.”
Fig. 30: Espectáculo O Suicidário
de Nikolai
Erdman apresentado no Teatro Aberto em 1983.

Encontramos num texto da incontornável crítica de teatro Eugénia
Vasques, datado de 1991, a síntese do caminho percorrido logo após a
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Jorge Listopad, Cinquenta Anos de Teatro , in, V.A. Portugal nas Artes e Letras 45-95 e nas Ideias,
Centro Nacional de Cultura, Lisboa, Dezembro 1998, pág. 179 a 192.
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Fig. 30: Espectáculo Woyzeck de Georg Büchner apresentado no Teatro do Bairro Alto em 1978.
Cenografia de Jorge Silva Meo, Luís Miguel Cintra e Cristina Reis.

revolução, que chama a atenção para a criação cenográfica face a uma certa
estagnação das linguagens estéticas e a repetição dos modelos de encenação.
“O parque teatral encontra-se ainda profundamente degradado, (…), a teorização
continua inexistente e os agentes teatrais encontram-se emparedados por uma
política cultural cada vez mais fascinada pelo conforto dos resultados imediatos.
Estes e outros problemas, que se prendem, de modo mais lato, com a
generalizada perda de vitalidade das linguagens estéticas e com o esgotamento
do léxico privado dos encenadores, constitui o pano de fundo sobre o qual se
desenha o trabalho de todos os criadores cenoplásticos em Portugal.”
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Esta reflexão surge com o intuito de sublinhar o papel dos artistas/cenógrafos,
que apesar das circunstâncias conseguiram “afirmar uma arte e criar uma obra
pessoal”163, com linguagem própria e relevante para o panorama teatral
português.

É nos anos setenta que começa a germinar o trabalho de alguns
cenógrafos, como António Lagarto, Cristina Reis, José Manuel Castanheira,
162

Eugénia Vasques, Um Dramaturgista do Espaço, in, José Manuel Castanheira, Scénographies 19731993, pág. 35.
163
Idem Ibidem, pág. 35.
125

Nuno Carinhas e Vera Castro “cuja personalidade criativa viria a ser
definitivamente consagrada no decurso da década seguinte.”164
Nesta conjuntura, livre de condicionalismos políticos, começam a
emergir novos olhares sobre o teatro, diferentes formas de se encenar,
explorando caminhos multiformes acompanhados de ambientes cénicos
também inovadores e sedentos de experimentação. É neste âmbito que se
segue o estudo de caso que nos mereceu atenção.
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Eugénia Vasques, Um Dramaturgista do Espaço, in, José Manuel Castanheira, Scénographies 19731993, pág. 36.
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3. O FIGURINO NO TEATRO E SUAS FUNÇÕES
3.1. O PAPEL DO FIGURINO EM CENA

Podemos considerar figurino para teatro ou traje de cena um modelo que
representa “o conjunto de elementos visuais do acto cénico (encenação) que
se referem directamente ao corpo do actor e que se destinam a vestir a
personagem que ele representa, em determinado contexto dramático"165. Este
conjunto de elementos visuais engloba as peças de vestuário, máscaras,
cabeleiras, maquilhagem e um vasto leque de acessórios como joias, armas,
etc.
O conceito de figurino é bastante anterior ao de traje especificamente
teatral, uma vez que “temos conhecimento da existência de figurinos
apropriados já nos rituais religiosos do Antigo Egipto, há cerca de 5000
anos.”166 Nos rituais de fertilidade da Antiguidade havia a utilização de peles,
máscaras de animais e outros adereços com fins simbólicos, mas só quando “o
ritual se separa do religioso e passa a assumir uma vertente autónoma e
profana

é

que

podemos

falar

das

primeiras

manifestações

teatrais

propriamente ditas. É então que os figurinos adquirem importância como um
dos componentes do espectáculo.”167 Naturalmente que o nível de importância
tem oscilado muito ao longo dos tempos, dependendo de outros factores, tais
como, a evolução das formas de trajar, as matérias-primas utilizadas ou a
evolução dos espaços de representação.
Na época medieval os actores usavam figurinos muito simples e pouco
ou nada distantes da roupa que usavam quotidianamente, por se entender que
o texto era “suficiente para definir a personagem.”168 No caso da Commedia
dell’Arte a situação é antagónica, as personagens entravam em cena e, antes
de falar, eram identificadas pelas roupas que vestiam. A cada personagem
correspondia um figurino sujeito a regras muito específicas, todos sabemos que
o Arlequim usava sempre, para além da máscara, um traje com remendos de
165

Figurinos, in José Carlos Alvarez, Roteiro Museu Nacional do Teatro, pág.55
In Antonino Solmer, Manual de Teatro, pág. 183.
167
Idem Ibidem, pág.183.
168
Idem Ibidem, pág.184.
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Fig. 31: Figurinos tipo de Commedia Dell’Arte
retirada de http://www.ericjoisel.com/commedia.html

várias cores e que o Pantaleão também usava máscara, vestia de vermelho e
cobria-se com uma capa negra.

O figurino pode tentar reproduzir uma época ou um tema, aproximando-o
o mais possível da verdade histórica, através da réplica de trajes e hábitos de
um determinado lugar e tempo histórico ou pode ser entendido numa
perspectiva mais subjectiva e universal, de acordo com as suas funções de
protecção do corpo, de hierarquização social ou de sedução. Seja um caso ou
outro, o figurino carrega sempre consigo a marca estética do período em que
foi feito, podemos recordar facilmente as roupas usadas nos filmes de ficção
científica dos anos 70 que apesar da projecção futurista rapidamente
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identificamos características da época em que foi feito, muitas vezes mais
evidentes, do que as características da época que se pretende representar.
Sabemos que o teatro também produziu sistemas fixos onde cores e
formas

remetem

para

um

código

imutável,

apenas

decifrável

pelos

entendedores, como a Ópera de Pequim (mais consolidada a partir da Dinastia
Tang, séc. VIII, cujos códigos permaneceram inalteráveis até à Revolução
Nacionalista em 1911) e a, já referida, Commedia dell’arte que desde 1545
tipificou personagens para através delas fazer severas críticas ao poder
instituído, entre outros.
Na época do teatro clássico francês (século XVIII) a situação era
diferente, considera Antonino Solmer, os figurinos deveriam ser vistosos e
coloridos de forma a serem visíveis no meio do fumo criados pelas velas que
iluminavam o palco, mas eram custeados pelos próprios actores. Este encargo
era de tal forma elevado que, na maioria dos casos, “mesmo os actores de
maior estatuto artístico e económico, os protagonistas, tinham apenas dois
figurinos: um para as peças trágicas, outro para as peças cómicas”.169
Curiosamente, segundo Pavis podemos ver uma outra perspectiva sobre
a mesma época, ambas reforçam a ideia de que o figurino deveria ser algo de
faustoso onde o cuidado com a personagem a representar não se manifestava
através da vestimenta.
“O figurino sempre existiu, e até mesmo de modo demasiado vistoso e excessivo,
uma vez que, até a metade do século XVIII, os actores se vestiam da maneira
mais sumptuosa possível, herdando vestimentas de corte de seu protector,
exibindo seus adornos como sinal de exterior de riqueza, sem preocupação com a
170

personagem que deveriam representar.”

Quando a corrente estética se torna progressivamente realista, o figurino
passa a imitar a realidade e o que ganha nessa mimese, perde na exuberância,
na riqueza material e no “delírio imaginário”171 dos trajes sumptuosos que eram
levados à cena.
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In Antonino Solmer, Manual de Teatro, pág. 184.
In Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 168.
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Idem Ibidem, pág. 168.
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A partir dos meados do séc. XVIII, os reformadores de teatro em França
como Diderot e Voltaire preconizam uma estética mais realista em que o
figurino imita o que seria a roupagem da personagem representada. Durante os
séculos seguintes ele continua a ser usado frequentemente apenas pelo seu
valor de identificação de personagem “limitando-se a acumular signos mais
característicos e conhecidos por todos.”172
A sua função estética era quase nula, teve que esperar as revoluções do
séc. XX para adquirir valor estético per si e passar a integrar-se na encenação
como parte de um todo. A história do figurino no teatro está ligada à moda, mas
no teatro verifica-se uma ampliação ou estilização de forma considerável,
sobretudo no momento em que passa a integrar o espectáculo com um valor
acrescido.
Durante muito tempo confundiu-se quem desenhava o traje com quem o
executava, sendo entendido como uma só função. Apenas no final do século
XIX, se começa a desenvolver muito lentamente essa diferenciação: entre
quem desenha e concebe o guarda-roupa (normalmente um artista da área da
pintura) e quem o executa.
Contudo, o figurino de Teatro, enquanto projecto gráfico, é sempre um
reflexo das correntes estéticas vigentes, do corpo a que se destina, dos
comportamentos e “das representações mentais do período histórico em que é
executado.”173

172
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In Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 169.
In José Carlos Alvarez, Roteiro Museu Nacional do Teatro, pág. 56.
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3.1.1. Tendências estéticas na Funcionalidade do Figurino

Sempre presente no acto teatral (como vimos anteriormente, nem
sempre consciente da sua função), a história do traje de cena é contemporânea
à história da arte dramática.
Entendido inicialmente como meio de identificação ou de disfarce da
personagem limita-se durante muito tempo, a ter o papel de simples
caracterizador com a função de vestir esta ou aquela personagem de acordo
com as características de determinada condição ou situação.
Contudo, desde o princípio do séc. XX que o traje de cena conquista um
lugar e uma função muito mais ambiciosa na representação teatral, situando-se
como mais um elemento no trabalho de totalidade que é a encenação e a
concepção plástica do espectáculo.
No interior de uma encenação, um figurino pode ser definido pela
semelhança ou oposição assumidas pelas formas, cores, materiais em relação
aos outros figurinos.
“O que importa é a evolução do figurino no decorrer da representação, o sentido
de contraste, a complementaridade das formas e das cores. O sistema interno
dessas relações tem (ou deveria ter) grande coerência, de modo a oferecer ao
174

público a fábula a ser lida.”

A relação do figurino com as convenções exteriores ao espectáculo
também é muito importante, permitindo fazer uma comparação com o contexto
histórico. A escolha de um dado figurino resulta de um compromisso e de uma
tensão entre a lógica interna e a referência externa numa infinidade de jogos a
explorar.
“O olho do espectador deve observar tudo o que está depositado no figurino como
portador de signos, como projeção de sistemas sobre um objecto-signo
relativamente à acção, ao carácter, à situação, à atmosfera.”

175

O figurino acompanhou, então, as personagens ao longo dos tempos
como um cartão-de-visita passando do “mimetismo naturalista à abstração

174
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In Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 169.
Idem Ibidem, pág. 169.
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realista (principalmente brechtiana), ao simbolismo dos efeitos de atmosfera, à
desconstrução surrealista ou absurda.”176
Actualmente a tendência tem sido a utilização de várias linhas estéticas
fundindo-as sincreticamente num mesmo espectáculo. O figurino identifica as
personagens pelo que comunica delas e apresenta ao mesmo tempo uma
função de autonomia estética que só tem contas a prestar a si mesma. O
grande desafio seria a concepção de um figurino que identificasse a
personagem, mas que não esgotasse o seu significado nessa identificação. O
figurino ideal seria dinâmico e “fazer com que ele se transforme, que não se
esgote após um exame inicial de alguns minutos, mas que emita signos por um
bom tempo, em função da acção e da evolução das relações actanciais."177
Não nos podemos esquecer que o figurino só tem sentido na relação
com o corpo que oferece à audiência. Ele não é apenas “um ornamento e uma
embalagem exterior, é uma relação com o corpo; ora serve o corpo adaptandose ao gesto, à marcação, à postura do actor; ora enclausura o corpo
submetendo-o ao peso dos materiais e das formas, prendendo-o num colarinho
tão duro, prendendo-o tanto como a retórica ou o alexandrino.”178 Desta forma
o traje de cena tanto representa a interioridade da personagem a que se
destina como também a exterioridade do mundo dos objectos que se podem
impor.
Hoje em dia o figurino deve ser pensado como um conjunto visual que
ultrapassa a sua funcionalidade, histrionismo ou pertinência histórica.
Appia (1862-1928) conseguiu chegar a uma medida ideal entre o aquilo
que o actor queria e o público desejava para tornar esta ideia excluível
“aumentou o status do figurinista e o deixou em igualdade com os demais
profissionais envolvidos na produção teatral, como o iluminador, o cenógrafo ou
mesmo o ator”179. Escreveu sobre a relação do figurino com a rítmica, onde
sugere que os trajes devem dar um sentido de liberdade e de imaginação,
devem ser trajes subtis para poderem “revelar o contorno do corpo, enquanto o
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In Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 169.
Idem Ibidem, pág. 169.
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Idem Ibidem, pág. 169.
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Fig 32: Orpheus em 1912. Alunos com malha preta
retirada de Fausto Viana

envolve em dobras leves e expressivas.”180 Neste texto sugere três tipos de
traje ideais, o primeiro que surgiu foi a malha preta. Com este modelo a
movimentação que a malha permitia era total, como podemos ver na imagem.
“Neste pequeno período em que se está livre de todas as roupas que distraem
tanto, quando se pode mover seus membros como desejado pelo coração, não
obstruído pelas malhas pretas, quando se tem a consciência da força e do espaço,
da linha e do movimento de acordo com as leis da Natureza.”

181

Posteriormente ao tencionar incluir estudos de iluminação na escola, dáse conta que as malhas pretas iriam absorver demasiado a luz impedindo os
alunos de ver o efeito da luz no corpo dos outros, surge então a ideia da
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In, Fausto Viana, O Figurino Teatral e as Renovações do Século XX, edição kindle, loc 236 de 5988.
Idem Ibidem, loc 253 de 5988.
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Fig 33: Orpheus em 1912. Alunos com túnica cinza
Coro das Carpideiras retirada de Fausto Viana

mesma malha mas em cinzento. Esta cor é neutra, tornando-se muito
expressiva consoante a cor que lhe for projectada.
O terceiro traje seria uma túnica que poderia ser branca ou cinza num
tecido fluido com bom caimento.
“O objectivo era que o tecido acompanhasse a movimentação dos alunos, não só
não impedindo a agilidade de movimentos, como complementando sua figura,
harmonicamente, como propunham os gregos.”

182

Para Appia e Craig (1872-1966) a relação estática entre palco e plateia
devia ser rompida defendendo para isso a simplicidade e universalidade dos
figurinos para deles se tirar maior partido da sua força dramática.
“A proposta dos dois é muito próxima, mas enquanto Appia propunha, Craig
executava. O inglês mantinha uma linha de trabalho que tinha por objetivo final
criar uma unidade entre todos os elementos do espetáculo. A elaboração dos seus
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In, Fausto Viana, O Figurino Teatral e as Renovações do Século XX, edição kindle, loc 270 de 5988.
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Fig 34: À esquerda desenho de Dagfinn.
Fig 35: À direita desenho do fantasma do bispo Nikolas
retirada de Fausto Viana

trajes seguia o mesmo modelo. A busca pela universalidade na encenação
passava pela universalidade do figurino”

183

.

Para Craig, também ele actor, encenador, dramaturgo, cenógrafo e
figurinista, a oposição cromática entre cenário e figurinos era um terreno
interessante a explorar. Na primeira cena do espectáculo Dido e Eneias, onde
o cenário era descrito como verde vivo, roxo forte e almofadas vermelhas, a
roupa de Dido era “uma túnica verde com um manto roxo e uma peruca
vermelha. As suas servidoras usavam vestidos drapeados verdes com gaze
roxa. Eneias usava roxo e preto. (…) no outro extremo as bruxas eram meio
animal, meio vegetal ou meio humanas: formas deformadas com atavios
extravagantes e fantásticos.”184 A experiência estética de Craig era equivalente
à dos simbolistas, segundo Fausto Viana, através de um processo de
simplificação do qual, depois de desimpedidos os detalhes supérfluos ele
“atingiu uma certa intensidade decorativa que era evocativa também. A forma,
a cor e o movimento criaram um padrão simbólico harmónico e intrincado, que
agradava à mente e aos olhos.185
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O trabalho prático, tanto de Appia como de Craig, e as suas preciosas
reflecções sobre o teatro, a encenação, o cenário e os figurinos que romperam
com o naturalismo da época influenciaram até hoje o que consideramos ser o
teatro actual. Como pudemos ver no capítulo dois deste trabalho,
desenvolvemos conceptualmente as ideias de ambos relativamente à
cenografia, uma vez que há mais documentação nessa área do que na área
dos figurinos.
Craig foi um precursor antecipando-se aos conceitos que se iriam
desenvolver mais tarde. Podemos sentir que as suas ideias pressentem as
tentativas de algum teatro russo que estaria por vir, do expressionismo alemão
e até da concepção brechtiana do trabalho do actor. O seu contributo,
juntamente com Appia, acelerou o despontar de vários modernismos que foram
surgindo ao longo do século XX. O simbolismo abriu essa via paralela ao óbvio,
à imitação do real, questionando. É através destes visionários, por meio de
sugestões, imagens, jogos de luz, fluidez e musicalidade que se vieram a
despertar uma infinidade de mundos estéticos e conceptuais que foi e continua
a ser possível explorar.

“Craig põe em causa toda a arte dramática fundada na ilusão verista. Recusa
qualquer poética herdada, pois o teatro do futuro constituir-se-á contra a velha
186

mimese aristotélica.”
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In, Eugénia Vasques, O que é Teatro, pág 97.
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3.1.2 O hábito (não) faz o monge; mas fá-lo parecer de longe

O figurino é tão antigo quanto a representação dos homens nos seus
rituais e cerimónias. Havia uma identificação imediata que reconhecia no
usuário de uma certa vestimenta uma determinada posição social. Como diz o
adágio popular o hábito não faz o monge, mas fá-lo parecer de longe. Como
sabemos hábito é roupa usada por frades ou freiras, mas aqui o significado é
mais abrangente e podemos entendê-lo como todo o aspecto exterior, desde
as fardas militares, às roupas associadas a uma determinada classe social ou
profissão. A questão que se coloca serve muito bem a esfera teatral. Quem
enverga um determinado traje é aquilo que representa? É pelo uso de uma
determinada peça de vestuário que se adquire automaticamente as
características de uma profissão ou serviço? Os Romanos tinham um provérbio
similar que dizia: A toga de linho não faz o sacerdote de Ísis, naturalmente que
não é o que se veste que vai definir a boa ou má prática do utente. Mas o valor
simbólico do que se veste é poderoso e um bom exemplo é quando, no meio
teatral, chega o momento dos actores que estiveram a trabalhar as suas
personagens e experimentarem o figurino que irão usar no espectáculo.
Testemunhámos inúmeras vezes a primeira vez que o actor vê o seu fato e
automaticamente cresce nele uma maior segurança na sua personagem e um
rápido “isto faz sentido”, ajudando a melhorar a postura e a fazê-lo acreditar
mais na sua personagem. Também já vimos acontecer o oposto, alguma
desilusão pelo figurino apresentado quando este não corresponde ao arquétipo
imaginado pelo actor.
O hábito fazer parecer o monge pode dar-nos a clara ideia do que se
passa no guarda-roupa de um teatro, onde figurinistas, actores e chefes de
guarda-roupa procuram soluções para esse parecer que se quer mostrar em
cena. Podemos ver no caso burlesco da comédia de Molière, Bourgeois Gentilhomme, esta lógica de fazer passar-se por, convertida no próprio tema do
espectáculo, em que a personagem Jourdain procura através da forma de
vestir parecer-se com um nobre, numa época histórica em que a nobreza
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ditava as regras “no que diz respeito à moda, seguida e imitada pela alta
burguesia, que começava a organizar-se e a ganhar importância”187
O vestuário é comunicação. Naturalmente que quem enverga um
determinado traje muitas vezes quer fazer-se passar por alguém de uma forma
intencional, ou se pensarmos nas questões da semiologia, sabemos que “já
não se pode continuar a fazer o nó da gravata, todas as manhãs diante do
espelho, sem ficar com a clara sensação de estar a fazer uma opção
ideológica: ou, pelo menos, de lançar uma mensagem, uma carta aberta aos
transeuntes, e a todos os que se cruzarem com ele durante o dia.”188 A roupa
serve para cobrir o nosso corpo, mas entendemos que a percentagem
destinada a essa função é muito menor que a percentagem destinada a
comunicar para o exterior o porquê das opções de cor, a qualidade de um dado
tecido, etc..
Os códigos do vestuário podem apresentar maior ou menor variedade de
opções, sendo o código de fardamento militar um exemplo de que não deixa ao
utente qualquer margem de intervenção fantasista. No caso dos trajes civis é
um sistema muito mais amplo de variações individuais que vai desde a escolha
da cor à textura e à forma. Cada uma destas variações, aparentemente
aleatórias, “estão previstas com uma certa rigidez: a cintura mais alta, o botão
mais em baixo, um dado sapato a condizer com um dado tipo de calça”189 e os
desvios destas normas notados pela comunidade onde se está inserido.
Naturalmente que a semiologia nos permite olhar o mundo construído
pelo homem e afirmar que tudo é comunicação ou, pelo menos, tudo é passível
de ser interpretado à luz da nossa consciência, valores culturais e zonas do
globo.
A célebre frase de Humberto Eco é disso exemplo.
“Em Citânia: tem mini-saia – é uma rapariga leviana. Em Milão: tem mini-saia – é
uma rapariga moderna. Em Paris: tem mini-saia – é uma rapariga. Em Hamburgo,
no Eros: tem mini-saia – se calhar é um rapaz.”

190

187

In, Gillo Dorfles, A Moda da Moda, pág. 15.
In, Umberto Eco, A Psicologia do Vestir, pág. 7.
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Idem Ibidem, pág. 17.
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A mini-saia que poderia ter um significado absoluto, muda de significado
e adquire um valor diferente consoante o local onde é usada, assumindo um
valor comunicativo. O vestuário, portanto, fala. Repegando no exemplo da
gravata, um homem que vai para o seu escritório trabalhar envergando uma
normal gravata às riscas posiciona-se, se a gravata for psicadélica também se
posiciona e se decidir ir à reunião do Conselho de Administração sem gravata
também está a enviar uma mensagem clara de posicionamento ideológico191. A
linguagem do vestuário serve também para identificar e esclarecer essas
mesmas posições, de acordo com os significados transmitidos e através das
formas que foram escolhidas para os transmitir, mas não constituem uma
posição permanente. São mutáveis as convenções, a publicidade dada a
determinadas escolhas e a crecente corrida às imitações (para todas as bolsas)
dessas escolhas da moda, esvaziam muitas vezes a eleição de um tipo de
vestuário do seu original significado.
“A indumentária assenta sobre códigos e convenções, muitos dos quais são fortes,
intocáveis, defendidos por sistemas de sanções ou incentivos, tais como levar os
utentes a «falar de modo gramaticalmente correcto» a linguagem do vestuário, sob
pena de ser banido pela comunidade”

192

Conseguimos entender com os vários exemplos mencionados que a
relação do vestuário e do seu utente se baseia em convenções de alguma
rigidez.
No caso do figurino ou traje cénico há outro sistema de convenções
baseado no primeiro, mas retirado dos seus contextos e trazido para a cena,
alterando, por isso, o significado das convenções.Se alguém se passear na rua
de cuecas na cabeça estamos perante uma situação insólita e talvez ridícula.
Essa mesma imagem em palco poderá ter diferentes conotações dependendo
de um grande número de outras variáveis, mas será uma situação aceitável.
A título conclusivo relativamente ao texto de Eco, podemos dizer que o
vestir é uma linguagem viva porque está em constantes alterações, tão rápidas
e fugazes que seria uma tarefa quase impossível criar uma gramática ou um
dicionário do vestir. Totalmente impossível seria que essa gramática e esse
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In, Gillo Dorfles, A Moda da Moda, pág. 15.
In, Umberto Eco, A Psicologia do Vestir, pág. 16.
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dicionário fossem universais e imutáveis. O vestuário é uma linguagem de
vigorosos códigos embora as suas regras de comunicação sejam mais uma
questão cultural, social, temporal e em constante mutação.
Os exemplos apresentados relativamente ao uso do vestuário no nosso
quotidiano nem sempre seguem as mesmas regras em palco, como sabemos.
É natural que os costumes sociais confirmem em todos os tempos e diversos
lugares, certos trajes como característicos da profissão, crença religiosa,
estatuto social, etc..
Compreendemos também que o traje associado a uma profissão
beneficia o seu utilizador a entrar “no espírito” da profissão, fazendo com que
se sinta responsável pelo traje que enverga. A farda auxilia um exército a
sentir-se identificado e coeso perante os seus pares, não só pela força gregária
que os torna unidos, como por certos símbolos utilizados que podem intimidar
os seus rivais. Os uniformes militares fazem com que cada um daqueles que os
enverga se sinta parte do todo coletivo. Fomentam, pois, o espírito de
camaradagem e de cooperação e foram estudados pelos uniformologistas com
determinadas intenções:
A primeira delas é transmitir a noção de que o combatente é mais
corpulento do que na realidade é. Ao prolongar-lhe a estatura, o militar sentese mais confiante e as possibilidades de intimidar o adversário, dissuadindo-o
de combater, são maiores. Como reminiscência dessa voga temos, nos dias de
hoje, os barretes da Guarda Real Inglesa.
Outro dos elementos que influi na autoestima dos militares é a pala do
boné. Ela obriga a que o soldado ande de cabeça direita (para poder ver para a
frente).
Os simples botões das mangas, aparentemente sem qualquer finalidade,
foram adotados para criar hábitos de higiene nos militares que costumavam
assoar-se às mangas dos dólmanes, prática que não era notada pelos seus
oficiais, quando na passagem de revista, os observavam pela frente. Esta
postura teve como consequência um aumento da respeitabilidade que a
população civil passou a dispensar à instituição castrense.
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“Ora a pele de urso ou de lobo com que o nosso homem se cobre pela primeira
vez, não pode pertencer à categoria das coisas que «servem para», mas antes à
193

das coisas que «dizem que»?”

Em jeito de conclusão, o hábito não faz o monge nem a farda o herói,
mas o contrário também é verdadeiro. O hábito pode ajudar a fazer o monge ou
pelo menos, pode abrir as vias de estabelecimento do arquétipo mental que o
ajudem a encontrar o monge em que este se tornará.
A roupa que vestimos perpetua-se mais além do que a sua simples
função de cobrir o corpo. Ela informa e clarifica. Se na vida esta relação pode
ser sinuosa, no palco ela é uma fórmula comprovada de adjuvância na criação
da personagem teatral.
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In, Umberto Eco, A Psicologia do Vestir, pág. 13.
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3.1.3 As Doenças do Trajo de cena segundo Barthes194

É na identificação de uma patologia associada aos trajes de cena que
Barthes escreve um texto que nos poderá ajudar a compreender se um traje de
cena está de boa saúde ou doente, por outras palavras se é um bom ou um
mau exemplo.
Durante várias épocas a verdade histórica, as questões de gosto e a
fidelidade ao pormenor definiam as balizas válidas para o julgamento de um
figurino. A proposta deste autor vai no sentido de estabelecer uma outra ordem
de grandeza através da qual se deverá fazer o julgamento do figurino de teatro:
o do próprio espectáculo teatral.
Cabe ao encenador descobrir as chaves para exprimir os conflitos que
quer manifestar na sua obra, servindo-se para isso das técnicas teatrais que
tem ao seu dispor como o trabalho do actor, o movimento, a luz, o cenário e
naturalmente, também, o figurino.
“(…) consignaremos ao trajo um papel puramente funcional e que essa função
será mais de ordem intelectual do que plástica ou emocional. O trajo não é mais
do que o segundo termo de uma relação que deve a todo o momento unir o
sentido da obra à sua exterioridade.”

195

Desta forma tudo o que nos figurinos possa turvar a clareza dessa
relação do sentido da obra com a sua exterioridade vai obscurecer e falsificar o
gestus social196 da obra teatral, traduzindo-se num mau figurino. Pelo contrário
“tudo o que, nas formas, nas cores, nas substâncias e no seu agenciamento,
ajuda a leitura desse gestus, tudo isso é bom.”197
Concordamos com o autor quando refere que o figurino que se
apresenta em cena não deve ser um subterfúgio ou constituir um lugar
visualmente tão chamativo que ajude a desviar a atenção à realidade da obra
194

Título dado ao capítulo do livro Ensaios Críticos que Roland Barthes escreve motivado pelos
espectáculos de Brecht que assitiu em Paris e em que compara o nível de profundidade que Brecht atingiu
na concepção de figurinos com a superficialidade dos trajes usados em França em 1955.
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In, Roland Barthes, Ensaios Críticos, pág. 76.
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Segundo Brecht gestus social é toda a gestualidade que engloba as atitudes, a voz, a movimentação, o
figurino, enfim toda a caracterização da personagem exteriorizada pelo actor, objetivando uma leitura
totalizadora da personagem.
197
In, Roland Barthes, Ensaios Críticos, pág. 76.
142

teatral. Mas também nos parece excessivo quando afirma que é da
responsabilidade do traje de cena “conservar sempre o seu valor de pura
função, não deve nem sufocar nem encher a peça, deve evitar substituir a
significação do acto teatral por valores independentes.”198 Apesar de
questionável esta abordagem de que o trajo de cena deva apenas servir a obra
a que se destina, poderá por vezes, dependendo do contexto do espectáculo
em que se insere, assumir para si valores paralelos e existir como um sistema
de significação independente.
Barthes identifica três doenças do trajo de cena muito comuns nas artes
cénicas sendo o problema base denominado por ele como a hipertrofia da
função histórica, uma espécie de busca da verdade arqueológica associada a
cada traje, que não busca na história as tensões do drama, mas sim uma
réplica visual cravejada de pormenores e verosimilhança que leva o espectador
a perder-se nesse mundo do detalhe e afastar-se do espectáculo teatral.
Há “uma história inteligente que reencontra as tensões profundas, os conflitos
específicos do passado; e uma história superficial que reconstitui mecanicamente
certos pormenores anedóticos; o trajo de cena foi durante muito tempo um campo
de predilecção para o exercício dessa história; são conhecidas as devastações
epidémicas do mal verista na arte burguesa: o trajo concebido como uma adição
de pormenores verdadeiros, absorve, e depois atomiza toda a atenção do
espectador, que se dispersa para lá do espectáculo, na região dos infinitamente
199

pequenos. ”

Ainda é comum ver este género de traje hoje em dia, nomeadamente na
ópera, onde o efeito da exactidão dos pormenores encobre a verdade do
conjunto, onde “o actor desaparece sob o escrúpulo dos botões, das pregas e
da cabeleira postiça. O trajo verista produz infalivelmente o efeito seguinte: vêse bem que é verdadeiro, e, no entanto, não se acredita nele.200
Será através das substâncias, mais do que através das formas e cores,
que nos reconciliamos com a história, é através da noção táctil, do desgaste,
desconforto ou conforto dos tecidos que se passa à audiência o sentido da
obra.
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A segunda doença é a doença estética, outra hipertrofia, mas da beleza
que se for em excesso desconecta o observador da obra. O autor não acha
que se deva negligenciar os aspectos de gosto, essencialmente plásticos, mas
que estes não deverão tornar-se um fim em si mesmos para que a atenção do
espectador não seja distraída para fora do teatro. Se isso acontecer estamos
perante uma função parasita “podemos ter então um admirável teatro esteta,
não temos de modo nenhum um teatro humano.”201 O gosto puramente estético
do traje supõe, para Barthes, uma separação condenável de cada um dos
aspectos que formam um espectáculo teatral, sendo bastante drástico na forma
como o afirma.
“Aplaudir os trajos no próprio interior da festa é acentuar o divórcio de criadores, é
reduzir a obra a uma conjunção cega de desempenhos. O trajo não tem como
202

função seduzir os olhos, mas convencê-los.”

Por fim, a terceira enfermidade do trajo de cena é o dinheiro ou a
hipertrofia da sumptuosidade ou em alguns casos de o querer aparentar.
Para o nosso autor há uma necessidade de compensar o dinheiro gasto pelo
espectador, devolvendo-lhe o dinheiro investido sob a forma mais visível
possível. Como a emoção ou intelectualização do espectador com a obra,
podem ser territórios incertos, mais vale apostar na sumptuosidade ilusória do
guarda-roupa, onde essa restituição é feita de forma espectacular e pacífica.
“Onde está o teatro em tudo isto? Em parte nenhuma, bem entendido: o cancro
203

horrível da riqueza devorou-o completamente.”

Como vimos anteriormente no ponto 3.1. deste capítulo, durante muito
tempo os trajes usados em cena eram roupas verdadeiras vindas de roupeiros
senhoriais, ou compradas pelos actores para usarem no seu reportório ou
oferecidas pelos seus patrocinadores. Essas peças de vestuário eram ricas
mas autênticas, actualmente a riqueza é demasiado dispendiosa e o que nos é
apresentado no palco não são mais que sucedâneos inferiores na sua
qualidade. Estas versões símiles são, segundo Barthes, a autorização da
mentira.
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Passaremos agora ao que deverá ser um bom trajo de cena: O trajo
deve ser um bom argumento. Esta função intelectual do figurino está muitas
vezes camuflada pelas funções parasitas que acabámos de referir. Contudo,
em quase todas as épocas de teatro o “trajo teve um grande valor semântico;
não se dava unicamente a ver, dava-se também a ler, comunica ideias,
conhecimentos ou sentimentos.”204
O elemento base do figurino de teatro, segundo Barthes e de acordo
com o que pretendemos demostrar no nosso trabalho, é o signo. Como vimos
no ponto anterior os códigos simbólicos são de uma extrema importância, as
máscaras

Gregas

e

a

cor

dos

ornamentos

usados

ostentavam

antecipadamente a condição social ou sentimental da personagem. O autor
exemplifica com uma alusão a uma representação das Mil e Uma Noites, onde
o Califa Haroum Al Rachid quando se encolerizava cobria-se com um manto
vermelho. Este vermelho é um signo “o signo espectacular da sua cólera; está
encarregado de transmitir visualmente aos súbditos do Califa um dado de
ordem cognitiva: o estado de espírito do soberano e todas as consequências
que ele implica.”205
Com o romantismo burguês o signo dilui-se na verdade arqueológica do
trajo, talvez por se ter diminuído a confiança na capacidade interpretativa da
audiência. Esta degradação do signo em pormenor fez aparecer “trajos
verídicos mas já não significantes”206.
Ora se o signo estiver demasiado ou muito pouco nutrido de
significação, estamos perante uma situação de doença, conforme se falou no
início deste ponto. Como se pode definir a saúde do signo e por conseguinte a
saúde no trajo de cena? A saúde é “sobretudo uma ausência de doença; o trajo
é são, quando deixa a obra livre de transmitir a sua significação profunda,
quando não a estorva e permite, por assim dizer, ao actor, aplicar-se, sem um
peso parasita, nas tarefas essenciais.”207
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Barthes afirma que Brecht explicou notavelmente em Theaterbeit208 que
o traje “cenicamente não se significa (significar: assinalar e impor) o desgaste
de um fato, (…) para se manifestar, o desgaste deve ser majorado (…) provido
de uma espécie de dimensão épica: o bom signo deve sempre ser o fruto de
uma escola e de uma acentuação”.209 Esta citação refere-se ao modo notável
com que Brecht intencionalmente quis dar tratamento aos trajes do espectáculo
A Mãe Coragem usando para isso tratamento com cloro, raspagem com
navalha, sujidade de nódoas, remendos, rasgões com o intuito de carregar
estes figurinos com o desgaste de vida que as personagens carregariam.
“Nos nossos teatros, hipnotizados pela finalidade estética dos trajos, ainda
estamos muito longe de submeter radicalmente o signo vestimentário a
210

tratamentos tão minuciosos, e sobretudo tão reflectidos.”

Este é o exemplo de uma linguagem em que a roupa fala sobre as
memórias, as misérias e as lutas que a personagem teve que travar: “ideia
plena mas também questionamento pleno, a substância brechtiana”.211 O nível
de profundidade e questionamento no processo de elaboração destes figurinos
assenta na declaração de intenções por parte do dramaturgo em fazer das
peças de vestuário o resultado elaborado e reflectido do sentido da obra.
Outra função benéfica do figurino deve ser a qualidade humana do
mesmo. A execução do figurino deve privilegiar a dimensão e proporções do
actor tornado a sua corporeidade nítida, deve “esculpir o actor, tornar a sua
silhueta natural, deixar imaginar que a forma do vestuário, por muito excêntrica
que seja em relação a nós, é perfeitamente consubstancial à sua carne, à sua
vida quotidiana; nunca devemos sentir o corpo humano ridicularizado pelo
disfarce”212.
O carácter humano do traje é também em relação ao ambiente em que é
inserido, deverá haver uma harmonização consciente entre os figurinos e o
fundo onde se movimentam. É necessário que tanto o traje como o cenário
respeitem a corporeidade do actor permitindo que ela exprima toda a sua
qualidade humana.
208

Manual de Brecht em que descreve seis montagens feitas por ele e sua equipa no Berliner Ensemble.
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“Quanto mais a ligação entre o trajo e o seu ambiente for orgânica, melhor se
213

justifica o próprio trajo.”

A proposta do nosso autor é compararmos os figurinos em relação a
elementos naturais como a noite, folhagem ou pedras, se identificarmos alguns
dos vícios referidos anteriormente, notamos que esses figurinos destoam da
paisagem, tornando-se ridículos contrariando a paisagem em que se insere.
Pelo contrário, “se o trajo for são, o ar livre deve poder assimilá-lo, e até exaltálo.”214
“Em suma, o bom trajo de cena deve ser bastante material para significar e
bastante transparente para não constituir os seus signos em parasitas. O trajo é
uma escrita e tem a ambiguidade desta: a escrita é um instrumento ao serviço de
um propósito que a ultrapassa (…) O trajo deve encontrar também essa espécie
de equilíbrio raro que lhe permite ajudar a leitura do acto teatral sem a atravancar
com qualquer valor parasita.”

215

No exemplo dado sobre Brecht podemos observar que através da
acentuação da materialidade no processo gradual de intervenção dos figurinos
se conseguiu a sujeição desses figurinos ao sentido da obra de teatro.
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Fig. 36: Desenho de figurinos de Manuel de Macedo para o espectáculo 4 Músicos.
Teatro Avenida. 1902

3.2 A Evolução do figurino em Portugal

No Diccionário de Theatro Portuguez de 1908 encontramos uma
definição de figurino que nos ilustra a função a que se destinava. Sendo
apenas indispensável o seu uso em grandes espectáculos de época ou de
natureza fantasista. Esta definição suscita-nos um sorriso pela forma ingénua e
datada em que está posicionado o figurino.
“Figurinos – Para peças com epocha determinada, e principalmente para peças
de grande espectáculo e de phantasia, são indispensáveis os figurinos para
confecionar o vestuário. (…) muitas vezes se aproveitam os figurinos vindos de
Paris e já até alli se teem mandado fazer de encomenda.”

216

Segundo o estudioso português e director do Museu do Teatro, José
Carlos Alvarez, é no séc. XVII que aparece em Portugal, pela primeira vez a
referência a trajos para representações teatrais, embora se considere “António
Francisco, já nos finais do séc. XVIII, como o primeiro figurinista, ou vestuarista
como então era designado.”217 Os desenhos de figurinos mais antigos, de que
se tem registo, são do século XIX, pertencentes neste momento ao espólio do
referido museu. Estes desenhos originais são da autoria de Manuel de Macedo
(1838-1935), Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) e Eduardo Machado (18541907).
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Fig. 37: Desenho de Eduardo
Machado. Espectáculo Não
dentificado. Séc XIX

Fig. 38: Desenho de Rafael Bordalo
Pinheiro. Espectáculo não identificado.
1899.

No desenho de Bordalo Pinheiro podemos ver um grande rigor gráfico,
mas muito monocromático o que é absolutamente contraditório com o uso
vibrante da cor na sua obra cerâmica.
Na figura apresentada de Eduardo Machado é possível visualizar um
trabalho mais teatral, cheio de cor e que assume a sua função inicial de
figurino.
Em a Arte no Teatro (1884), o autor, pintor e ilustrador Manuel de
Macedo afirma desejar apresentar, pela primeira vez ao público interessado os
segredos da “difícil arte de combinar espectáculos”218. “O conceito de “arte
teatral” é apresentado como um elemento novo na evolução do teatro e seria
constituído por cenografia, maquinismo, vestuário, adereços ou acessórios,
iluminação e ciência do ensaiador ou elaboração cénica”219
A junção destas especialidades constituía a parte “descritiva e
pitoresca”220 da encenação. Segundo esta obra de Manuel de Macedo é-nos
apresentada a época de 50-60 do século XIX como o período brilhante do
218

In Eugénia Vasques, Para a História da Encenação em Portugal, O Difícil Processo de Conceito de
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219
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teatro português, já que fora nesse período que as artes cénicas “teriam
conhecido uma forte evolução sob a égide dos estudos e da superintendência
do grande João Anastácio Rosa (1812-1884), um actor eminente que,
concomitantemente, trazia ao espectáculo teatral as suas capacidades de
artista plástico (e de inventor!) que tinha cursado Belas-Artes.”221 Como mais
tarde se poderá ver é pela mão dos pintores que o teatro se abre a novas
estéticas deixando a importância centrada apenas no texto e actor e permitindo
um equilíbrio maior de outras confluências artísticas para a expressão completa
da obra teatral.
Segundo a mesma fonte, na década de 50, o teatro português teria
conseguido afirmar a unidade da direcção de cena, o que nos leva a
desconfiar, pela insistência com que actores e encenadores, em textos
posteriores, referem a necessidade de “dominar a mise-en-scène segundo os
diferentes géneros dramáticos convencionais”.
Sobressaía nos espectáculos levados à cena no Teatro da Trindade
essa procura de unidade de conjunto através de “um elenco mais equilibrado,
uma figuração mais cuidada, ainda que, curiosamente a cenografia e os
figurinos (que raramente eram criados para os espectáculos) fossem de
qualidade inferior”.222 Sublinhado nosso, esta referência consciente à
qualidade do cenário e dos figurinos ser inferior à do dispositivo teatral em si,
parece explicar o longo caminho que ainda haveria de ser percorrido para que
a parte visual do espectáculo se integrasse de forma mais coerente na
composição de sentido da obra dada a ver ao espectador.
Enquanto Appia, referido no capítulo anterior, como um dos precursores
da cenografia contemporânea, “formula a importância do corpo performativo e
da luz na arquitectura da cena.”223 Nenhuma destas questões se apresenta “no
horizonte dos interesses intelectuais dos artistas de teatro em Portugal”224
desta época. Ficando para mais tarde a entrada das artes plásticas no teatro.
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O professor do Conservatório António Pinheiro (1867-1943) defende um
“ideário naturalista que funde (…) a tradição romântica e com o pensamento
social republicano”. Nos seus textos sobre Teatro Português (Arte e Artistas),
de 1909, onde explica o que entende por aplicação de princípios naturalistas
aos vários elementos da cena, chegando a classificar, curiosamente, o teatro
como umas das Belas-Artes, o que, “se revela de extrema importância ao
colocar o teatro, a arte cénica, provavelmente pela primeira vez nestes escritos
pragmáticos, num âmbito estético onde poderia parecer ecoar o pensamento
wagneriano de Gesamtkunstwerk.”225
“A arte teatral, reunindo em si quase todas as Belas – Artes, não implicará no
comediante a necessidade de conhecimentos gerais e, por assim dizer,
enciclopédicos, que o encarreirem e lhe desbravem o caminho para um estudo
sério e aprofundado, desenvolvendo-lhe a imaginação criadora.”

226

Em Portugal verifica-se uma grande dificuldade na implementação do
Naturalismo, devido à pouca teorização e pouca revolução técnica e ao
“embate estético entre naturalistas e simbolistas nas três últimas décadas do
século XIX”227.
Em 1925, António Ferro institui o que acha serem princípios naturalistas
com uma ideia de cenografia e de figurinos veristas, “mas sem fundamentação
estético-filosófica da cena, o que comprova que a natureza profundamente
alternativa e de ruptura da estética naturalista (…) não tinha sido entendida”.228
Como nos refere Eugénia Vasquez, esta interpretação superficial e
tardia do naturalismo, retira apenas o parecer imediato sem o acompanhar com
a teorização profunda das propostas naturalistas de Stanislavski, Tchekov,
Ibsen, Strindberg, entre outros.
Depois da implementação da República em 1911 e da Ditadura de
Salazar em 1926, Portugal viveu uma época artística com pouca capacidade de
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experimentar novas propostas que, pelo facto, de ter perdurado décadas
atrasou a evolução da cena em Portugal.
“A formação em teatro vegetou ruinosamente em virtude da profunda falta de
mundo, da impreparação teórica e do reacionarismo da classe teatral apoiada pela
229

histórica indiferença dos poderes instituídos.”

No final da segunda década do século XX verifica-se um período de
verdadeira renovação teatral e estética que corresponde a uma das fases mais
ricas e criativas da história do teatro na Europa.
“A finales del siglo XIX la escenografía y el vestuario estaba en manos de
artesanos cuyo trabajo de decoradores especializados consistía en ajustarse
fielmente a normas establecidas. Poco a poco pasaron a desempeñar un papel y
adquirir una relevancia inusitada. Al igual que los movimientos de vanguardia de
las artes plásticas, el campo escénico se renovó a comienzos de siglo. Algunas de
las personas esenciales para operar una transición del decorativismo simbolista
típico de la cultura tradicional rusa que caracterizó los inicios de la compañía a los
principios de la estética moderna fueron el empresario ruso Serguéi Diaghilev –
fundador de la famosa compañía de los Ballets Rusos.”

230

Portugal não ficou alheio a esta revolução plástica, graças a Almada
Negreiros e outros artistas da sua geração que levam para o teatro e outras
artes do espectáculo o seu contributo de pintores ligados ao modernismo.
Almada será o mais notável, porque para além de artista plástico, poeta,
ensaísta, coreógrafo e também bailarino.
No ponto 2.3. da nossa tese, contextualizámos evolutivamente a
cenografia portuguesa. Não nos foi possível aprofundar da mesma forma os
pontos correspondentes ao Figurino devido à escassez de bibliografia de apoio.
Consideramos que, em termos gerais, os figurinos acompanharam a evolução
e as tendências estéticas do cenário criando uma coerência cenoplástica cada
vez mais coesa com o andar dos tempos.
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3.2.1. Almada Negreiros – O teatro é nosso, dos pintores!

“É uma história já bastante conhecida: os pintores contemporâneos foram
chamados a levar à cena a nova dramaturgia simbolista. (…) E depois de terem
contribuído para tornar o invisível visível, foram a inda os pintores (…) que
permitiram o brilho irreal, a suntuosidade exótica, as fantasias oníricas, a explosão
das formas e das cores dos Ballets Russes.”

231

Almada Negreiros (1893-1970) é uma figura ímpar no panorama artístico
português do século XX. Artista multidisciplinar que se dedicou às artes
plásticas, à escrita, interventiva ou literária, ao teatro, cenografia, figurinos e
coreografia, tendo ocupado uma posição central na primeira geração
de modernistas portugueses.
Fig. 39: Desenho de Almada Negreiros do espectáculo

Na sequência da chegada
dos
dos Ballet
Russos Le Spectre de la Rose. 1911.
Ballet Russos de Diaghilev a Lisboa
em 1917, recebidos por Almada,
seguiu-se uma tentativa de criar um
grupo de Bailados Portugueses, que
pouco sucesso teve, tal como os
Ballet Russos junto de um público
pouco culto e muito arreigado ao
naturalismo instituído. O que explica
o porquê “de a estética simbolista
não ter podido singrar neste terreno:
o

teatro

era

tomado

como

sinónimo de prosa e não havia,
ainda, lugar para o teatro-poesia,
para

o

teatro-música

consequências

estéticas

com

as

que

tal

pressuporia!”232
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É com a chegada de Almada Negreiros à cena do teatro português que a
forma de mostrar teatro visualmente se altera embora esse eco só se tivesse
repercutido anos mais tarde.
“Na verdade, os chamados “ismos” de vanguarda – simbolismo, mas sobretudo
modernismo e futurismo – só muito timidamente assomaram à boca de cena.
Alguns escritores hoje mais conceituados não tiveram na sua época o eco
233

alargado que posteriormente alcançaram.”

Fig. 40: Foto de cena do espectáculo
Soleil de Nuit. 1915

Fig. 41: Desenho de figurino de
Almada Negreiros.

Para que se possa fazer uma ideia da recepção geral do público aos
Ballets Russes que estiveram em Portugal em 1917, grande marco da
modernidade estética, vejamos o que foi publicado no jornal A Luta por um
crítico da época: “é uma fantasia de manicómio, indiscutivelmente caricatural”.
E ainda uma outra crítica do jornal A Capital “o guarda-roupa, por vezes
original, carece contudo, em absoluto, do luxo que lhe é indispensável e que
tão reclamado foi. Finalmente, o cenário, sem uma nota de arte, fez-nos
recordar as manchas caricatas da pintura futurista.”234 Estas críticas condensam
o que o público pensava dos Ballets Russes e de qualquer tentativa de inovação
233
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Fig. 42: Desenho de Almada Negreiros para
espectáculo Jardim da Pierrette. 1918.

ou de rompimento com as velhas concepções estéticas. O seu sentido estético
foi sendo explorado segundo relata Rui-Mário Gonçalves, pelos bailados de
Diaghilev, pela música de Strawinsky, pela pintura de Picasso e pela poesia,
pelo teatro e pela mitografia de Jean Cocteau.
Falámos na intervenção de Almada Negreiros no território da cenografia
no ponto referente ao modernismo português, cabe-nos agora nomear alguns
exemplos que julgamos emblemáticos da sua prática na área dos figurinos.
Havia nesta época, ainda, o curioso hábito de mandar vir de Paris alguns dos
figurinos para os espectáculos nacionais, como é documentado no Catálogo da
Exposição Comemorativa do Centenário de Almada Negreiros com sublinhado
nosso:
“Tudo leva a crer que este animado e tão inovador cenário de Almada fez
sensação, já que foi reproduzido, (…) e mereceu destaque nos anúncios,
juntamente com as elegantíssimas toilettes das actrizes, últimas criações das
mais afamadas casas de Paris.”

Apesar

da

grande

235

qualidade

artística de Almada as suas incursões
na criação de figurinos acabou por ser
escassa, colaborando com “meia dúzia
de

figurinos

brincar.”236

para

De

colaborações

revistinhas

algumas

nesta

área

das

de
suas

podemos

destacar os figurinos para o bailado O
Jardim da Pierrette, de 1918 inspirado
na estética da Commedia dell’ Arte e de
1924 Pierrot e Arlequim.
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Em 1939, para o espectáculo A Feira do Diabo da Companhia Rey
Colaço Robles Monteiro terá desenhado 10 figurinos “com vários bichos em
figura

de

gente,

de

grande

engenho

caricatural”237.

Deste

trabalho

desconhecemos qualquer registo imagético.
As suas colaborações ao nível dos figurinos são escassas. Por que
motivo teria um artista como Almada apenas ter tido uma colaboração tão
restrita de cenários e figurinos que criava pontualmente? Segundo Vitor Pavão
dos Santos nos esclarece “só pode ter sido um certo desinteresse seu, por
estar em outras coisas mais interessado, já que solicitações não lhe deveriam
faltar e o seu talento para desenhar para o teatro estava mais do que
provado.”238 É difícil definir quando terá começado a relação desde artista com
as artes do espectáculo, uma vez que ele foi quase tudo “crítico, bailarino e
coreógrafo, actor de cinema e encenador teatral. Por tudo passando de raspão,
mas em tudo tocando, como que por graça ou desafio, para provar que nada
que dissesse respeito ao espectáculo lhe era estranho.”239
É aos 72 anos que Almada, respondendo ao desafio de Amélia Rey
Colaço desenhou o cenário e figurinos para o Auto da Alma de Gil Vicente, que
teve uma representação única em 1965, por ocasião do V centenário de Gil
Vicente, no Teatro Nacional S. Carlos. Este é o mais emblemático desenho de
figurinos de Almada, exuberante em cor e formas.
“Quando o público já conhece de antemão a característica de um personagem,
como acontece com o Diabo, em cada nova peça há-de o autor pôr-lhe a sua
novidade. O público há-de agora comentar: Nunca tinha visto assim o Diabo. E
sem esta surpresa não há personagem que valha.”

240

Vítor Pavão dos Santos, que viu esta representação, descreve-nos o
prodígio que deve ter sido este espectáculo, em grande parte ao nível de
comunicação através da audácia dos figurinos. Figurinos, estes que apesar de
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Fig. 43: Desenho de Almada Negreiros da Santa Madre Igreja e os
Doutores da Igreja para espectáculo Auto da Alma de Gil Vicente.
1965.

representarem figuras do imaginário colectivo tiveram que aceder ao tal nível
de novidade para se tornarem surpreendentes, conforme citado anteriormente.
Procederemos a uma breve descrição tendo por base as suas palavras.
No início surge do meio da escuridão do palco um cortejo que à medida que vai
entrando se vai deixando iluminar. Avança a figura da Santa Madre Igreja num
imponente trajo episcopal, com uma mitra que no figurino é dardejante mas que
foi simplificada pela execução. Esta personagem tinha um imenso manto
branco com um sol enorme cercado de estrelas amarelas, carregado de
simbologias que era carregado por quatro Doutores da Igreja envergando
originais dalmáticas241 e mitras amarelas com rebordo vermelho. Estavam
também em cena dois diabos, evocando dois arlequins, um vestido de verde e
laranja e o outro de laranja e verde, tinham dois barretes que lembravam os
dos Painéis de Nuno Gonçalves (1460) mas com cornos espetados, asas
adjacentes e articuladas e caudas arrebitadas. Cada um destes figurinos tinha
de cima a baixo tiras de losangos que funcionavam como cerco relativamente à
Alma, função metafórica no jogo cénico.

241

Peça de vestuário litúrgica.
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Fig. 46: Desenho de Almada Negreiros do
Primeiro Diabo para o espectáculo Auto da Alma.
Fig. 47: Figurino de um dos Doutores da Igreja,
fotografia nossa.

Fig. 44: Figurino de Almada Negreiros do
segundo diabo para espectáculo Auto da Alma,
fotografia nossa.
Fig. 45: Varela Silva no papel de Segundo
Diabo.
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O trajo da Alma era a síntese da silhueta do século XV, coberto de
losangos verdes e brancos, todos com um botão no centro, que simbolizavam
inúmeros olhos de tentação, sofregamente abertos para o mundo. Como toque
feminino este trajo foi sabiamente semeado de véus cor-de-rosa. Quando a
Alma se deixa enredar pelos Diabos, reste-se de símbolos imperiais como um
manto longo de arminho feito de pano recortado “tudo a fingir, tudo teatral”.242
Finalmente a Alma é conquistada pelas tentações angelicais e liberta-se
do seu vestido que representava as vaidades. Este abre-se ao meio,

Fig. 48: Figurino do Anjo da Guarda.

Fig. 49: Desenho de figurino da Alma.

revelando-se a figura da Alma renascida numa túnica fina em tons de cinza.
Este espectáculo parece ilustrar, melhor que nenhum outro, as palavras
de Almada:
“Não conheço pintor vivo ou morto, que na palavra Teatro não fosse como em
coisa sua: o Teatro é nosso, dos pintores, o escaparate das artes plásticas”.
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3.2.2. O papel da segunda pele em Vera Castro

“Em ruptura com o espaço cénico ou em harmonia com ele, operando em
múltiplas linguagens estéticas nos seus variados conceitos, seja ele realista,
barroco ou minimalista, expressionista ou futurista, estilizado ou poético, o figurino
faz-nos reconhecer a personalidade e o universo de cada autor, como obra que
lhe pertence.”

244

Em 1966 Vera Castro (1946-2010) frequenta o curso de Gravura na
Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses. No ano de 1968 ingressa
no Curso de Pintura da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Logo de
seguida foi estagiar para Paris, em desenho gráfico de tecidos. Começou a
exercer a profissão de professora de pintura desde 1970. A partir de 1982
conciliou o ensino com a ilustração, a criação de cenografias e o desenho de
figurinos para teatro.
A criação de figurinos pressupõe, para Vera Castro, uma parte de
pesquisa e criação solitárias, embora em moldes muito diferentes dos da
pintura, uma vez que no teatro, cada um dos elementos que o compõe se deve
encontrar para formar o todo teatral. Depois da criação da primeira ideia para
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In, Vera Castro, O Papel da Segunda Pele, pág. 13.
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Fig. 51: Desenho de figurino para ópera
Persephone, Renard e Le Rossignol, Teatro
Nacional S. Carlos. 1997.

os figurinos e da sua apresentação ao resto da equipa criativa, esse trabalho
não voltará a ser o mesmo, pois passará a depender também da visão e
concepção que o encenador tem do mesmo espectáculo.

Fig. 53: Desenho de figurinos
para Minetti de Thomas
Bernardt, Teatro Nacional D.
Maria II. 1990.

Fig. 52: Figurino na exposição Noites
em S. Carlos.
Teatro Nacional de São Carlos. 2012

Reconhecemos o singular e característico
trabalho de figurinos da artista que se pode definir
como a criação de metáforas que através do
simbolismo nos transmite claramente a ideia que o
encenador quer passar.
Vera Castro criou uma linguagem plástica
própria e tornou-se numa das expressões artísticas
mais

emblemáticas

e

requisitadas

do

campo

cenoplástico português dos últimos anos. Foi,
também, responsável pela criação de uma estética
visual patente em mais de cinquenta espectáculos
de teatro tendo-se estendido ainda à ópera e à
dança contemporânea. A sua obra ao nível dos
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Fig. 54: Foto do espectáculo E No Intervalo Faz-se Qualquer Coisa.
Teatro da Cornucópia.1998.
.

figurinos foi multifacetada tendo percorrido diferentes linguagens plásticas de
acordo com os espectáculos para que eram pensadas.

Fig. 55:
56: Só para Iniciados, Teatro Viriato e Centro
Centro Cultural de Belém 1999
Teatro
Teatro
da Cornucópia.1998.
da Cornucópia.1998.
.

.

Mostraremos alguns exemplos de figurinos de Vera Castro que
consideramos pertencerem ao estatuto de facilitador da relação da obra à sua
exterioridade. Exemplos que demonstram o ecletismo da sua obra e cujo “signo
sensível é a sua integração à representação, sua capacidade de funcionar
como cenário ambulante, ligado à via e à palavra.”245

245

In, Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág.169.
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Fig.
57:
do figurino
espectáculo
- Estúdio, encenação
Fig.
58:Fotografia
Desenho de
paraArtaud
ópera Persephone,
Renard ede
LePaulo
Rossignol,
Teatro Nacional
Carlos. 1997.
1997.
Filipe Monteiro,
Teatro S.
Cinearte,
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Fig. 59: Desenho de figurinos para o espectáculo E No Intervalo Faz-se Qualquer Coisa.
Teatro da Cornucópia.1998.
.
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4. METODOLOGIA E PROCESSO CRIATIVO NO ESPECTÁCULO THE
PASSAGE
4.1. ORIGEM E TIPOLOGIA DO PROJECTO
4.1.1. O que é um Devised Show?

Como foi referido na introdução deste trabalho não existe nenhum
equivalente em português ao termo inglês devising no vocabulário teatral. O
que é então o devising? – De acordo com o dicionário que consultámos246 é um
verbo que significa planear ou inventar. Pode ainda apresentar os seguintes
sinónimos: conceber, criar, desenhar, engendrar, esboçar, esquematizar,
formular, idear, imaginar, inventar, planear, projectar. Isto dá-nos a ideia do que
está subjacente à práctica deste género teatral. É um processo de criação
teatral que se vai fazendo, esboçando, criando à medida que os seus
participantes formulam ideias e fazem escolhas.
É um processo de criação teatral que acolhe os contributos de todos os
membros da equipa. Faz parte também desse processo a sorte, onde o que é
inesperado e imprevisível também pode ser incorporado no projecto. O
objectivo é desenvolver uma peça única e original que não pode surgir apenas
pela soma dos contributos originais de cada interveniente, mas também pelos
contributos, experimentações colectivas e acasos que determinam o produto
final.
Sabemos que no teatro tradicional é o texto dramático o ponto de partida
para a elaboração do espectáculo e o processo de ensaios consiste em ir
passando para o palco a interpretação que se quer desse texto.
“No devised theatre, qualquer outro elemento pode ser o ponto de partida: um
tema, uma imagem do palco, uma ideia sobre como envolver o público, uma tarefa
que se propôs aos performers. O trabalho de devising possibilita – na verdade,
exige – dos performers uma contribuição criativa para o projecto como um todo,
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permitindo-lhes um investimento maior no trabalho.”
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http://pt.bab.la/dicionario/ingles-portugues/devising, em Março de 2015.
In, Alexander Kelly, Ensinando encenando devising, Revista Sinais de Cena, nº 2, Dezembro 2004,
pág. 69.
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No caso do espectáculo The Passage, foi sugerido aos alunos, como
ponto de partida, o mito de Perséfone e a descida aos infernos onde se
poderiam cruzar outros mitos Gregos que envolvessem a ideia de passagem
aos infernos.
“As a starting point and narrative framework we are going to be building upon the
myth of Persephone, Hades, and Demeter; within and alongside this, we'll be
looking at all of the Greek stories which involve a passage to or through the
underworld (Hades). As a research starting point, make sure to read a couple of
versions of the Persephone/Demeter story, as well as at least one version each of
"Eros and Psyche", "Orpheus and Euridice" and Theseus' journey into Hades to
kidnap Persephone (which isn't a self-contained story, you can find it by googling
Theseus, Pirithous, and/or Persephone)”.
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Está subjacente ao processo de devising show o lançamento de um
tema que se pretende explorar. Neste caso há o tema central - a ida para ou
através do submundo de Hades - e à sua volta o mito de Perséfone e Demeter,
de Eros e Psyche, Orfeu e Eurídice. Pediu-se aos alunos que pesquisassem
várias histórias acerca destes personagens para se poder começar a explorar
com base nelas, o que conduziu aos primeiros passos exploratórios da criação
colectiva. Posteriormente a história vai-se modelando mais à volta do mito de
Perséfone e a sua passagem para Hades. Começam-se a definir quais as
personagens que vão fazer parte do espectáculo. São eles os deuses: Afrodite,
Artemis, Atena, Deméter, Dionísio, Hermes, Posídon e Perséfone. Outras
personagens, que através do contributo dos actores se tornaram foram Caronte
(nas funções de narrador e barqueiro), as três Moiras que tecem os destinos,
Hipno e Tânato. Teseu, Pirítoo e Psique também surgem na história, mas
apenas como forma de chegar a Hades e trazer de volta Perséfone.
Hades, o Deus, foi pensado em conjunto como um ser desmaterializado
que usasava o seu espírito para incorporar os habitantes dos Infernos e se
manifestar através deles. Assim Hades (o Deus e o local) seriam a mesma
entidade colectiva tornando o local numa amálgama de corpos em
decomposição que viveriam para servir o seu senhor. Do ponto de vista do
trabalho do actor o domínio da técnica foi exímio durante as cenas no Hades,
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Retirado do primeiro email enviado pela encenadora Ailin Conant a toda a equipa fomentando a
pesquisa dos intervenientes no mito Grego de Perséfone datado de 8 de Setembro de 2014.
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sempre que o Deus queria falar ou manifestar-se percorria os vários corpos
numa coreografia que permitiu a todos em cena darem corpo a essa
personagem.
Desenvolveu-se um conjunto de ferramentas e estratégias, fizeram-se
improvisações em pequenos grupos enquanto os restantes membros
observavam, tiravam notas do que lhes parecia útil e interessante para ser
desenvolvido. Ao fim de cada dia de ensaios debatia-se o que deveria ficar e o
que não e desta forma se ia dando molde, lento e orgânico, ao que viria a ser o
espectáculo. Sempre com o gosto em descobrir sentidos e possibilidades
inesperadas. O objectivo desta metodologia de trabalho “é criar um ambiente
no qual os devisors estejam preparados para sugerir, verbalmente ou na
prática, qualquer ideia que tenham, sem se preocuparem se a ideia é “boa” ou
não. (…) é importante aceitar isto e estar preparado para experimentar coisas
novas, porque nunca se sabe que outras ideias poderão ter surgido aos nossos
colaboradores a partir da nossa ideia inicial.”249
À medida que as semanas avançam, vai-se fixando o texto escrito pelos
alunos e algumas cenas começam a ganhar a sua forma quase definitiva. O
encenador é o condutor que vai dirigindo as linhas mestras da acção. Como
veremos o texto foi-se desenvolvendo e fixando em paralelo com o design dos
figurinos. Enquanto criadora dos figurinos desta obra, acompanhámos alguns
ensaios para entender a fisicalidade dos movimentos dos actores, questionar
opções e promover um diálogo de modo a que a criação dos figurinos fosse
crescendo organicamente à medida que as personagens e a história surgiam.
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In, Alexander Kelly, Ensinando encenando devising, Revista Sinais de Cena, nº 2, Dezembro 2004,
pág. 70.
167

4.1.2. UmaFig.
abordagem
ao Teatro Físico
60: Fotografia de ensaio no estúdio.
.

O Teatro Físico (Physical Theatre), nome do género teatral em que os
alunos da East 15, que foram intervenientes no The Passage, se especializam
durante três anos. Por definição é um género de trabalho teatral que coloca a
fisicalidade do artista como o foco fundamental de trabalho do actor. Essa
fisicalidade é determinante no resultado estético final da performance. De
forma geral, os grupos que se enquadram no Teatro Físico podem trabalhar
com base num texto já existente ou escrevê-lo em conjunto (devised), mas
utilizam, como suporte expressivo, outras linguagens como a mímica, o teatrodança, a acrobacia aérea, etc.

O termo teatro físico surgiu em Inglaterra na década de 70, do século
XX, pelo actor, dramaturgo e encenador Steven Berkoff que depois de ter
estudado em Paris com Jacques Lecoq e Etienne Decroux retornou a Inglaterra
adaptando e dirigindo espetáculos sobre textos clássicos, explorando ao
máximo a capacidade física de seus actores. A crítica inglesa da época sem
saber como definir o seu trabalho, denominou-o de teatro físico, este termo
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acabou por se vulgarizar e foi sendo apropriado por outras companhias que
começaram a explorar a fisicalidade dos actores nas suas atuações,
contrastando com os espectáculos de índole textocentrica. O Teatro físico
nasceu então, da necessidade de definir um teatro mais exuberante, onde o
Fig. 61 e 62: Fotografias de ensaio no estúdio e em palco.

movimento corporal é tão ou mais importante que a voz, onde se misturam
.

linguagens diferentes (como a mímica, a Commedia dell’arte e a acrobacia)
que conjuntamente ajudam a explorar possibilidades expressivas e estéticas
ilimitadas.

169

4.2 – Cenário como Veículo Facilitador para os Sentido da Obra
4.2.1. A passagem da cena ao texto

O processo criativo do espectáculo The Passage teve início a partir de
um email enviado em Setembro pela encenadora Ailin Conant a todos os
particiantes criativos do espectáculo. Nele, continha toda a informação e
contextualização acerca do mito de Perséfone e pedia ideias visuais e de texto
que funcionassem como ponto de partida na criação deste devised show.
Numa convencional construção do espectáculo, seja ele de autor ou um
devised show, todas as áreas vão sendo criadas e trabalhadas em simultâneo
(à excepção do texto se já pré-existir) até que é estabelecido um prazo em que
o conceito de cenário e figurinos são formalizados em propostas. Nesse
momento, o caminho visual da construcção do espectáculo é definido, não só
por necessidade artística mas também porque é necessário efectuar-se a
manufactura da cenografia e dos figurinos de maneira que haja margem de
manobra para tratar dos detalhes, fazer alterações ou pequenas mudanças até
à estreia do espectáculo.
No caso específico do The Passage, o espaco cenográfico, desenhado
por Carlos Moral Reis, foi estabelecido numa fase muito embrionária do
processo e por razões do foro artístico e do foro prático e logístico. As razões
artísticas de establecer o espaço numa fase inicial resultaram duma reunião de
produção entre o cenógrafo e a encenadora que sentiram urgir a definição de
um espaço onde pudesse assentar a criação artisitica do espectáculo.
“Sendo um devised show, tanto eu com a encenadora sentimos a necessidade de
estabelecer muito rapidamente uma base cenografica em que os alunos e a
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encenação pudessem expandir a sua criatividade o mais possivel”

Nesse encontro, debateram-se as razões que levaram a chegar a esta
urgência sendo a mais importante, e que definirou as linhas orientadoras da
criação cenográfica, foi a de usar o Teatro Clifftown duma maneira não
convencional como iremos explicar no ponto 4.3.2. Outra razão lapidar foi a
necessidade de que o aspecto visual do espaço fosse o cerne de todos as
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In, Entrevista a Carlos Moral Reis em 5 de Janeiro de 2015.
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outros apectos artísticos. O espaço seria, assim, a base e o ponto de arranque
artístico de toda a criação colectiva.
Ao nível logístico e de calendário era imprescindível que o espaço fosse
definido inicialmente. Carlos Moral Reis é o cenógrafo residente da East 15
Acting School e tem como responsabilidade desenhar, contruir e pintar os
cenários de todos os cursos. Na sua organização pessoal, este conceito de que
o espaço definia a construção do espectáculo, sendo desenhado e criado numa
fase inicial do processo artístico era a mais eficaz na resposta ao atarefado
calendário do cenógrafo.
“...como sou cenógrafo residente e tenho que lidar com vários espectáculos
simultaneamente, a abordagem de definir o espaco numa fase embrionária da
escrita do espectáculo foi uma questão prática essencial”
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Nos ensaios, fazer-se-ia uma réplica o mais aproximanda possivel num
estudio do que iria ser o espaço cénico para que as impovisações se
efectuassem com um foco cénico definido e estruturado.
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In, Entrevista a Carlos Moral Reis em 5 de Janeiro de 2015.
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Fig. 63: Vista da plateia do Clifftown Theatre.

4.2.2. Inversão do palco com o espaço da plateia e a verticalidade como
alegoria.

No espectáculo The Passage, que assentava no universo do mito the
Perséfone, segundo o cenógrafo necessitava de uma abordagem diferente da
configuração normal do Teatro Clifftown.

Ao nível conceptual, o ponto de partida foi o conceito de que os gregos
utilizavam o espaço natural para nele construirem os seus templos e teatros, e
foi nessa perspectiva que o espaço cénico foi projectado. Ao observar o espaço
do Teatro e conhecendo bem os pormenores arquitectónicos existentes, Carlos
Moral Reis decidiu inverter a configuração normal do Teatro.
“No meu processo individual, estableci como ponto de partida o facto de que os
gregos utilizavam e aproveitavam a natureza na construção de templos e teatros.
Dessa forma, achei que maneira mais eficaz de demonstrar esse conceito foi o de
inverter a disposição normal do Clifftown sendo que onde se encontrava a plateia
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Fig. 64: Corte do esquema de plateia e palco no Clifftown para o The Passage

seria o espaço cénico, aproveitando, tal como os gregos, o espaço “natural” do
Clifftown
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.”

O Teatro Clifftown, é um espaço muito peculiar que introduziu as
características de uma black box numa nave principal de uma igreja. O chão é
constituido por estrados assentes que podem ser retirados ou alterados na sua
altura com a introdução de pernas nos cantos. É dessa forma que é construida
a plateia, ou seja, os estrados são elevados progressivamente criando os
vários níveis onde assentam as cadeiras. A grande maioria dos espectáculos
realizam-se nesta configuração. Isto deve-se à cadência das produções e ao
tamanho da equipa que trabalha na East 15. Muitas vezes quere-se e não
existe a possibilidade de fazer mais porque não existem meios e mãos. No
caso do The Passage, as circunstâncias foram extraordinariamente favoráveis
uma vez que houve um interregno de duas semanas até à estreia e isso
permitiu que se concretizasse esta mudança de disposição.
No caso desta inversão dos elementos de palco os estrados que estão
normalmente rasos ao chão foram elevados com diferenças de 20cm para criar
uma plateia no local onde é normalmente o palco. A estrutura da plateia ficou
inalterada pois iria ser o espaço onde se iria criar o dispositivo cénico. Os
primeiros ensaios demonstrarm que havia imensas possibilidades na utilização
do espaço e rapidamente chegou-se à conclusão de que na parte frontal
necessitar-se-ia de uma extensão da plataforma para que houvesse mais
espaço na zona inferior da cena.
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Carlos Moral Reis também justificou esta proposta com a influência que
Appia tem no seu discurso cénico. Pretendia-se um espaço rítmico
tridimensional que si só poderia proporcionar ao espectador um viagem visual
do Olimpo até ao universo infernal de Hades dentro do enquadramento
dramatúrgico pretendido para o espectáculo. O cenário funcionava como um
excelente modelo para um espectáculo de Teatro físico, que assenta na
expressividade e na metáfora corporal, porque “o corpo humano é
tridimensional. Partindo desse pressuposto, um corpo jamais poderá se
relacionar em cena com um objecto bidimensional como são os telões.”253
Na sequência dos ensaios com a nova disposição foi-se apercebendo
que as escadas que compunham a plateia seriam extremamente uteis para se
Fig. 65: Fotografia de ensaio.

poder deslocar de um nível para outro com facilidade e elegância. Os actores
arrastavam-nas e carregavam-nas para poderem explorar os níveis do espaço
de uma maneira cenicamentre eficaz e para poder criar novos objectos a partir
das escadas (por exemplo o barco de Caronte).

253

In, Fausto Viana, O Figurino Teatral e As Renovações do Século XX, Edição Kindle.
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Fig. 66: Arte final do cenário. Desenho de Carlos Moral Reis

Cedo começou-se a perceber que a amplitude vertical do espaço estaria
completada se fosse explorada a área por trás do fim da estrura que compunha
a área inferior da plateia. Carlos Moral Reis, ao assistir aos ensaios incentivou
a utilização desse espaço como sendo o Olimpo. Nessa fronteira natural do
Cifftown estaria pendurado um Tule branco, que com a sua polivalência
lumínica permitiria funcionar como um ciclorama opaco quando o Olimpo não
estivesse a ser ilustrado (que durante espectáculo recebia as projecções e
efeitos de luz) e como uma tela semi transparente, desfocada quase, quando
fosse iluminado por trás nas cenas dos Deuses. Ao mesmo tempo, visualmente
fazia todo o sentido o Olimpo encontrar-se numa posição superior no
enquadramento cénico.
“Ao fazer esta escolha percebi que o público teria muitas vezes que olhar para
cima, em angulos pouco comuns, e assim preencheu-se a necessidade de,
sendo um espectaculo mitologico, atribuir uma amplitude vertical ao espaco.”
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Sendo um espectáculo de cariz mitológico, haveria muitas possibilidades
de colorir o cenário com a luz. Igualmente, sentiu-se a necessidade de se pintar
o espaço com cores monocromáticas que tornasse o tule branco como parte
integrante da pintura. Assim, na zona inferior do palco seria preto e existiria um
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In, Entrevista a Carlos Moral Reis em 5 de Janeiro de 2015.
175

Fig. 67: Fotografia do cenário acabado de pintar

degradé para branco até chegar ao tule. O degradé funcionava como
suavizador das formas angulares do espaço cénico e atribuia o sentido rítimico
ao espaço tão desenvolvido por Appia. “ (...) a rítimica é reconhecida como arte
que desperta em nós um senso de ritmo corporal e que, portanto, nos permite,
através da realização gradual deste ritmo no espaço, ficar mais plenamente
conscientes da sua beleza e de aproveitar o seu poder benéfico (...) ”255.

As sedas acrobáticas penduradas que faziam parte do cenário também
teriam uma importante funcionalidade cénica para além das acrobacias
normalmente desempenhadas pelos actores. Por serem brancas e virem do
urdimento do teatro, o reino de Zeus, qual raio que as levaria até ao reino
terreno, coadunavam-se com o sentido estético com a geografia do cenário e
potenciavam a dramaturgia e a amplitude vertical da cena. Elas eram as velas
do barco de Caronte, os tentáculos de Hades que violavam Perséfone que
iluminados de vermelho e com uma projecção de fogo ganharam um
significado mais demoníaco.
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Fig. 68: Violação de Perséfone no submundo de Hades enquanto que, em paralelo, Deméter em vão
procurava a filha na Terra.

Na zona inferior da cena, Carlos Moral Reis decidiu colocar escadas que
faziam a ligação entre as varandas laterais superiores do Teatro Clifftown com
o piso Inferior. As escadas, metálicas, escuras e texturadas transmitiam uma
sensação que poderiam ter sido forjadas nas profundezas do reino de Hades.
Visualmente funcionava como caminho desde do reino de Hades para a luz
mas que estaria inacabado, ou Hades não conseguiria chegar mais longe, uma
vez que só possuirem uma extensão que as levariam apenas às varandas.
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Fig. 69: Fotografia da cena inicial do Olimpo. Ponto de vista do espectador da última fila.

4.2.3.– Três espaços distintos num mesmo espaço.
4.2.3.1. Olimpo

No estudo de cor do cenário, Carlos Moral Reis, sugeiu que o cenário
fosse um degradé de branco para preto. Na zona superior, em branco seria
onde aconteceria tuso o que fosse relacionado com o Olimpo. A cor branca,
das nuvens, e da luz, faria todo o sentido na sua aplicação dentro desse
universo.
“O branco é a cor dos deuses: Zeus aparece à Europa como
um touro branco, e a Leda como um cisne (...)
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”

Ao nível da organização espacial do espaço, o branco vindo de cima
conseguia trazer uma maior luminosidade e amplitude vertical ao espectáculo.
Era importante frisar que no topo estariam os deuses tal como acontece em
Atenas com a acrópole, que foi construída na montanha mais elevada da
capital grega. O público era obrigado olha para cima tal como aconteceria com
qualquer cidadão grego que quisesse observar o templo de Atena.
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O Olimpo encontrava-se por trás do tule que estava iluminado a branco
sob um fundo preto que reforçava a silhueta dos deuses na leitura visual do
espectador. Para reforçar o conceito aéreo e divinal era usada uma projecção
que consistia num loop de nuvens em movimento no ceu, como falaremos mais
adiante no ponto 4.2.4. O branco do tule e do topo superior do cenário era
fundamental para poder captar com fidelidade a cor da projecção. Ao mesmo
tempo, o resto do cenário funcionava como uma tela volumétrica onde a
Fig. 70: Fotografia
do Olimpo. As
cenas aconteciam
por trás do
projecção
assentava
mas
que, devido
àstule.formas geométricas do cenário

conferia uma organicidade contrastante.
Por hábito, na execução cenográfica, existe uma tendência para se
escurecer as zonas superiores como forma a atenuar o contraste com o escuro
do urdimento do palco. No caso de The Passage, havia uma clara intenção
para que o contraste fosse evidente, como se Zeus estivesse a espreitar pelo
telhado do Teatro Clifftown.
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Fig. 71: Fotografia da cena inícial do espectáculo com as moiras a introduzirem o mito de
Perséfone.

4.2.3.2. Terra

No esquema de cores do cenário The Passage a Terra é representada
pelo cinzento. Apesar de que quando se olha para o cenário na sua totalidade
poderia assumir-se que a Terra seria tudo o que se via, uma vez que a paleta
de claro-escuro simbolizava as polaridades e nuances que se verificam na
Terra e nas organizações sociais estabelecidas pelos humanos. A encenação
assim o entendeu e durante os espectáculos o espaço da Terra foi várias vezes
utilizado em toda a amplitude do cenário. A questão da luz foi muito levadfa em
conta uma vez que o cinzento é uma cor fácil de escurecer e de iluminar sem
perder a identidade e temperatura das cores.

No processo de escolha de cores a encenadora e o cenógrafo
justificaram que a cor cinza ajudava a relevar a identidade dos pesonagens nas
cores que traziam nos figurinos permitindo uma melhor leitura visual.
Igualmente o cinzento traria, ao nível simbólico um “poder secreto e rodeado de
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uma aura de secretismo (...) De cinzento tingem-se todos os sentimentos que
mantemos em segredo”257.
A questão da camuflagem foi também um conceito importante invocado
por Carlos Moral Reis na escolha cromática. No mundo animal, a cor cinzenta é
a preferida para a camuflagem já que lhes permite ser neutrais e incolores nos
mais diversos contextos. No rapto de Perséfone, que aconteceu na Terra, havia
um alçapão que estava tapado por um tecido pintado nos tons de cinzento do
cenário. A tinta cinzenta ajuda a reforçar este princípio da camuflagem. À
primeira vista, o espectador não consegue perceber que o buraco está lá. No
Fig. 72: Perséfone
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uma flor que capta a atenção de

Perséfone, o público torna-se cúmplice de Hades porque percebe que existe
uma armadilha no cenário excepto a deusa.

A versatilidade providenciada ao espaço pelo cinzento quando retratava
a Terra fica envidenciada na cena em que os deuses sãem do Olimpo para
intervencionar junto dos humanos para resolver o problema do rapto de
Perséfone. Por primeira vez durante o espectáculo o espectador visulaiza os
Deuses fora do seu habitat. A coerência estática da luz permanece uma vez
que a luz branca que existia atrás do tule é transportada para a zona frontal do
257
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cenário como se fosse uma aura. A identidade dos figurinos nunca é deturpada
e os diferentes níveis do cenário provocam uma disposição cénica com vários
níveis.

Fig. 73: Fotografia da cena da descida dos deuses à Terra.
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Fig. 74: Fotografia da cena com Perséfone a ser possuída por Hades.

4.2.3.3. Hades

O espaço do reino de Hades foi representado na síntese cromática do
cenário com a cor preta na zona inferior da amplitude vertical do cenário. Como
diz o mito “Hades reina sobre os mortos. É um amo impedioso que não permite
que nenhum dos seus súbditos volte ao mundo dos vivos. É assitido por
demónios e génios que estão sob suas ordens”258
Havia uma necessidade estética de representar a falta de luz e de
alegria existente no reino do submundo. No campo da física, o preto absorve a
luz e a radiação solar e na sua simbologia também é a cor da reverência e do
medo que se adequa ao sentimento existente em todos os habitantes do reino
de Hades.

Tal como falámos nos pontos 4.2.3.1 e 4.2.3.2 também no mundo de
Hades o ambiente da negridão inerente a este reino dissemina-se por todo o
palco quando ilustrado em cena. A luz torna-se mais escura com tons
avermelhados com rasgos de verde, como representado lava e putrefação dum
mundo vulcânico subterrâneo. A funcionalidade do cenário altera-se para que o
tule branco consiga receber projecções (como veremos no ponto 4.2.4.) e para
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absorver uma cor que transforma a sua qualidade visual. Deixa de ser branco e
passa a ser vermelho numa fase inicial e depois desaparece numa cortina de
luz. Igualmente, a negridão reforçava a perspectiva e o mistério uma vez que
havia zonas do cenário que deixaram de ser iluminadas.
A geometria foi uma característica importante que foir explorada por
Carlos Moral Reis neste reino, As escadas dispersas pelo cenário eram
alinhadas pelos actores no momento da coroação de Perséfone como rainha
do submundo. Com o progredir da cena a geometria começou a ganhar uma
organicidade uma vez que as escadas alteravam a sua disposição para que
Hades pudesse viajar pelo espaço. No momento em que se debruçava sobre
os patamares do cenário, as escadas eram colocadas naquele instante para
poder continuar o seu caminho como se as rochas e lava se fossem alterando
para satisfazer o seu mestre.

Fig. 75: Fotografia da cena com Perséfone a ser coroada como mulher de Hades no reino do submundo.

A encenadora Ailin Conant coreagrafou Hades como uma entidade que
viajava por varios corpos fazendo jus à descrição de Pierre Grimal: “Hades,

184

cujo nome significa «O Invisível»259”. Na cena, os actores que representavam
os transeuntes demoníacos que vinham de vários acessos: através sedas
acrobáticas, descendo as escadas laterais, surgindo dos escuros corredores e
entradas circundantes ao cenário e correndo por trás do público. Este momento
transmitiu à cena uma maior intensidade através desta marcação frenética e de
grande amplitude vertical. Era imperativo ilustrar o pânico de Perséfone e o
poder implacável e absoluto de Hades. Na cena, os demónios ao surgirem dos
diversos acessos, encurralam Perséfone na zona frontal inferior do palco
enquanto os restantes iam colocando as escadas em posição para a cena da
coroação. Em simultâneo, as Moiras colocam-se no topo superior da cena a
invocar Hades como se estivessem a orquestrar toda a movimentação e função
cénica dos demónios que iam surgindo das diversas entradas. Quando a cena
se instala, surgem os cavalos de Hades anunciando a chegada do Deus. Os
demónios, até aquele momento independentes, começam um após o outro a
incorporar o espríto de Hades que fala com Perséfone modificando a dinâmica
e o foco da acção no espaço cénico. No cenário de Hades, todos os elementos,
actores inclusive, que faziam parte do submundo eram passíveis de sofrer
transformações no decorrer das cenas tornando-o para o espectador
absolutamente imprevisível.

Fig. 76: Entrada dos demónios na cena por vários acessos com as Moiras a invocar Hades.
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Para reforçar este conceito e sendo um espectáculo de Teatro Físico,
houve uma intencionalidade da encenadora e do cenógrafo em aplicarem
metáforas corporais, através dos actores, para representar essas mudanças de
forma possíveis aos habitantes de Hades, como por exemplo transfiguraremse em trono de Perséfone ou em cavalos.
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Fig. 79: Desenho de Carlos Moral Reis do Olimpo.

4.2.4. – As Projecções como segunda pele do cenário.

No processo de construção do espectáculo, quando o texto começou a
ganhar uma consistência literária a encenadora Ailin Conant e o cenógrafo
Carlos Moral Reis decidiram, numa reunião de produção que o espectáculo,
para além de todos os efeitos de iluminação que iriam atribuir uma variedade e
personalidade plástica a cada uma das cenas, necessitaria de projecções de
imagens em movimento para aumentar a expressividade visual e dramatúrgica
em momentos adquiridos do espectáculo.
Na concepção plástica do espectáculo a projecção funcionava como
uma “pele” ou revestimento momentâneo à cena, um cenário holográfico em
movimento. Sendo imagens em movimento, ao nível dramatúrgico é conferida
às cenas uma nova camada de acção virtual que se misturava e interferia com
a marcação e movimentação dos actores.

A planificação das cenas foi feita de maneira a que as projecções
fossem escolhidas cuidadosamente. A primeira cena que requeria projecção foi
o rapto de Perséfone para o submundo e a violação e humilhação de Hades.
Na estrutura do cenário, havia um alçapão camuflado com um tecido onde
aparecia uma flor que seria o engodo para Perséfone ser violentamente
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Fig. 80: Cena do rapto de Perséfone.

agarrada e trazida para o submundo. No momento do rapto, o palco escurece e
surge uma projecção de um tunel enevoado em movimento. Era a visão de
Perséfone na sua viagem para o submundo. De seguida o túnel dissipa-se e na
projecção surge uma imagem duma esfera negra que se divide num globo
escuro e noutro luminoso que ascende até desaparecer. Para Carlos Moral
Reis, quando o globo luminoso sobe, ilustra e reforça a ideia de queda e de
abismo. Em simultâneo, vai-se instalando o submundo de Hades na cena, com
a descida das sedas acrobáticas brancas, que com a luz avermelhada
funcionavam como rios de lava e de sangue.
Fig. 81: Enquadramento cénico momentos antes de Perséfone chegar ao Reino de Hades.

Na violação de Persefone, ela é enrodilhada em duas sedas acrobáticas,
como tentáculos de Hades, e é coberta por outras duas abertas no preciso
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Fig. 83: Desenho de Carlos Moral Reis do Reino de Hades

momento da violação ao memo tempo que uma projecção de labaredas é
lançada. As sedas abertas funcionam como um pequeno ciclorama onde a
projecção incide e como um sudário que regista este momento marcante do
mito.

Fig. 82: Cena da violação de Perséfone.

Houve na criação das projecções, uma em particular que definia um
espaço específico: o Olimpo. O vídeo consistia num loop de nuvens num ceu
azul que era projectada no topo superior do cenário, onde se encontrava o tule.
As fantásticas propiedades de transparências e opacidades deste tecido
rendilhado foram altamente aproveitadas neste caso. Funcionava como uma
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Fig. 85: Duas zonas distintas. Na zona inferior Deméter
lamenta a perda da filha para Hades. Na zona superior,
no Olimpo, os Deuses estão preocupados.
Fig. 84: Cena do Olimpo.
pintura momentânea,
etérea. A cena acontecia

por trás do tule e a projecção

tingia o cenário com um tom azulado que conseguia trazer novas propriedades
visuais à cena.

Esta projecção assumia tamanhos diferentes em cada cena devido à
existência de cenas paralelas na zona inferior do palco, fornecendo ao
espectador duas cenas em simultâneo.
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No mito de Perséfone, “(...) Quando Zeus ordenou a Hades que
devolvesse Perséfone a Deméter, tal já não era possível em virtude de a jovem
ter quebrado o jejum, enquanto se encontrava nos infernos. Por inadvertência,
ela

tinha

ingerido

uma

semente

de

romã,

o

bastante

para

ficar

indissocialvelmente ligada aos infernos. Para amenizar o seu sofrimento, Zeus
decidiu que Persefone repartiria o seu tempo entre o mundo subterrâneo e o
mundo dos vivos”260. Diz o mito que a primavera e o verão acontecem quando
Perséfone está no mundo dos vivos e o outono e inverno quando vive no reino
de Hades. A projecção utilizada para representar essa metáfora, que acontecia
no final do espectáculo, foi fazer um time-lapse em câmara rápida de uma
árvore ao longo das quatro estações do ano. Nesse momento, Perséfone e
Fig. 86: Cena final do espectáculo.

Deméter reencontram-se por trás do tule no momento em que o vídeo está a
ser projectado dando início ao cíclo das quatro estações que todos nós
conhecemos.

A última projecção a ser preparada foi o rio Estige e Aqueronte aquando
da cena em que Hermes, Teseu, Píritos e Psique viajam para o reino de Hades
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Fig. 87: Cena do barco de Caronte com a retro-projecção do rio Estige.

para a resgatar. O vídeo consistia num loop de uma corrente fluvial de tons
azuis acinzentados para haver uma coerência visual com com o sub-mundo.
A primeira opção recaía numa retro-projecção no tule, de maneira que o
vídeo não incidisse nas velas do barco representadas pelas sedas. Mais tarde,
preferiu-se mudar a localização do projector por trás da vara onde estavam
penduradas as velas e a projecção passou a ser frontal com o objectivo de que
a luz da lente na atravessasse o tule e não perturbasse a visão do espectador.
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5. O CONTRIBUTO DOS FIGURINOS PARA A OBRA TEATRAL THE
PASSAGE
5.1. A construção da personagem através do figurino

“O trajo não é mais do que o segundo termo de uma relação que deve a todo o
momento unir o sentido da obra à sua exterioridade.”

261

O processo de criação dos figurinos começa habitualmente com a leitura
do texto que se quer representar. No caso do The Passage, como se tratava de
um devised show, o desafio surgiu ao mesmo tempo que o texto ia sendo
escrito, entre as linhas directrizes da encenadora e os vários textos que cada
um dos dezassete alunos iam trazendo para trabalhar. Cada um dos
intervenientes escrevia as partes relativas à sua personagem e em conjunto
com as outras personagens as cenas que teriam juntos.
A encenadora sabia previamente que a maioria dos actores teria que
interpretar as criaturas de Hades e que posteriormente teriam que dar corpo a
outras personagens. As transições entre elas seriam tão curtas que não daria
tempo para mudanças de figurino muito complexas. A nossa primeira ideia foi
então a existência de um figurino base para os habitantes de Hades e uma
cobertura mais etérea que seria “activada” quando alguns desses actores
necessitassem interpretar os Deuses do Olímpo. Haveria ainda uma camada
intermédia que seria usada quando os actores representassem seres humanos.
Esse seria o figurino multifunções, que serviria as necessidades de cada
personagem, revelando ou encobrindo de acordo com as exigências. Seria
composto por três camadas de cores em tons sépia. A base (calças) seria mais
escura, no meio (túnica) mais claro em degradé até à terceira camada que
seria branco cru. Esta gradação cromática estaria em consonância com a
própria estrutura e cor do cenário, já visto anteriormente.
A parte de cima desta proposta de figurino teria a possibilidade, quando
aberta, de evocar asas para dar um porte mais divino, aliado à cor depurada
261
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Fig 88: Esboço exploratório de ideia para o figurino único
durante a primeira conversa com a encenadora em Setembro
até quase ao branco, e seria
2014.

usado quando as personagens representassem

os Deuses. Do nosso ponto de vista enquanto figurinista esta pareceu-nos uma
opção prática, mas de pouco desafio criativo, uma vez que depois de pensado
e executado o primeiro modelo, todo o elenco iria ter figurinos muito
semelhantes.

Recordámo-nos
para

Barthes

daquilo
deveria

que
estar

contido no figurino para não
turvar a clareza da relação do
sentido da obra com a sua
exterioridade. Com esta proposta
o gestus social262 não ficaria
obscurecido nem falsificado, uma
vez que “tudo o que, nas formas,
nas cores, nas substâncias e no
seu

agenciamento,

ajuda

a

leitura desse gestus, tudo isso é
bom.”263
Contudo sentimos a urgência de
explorar novas formas de figurino
que não se repetissem entre si e
que se pudessem identificar por
grupos.
Naturalmente, que se tivéssemos optado por este modelo de figurinos, a
construção de cada uma das personagens teria que se adaptar a este modelo
e a partir dele para construir a sua interpretação.
A cada dia iam surgindo alterações na selecção das personagens e
ainda não estava decidido quem as iria representar. Este facto dificultou a

262

Segundo Brecht gestus social é toda a gestualidade que engloba as atitudes, a voz, a movimentação, o
figurino, enfim toda a caracterização da personagem exteriorizada pelo actor, objetivando uma leitura
totalizadora da personagem.
263
In, Roland Barthes, Ensaios Críticos, pág. 76.
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elaboração de alguns dos figurinos. Fomos pensando em termos gerais quais
as características que associávamos às personagens já definidas, mas pensar
um figurino torna-se mais claro se pudermos visualizar o corpo do actor que o
vai representar.
Há desafios que são uma constante para cada um dos espectáculos que
o designer vai criar. O processo vai-se tornando mais interessante à medida
que se vai conhecendo cada uma das personagens, sem este conhecimento
das personagens, do que cada uma representa, não se poderá criar a segunda
pele que lhe assentará ajudando ao espectador a leitura simbólica daquele ser.
Os nossos desenhos iniciais visavam uma certa imaterialidade para a
construção dos figurinos dos deuses para que o contraste com os habitantes
de Hades, brutalmente físicos, sujos, enlameados fosse ainda mais notório.
O tema central deste espectáculo era, a ida para ou através do
submundo de Hades, e à sua volta o mito de Perséfone e Demeter, de Eros e
Psyche, Orfeu e Eurídice. Pediu-se aos alunos que pesquisassem várias
histórias acerca destes personagens para se poder começar a explorar com
base nelas, o que conduziu aos primeiros passos exploratórios da criação
colectiva. Posteriormente a história vai-se modelando mais há volta do mito de
Perséfone e o seu rapto para o Hades. E começam-se a estabelecer as
personagens que vão fazer parte do espectáculo. São eles os deuses: Afrodite,
Artemis, Atena, Deméter, Dionísio, Hermes, Posídon e Perséfone. O mito de
Perséfone e Deméter persiste, a personagem Psiche também fica incluída, mas
deixa-se cair Eros (que é apenas mencionado por Psique apaixonada) e Orfeu
e Eurídice.
Optou-se que o Hades (infernos) fosse um local cheio de uma amálgama
de

corpos

em

decomposição,

enquanto

Hades

(o

Deus)

estivesse

desmaterializado e usasse o seu espírito para incorporar esses vários corpos e
se manifestar através deles. Do ponto de vista do trabalho do actor o domínio
da técnica foi exímio durante as cenas no Hades, sempre que o deus queria
falar ou manifestar-se percorria os vários corpos numa coreografia que permitiu
a todos em cena darem corpo a essa personagem.
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Outras personagens que se foram consolidando foram Caronte (o
barqueiro) as Parcas, Hipno e Tânato, as ninfas, Teseu e Pirítoo. Ao
desenharmos os figurinos destas personagens ora nos deixámos envolver pela
atmosfera de cada uma individualmente, ora nos distanciámos para ver o
conjunto, uma vez que deveria haver uma linguagem comum, que os
unificasse, como membros únicos mas de uma mesma família.
Outra questão a referir é o facto de nenhuma personagem estar calçada
durante o espectáculo. Os alunos de Teatro Físico começaram a improvisar e a
explorar o espaço descalços, quando os questionámos sobre a qualidade de
sapatos que seria mais adequada para o uso das sedas acrobáticas, eles
responderam que preferiam não ter sapatos, que teriam assim maior controle
no uso das sedas. Podemos ver numa das fotografias de ensaio a actriz que
representou Afrodite a usar sapatos que a facilitaram na descida de umas
escadas de ferro, mas foi um uso pontual que poderá suscitar questões uma
vez que esse registo consta do presente trabalho.
Nos seguintes pontos iremos falar das personagens e dos seus atributos
mitológicos e como estes afetaram as opções dos seus figurinos. Gostaríamos
de sublinhar que este, por ser um espectáculo de devised show onde os
contributos criativos de todos os intervenientes foram considerados, teve que
ter em conta a interpretação de cada um dos dezassete actores sobre as suas
personagens com a fisicalidade e a voz. A escolha de cada figurino influenciou
e foi influenciada por cada um desses artistas que em colaboração connosco
tornaram possível a forma final da obra que subiu ao palco.
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Fig 89: Fotografia de cena dos Deuses do Olimpo. The Passage.

5.1.1. Os Deuses do Olimpo

“Quanto a mim, nunca espero nada de bom de um artista que se esmera nas
formas e nas cores sem me propor uma escolha seriamente reflectida das
matérias utilizadas: porque é na própria massa dos objectos (e não na sua
representação plana), que se encontra a verdadeira história dos homens.”

264

Como referimos anteriormente a primeira ideia para estes trajes de cena
era um figurino único composto por três camadas, que representavam (de
baixo para cima) o submundo de Hades, a terra e os Deuses do Olímpo.
Progredindo assim em cor e luminosidade e utilizando materiais do mais denso
(lã) até ao mais leve (seda). O que surgiu na nossa mente ao pensarmos na
qualidade etérea e ao mesmo tempo poderosa dos Deuses era a imagem de
um figurino de Vera Castro para A música que há-de vir de 2003, onde há uma
iluminação feita do interior do figurino tornando a personagem que o transporta
num ser fantástico e de presença poderosa em palco. A nossa intenção era
que esta abordagem estética acontece-se apenas na zona que cobre o tronco
e nos momentos em que os Deuses se revelavam e falavam. Posteriormente
considerámos que perante um espectáculo que pretendia apresentar a sua
visão de passagem (The Passage) ligada à mitologia seria um desperdício não
explorar as inúmeras pistas que estivessem por descobrir utilizando apenas
uma fórmula de figurino. Desta maneira entrámos na pesquisa de diferentes
264
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formas, atributos e escolha de cores aplicadas e pensadas para cada uma das
personagens e suas características.

Fig 90: Figurino de Vera Castro
para o espectáculo A Música que
Há de Vir. 2003.
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Fig 91: Desenho de Susana Pedroso do figurino de Perséfone.

5.1.1.1. Perséfone – Representada por Kirsty Jackson
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Fig 92: Criação de Alexander McQueen.
Saraband. Primavera/Verão 2007

Perséfone é a personagem central, tanto do mito do rapto de Hades,
como desta obra teatral. Perséfone é filha de Zeus e Deméter. É Deusa da
Primavera e torna-se rainha dos infernos e companheira de Hades, seu tio e
irmão de Zeus. Ele apaixonou-se pela jovem e raptou-a, aproveitando para isso
um instante em que ela colhia tranquilamente flores em companhia das ninfas,
fazendo-a cair por um buraco no solo. Ele agiu com a conivência de Zeus
(pelas mãos de Hipnos e Tânato segundo a versão do nosso espectáculo)
durante a ausência de Deméter. A vida ficou paralizada na Terra enquanto
Deméter desesperadamente a tentava encontrar em todas as partes. Zeus (no
nosso espectáculo é o concílio dos Deuses que toma a decisão) não
aguentando mais a agonía da Terra e obrigou Hades a devolver Perséfone
enviando Hermes para a buscar.
A imagem virginal de Perséfone enquanto Deusa da Primavera que fazia
as flores crescer apenas por lhes tocar, fez-nos pensar num ser primaveril, de
vestido branco devido à sua pureza e cheio de flores que por nele nasciam,
numa

perfeita

fusão

entre

o

seu

comportamento e o seu meio exterior.
Recordamo-nos de um vestido cravejado a
flores da autoria de Alexander McQueen,
como base inspiracional, embora a nossa
personagem

fosse

menos

intensa

e

extravagante, muito mais sintonizada com a
natureza, integrada nela, em contraste com
o vestido que parece retirado da natureza
para outro meio.
Comprámos dois vestidos iguais de
algodão branco, por ser um tecido com um
bom caimento e porque é o material mais
fácil de tingir, uma vez que pretendíamos
dar um toque de carmim no fundo do vestido. Procedemos ao tingimento o
mais parecido nos dois vestidos e depois de seco passámos à alteração de
forma do vestido. Em primeiro lugar cosemos uma fita por baixo do peito e à

200

volta das alças para que pudesse suster o peso das flores que pretendíamos
colar e coser.
Posteriormente cosemos à volta da cintura no mesmo comprimento do
vestido uma segunda camada de tule branco, para que desse mais corpo e
volume aos vestidos e onde se pudessem colar algumas pétalas das flores.
Depois escolhemos as flores e conjugámos as cores, fomos fazendo este
processo em ambos os figurinos para que ficassem iguais.

Fig 93 e 94: Os dois vestidos de Perséfone em execução

Fig 95: Kirtsy Jackson a experimentar o figurino de
Perséfone.

Fig 96: Fotografia de cena com o segundo vestido.
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Segundo Kirsty “como Perséfone é a Deusa do que nasce, as flores que
a Susana adicionou aos vestidos eram perfeitas porque simbolizavam os
poderes de Perséfone, mostrando a sua personalidade através do vestuário.”265

Fig 97: Raciocínio para resolver questões de
comprimento do vestido.

Eram necessários dois vestidos, um usado até ao momento em que
Perséfone é raptada e o outro, já rasgado, enlameado e sujo depois dela ter
caido no submundo de Hades, com marcas de ter sido agarrada pelo
emaranhado de corpos que lá se encontravam. Depois de completos os dois
figurinos iguais, começámos em processo de desgaste do segundo.
De acordo com as palavras de quem usou ambos os vestidos, quando
houve a transição da Perséfone para o Hades e se corrompeu “o segundo
vestido feito pela Susana reflectiu isto perfeitamente. O vestido ficou rasgado e
impuro, tal como Perséfone. As flores ainda lá estavam tal como no original,
mas também debaixo dessa corrupção.”266

265

Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Kirsty Jackson acerca do figurino para a sua
personagem Perséfone. Pode ser-se no original: As Persephone is the goddess of new growth, the
flowers that Susana added to the dresses were perfect because it symbolized Persephone 's powers
and showed her personality through her clothing.
266
Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Kirsty Jackson acerca do figurino para a sua
personagem Perséfone. Pode ser-se no original: After Persephone had transitioned into Hades and
started becoming corrupt, the second dress that Susana made reflected this perfectly. It had
202

Fig 98: Figurino de Perséfone.
Fotografia de cena.

Fig 99: Figurino de Perséfone após caída no
submundo de Hades.

Tivémos em conta a nossa observação directa dos processos de ensaio
para que algumas marcas que pudessem vir a estar no vestido fossem
resultado directo das acções feitas pela personagem em cena.

Todos

os

“figurinos devem ter uma história, as marcas que as personagens deixaram
neles através do uso.”267 Neste caso essa foi a base para o nosso desarranjo
do vestido. Começámos por rasgar na zona dos joelhos, zona sujeita a mais
desgaste porque a actriz caía ao chão. Mais tarde usámos tinta castanha, preta
e kaki para com as nossas mãos agarrar e amassar o vestido como se tivesse
sido sujeito a essas acções no submundo.

Apenas demos autenticidade ao que acontecia na cena. Recordando o
processo de envelhecimento a que Brecht sujeitou as suas personagens de
Mãe Coragem em 1955 no Berliner Ensemble:
“o rigoroso tratamento que Brecht e seu grupo faziam com seus objectos, para dar
a aparência de uso, a sujeira, etc. Mas é necessário entender bem: (…) os
objectos não são verdadeiros apenas por serem; o dramaturgo pede por eles, não
são uma ilusão, eles são significantes (não pelo que são, mas pelo seu uso); o
become torn, and no longer pure, just like Persephone had. The flowers were still there as the
original Persephone was also still under all this corruption.
267
In Fausto Viana, O Figurino Teatral e as Revoluções do século XX, edição e-book, (loc 3893 de 5988).
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que se deve ler neles é uma história, que se relaciona com os homens. O traje de
um personagem brechtiano não é um traje literalmente falando. Nem um símbolo
de vestimenta. É uma linguagem que a roupa fala com o homem, as memórias, as
268

misérias, e as lutas que caíram sobre ele.”

Kirsty revela-nos “Eu adorei ambos os vestidos. Fiz previamente alguma
pesquisa sobre como eu imaginava que o figurino da Perséphone iria ser e
enviei algumas imagens à Susana que disse que também tinha em mente
ideias similares para resolver a personagem e concebeu dois vestidos que
incorporaram os aspectos principais que eu tinha imaginado.”269
O que a actriz gostaria de ter alterado que pudesse ter melhorado o seu
desempenho era apenas o tule acrescentado ao segundo vestido ser ainda em
menor quantidade porque às vezes se prendia nas sedas quando Kirsty as
subia. “Contudo, isso só rasgou mais o vestido criando um efeito muito bom,
por isso foi uma bênção disfarçada!”270
Este figurino ajudou Kirsty a desempenhar a sua personagem fazendo-a
sentir mais inocente e pura no início e, posteriormente, com o segundo vestido
era como se através de forças externas ela se tivesse corrompido, deste modo
era como se a sujidade e a degradação do traje ajudassem a influenciar a
maldade que Perséfone revelou mais tarde. O lado táctil foi para nós
fundamental na elaboração desde vestido, desejávamos que o público sentisse
fisicamente o percurso de Perséfone pelo Hades. Que o seu figurino
transportasse cada queda no meio dos corpos mortos-vivos, cada toque, cada
susto, cada desgaste da sua jornada pelos infernos.
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In Fausto Viana, O Figurino Teatral e as Renovações Do Século XX, edição e-book, (loc 4176 de
5988).
269
Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Kirsty Jackson acerca do figurino para a sua
personagem Perséfone. Pode ser-se no original: I absolutely loved both my dresses Susana made for
me as Persephone. I'd done some prior research myself on what I imagined Persephone's costume
to look like and sent a few images to Susana, she said that's what she also had in mind and made
two beautiful dresses that incorporated the main concepts of the dresses I imagined.
270
Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Kirsty Jackson acerca do figurino para a sua
personagem Perséfone. Pode ser-se no original: However, this only tore the dress more and created a
really nice effect, so was a blessing in disguise!
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5.1.1.2. Afrodite – representada por Meg Rennie

Fig 100: Desenho de Susana Pedroso do figurino de Afrodite.
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Fig 101: Meg Rennie num das provas de figurino.

Como sabemos Afrodite é a deusa do amor. Há duas diferentes
tradições no que se refere ao seu nascimento.271 A primeira diz que é filha de
Zeus e de Díone. A segunda, que julgamos mais interessante, faz dela uma
filha de Urano, cujos órgãos sexuais, cortados por Crono, caíram no mar e
geraram a deusa “a mulher nascida das ondas”, imagem que rapidamente
associamos a inúmeras representações da pintura renascentista, como O
Nascimento de Vénus de Botticelli.

A personagem de Afrodite neste espectáculo não carregava as habituais
características do amor puro. Vai justamente da direcção oposta. Tinha uma
forte carga sensual, de paixão e falava em tom de meio soluço, meio suspiro,
como se estivesse em orgasmo eminente.
A cor que está associada ao amor costuma ser o vermelho podendo
apresentar variantes mais para o rosa ou para um tom mais escuro de
vermelho.

271

Segundo o Dicionário de Mitologia Grega e Romana de Pierre Grimal.
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Fig 102: Figurino de Afrodite. Fotografia de cena.

Inicialmente considerámos que a personagem podia carregar uma
pomba branca no seu vestido, atributo comum associado à Deusa, símbolo da
sublimação do instinto animal. A pomba também simboliza pureza, mas referese à pureza do amor, em oposição ao amor carnal e instintos sexuais. Como
vimos as características desenvolvidas por esta Afrodite já não se adequavam
a essa opção, uma vez que a sua natureza era de um amor mais carnal e
menos contemplativo. Quando se ponderou a aplicação da pomba branca no
seu vestido como se estivesse pousada no seu ombro, para além da questão
de sentido já não se adequar, tínhamos uma outra questão de cariz mais
prático, e talvez mais importante, para resolver. Devido à fisicalidade desta
personagem, que em cena descia sedas272 penduradas, a pomba seria um
peso extra, difícil de manejar, que se poderia prender nas sedas e provocar um
acidente. Optou-se, portanto, por não a usar recordando as regras já
mencionadas por Barthes.
“o trajo é são, quando deixa a obra livre de transmitir a sua significação profunda,
quando não a estorva e permite, por assim dizer, ao actor, aplicar-se sem um
peso parasita, nas tarefas essenciais.”

273

272

Pode usar-se o termo seda, tecido aéreo, tecido acrobático ou tecido vertical para denominar um longo
tecido pendente do tecto que serve para fazer acrobacias em cena.
273
In, Roland Barthes, As doenças do trajo de cena, capítulo do livro Ensaios Críticos, pág. 83.
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Fig. 103 e 104 : Imagens de espectáculo onde se pode ver o figurino e o adorno de cabeça da personagem
Afrodite.

Também devido às subidas e descidas que esta personagem fazia nas
sedas o corte inicial do vestido teve que sofrer alterações. Como a própria
actriz referiu “Devido à elevada quantidade de movimentos que eu tinha, a
Susana decidiu manter o vestido o mais simples possível. Ela também decidiu
acrescentar uma fenda que o tornasse curto à frente e comprido atrás, sendo
mais fácil, para mim, andar sem que o tecido da saia estivesse no meu
caminho, como estava no início.”274 Era uma peça de saia inteira e teve que se
cortar uma “fatia” frontal desde o chão até à linha da coxa que permitisse que
os movimentos acrobáticos feitos no tecido aéreo fossem desempenhados da
melhor maneira.
A escolha do tecido também foi intencional, deveria ser algo acetinado
para evocar o carácter sexual da personagem tal como a parte de cima em
caicai. Procedemos posteriormente à concepção e execução de um adorno de
cabeça, constituído por pérolas e penas de pavão tingidas de vermelho. Este
274

Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Meg Rennie acerca do figurino para a sua personagem
Afrodite. Pode ser-se no original: Susana got a long red dress and decided that due to the amount of
specific movements I had that she would keep it as plain as possible. The dress was too big so she
altered it a lot and turned it up at the bottom. Susana also decided to add a slit so that it was short
at the front and long at the back, this made it easier for me to walk and didn't get in my way like it
did at the beginning.
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adorno de cabeça tinha sido primeiramente pensado para evocar a simbologia
da pomba, sendo constituído por pérolas e penas de pomba. Mas, como iremos
ver adiante, a personagem Hermes teria no seu figurino penas brancas275 e
optámos por penas de pavão vermelhas.
Segundo a actriz “foi óptimo usar os figurinos da Susana, eles foram
perfeitamente concebidos para as cenas tendo servido perfeitamente
adequados a cada um dos actores e respeitando os requisitos que foram sendo
pedidos para cada um deles.276

275

Pretendia-se que cada personagem fosse identificada por cores e por materiais distintos. Para não se
turvar a clara leitura destas personagens não era viável fazê-las representar (Afrodite e Hermes) com o
mesmo género de penas e da mesma cor.
276
Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Meg Rennie acerca do figurino para a sua personagem
Afrodite. Pode ser-se no original: It was really great to use the costumes Susana made because they
were all perfectly thought out for the scenes and specifically fit to each individual actor respecting
everyone´s particular queries about them.
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Fig 105: Desenho de Susana Pedroso do figurino de Afrodite.

5.1.1.3. Artemis – representada por Sophie Bassett
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Artemis, Deusa da caça e protectora dos animais. Tal como o seu irmão
Apolo, usa o arco e a flecha como arma, usando-o contra os veados (que adora
perseguir em corrida) e os humanos. Esta Deusa manteve-se eternamente
jovem, personificando a donzela selvagem que se satisfaz apenas da caça.
Artemis, a Deusa da caça, está também associada ao culto da lua podendo-se
associar ao veado ou ao lobo.
Quando pensámos neste figurino pretendíamos fazer lembrar o Outono,
época de caça, e fazer a personagem representar-se pelos tons tão
característicos dessa época do ano. Numa primeira fase procurámos no
guarda-roupa do teatro um vestido que pudesse ser usado para se aplicar as
folhas em tons de prateado, dourado e avermelhados. Encontrámos um vestido
de linhas direitas, pouco feminino como se desejava, em tons de bege e
dourado muito claro. Inicialmente (como se pode ver no desenho do figurino)
apenas se iriam colocar as folhas na base do vestido.

Fig. 106 e 107 : Figurino de Artemis. Fotografia de espectáculo.

211

Fig 108: Pormenor do processo de colagem das folhas
no figurino.

Posteriormente, porque as cenas dos Deuses iriam ser desenroladas
maioritariamente na camada superior do palco, os apliques com as folhas não
se iriam ver, decidimos, então, espalhar as folhas por outras zonas do vestido.
A ideia que foi trabalhada para esta personagem era de uma Deusa que
andava pelas montanhas e que se camuflava com as folhas ou com partes de
animais que fosse encontrando e caçando. Daí não só o uso das folhas
pousadas na sua roupa como também a alusão aos chifres de veado. A forma
do cenário condicionou a adaptação do figurino para que o elemento das
folhas, tão importante à caracterização da personagem, se tornasse visível.

As folhas, que no nosso esboço foram recortadas em papel e cosidas,
no figurino foram recortadas em cabedal dourado, prateado e grená e aplicadas
com cola ao vestido. Pretendia-se que apenas estivessem coladas pelo veio
central

para

terem

relevo,

como

se

tivessem

acabado

de

pousar

delicadamente, evocando a protecção da Deusa à natureza.
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Fig. 109: Figurino de Artemis em cena.

Fig. 110: Fotografia de bastidores da Colecção
Dante. Outono/Inverno 1996. Alexander McQueen..

Este figurino também tinha que permitir um exigente trabalho físico de
descida de sedas e largos gestos em palco. Este vestido de linhas direitas e
sem mangas era inteiro até ao chão, teve que ser cortado lateralmente, em
duas rachas, para que a actriz se pudesse movimentar sem impedimentos. De
acordo com as palavras de Sophie conseguimos “produzir um figurino que era
simples, mas sofisticado, elegante e que lhe permitiu ter autonomia corporal”277
O figurino ficou completo com o adorno de cabeça que lembrava dois
chifres de veado entrelaçados. Uma vez mais foi usada a evocação simbólica,
estes chifres tanto poderiam ser cornos de veado como galhos de árvore. A
sua fisicalidade era muito baseada nos animais selvagens dos bosques, estes
chifres conferiram autenticidade a essa postura física. Sabemos que o animal

277

Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Sophie Bassett sobre o figurino de Artemis. Pode ler-se
no original: Susana creatively produced a costume which was simple, but sophisticated, elegant and
allowed me to perform the sufficient movement. Adapted from an originally floor length, straight
cut, golden, sleeveless dress, Susana cut up the seam on both sides of the dress to allow physical
movement and added gorgeous, delicate, golden leaves onto the chest of the dress to express
Artemis’ strength of nature protection.
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sagrado desta Deusa era o veado e esta alusão deu mais “substância à
personagem” como nos diz a actriz.278
A única razão de desconforto, apesar da sua beleza, foi justamente o
adorno de cabeça devido à sua rígida forma estrutural, mas como a actriz se
dividiu por outros papéis nunca teve que o usar por muito tempo, o que tornou
o seu uso suportável. Esta seria a única coisa que Sophie Bassett adaptaria do
seu figurino.279 Houve várias tentativas de alteração deste ornamento da nossa
parte que foi melhorando ao longo dos ensaios. Foi forrado com tecido similar
ao do figurino e na parte de dentro foram aplicados pedaços de cabedal e
alargada uma parte da estrutura metálica para que se tornasse mais
confortável. Naturalmente que numa próxima vez, ao construir este tipo de
adereço de raíz teremos em conta uma série de questões das quais não
havíamos pensado anteriormente.

278

Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Sophie Bassett sobre o figurino de Artemis. Pode ler-se
no original: Artemis’ sacred animal is the deer; the headdress therefore gave her character more
substance.
279
Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Sophie Bassett sobre o figurino de Artemis. Pode lerse no original: The only struggles with the costume was that the headdress although beautiful, was
very uncomfortable to wear due to its rigid structural frame. However as a multi-rolled character,
it was never worn for too long therefore the pain was bearable. This would be the only thing I
would adapt of the costume.
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Fig 111: Desenho de Susana Pedroso do figurino de Atena.

5.1.1.4. Atena – Representada por Kathi Hofmann
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Atena é filha de Zeus e de Métis. Quando Métis estava prestes a dar à
luz, Zeus ordenou a Hefesto que lhe fendesse a cabeça com uma machadada,
para evitar a profecia, segundo a qual se desta união nascesse uma filha, desta
menina nasceria um rapaz que retiraria a Zeus o seu império. Mas quando a
machadada é deferida salta da cabeça de Métis uma menina completamente
armada: era a Deusa Atena.
Os figurinos iriam ser inicialmente feitos de raiz, mas por condicionantes
orçamentais e de tempo, tivemos que recorrer a alguns vestidos de compra e
alterá-los, foi o caso do figurino de Atena. Pretendíamos um vestido pouco
feminino e versátil, que pudesse dar a ideia de armadura, sem recorrer a uma
armadura verdadeira. A cor teria, nesse caso, um importante papel a
desempenhar, deveria ser de um prateado escuro. Quando encontrámos o
vestido tivemos que proceder a inúmeras alterações, já que o vestido era
gigantesco em relação ao delicado e pequeno corpo da actriz. O figurino era de
certa maneira muito simples, sem mangas e cortado pelos joelhos, lembrando
os trajes de guerra da antiguidade clássica.
A peça de ombro foi fundamental à conclusão deste traje. Deu-lhe o
toque de guerreira. Segundo Kathi “o figurino da Atena era volumoso o que a
fez sentir-se maior, mais forte e com mais autoridade, por causa da peça do
ombro”.280 Usámos três proteções de joelho em esponja, cosemo-las entre si,
demos uma camada de spray da cor mais semelhante ao vestido possível e
juntámos à sua vestimenta. Visualmente ao criar-se o vestido e a peça de
ombro comunicou-se a ideia de combate. Este sinal é dado pelo reaproveitando
de peças com outras funções, que por mudança de contexto, alteraram
também o seu significado.
A Deusa guerreira é representada pelo capacete, a lança e a égide.281
Estes seriam adereços incontornáveis que apesar de não termos optado por
um registo naturalista teriam que ter a sua presença em cena. Optámos por um
modelo simples evocativo do período grego, mas com poucos elementos

280

Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Kathi Hofmann sobre o figurino de Atena. Pode ler-se
no original: My Athena costume was slightly bulky which made me feel bigger, stronger and with
more authority because of the shoulder piece.
281
Escudo de defesa forrado a pele de cabra no caso da Deusa Atena.
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decorativos e acrescentámos no topo uma pena discreta em tons de azul
acinzentado.
O capacete restringiu ligeiramente os movimentos da actriz, embora
tivesse sido reforçado interiormente, para ter mais volume e não abanar tanto.
De acordo com as palavras da actriz que desempenhou o papel de Atena, o
seu figurino282 realmente adequou-se com seu o trabalho corpóreo, que era
fundamentalmente estático, staccato e rígido.

Fig 112 e 113: Atena. Fotografias de cena

282

Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Kathi Hofmann sobre o figurino de Atena. Pode ler-se
no original: The helmet was slightly restricting, but in the end really fitted with what we did in
terms of the Gods, static movements and quite staccato and stiff.
217

Fig 114: Desenho de Susana Pedroso do figurino de Demeter.

5.1.1.5. Deméter – representada por Deborah Hoon
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Deméter é a Deusa maternal da Terra, é filha de Crono e de Reia. É a
divindade da terra cultivada e fundamentalmente deusa do trigo.283 A sua
personalidade é de mãe extremosa e em desespero pela busca incessante da
sua filha Perséfone. O rapto de Perséfone, um dos mitos gregos mais
conhecidos é a base de inspiração deste espectáculo, sendo Deméter uma das
personagens centrais.
O seu figurino deveria ser um vestido leve, simples que evocasse a
natureza. Inicialmente este vestido, iria ser executado de raiz, mas acabou por
ser comprado e adaptado consoante a nossa ideia. Verde foi desde o início a
nossa opção absolutamente aceite pela encenadora e pela actriz. O verde é a
cor da natureza, da primavera, do crescimento, de germinar, de brotar, sendo a
cor que facilmente identificaria a Deusa da Agricultura.
Fig 115: Fotografia de cena.

Segundo as palavras de Deborah, a
“modéstia do vestido e do enfeite de
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283

Segundo o Dicionário de Mitologia Grega e Romana de Pierre Grimal.
Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Debora Hoon sobre o figurino de Deméter. Pode ler-se
no original: The simplicity of the dress and headress helped me embody the purity of Demeter as a
God. The length of it made me move steadily with gravitas. I felt free to move and do what I
wanted to, in that costume.
284
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Fig 116 e 117: Demeter. Fotografias de cena

movimentar e fazer o que quisesse naquele figurino”285
Segundo a actriz o figurino, pela sua simplicidade, ajudou-a nas
mudanças rápidas de roupa, embora por vezes tivesse sentido que o seu fato
era demasiado simples comparativamente com os outros Deuses, “parecia que
não se encaixava naquele mundo, uma vez que a minha filha (Perséfone) tinha
flores que desabrochavam no seu vestido e os outros deuses tinham uma
exuberância significativa nos seus figurinos.286

Vendo agora, largos meses após o espectáculo ter sido feito, de certa
maneira Deborah tem razão nas suas afirmações. O seu vestido era, sem
dúvida, o mais modesto de entre os deuses, todos eles se faziam representar
pelos seus atributos de maneira mais exuberante e todos passaram por um
285

Versão original em inglês está na nota de rodapé anterior.
Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Debora Hoon sobre o figurino de Deméter. Pode ler-se
no original: Sometimes I felt the costume was so simple it did not fit into the world, as my daughter
had leaves and flowers blooming on her and the gods had a significant loudness about their
costumes that fit them in the same world while telling them apart.
286
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processo artesanal de execução por nós elaborado. Por outro lado, o que
inicialmente tinha sido pensado era esta personagem usar uma gavela de
espigas de trigo (que chegou a ser comprada) acopulada ao seu vestido na
zona das costas, como se Deméter carregasse consigo as espigas. Foi a
própria actriz que me pediu que não as usasse porque, ao experimentarmos,
sentiu que alguns dos seus movimentos iriam ser alterados pelo volume extra.
Por esse motivo, optámos por lhe construir um enfeite de cabeça com várias
espigas de trigo retiradas da gavela, mantendo a alusão ao trigo como um dos
atributos da Deusa. Também foi elaborado um alfinete de peito com uma
papoila e algumas espigas de trigo cuja função era não permitir que o decote
se abrisse durante a representação.
Quando perguntámos o que Deborah gostaria de alterar no seu figurino
se fizesse agora o espectáculo, ela sugeriu que talvez usasse um material
diferente para o vestido, ou uma cor diferente que apoiasse a assumir uma
posição mais divina, “ou então adicionar pequenos cachos de uva aqui e além,
pelo vestido, se fosse prático. E talvez um adorno para a cabeça maior.”287
A cor pretendida por nós era um verde relva, vigoroso e enérgico, foi
muito difícil encontrar a cor pretendida e conseguimos encomendar on-line o
vestido que nos pareceu mais semelhante ao desejado. Quando o vestido
chegou verificámos que seria impossível tingi-lo devido ao material de que era
feito, procedimento por nós usado em vários dos figurinos para o The Passage.
O material do vestido era, então, desadequado pela sua artificialidade onde era
impossível fazer aderir outros tingimetos “é sempre pelas substâncias (e não
pelas formas ou pelas cores) que temos finalmente a garantia de reencontrar a
história mais profunda.”288
No aspecto referido anteriormente concordamos com Deborah, embora
relativamente à decoração do figurino não podemos estar de acordo. Primeiro
porque a personagem era muito contida, em franco sofrimento e de carácter
recatado, o que não poderia condizer com tal exuberância. Por outro lado, o
uso de cachos de uva poderia ser confundido com Dionísio, Deus do vinho, das
287

Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Debora Hoon sobre o figurino de Deméter. Pode ler-se
no original: And maybe add a small vines here and there around the dress and perhaps on the body
too if it was practical. And maybe a bigger headress.
288
In, Roland Barthes, As doenças do trajo de cena, capítulo do livro Ensaios Críticos, pág. 78.
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festas e do êxtase e a nossa proposta foi sempre no sentido de tornar claro o
recurso a todos os elementos simbólicos que compunham cada um dos trajes
de cena.
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Fig 118: Desenho de Susana Pedroso do figurino de Dionísio.

5.1.1.6. Dionisio – representado por Jeff Bond

O que nos moveu para pensar os trajes dos Deuses masculinos foi uma
alusão aos trajes dos guerreiros samurais. Por questões de tempo e pela
equipa ser constituída apenas por duas pessoas teríamos que simplificar, então
considerámos que as linhas direitas da forma seriam os elementos mais fortes
e aqueles que permaneceriam, adicionando depois a cada um dos Deuses a
simbologia referente aos seus atributos.
Estes Deuses teriam saias compridas de forma triangular e rígida, para
lhes dar um carácter forte e inabalável e uma parte de cima, no mesmo
material, de linhas muito simples apenas cruzando à frente bem ao estilo
oriental. O tecido escolhido, que permitia essa rigidez de forma, era o tecido
almofadado dos edredons. Interessou-nos o valor semântico do traje, como
refere Barthes, em vez de um verismo estéril. O uso de matérias não
convencionais, como o caso dos edredons que comprámos, pode dar-nos
223

pistas mais intensas na tentativa de comunicar ideias do que se nos
cingíssemos à réplica.
Seriam, então, os três Deuses
representados
Fig 119: Fotografia do filme O Último Samurai.
Edward Zwick. 2003
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cor base do figurino.
A execução dos figurinos dos
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membro da equipa, uma vez que
depois por nós desenhado o molde,
seria só cortar, cozer e verificar no
corpo dos actores como assentavam
as peças. Este processo foi pouco
satisfatório e com alguns insucessos,
dos quais falaremos adiante. Estes pequenos percalços são muito úteis para a
análise que se faz após um espectáculo de modo a evitar as mesmas
situações.
Dionísio é o Deus grego do vinho, da vinha e do delírio místico, filho de
Zeus e Sémele. Esta pediu um dia a Zeus que lhe mostrasse todo o seu poder.
O Deus acedeu, mas Sémele foi incapaz de suportar a visão dos relâmpagos
que rodeavam Zeus e morreu fulminada. Zeus apressou-se a retirar-lhe a
criança que ela trazia no ventre que estava no sexto mês de gestação. Coseu-o
imediatamente dentro da sua própria coxa e, quando chegou o fim do tempo,
retirou-o perfeitamente formado e vivo. Era o pequeno Dionísio, o Deus nascido
duas vezes.289

289

Retirado do Dicionário de Mitologia Grega e Romana de Pierre Grimal.
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Fig 120: Dionísio. Fotografia de cena

No caso do seu figurino queríamos que a cor fosse uma directa alusão
ao vinho, teria, então que ser grená, cor que foi difícil de encontrar, mas após
algumas tentativas conseguimos algo satisfatório. Para Dionísio cosemos à
parte de cima do seu fato algumas folhas de videira pintadas de dourado, uma
vez que a cor verde original não ficava bem naquele tecido. Os Deuses eram
as únicas personagens que poderiam ostentar peças com brilho evocando a
magia e os poderes divinos considerámos, então, o dourado uma boa opção.

Segundo o actor que representou Dionísio neste espectáculo o seu
figurino “foi bastante útil porque o investiu de poder enquanto ele estava em
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Fig 121: Dionísio. Fotografia de cena

personagem.”290 Também referiu que o uso do velcro como sistema de fecho
da saia e da parte de cima foi “perfeito” para as mudanças rápidas de cena
vitais a esta performance. Até se chegar à forma final deste figurino, tivemos
que proceder a várias alterações na sua forma de fechar, a execução não foi
das mais bem conseguidas, mas após alguns acertos Jeff comenta que “lhe
permitiram movimentar-se mais livremente, já que o seu personagem era
bastante enérgico e terreno e os seus joelhos necessitavam mais
mobilidade.”291

290

Tradução livre nossa da entrevista feita ao actor Jeff Bond sobre o figurino de Dionísio. Pode ler-se no
original: My costume for the character Dionysus was very useful and really empowered me whilst I
was in character.
291
Tradução livre nossa da entrevista feita ao actor Jeff Bond sobre o figurino de Dionísio. Pode ler-se no
original: After a few alterations to the costume to allow me to move more freely, as my character
was extremely energetic and low to the ground so my knees needed to be more mobile, I had no
problems thereafter with what I was wearing and felt that it suited my interpretation of the
character whilst also giving me status and making me stand out from my other fellow cast
members.
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Este figurino, tal como o de Hermes e Posídon não corresponderam às nossas
expectativas, enquanto mentora do projecto, uma vez que se perderam
algumas linhas de força do papel para o tecido, como a forma bicuda nos
ombros. Apesar disso Jeff Bond não teve problemas no seu uso e sentiu que
lhe servia muito bem sua a interpretação enquanto lhe dava status e o fazia
destacar-se dos seus colegas de palco.
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5.1.1.7. Hermes – representado por Gordon Millar

Fig 122: Desenho de Susana Pedroso do figurino de Hermes.

Hermes, filho de Zeus e Maia, manifestou deste tenra idade qualidades
precoces. Quando nasceu envolveram-no, como era hábito na época, em
pequenas faixas e colocaram-no num berço. Mas, ainda no dia do seu
nascimento, de tanto de mexer viu-se livre das faixas e dirigiu-se a Tessália.
Considerado o Deus do comércio e do roubo, é também mensageiro entre o
Olimpo e o submundo de Hades. Era também encarregado de conduzir as
almas dos defuntos aos Infernos. Os seus atributos mais comuns são o
caduceu, símbolo das suas funções como arauto divino, as sandálias aladas e
um chapéu de abas largas.292
Este figurino teria as mesmas características já descritas anteriormente
para Dionísio, embora este personagem ao longo do espectáculo tinha várias
cenas de uma fisicalidade bastante exigente, variadas cenas de luta e

292

Retirado do Dicionário de Mitologia Grega e Romana de Pierre Grimal.
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acrobacias no ar. Entendemos, de imediato, pelo acompanhamento dos
ensaios que aquilo que tínhamos pensado seria muito difícil para a mobilidade
do actor. Optámos então por mudar, com a anuência da encenadora e do actor,
a saia triangular comprida por umas calças feitas com o mesmo material.
Interrogámos Gordon acerca das características do material usado e de como
foi o seu processo de adaptação ao figurino: “Como Hermes considerei que
depois das cenas fisicamente exigentes e intensas o fgurino subia um bocado
na zona do peito e abria na zona dos ombros”293. Isto deveu-se à qualidade
leve do material e pelo uso de um cinto de cabedal durante o período de
ensaios que escorregava em contacto com o figurino. Posteriormente com o
cinto feito do mesmo material e reforçado com elásticos esta situação melhorou
um pouco, o figurino ficava um pouco mais de tempo no sítio, mesmo após as
intensas cenas físicas. Gordon diz-nos que “acredita que não era evitável esta
situação a não ser que a parte de cima do figurino fosse usada aberta o que
resultaria no material a esvoaçar causando uma distração maior” tanto para ele
como para o público. Relativiza a situação afirmando ainda que “estas foram
queixas menores” e que as considerou “razoavelmente fáceis de superar e
lidar”294 com elas enquanto desempenhava a sua personagem.
Durante os ensaios e a seu pedido fomos
subindo a linha de corte das calças para que se
pudesse ver um adereço fundamental – as asas
colocadas no tornozelo. Como vimos um dos
Fig 123: Asas para o tornozelo de

atributos de Hermes eram as sandálias
Hermesaladas.
elaboradas à mão por Susana
Pedroso.

Neste espectáculo nenhum dos actores usou

sapatos como opção da encenadora que queria
explorar a fisicalidade de cada um o mais
possível e também para que pudessem fazer as
293

Tradução livre nossa da entrevista feita ao actor Gordon Millar sobre o figurino de Hermes. Pode lerse no original: As Hermes, I found that after the physically demanding/intense scenes the costume
would have risen up around the chest and away from my shoulders.
294
Tradução livre nossa da entrevista feita ao actor Gordon Millar sobre o figurino de Hermes. Pode lerse no original: However, I believe that this wasn’t really avoidable unless the jacket were to be worn
open up which would have resulted in the material flailing around, causing a larger distraction. I
also found that the material was quite insulating which slightly enhanced my body heat after the
physically intense scenes, and the material also absorbed a large proportion of my sweat, which
would be slightly uncomfortable. However both of these were very minor grievances and I found
them fairly easy to overcome and deal with when performing.
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cenas nas sedas acrobáticas sem o fardo extra dos sapatos.
Não queríamos deixar de incluir esta alusão, até porque há cenas de luta
em este Hermes é tão rápido que todos os outros actores em cena estão em
movimentação lenta ou congelados para acentuar esse puder de velocidade
superior atribuído a Hermes e dado pelos sapatos alados. Decidimos construir
um par de pulseiras para os tornozelos de elástico com lantejoulas prateadas
às quais juntámos umas asas feitas com penas brancas. Dos mesmos
materiais e com as mesmas características fez-se um adorno de cabeça em
vez do chapéu de aba larga com que é muitas vezes descrito. Construímos
ainda uma espécie de caduceu com uma vara de madeira e umas asas
similares às dos tornozelos e da cabeça.

Fig 124: Hermes. Fotografia de cena.

Transcrevemos a opinião de Gordon sobre a forma como o seu figurino
o ajudou em cena: “A leveza do figurino foi bastante útil enquanto explorei a
minha personagem. Hermes é o mensageiro dos Deuses e é capaz de se
movimentar a alta velocidade com ágeis e rápidos reflexos. A natureza leve do
traje deu-me a sensação de levidade e ajudou-me imensamente a aceder à
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fisicalidade aérea natural da personagem. Os adereços que tive deram-se a
sensação de poder e autoridade que foi fundamental ao apresentar o carácter
divino da minha personagem.”295

Fig 125 e 126: Hermes. Fotografias de cena.
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Tradução livre nossa da entrevista feita ao actor Gordon Millar sobre o figurino de Hermes. Pode lerse no original: The lightness of the costume was very useful when exploring my character. Hermes is
the messenger God and is capable of moving at intense speed, with quick and agile reflexes. The
light nature of the costume gave me a sense of weightlessness and helped me greatly with accessing
the character’s natural airy physicality. The stuff which I had also gave me a sense of power and
authority, which was fundamental in presenting my character’s Godly status.
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5.1.1.8. Posídon – Representado por Martin Elmo

Fig 127: Desenho de Susana Pedroso do figurino de Posídon.
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Fig 128: Posídon. Fotografia de cena.

Posídon é o deus dos mares filho de Crono e Reia, tal como Deméter e
também considerado o irmão mais novo de Zeus. O Deus do mar pode dominar
as ondas, provocar tempestades, faz jorrar fontes e faz estremecer os
rochedos nas margens apenas com o toque do seu tridente. Este é o atributo
mais associado ao Deus, o tridente, a arma por excelência dos pescadores de
atum.296

Como

já

referimos

os

figurinos

dos

Deuses

masculinos

não

corresponderam às nossas expectativas, uma vez que se perderam algumas
linhas de força como a forma bicuda nos ombros, quando foram passados do
papel para o tecido. Dos três figurinos este foi o que nos pareceu menos
conseguido, uma vez, que mesmo dadas as correctas medidas do actor a
quem se destinava, quem o cortou assumindo a estatura mais baixa deste
296

Retirado do Dicionário de Mitologia Grega e Romana de Pierre Grimal.
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actor em relação aos outros (embora mais largo e encorpado) cortou o figurino
se forma tão justa que foi difícil fazê-lo assentar bem no corpo a quem se
aplicava.
Como se pode ver o material usado foi o mesmo e a escolha de cor era
inevitável ser o azul evocando os mares, domínio da nossa personagem. Como
verificamos pela fotografia foi difícil harmonizar o figurino devido ao corte não
ter respeitado as dimensões pretendidas.
De acordo com as palavras de Martin “tive que aprender qual era o
modo mais eficiente de movimentar o meu personagem dentro do figurino.
Assim que o descobri usei o meu traje como um acessório do meu
personagem. A certo ponto no espectáculo eu tinha que descer de uma escada
vertical e devido ao corte da saia consegui descer sem nenhum problema nem
hesitação. A abertura do figurino permitiu-me deslizar através dos meus
movimentos.297
Neste figurino optámos por não acrescentar ao fato outros simbolos para
que a ideia de mar e imensidão podessem estar lá ainda que não obvias.
Consideramos que se o tecido fosse mais acetinado comunicava melhor a
noão de mar. Usámos uma coroa que dava à fisionomia do actor um tom mais
severo e poderoso e, naturalmente, fizémo-lo acompanhar-se do seu
emblemático tridente. Martin afirmou “ter o tridente permitiu agarrar-me a um
ponto de força”298, sugerindo que este adereço foi adjuvante na procura da
intencionalidade e postura da sua personagem.
Devido ao desfasamento entre os figurinos de Dionísio, Hermes e
Posídon e o seu desenho prévio poderíamos estar perante o caso identificado
por Roland Barthes como perturbador da clareza da “relação que deve unir o
sentido da obra à sua exterioridade.”299 Contudo, acreditamos dado o carácter
experimental deste espectáculo, que o resultado final foi interessante e que não
297

Tradução livre nossa da entrevista feita ao actor Martin Elmo sobre o figurino de Posídon. Pode ler-se
no original: In contrast my Poseidon costume which was in a top and a skirt I had to learn what was
the most efficient way to move in my character. Once I had discovered this I used the costume as an
accessory to my character. At one point in the show I needed to descend from a ladder and because
of the cut and style of the skirt I was able to do that no problem without hesitation. While the
openness of the design allowed me to flow through my movements.
298
Tradução livre nossa da entrevista feita ao actor Martin Elmo sobre o figurino de Posídon. Pode ler-se
no original: Having a trident allowed me to be grounded through one point.
299
In, Roland Barthes, As doenças do trajo de cena, capítulo do livro Ensaios Críticos, pág. 76.
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perturbou a dinâmica cénica de cada uma das personagens, nem perturbaram
a clareza do sentido do espectáculo.

Fig 129: Posídon. Fotografia de cena.
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5.1.2. Ninfas e humanos
5.1.2.1. As Ninfas – Representadas por Sophie Bassett, Meg Rennie e Kathi
Hofmann

Fig 130: Desenho de Susana Pedroso dos figurinos das Ninfas.

Se no ponto anterior nos ocupámos dos figurinos dos Deuses do Olimpo
cuja linguagem era mais simbólica e evocativa dos seus atributos e poderes
agora é o momento de nos ocuparmos dos habitantes da terra cujas
características podem ser mais delicadas, mais humanas ou mais densas, mas
que reflectem precisamente o carácter terreno das personagens. A inspiração
deveria vir da natureza, como fonte infinita de estímulo criativo.
A nossa ideia inicial para as ninfas, como seres virginais, puros e
vinculados à natureza, era que tivessem umas saias com múltiplas camadas
em tutu evocando a matéria das pétalas, mas estariam nuas na parte de cima.
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Tanto a encenadora como uma das actrizes achou a ideia interessante,
mas as outras actrizes acharam melhor não haver essa exposição, porque
podia ser mal interpretado pelo público e não gostariam de se expor.
Considerámos que ir por terrenos sinuosos não seria a melhor opção para um
primeiro trabalho, escolhemos cobrir a parte de cima na mesma linguagem
como se um tecido epitelial vindo do tutu cobrisse as ninfas na parte de cima.
Usámos

Fig 131 e 132: Processo de tingimento e de costura dos
figurinos
das neutra
Ninfas. branca e por cima fomos
uma
base

aplicando várias

camadas de tule de modo orgânico. Cada uma das partes do tule foi
previamente tingida em tons de alfazema e azul, deixámos algumas partes
mais tempo que outras para adquirirem mais cor e outras menos tempo para
que o tom fosse mais suave. Este processo de tingimento foi repetido várias
vezes até obtermos a cor desejada. O método de criação dos três figurinos das
ninfas foi diferente do de criação dos dois vestidos iguais de Perséfone, onde
depois um deles iria ser estragado. Neste caso cada vestido foi feito de forma
diferente, fomos cosendo tule tingido à medida que sentíamos ser aquele o
caminho e após o primeiro figurino estar completo passámos para o segundo
sem olhar para o que já estava feito, deixando-nos levar novamente pela
emoção e sensibilidade. Sendo o resultado final três figurinos completamente
diferentes mas com a mesma linguagem.
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Fig 133: Ninfas. Fotografias de cena.

Devido à nossa constante observação dos ensaios verificámos que nas
cenas onde entravam as ninfas traziam nas suas mãos borboletas esvoaçantes
que as ajudavam a dar o carácter alegre, de movimentos saltitantes.
Considerámos interessante colocar nos vestidos de ninfa uma boa quantidade
de borboletas esvoaçantes. A fragilidade e a complexidade das asas de
borboleta seriam um excelente recurso para tirar partido na nossa criação.
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Este factor aliado à nossa pesquisa imagética levou-nos à descoberta de
algumas criações de moda onde as borboletas foram aplicadas de forma subtil
criando uma dimensão teatral bastante conveniente ao nosso espectáculo. A
inspiração através do mundo natural, levada para a cena, pode dar-nos a
sensação táctil daquilo que nos é dado ver.
Gostaríamos

de

transcrever,

traduzindo livremente, o que cada uma das
actrizes que representou as ninfas referiu
acerca da sua experiência conjugando o
figurino à personagem.
Sophie300 considera que este foi o
traje mais divertido dos que usou no
espectáculo. A estrutura e o tutu do figurino
permitiram que se sentisse leve e feérica
deixando-a livre para executar a fisicalidade
saltitante

e

delicada

tingimentos

de

juntamente

com

rosa,
as

das

Ninfas.

alfazema
belas

e

Os
azul

borboletas

costuradas na rede trouxeram vida, natureza, diversão, e beleza para o traje
fazendo-a sentir-se como uma pequena fada. Durante o processo de produção,
a actriz decidiu introduzir um carácter atrevido à sua ninfa. Enquanto actuava
no fantástico figurino de Susana, a saia ajudou-a a ampliar a sua atitude
permitindo-lhe estar mais divertida enquanto estava em palco. A Susana tem
um incrível olho para o detalhe e, com o seu coração de ouro, nunca parou de
trabalhar para modificar e ajustar os seus figurinos até que cada actor

300

Tradução livre nossa da entrevista feita a Sophie Bassett sobre o figurino de Ninfa. Pode ler-se no
original: The costume for the Nymphs was the most fun costume. The netting and tu-tu style
structure allowed the costume to feel light and fairy-like making the bouncy and delicate
physicality of the Nymths be free to execute. The blue and pink dye along with the beautiful, little
butterflies sewn into the netting brought life, nature, fun and beauty to the costume just making me
feel like a little fairy. Throughout the production process, I decided to introduce a very sassy
characteristic to my Nymph. When performing this in Susana’s gorgeous dresses, the skirt helped
me to magnify my attitude allowing me to have more fun whilst on stage. Susanna’s got an
amazing eye for detail and design and with her heart of gold, never stops working to modify and
adjust her costumes until the performer is completely satisfied. Her designs are visually creative
and dynamic as well as comfortable and free from any restrictions. She is a very talented designer
and creator.
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estivesse completamente satisfeito. As suas criações são visualmente criativas
e dinâmicas tal como confortáveis e livres de restrições.
Kathi301 observa que a roupa a fez sentir uma pequena princesa. O facto
de ter que ser delicada com as borboletas ajudou-a a ser mais elegante e
observar a sua postura o que serviu muito bem a personagem. Devido ao
comprimento do vestido e aos degraus do palco serem maiores que o habitual
teve que ter alguma atenção, mas no fim o vestido nunca a fez tropeçar. Uma
vez que a saia tinha mais volume que o normal isso ajudou Kathi a encontrar a
posição adequada de braços e mãos e também porque eu não queria esmagar
as borboletas. Se tivesse mantido os braços colados ao corpo não teria
resultado para a minha personagem, desta forma o figurino obrigou-a a
encontrar a postura correcta.

Fig. 135: Plástico modulado e borboletas de
Kees Van Der Graaf para Alexander
McQueen. Primavera/Verão 1998.

Fig. 136: Chapeu borboletas La Dame Bleue.
Primavera/Verão 2008. Philip Treacy para
Alexander McQueen.
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Tradução livre nossa da entrevista feita a Kathi Hofmann sobre o figurino de Ninfa. Pode ler-se no
original: The dresses certainly made me feel like a pretty princess, having to be delicate about the
butterflies for example helped me be more elegant and watch my poise which suited the character.
Because of the longer skirts and the bigger than usual steps on stage, I had to watch out a little bit
but in the end the dress never got in my way. Because the skirt had more volume, it helped with my
hand and arm positions and gestures and also the butterflies added to that, as I didn't want to
squash them with my arms and tight-on-the-body arms wouldn't have worked for the nymph
character.
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Fig 137: Ninfas. Fotografias de cena.

Para Meg os figurinos do The Passage foram fantásticos. “Eram tão
cheios de detalhe e tão bem feitos que nos sentimos confortáveis neles. Cada
traje foi feito à medida do nosso desempenho físico para cada cena, por isso os
figurinos das ninfas eram tão leves, como bailarinas, para nos ajudar a criar a
criatura que esvoaça e flutua delicadamente.”302

302

Tradução livre nossa da entrevista feita a Meg Rennie sobre o figurino de Ninfa. Pode ler-se no
original: The costumes from The Passage were amazing. They were so detailed and well-made that
we felt so comfortable in them. Each costume was made to fit our physical ability in each scene, so
the nymphs were light and balletic helping us create fairy/pixie like creatures that flit and float
about delicately.
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Fig 138: Desenho de Susana Pedroso dos figurinos de Pirítoo e Teseu.

5.1.2.2. Teseu e Pirítoo – Representado por Phillip Booth e Jordan Turner
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Há duas tradições para a origem de Teseu, a tradição humana e a
tradição divina. A primeira atribui-lhe como pai Egeu e Etra, tornando-o um
humano. Na tradição divina ele é filho de Etra e Posídon, em qualquer delas
Teseu cresceu forte e vigoroso como um herói podendo ser considerado
semideus, segundo alguns autores.
A história de Pirítoo está intimamente associada com a do grande herói
Teseu, que após se terem desafiado mutuamente, ao contemplarem a beleza
um do outro, desenvolveram uma forte relação de cumplicidade e tornaram-se
amigos inseparáveis.
Na obra The Passage estes dois personagens funcionam sempre em
par, como dois irmãos, juntos na aventura de se dirigirem a Hades para raptar
Perséfone. A sua aparição em cena é muito curta cingindo-se à cena apenas
na passagem de barco para Hades e já nos Infernos. De acordo com a visão
da encenadora que lhes queria dar características profundamente humanas a
sua imagem deveria ser correspondente à de dois jovens amigos nos dias de
hoje. Foi nesse intuito que considerámos que cada um deveria ter calças de
ganga (até para quebrar o lado simbólico dos restantes figurinos), camisola de
riscas e casacos de cabedal.
As camisolas de riscas deveriam ser ambas brancas, uma com riscas
vermelhas, outra com riscas azuis, reforçando a ideia de cumplicidade e os
casacos de cabedal de cores diferentes mas mantendo a mesma linguagem.
Enquanto Jordan Turner, na sua personagem de Teseu optou por vestir o que
lhe tinha sido proposto e desenvolver as cenas de luta adaptando-se ao seu
figurino, Phillip Booth trocou as calças de ganga azul propostas por outras
pretas e a camisola de riscas por uma branca. Pode dizer-se que a medida do
sucesso num espectáculo pode resultar do grau de cumplicidade estética entre
os vários intervenientes do processo criativo, mas deve haver comunicação
para que do encontro de diferentes ideias surja um caminho comum. Não foi o
que aconteceu, neste caso concreto, por oposição a outros figurinos já
descritos onde houve um encontro de ideias e reajuste para que todas as
partes ficassem satisfeitas.
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O casaco de cabedal preto era peça do guarda-roupa e o casaco de
cabedal vermelho era peça nossa de uso quotidiano, já usado noutros
espectáculos.

Fig 139: Teseu. Fotografia de cena.

Fig 140: Pirítoo. Fotografia de cena.
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5.1.2.3. Psique – Representado por Alex Huston

Psique em grego designa alma. Esta personagem de origem humana
apaixonada de Eros é enviada a Hades por Afrodite para pedir a Perséfone um
frasco de água da Fonte da Juventude segundo a lenda. Também em The
Passage o seu destino se cruza com o de outros personagens na jornada de
passagem ao submundo. Ela era a representação da feminilidade e beleza.
Sabendo que muitas vezes é representada com asas de borboleta
considerámos essa possibilidade, chegando a fazer um pequeno esboço, mas
como já tínhamos optado por borboletas nas ninfas, não gostaríamos de repetir
nenhum elemento. Considerámos que essa opção poderia semear a confusão
no público por tentar encontrar uma associação entre Psique e as ninfas
inexistente neste espectáculo, ainda que a referência fosse feita de maneira
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Fig 142: Esboço inicial do figurino de Psíque.

diferente. Contudo as mangas de balão do vestido definitivo evocam levemente
as asas de borboleta.

Por outro lado tanto Psique, como Teseu, como Pirítoo sendo as
personagens humanas desta obra deveriam carregar uma linguagem comum,
humana e jovem. Cruzando um vago estilo rockabilly com um estilo jovem e
urbano e representado a ideia de jovens destemidos e corajosos capazes de
enfrentar os maiores perigos. As riscas seriam o elemento unificador, embora
controversas303 uma vez que foram associadas ao não puro, às profissões
errantes, à transgressão e rebeldia. Mais tarde as riscas passaram a
representar novas ideias como liberdade, juventude e progresso.
O figurino de Psique era um vestido azul de riscas vermelhas curto, com
mangas de balão que lhe lembrou os vestidos de escola e a auxiliou a enfatizar
e explorar o lado de “primeiro amor”.
Este vestido também ajudou Alex Huston a potenciar a sua feminilidade
alterando a forma como se movia. Este vestido, que pertencia previamente ao
guarda-roupa, sofreu as alterações possíveis, como corte de manga e subida
de bainha da saia para melhor se ajustar à ideia que desenvolvemos da

303

Existe um livro de Michel Pastoureau intitulado L'étoffe du diable : Une histoire des rayures et des
tissus rayés sobre o significado das riscas ao longo dos tempos.
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personagem, embora a secção da saia fosse muito justa restringindo os
movimentos da actriz o que alterou a forma como ela se movimentava. Alex
Huston afirma “tal como descer as escadas eu não podia dar passos mais
largos porque a zona da saia restringia os meus movimentos, então eu tive que
descer noutro angulo de lado. Isto fez-me movimentar com mais leveza nos
pés e a minha personagem sentir-se mais elegante e também mais inquieta.
Foi bom o contraste com a minha personagem que no início era muito leve e
arejada. Incorporar essa característica inquieta ajudou-me a mostrar lados
diferentes tornando a Psique mais tridimensional.”304

Fig 143: Fotografia de cena com Psíque, Teseu, Pirítoo e a Moira Cloto.

A personagem ficava completa com uma pequena mala de cabedal com
alça no ombro que tinha como função o transporte do bolo mágico que iriam
dar ao cão Cérbero para poderem passar para Hades. Alex considera que a
forma como usou a mala estabeleceu e soube comunicar fisicamente o estado
mental da personagem. Quando estava assutada agarrava-se à mala e
segurava-a junto ao peito, como que a protege-la, ou então balançava a mala
304

Tradução livre nossa da entrevista feita a Alex Huston sobre o figurino de Psique. Pode ler-se no
original: My costume of a dress helped with the femininity of my character as it changed the way I
could move. Such as coming down the stairs I couldn’t step as far as the skirt section restricted my
movements, so I had to go down them angled to the side. This made me move lighter on my feet and
made my character feel daintier. This made my character feel more edgy, which was a good
contrast to how my character was at the beginning of the play which was light and airy.
Incorporating this edgy quality into my character helped to show different sides to her and to make
her more 3rd dimensional.
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Fig 144: Psíque. Fotografia de cena

de um lado para outro quando a sua personagem estava a expressar o seu
amor eterno por Eros.
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Fig 145: Desenho de Susana Pedroso dos figurinos dos habitantes de Hades.

5.1.3. Os habitantes de Hades
5.1.3.1. Hades – Representado por Alex Huston, Deborah Hoon, Gordon Millar,
Jeff Bond, Jordan Turner, Kathi Hofmann, Martin Elmo, Meg Rennie, Phillip
Booth, Samuel Fogell e Sophie Bassett.
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Fig 146: Secagem do latex e aplicações numa das leggins dos habitantes de Hades.

Em primeiro lugar, nesta representação, optou-se por Hades não ser a
personificação do Deus dos Infernos, mas antes uma entidade diabólica que se
tornava visível e audível sempre que possuía cada um dos intérpretes
manifestando-se através deles.
A encenadora manifestou vontade que a perceção relativamente aos
habitantes de Hades fosse táctil e sensorial. Uma amálgama de corpos sujos
que se tocam e rastejam pelo chão. Como Hades era uma força invisível cada
um destes corpos dava vida a Hades levantando-se, falando e agindo à sua
passagem, destacando-se da pequena multidão. Sabíamos que estas
personagens deveriam ser muito corpóreas, o seu trabalho físico era intenso.
Como seres do submundo tinham um aspecto orgânico, apresentando sinais
de fusão com os seres que, por infortúnio, estavam presos àquele espaço e
acabariam por se decompor. Assim, pensámos num figurino que funcionaria
como uma segunda pele. Um tecido confortável, justo e moldável ao qual se ia
adicionando lama, pelos de animais, penas, camadas de tecido lembrando
camadas de pele numa crueza bárbara de assemblagem que proporciona o
diálogo entre personagem e espectador.
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Recusámos no nosso percurso a ilusão verista, mas apostámos na
exploração poética dos figurinos. Através do figurino queríamos reinventar um
novo espaço áspero, febril e em decomposição do corpo humano.
“Do mesmo modo, na Mutter Courage, do Berliner Ensemble, não foi de modo
nenhum a história-data que comandou a verdade dos trajos: foi a noção de guerra
e de guerra viajante, interminável, que se viu defendida, incessantemente
explicitada não pela veracidade arqueológica de uma forma ou um objecto, mas
pelo cinzento engessado, pelo desgaste dos tecidos, pela pobreza, densa,
obstinada, das vergas, das amarras e dos cascos.”

305

De acordo com esta citação de Brech acerca da sua Mãe Coragem
podémos identificar o nosso processo de elaboração dos figurinos de Hades.
Não nos interessava uma qualquer verdade, até porque não existe verdade
histórica sobre o submundo da Mitologia Grega. Interessava-nos explorar
simbólicamente a vivência daqueles seres, através do desgaste dos tecidos
pela pocessão e insanidade. Foi sem dúvida a história que imaginámos, em
conjunto, sobre a origem daqueles corpos que comandou a verdade dos
nossos trajes.
A elaboração destes onze figurinos foi demorada e meticulosa.
Inicialmente cortámos as leggings cor de pele em baixo e de forma irregular,
acrescentámos alguns rasgões e buracos, mas com parcimónia e procedemos
ao tingimento por fases. Um pouco de castanho, verde escuro, azul muito
escuro e preto. Deixando partes de fora para não ganharem tanta cor e
submetendo apenas partes a algumas cores, deixávamos secar e voltavamos a
tingir com outras cores partes das leggings aleatoriamente, para que cada uma
fosse diferente embora com as mesmas tonalidades. Por questões de
mobilidade retirámos a tira larga que passava no tronco, assumindo tronco nu
para homens e apenas um soutien em forma de faixa, para além das leggings,
para as mulheres.
Depois do processo de tingimento feito usámos, apenas em algumas
partes, latex misturado com tecido e pêlo. Esta camada, que inicialmente era
para cobrir o todo do figurino, foi apenas um leve apontamento uma vez que ao
deixar secar o latex num material como o algodão com elastano este perdia a
305

In Roland Barthes, Ensaios Críticos, pág. 78.
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elasticidade, tornando-se impossível o seu uso após a secagem. Esta opção
manteve o figurino funcional e também ajudou a não o sobrecarregar
demasiado visualmente. Outra questão que se colocaria se tivéssemos coberto
todos os figurinos de Hades com pêlo e tecidos e penas, etc. era a facilidade
ou não de se mudar rapidamente de figurino, uma vez que qualquer dos onze
actores que interpretavam Hades tinham outras personagens, como Deuses,
ninfas ou humanos e era-lhes exigido mudanças rápidas que aconteceram pelo
menos quatro vezes a cada um deles durante o espectáculo. Para Martin Elmo
“a forma na qual os figurinos de Posídon e de Hades foram feitos tornaram fácil
as mudanças rápidas de roupa.”306
O traje era complementado, em cada actor, com argila cobrindo partes
147:corpos,
Habitantes de
Hades.
Fotografia de
dos Fig
seus
para
enfatizar
a Cena.
sujidade, podridão e organicidade daqueles

seres que poderiam estar cobertos de lama.
Para Gordon Millar os figurinos de Hades “foram fantásticos ajudando
todos com a sua caracterização e fisicalidade. O facto de terem uma limitada
quantidade de material fizeram com que as contorções grotescas e as formas
que criámos com os nossos corpos fossem amplificadas, o que era uma das
características fundamentais que usámos para criar o imaginário e a atmosfera
do submundo.307

306

Tradução livre nossa da entrevista feita a Martim Elmo sobre o figurino de Hades. Pode ler-se no
original: Also the way in which my Poseidon costume was made allowed for easy quick changes into
my hades base costume.
307
Tradução livre nossa da entrevista feita a Gordon Millar sobre o figurino de Hades. Pode ler-se no
original: The Hades costumes were fantastic with helping all of us with our characterizations and
physicality’s. By having a limited amount of material, the grotesque contortions and shapes that we
created with our bodies were amplified, which was one of the fundamental features we used in
creating the imagery and atmosphere of the Underworld.
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Os tons de terra do figurino e o estilo justo ao corpo, juntamente com a
argila criaram uma força e uma crueza nos personagens exagerando-lhes a
bestialidade, convenientes às criaturas do submundo. Para Meg Rennie as
escuras cores de terra, fizeram naturalmente o elenco sentir-se pesado e
circunscrito obrigando-os a criar uma sensação de submundo em todo o
palco.308
Kathi Hofmann gostou do facto de expor mais pele “apesar de estar a
sair da sua zona de conforto no início por mostrar o estômago. De resto fê-la
sentir-se mais humana do que animalesca apesar da fisicalidade do seu corpo
ter alterado isso.”309
Este figurino influenciou o desempenho de Martin Elmo em The Passage
da seguinte maneira “o traje base permitiu uma livre movimentação porque era
minimal. Isto também acrescentou à estética do mundo que nós estávamos a
tentar criar. O facto de não ter parte de cima deu uma sensação mais visceral
às criaturas de Hades por as tornar mais expostas.”310
Para Alex Huston “as cores escuras e térreas ajudaram-na a visualizar o
submundo porque a fizeram pensar em lama, carvão, terra e fogo. As manchas
das cores no traje fizeram-na sentir que estava suja e que vivia num lugar
húmido e escuro.”311
Todo o processo por nós descrito de alteração, raspagem, corte e
colorações destes figurinos visaram a unificação de uma linguagem e vivências
comuns, para que através do figurino, o espectador pudesse ver a história que
308

Tradução livre nossa da entrevista feita a Meg Rennie sobre o figurino de Hades. Pode ler-se no
original: The Hades costumes were dark earthy colours which naturally made us feel heavy and
grounded causing us to create an underworld feel to the whole stage.
309
Tradução livre nossa da entrevista feita a Kathi Hofmann sobre o figurino de Hades. Pode ler-se no
original: I liked the fact of exposing more skin, although it was slightly having to step out of my
comfort zone at the beginning, showing off my stomach. Overall, it made me feel more human,
rather than creature-like, but I think the physicality of my body changed that.
310
Tradução livre nossa da entrevista feita a Martim Elmo sobre o figurino de Hades. Pode ler-se no
original: The base costume allowed for free movement because it was minimalistic. This also added to
the aesthetic of the world which we were trying to create. Not having a top on it gave a more visceral
feel to hades as it gave a more exposed look.
311
Tradução livre nossa da entrevista feita a Alex Huston sobre o figurino de Hades. Pode ler-se no
original: The dark and earthy colours really helped me to visualize the underworld as it made me think
of mud, coal and earth and fire elements. The smearing of the colours on the costume, made me feel
like I was dirty and lived in a dank and dark place.
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cada uma daquelas personagens carregava. Brecht explicou notavelmente em
Theaterbeit o processo de envelhecimento e decomposição das roupas para
que parecessem usadas para a Mãe Coragem, como citámos anteriormente
neste ponto. É através das substâncias e do seu tratamento que “temos a
garantia de reencontrar a história mais profunda.”312 É este sentido táctil dado a
ver de longe que consideramos ter conseguido através da criação destes
trajes, sem nos esquecermos da importância que os mesmos têm na própria
Fig 148: Chegada dos cavalos de Hades. Fotografia de Cena.

contracena entre actores. Se quem veste os figurinos não os sentisse como
coisa sua e não identificasse os seus semelhantes com sentido de pertença,
estes figurinos não tinham alcançado o seu propósito.
“O facto de todo o elenco de Hades ter o mesmo traje fez-nos sentir como todos
pertenciam ao mesmo mundo, como se fossemos todos do mesmo lugar. Como os
figurinos deixaram muita carne à vista isto ajudou a tornar as nossas personagens
a sentirem-se mais animalescas e tribais. Ajudou a estabelecer as nossas
personagens como matéria crua e inumanos. O material de que os figurinos eram
feitos era realmente bom, permitindo movimentos completos dos nossos corpos,
sem restrições, o que foi fantástico para a nossa exploração de movimentos para
313

as cenas de Hades.”

312

In Roland Barthes, Ensaios Críticos, pág.78.
Tradução livre nossa da entrevista feita a Alex Huston sobre o figurino de Hades. Pode ler-se no
original: Having the whole ensemble in the same costume made us feel like we all belonged to the same
world, like we were all creatures from the same place. As the costumes showed a lot of flesh on the arms
and stomach, it helped make our characters feel more animalistic and tribal. I think it helped establish
our characters as raw and inhuman. The material of these costumes were really good for allowing full
movements of our bodies, they weren’t restricting at all which was great for allowing our exploration for
movements for the Hades sections.
313
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Fig 149: Desenho de Susana Pedroso dos figurinos das Moiras.

5.1.3.2. As Moiras – Representadas por Maya Key, Rafaela Barros e Stella
Backman
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Na mitologia grega, as Moiras eram as três irmãs que determinavam o
destino, tanto dos deuses, quanto dos seres humanos. Cada uma delas tinha a
responsabilidade de fabricar, tecer e cortar aquilo que seria o fio da vida de
todos os indivíduos, sendo as senhoras do destino de humanos e deuses.
Estas irmãs podem surgir como fiandeiras, de aspecto sinistro e neste
espectáculo a ideia que se queria explorar delas era justamente essa qualidade
de tecer ardilosamente as vidas, como as aranhas a construir as suas teias.
Elas eram: Cloto, que em grego significa fiar, segurava o fuso e tecia o fio da
vida. Presidia à gestação e aos
Láquesis,
que daem grego significa
Fig.partos;
150: Vestido
de noiva Oyster
Irere. Alexander McQueen.
sortear, tinha a função de puxar ecolecção
enrolar
o fio tecido, sorteava o quinhão que
Outono/Inverno 2003.
cada um tinha direito em vida. Presidia ao crescimento e ao desenvolvimento; e

Átropos que em grego significa afastar. Ela tinha a função de cortar o fio da
vida, e juntamente com Tânato tinham o poder de determinar o momento da
morte de cada indivíduo.
De acordo com a história deste espectáculo, as três Moiras teriam a
função de narradoras da história de Perséfone. Cada uma delas representava o
passado, presente e o futuro. Essa diferença não era notória ao nível do
figurino, apenas se vislumbrava pelo movimento coreografado de cada uma
das personagens.
A nossa pesquisa foi no sentido de
pensar algo que passasse a ideia táctil de
algo

que

pertence-se

ao

universo

das

aranhas sem nos deixarmos cair na facilidade
de um fato de Halloween. Algo mais vaporoso
e orgânico. O vestido de casamento Oyster,
da colecção Irere de Alexander McQueen, foi
uma referência óbvia neste processo pela
organicidade e vaporosidade da peça em
questão. Procedemos ao desenho da nossa
proposta de figurino para as Moiras e a
reacção das actrizes que os iriam vestir foi
muito encorajadora.
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Rafaela Barros, quando entrevistada posteriormente, refere-nos que “o
primeiro esboço do figurino foi mostrado assim que os actores e as actrizes
foram selecionados para cada papel da história. No meu ponto de vista, o
primeiro esboço foi muito importante para perceber a visão da Susana acerca
da minha personagem. Com o esboço consegui partilhar ideias que me foram
úteis para o meu papel.”314
Para o figurino optou-se pelo preto como cor base, a cor lúgubre e da
falta de luz. Por cima desse curto vestido preto começámos a adicionar
camadas de tule preto de maneira especifica para cada um dos figurinos, tendo
Fig 151: Moiras. Fotografia de Cena.
em conta o corpo
que o iria usar. O processo de aplicação deste tule foi similar

ao usado no processo de criação dos figurinos das ninfas. Foi um processo de
morfogénese, onde se vai criando organicamente a forma à medida que a
nossa intuição, sensibilidade e sentido estético nos vão conduzindo.

Era fundamental, através desta segunda pele, darmos a noção da acção
das personagens que teciam e entrelaçavam as suas teias. Cortámos tiras de
tule de forma desigual e aplicámos latex. Acelerámos o processo de secagem
do latex dando calor, ao mesmo tempo que íamos modelando formas em
mutação e desintegração que lembravam as teias de aranha. Para Kaya Mey,
314

Entrevista a Rafaela Barros sobre o seu figurino de Láquesis.
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que representou a Moira Cloto, “a negridão, o vazio e a malha deram uma
áspera e desconfortável vibração”315 ao figurino.

Fig 152 e 153: Processo de execução com latex dos figurinos das Moiras.

Fig 153 e 154: Processo de secagem do latex
dos figurinos das Moiras.

Segundo
vestido

de

Stella

Backman

o

Átropos

ajudou-a

a

alcançar a sua personagem, “dando-lhe a sensação real de quem ela seria,
qual o tipo de mundo em que ela vivia e que criatura era. Foi como uma
segunda pele, uma extensão do seu ser.”316
315

Tradução livre nossa da entrevista feita a Kaya Mey sobre o figurino das Moiras. Pode ler-se no
original: Blackness, the void, the mesh gave a rough, uncomfortable vibe.
316
Tradução livre nossa da entrevista feita a Stella Backman sobre o figurino das Moiras. Pode ler-se no
original: I think the Fates' costume helped me a lot to get into character. It gave me a real feel for
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As medidas das intervenientes foram tiradas e pouco tempo depois os
figurinos estavam prontos a ser explorados nos ensaios, embora o tempo de
secagem do latex tivesse sido demorado. Pedimos às actrizes que
experimentassem o fato nas sedas verticais, para sabermos como se
comportava o figurino de acordo com os movimentos que teriam que fazer em
cena. Só nessa altura se poderia perceber o que haveria a ser reajustado ou
alterado antes de serem aplicadas as teias de latex ao figurino.
“O facto de o meu figurino estar pronto beneficiou-me imenso para a consolidação
da personagem, pois desde o início do projecto usei o figurino para a
caracterização física da minha personagem. Para além disto, neste projecto,
tivemos o prazer de integrar duas longas cedas no palco, em que as narradoras
da história tinham de subir, descer e fazer alguns truques de demostração para o
público. De inicio tornou se um pouco complicado pois o vestido era um pouco
longo e o como o tecido era áspero, ficava agarrado às sedas. Contudo, com a
prática, e algumas alterações, como cortar e coser, tornou-se fácil fazer qualquer
tipo de demonstrações nas sedas.”
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Para Stella Backman, subir as sedas com o figurino era difícil porque os
pedaços de latex agarravam-se.
“Os diferentes truques que podíamos fazer nas sedas tornaram-se limitados, mas
nós encontrámos maneiras de contornar isso para que não fosse um grande
problema. Era fácil movimentar-me no figurino, até teria gostado de ter mais fios
de latex pendurados no vestido.”

318

Para Kaya Mey, que representou a Moira Cloto, “se o tecido base fosse
mais elástico, sobretudo na região da virilha, tinha ajudado mais.”319
Possivelmente também menos bocados de fios de latex poderiam ter ajudado
Kaya a fazer os movimentos aéreos sem ficar presa no vestido, o que
aconteceu algumas vezes. A este respeito estivemos sempre disponíveis para
alterar o que fosse necessário, mas as actrizes consideraram que era preferível
the character, what kind of world she was living in and what kind of creature she was. It was like a
second skin to the character, an extension of her being.
317
In, Entrevista a Rafaela Barros sobre o seu figurino de Láquesis, Moira.
318
Tradução livre nossa da entrevista feita a Stella Backman sobre o figurino das Moiras. Pode ler-se no
original: The different tricks we could do on silks got quite limited, but we found ways to work
around it so it wasn't a big problem. It was easy to move in the costume, it was never in the way. I
would have loved more straps and things hanging off it.
319
Tradução livre nossa da entrevista feita a Kaya Mey sobre o figurino das Moiras. Pode ler-se no
original: I think if the base material used was a more elastic fabric (especially around the crotch
area) it would have been more helpful.
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Fig 155: Moiras. Fotografia de estúdio.

ter que lidar com as questões técnicas mas manter o figurino que
consideravam forte e ajustado à personagem do que retirar o carácter ao
figurino, mesmo beneficiando no trabalho aéreo. Era indispensável um ajuste
para fazer diferentes movimentos, tendo em conta as características dos
vestidos e das sedas verticais. Segundo Kaya “Para a cena da trovoada eu tive
que coreografar os movimentos de certa maneira, tendo em conta o meu
vestido, para me poder balançar sobre o público.”320
O facto de ser um vestido, ajudou Stella na sua “feminilidade e o facto de
ser preto tornou-o misterioso e ameaçador. As tiras de latex em tamanhos
diferentes deram-lhe a impressão de qualquer coisa mais natural, qualquer
coisa de aranhesco.”321 Para ela até se podiam ter aplicados mais tiras de latex
ao acaso uma vez que ajudavam à ideia de tecer fios, movimentos que usavam
com frequência no vestido em cena.

5.1.3.3. Caronte – Representado por Samuel Fogell

320

Tradução livre nossa da entrevista feita a Kaya Mey sobre o figurino das Moiras. Pode ler-se no
original: For the thunder scene I had to choreograph moving my dress a certain way to swing over
the audience.
321
Tradução livre nossa da entrevista feita a Stella Backman sobre o figurino das Moiras. Pode ler-se no
original: Being a dress it helped with her femininity and being black made it mysterious and
ominous. The different sized "straps" gave it a feel of something much more natural, something
spider-esque.
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Fig 156: Desenho de Susana Pedroso do figurino de Caronte.

Na mitologia grega Caronte era o barqueiro que transportava as almas
dos recém-mortos pelo rio Estige até ao submundo de Hades. Cobrava sempre
uma moeda pelo trajecto. Alguns heróis conseguem ir ao submundo e
regressar vivos trazidos pela barca de Caronte. O espectáculo The Passage
também nos fala disso, quando Psique, Teseu e Pirítoo vão ao inferno para
trazer Perséfone.
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Esta personagem foi das mais difíceis de atingir o seu estado final, tendo
passado por algumas alterações. Inicialmente a personagem iria vestir umas
calças leggings pretas e no tronco uma estrutura em cabedal da qual pendiam
moedas evocando os pagamentos que os mortos lhe faziam aquando das
travessias para Hades. Por cima deste conjunto uma capa larga adornada de
penas no pescoço. O grosso cabedal cru que lhe cobria o tronco fazia um som
assustador que seria um elemento rico para se tirar partido em cena, mas a
mobilidade do actor estava posta em causa com esta opção. Pensámos em
retirar esse torso de cabedal, mas manter a capa que também acabou por se
verificar pouco adequada por ser demasiado grande. Segundo Sam Fogell
“durante semanas desenvolvi esta personagem baseado em movimento
fluidos,

o

figurino

que

me

fora

apresentado

contava

uma

história

completamente diferente daquela que eu queria. Eu queria ser rápido e
justapor isso ao que pensámos deste lento barqueiro que transporta os mortos
ao Hades”322
Para o actor havia a necessidade de um figurino que se ajustasse à
mesma linguagem que o personagem tinha na sua cabeça “nós encontrámos
um casaco mais à medida, mas era demasiado de cavalheiro, era demasiado
polido.”323
O barqueiro era um homem velho, muito velho, alguém que fazia o seu
trabalho há séculos, então considerámos pegar naquele casaco e torná-lo tão
velho e usado como se fizesse parte da personagem desde sempre.
Arrancámos um dos braços do casaco, o que conferiu maior liberdade de
movimentos ao mesmo tempo que algo decadente e envelhecido. Este casaco
de corte antigo em veludo azul muito escuro e alguns apliques em dourado
velho já apresentava alguns rasgões e desgastes naturais do tempo de uso.
Potenciámos essas marcas de tempo exagerando-as e cosemos na gola, do
lado que não tinha manga, uma fila de penas pretas que pareciam nascer do
322

Tradução livre nossa da entrevista feita a Samuel Fogell sobre o figurino de Caronte. Pode ler-se no
original: The first costume was designed, it was great but it was big. And over the weeks I had
developed the ferry man to be a fluid mover, the costume that they first made had a completely
different story than the one I wanted. I wanted to be quick, to juxtapose what we thought of this
slow ferryman who ships the dead to hades.
323
Tradução livre nossa da entrevista feita a Samuel Fogell sobre o figurino de Caronte. Pode ler-se no
original: I needed one to have same poetic language as the one my character had, we found a more
fitting jacket it was more gentleman like, but it was to polished the ferry man was old!
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seu pescoço, para que a personagem tivesse um toque não humano ao mesmo
tempo qualquer coisa de levemente pirata.

Fig 157: Caronte. Fotografia de estúdio.

O actor também tentou o uso de um chapéu de coco e posteriormente
de um tricórnio mas “faziam uma sombra no seu rosto devido às luzes picadas
o que dificultava o contacto visual com o público, tão importante a esta
personagem.”324
Este figurino continha várias alusões a diferentes universos e para
finalizar também se adicionou o uso de luvas sem dedos, que tal como a roupa
em camadas pode ser uma referência aos sem-abrigo, ou a seres que habitam
um espaço e vão incorporando pertences que encontram no seu próprio traje.
Sam Fogell foi um desafio constante, porque ora introduzia elementos
novos no seu figurino, ora retirava. Acreditamos que durante a carreira de
espectáculos todos os dias havia um elemento inovador no seu figurino, mas
sabíamos que, depois de estabelecida e conseguida a base, todas as
324

Tradução livre nossa da entrevista feita a Samuel Fogell sobre o figurino de Caronte. Pode ler-se no
original: I also tried a hat but it kept falling off and it casted a shadow over my face from the ceiling
lights, which wasn't good as I needed to have eye contact with the audience.
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Fig 158: Caronte. Fotografia de cena.

variações se adequavam à vivência da personagem e eram uma forma de uma
mente sempre em actividade criativa se manifestar, o que estava de acordo
com as premissas inerentes a um devised show.
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Fig 159: Desenho de Susana Pedroso dos figurinos de Hipnos e Tânato.

5.1.3.4. Hipnos e Tânato – representado por Natalie Simone e Daniel Roberts

Na mitologia grega Hipnos é o Deus do Sono, que interfere no espírito
dos mortais, é apresentado como filho de Érebo (As trevas primordiais) e de
Nix a Deusa da noite. Tem vários irmãos e o mais importante é o seu irmão
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gémeo Tânato que personifica a morte. Ambos habitam no submundo de
Hades mas conseguem vir ao mundo dos humanos e não conseguem ser
vistos por estes. Se na mitologia estes irmãos gémeos eram ambos
masculinos, em The Passage Hipnos era representado por uma mulher e
Tânato continuava representado do como um homem. Interessava neste
espectáculo explorar alguma sexualidade e dependência entre estes dois
seres.
Comecemos pelo figurino de Hipnos. A nossa fonte de inspiração foi,
uma vez mais, um vestido da colecção de Alexander McQueen. Este vestido
tem subjacente um processo simbólico entre o primitivo e o sofisticado que
gostaríamos que a nossa Hypnos tivesse, uma vez que a personagem vagueia
Fig 160: Colecçãoentre
Voss. Alexander
McQueen.
o requinte
e a
Primavera/Verão 2001

Fig 161:
What a Merry
Go Round. Alexander
crueldade
animal
e primitiva.
Os pássaros que parecem
McQueen. Outono/Inverno 2001.

manipular quem usa o vestido evocam o que Hypnos faz aos seres que se
cruzam no seu caminho, adormece-os, assusta-os a seu belo prazer e sem ser
vista.
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Fig 162: Hipnos e Tânato. Fotografia de cena.

Devido aos movimentos de dança e à constante exigência física que
ambas as personagens tinham, o traje devia permitir e facilitar os seus
movimentos. Encontrámos no guarda-roupa um vestido que se adequava a
estas premissas e fizemos algumas alterações. A cor que considerámos ideal
era o negro, como a noite, como os pesadelos. Cortámos uma cauda que havia
na parte de trás e com esse tecido fizemos uma espécie de asas vaporosas
que estavam cosidas na linha da axila e presas por um elástico a cada um dos
pulsos. Desta forma Natalie Simone ao abrir os braços podia tirar partido
daquele extra esvoaçante negro para compor movimentos que servissem a sua
personagem. A figurinista “anexou tecido que era preso à volta da minha mão o
que me deu uma extra capacidade esvoaçante e permitiu que os meus
movimentos se destacassem.”325

325

Tradução livre nossa da entrevista feita a Natalie Simone sobre o figurino de Hypnos. Pode ler-se no
original: She attached material to be tied around my hand that gave me extra glide and made my
movements stand out.
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Adicionámos ao vestido uma gola de penas de faisão pretas com
reflexos verde-escuros, da cor da capa de Tânato, que dava um toque
requintado à personagem. Para Natalie o seu figuro ajudou-a a entrar na
personagem, “a escuridão do traje e a impressionante força das penas deu-me
muito estatuto o que me ajudou a levar mais além a minha caracterização.”326
No

caso

destas

personagens

demos

algumas

sugestões

de

maquilhagem que poderiam ajudar a compor o que se desejava daquele ser.
Para além do tom de pele pálido de seres que não vêm a luz do dia e dos
cabelos esbranquiçados os seus olhos eram também brancos, o que assustava
a audiência. Estes personagens conseguiam ser cómicos e assustadores ao
mesmo tempo.
Segundo Natalie “Acima de tudo a Susana foi fantástica com todos os
figurinos, ela realmente observou e estudou as personagens para ter um claro
entendimento daquilo que deveríamos aparentar!”327
O figurino de Tânato deveria ser simples, mas muito forte visualmente
tirando partido da altura e porte do actor. O que se conseguisse fazer aterrador
iria ser potenciado pelas suas grandes dimensões. O seu traje era composto
por umas leggings pretas imitando cabedal, com um cinto de cabedal preto e
aplicações em metal prateado. Estava de tronco nu e era apenas coberto por
uma capa muito rodada, que ia até ao chão, verde-escura. Daniel Roberts
refere que “as leggings estavam bem, mas que sentia que faltava mais
qualquer coisa que não sabe bem o que seria. Sentiu que a parte de cima do
figurino era fantástico e servia o personagem na perfeição, mas a parte de
baixo estava um bocadinho desligada, talvez um elo de ligação para que
sentisse que era um figurino inteiro.”328 Mas para o actor “a longa toga de seda
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Tradução livre nossa da entrevista feita a Natalie Simone sobre o figurino de Hypnos. Pode ler-se no
original: My sleep costume was brilliant, it really helped me get into character. the darkness of the
costume and the powerful striking feather and sequin collar that gave me a lot of Status which
helped push my characterization further.
327
Tradução livre nossa da entrevista feita a Natalie Simone sobre o figurino de Hypnos. Pode ler-se no
original: Overall Susana was amazing with all of the costumes and my own, she really watched and
studied out characters to get a clear understanding of what we should look like!
328
Tradução livre nossa da entrevista feita a Daniel Roberts sobre o figurino de Tânato. Pode ler-se no
original: The leggings were ok, I feel like they needed something else though, I'm not sure what, I
feel like the upper half of the costume was brilliant and fitted the character of death perfectly,
however the bottom half felt a little detached, maybe chicken bones, or even something that
connected the leggings to the gown, so it would be like one whole outfit.
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decididamente ajudou, eu sentia-me como um raio que se podia afastar
rapidamente logo depois de ter morto alguém e esconder-me como uma
sombra no escuro.”329
Para compor o tronco nu do actor considerámos a realização de um
colar. Decidimos colecionar ossos de pernas de galinha durante umas
semanas, limpámo-los e deixámo-los secar para construirmos o tal colar em
base de camurça verde com os ossos exibidos na frente como troféus.
Considerámos que daria ao personagem um carácter mais conectado com a
morte. Daniel Roberts considerou os ossos de galinha à volta do seu pescoço
uma ideia brilhante “mesmo sem os conseguir ver ou sentir, foi mais a reação
das outras personagens que potenciou o poder e o estatuto do meu
Fig 163: Fotografia de cena de Hipnos.

personagem.”330

329

Tradução livre nossa da entrevista feita a Daniel Roberts sobre o figurino de Tânato. Pode ler-se no
original: The long silk like gown definitely helped, I would feel like whip away real quick after
killing someone and hide within the gown like a shadow in the dark.
330
Tradução livre nossa da entrevista feita a Daniel Roberts sobre o figurino de Tânato. Pode ler-se no
original: The chicken bones around my neck were a brilliant idea, although I couldn't see or feel
them, it was more the reaction of other characters that's boosted my characters power and status.
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Fig 164: Hipnos e Tânato com a Moira Laquesis.
Fotografia de bastidor.

A maquilhagem conjuntamente com o uso de lentes de contacto brancas
foi fantástica para o actor que nos diz “a reação do público só demonstrou que
a maquilhagem e as lentes de contacto fizeram um grande trabalho criando
uma estranha e fantástica presença na personagem Tânato.”331
Tivemos ideia, logo de princípio, de juntar à capa desta personagem, na
zona do ombro um corvo embalsamado, relembrando a eterna batalha entre
vida e morte violenta.
Uma vez mais, devido aos exigentes movimentos físicos era um risco e
um factor de desconforto para o actor o uso do corvo. Em conversa posterior
com Daniel Roberts confessou-nos que ficou triste por não se ter usado o corvo
que teria sido magnífico tê-lo incorporado de alguma maneira ainda que não
fosse directamente no fato.
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Tradução livre nossa da entrevista feita a Daniel Roberts sobre o figurino de Tânato. Pode ler-se no
original: The make-up was awesome, again I think the reaction of other characters and the audience
meant the make-up and contact lenses did a great job in creating an weird, yet wonderful presence
about the character death.
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Em jeito de pequena reflexão, a sintonia entre cenógrafo e figurinista
deve ser grande, quando não se trata da mesma pessoa a fazer ambas as
funções. Não se pode começar a pensar em figurinos sem previamente se
saber que espaço vão habitar aquelas personagens “que valores cromáticos,
materiais e texturas vão ser usados, se vai ser despojado ou se vai ter muito
ruído visual, se é intemporal ou define uma época. Só depois se pode pensar
como o figurino se deve enquadrar nesse espaço.”332
O figurino é o meio que o espectador tem para aceder ao corpo do actor
e para este aceder ao mundo da performance, mas primeiramente deve ser
concebido o espaço cénico e assim foi em The Passage. O figurino faz o
trabalho de corpo possível, facilitando o seu estado não-natural, a sua
elasticidade corporal ou a sua especialização estabelecendo a sua relação
particular no contexto cénico.
“After all, some costumes are designed to foreground the performers´work, such as
the unitard of the strongman at the circus, while other costumes actually constitute
the work, such as clown stilts or the magically transforming costumes of the Kabuki
stage.”
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Como nos diz o autor alguns figurinos são desenhados para trazer para
primeiro plano o trabalho do actor, como os collants com suspensórios do
homem musculado do circo. Outros figurinos constituem o trabalho em si, como
as andas do palhaço no circo ou as transformações mágicas dos figurinos no
teatro Kabucki. É através do figurino que se simulam ou revelam limitações,
dimensões, aparência ou contornos do corpo.
Nos figurinos da obra teatral The Passage, a maioria dos figurinos
trouxeram o actor e o seu trabalho para primeiro plano, foram coadjuvantes não
só no trabalho do próprio actor como ficou provado, como também na leitura
oferecida ao espectador. No caso dos Deuses do Olimpo fugiu-se das
representações gregas, havia a evocação a determinados atributos dos Deuses
Gregos, mas numa linguagem contaminada por outras linguagens e anseios
integrados numa na indumentária fora de qualquer tempo histórico.

332
333

In, Vera Castro, O Papel da Segunda Pele, pág. 30.
In, Aoife Monks, The Actor in Costume, pág. 21.
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Fig 164: Hipnos e Tânato. Fotografia de cena.

Recusámos no nosso percurso a ilusão verista, mas apostámos na
exploração poética dos figurinos, criando metáforas e lugares visuais. O
resultado final foi modelado por um ajuste entre as nossas intenções, as dos
outros intervenientes criativos, os movimentos em cena, o orçamento, o tempo
e os escassos recursos humanos usados na concretização destes figurinos.
“Recebemos imensos elogios do público sobre os figurinos, não só os das
narradoras (Moiras) como no resto dos figurinos dos meus colegas, devido à
variedade de cores, originalidade e diversidade que estes apresentavam.”

334

O cumprimento satisfatório da nossa actuação não se mede em elogios
do público, mas em elogios de quem connosco trabalhou e na caminhada de
partilha e cumplicidade que se viveu na busca da construção de um
espectáculo.
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In, Entrevista a Rafaela Barros sobre o seu figurino de Láquesis, Moira.
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6. CONCLUSIONES
Al principio de este trabajo comprendimos que, con la noción de
dramaturgia, se establecieron los pilares de construcción de la obra teatral.
Mientras que inicialmente la dramaturgia se ocupaba de examinar el trabajo del
autor del texto y la estructura narrativa de la obra, posteriormente este
concepto se fue tornando más amplio y la dramaturgia contemporánea pasó a
abarcar una responsabilidad por el todo del espectáculo. Como menciona
Janine Brogt, dramaturgia es estructura y significado. Esta estructura y
significado se extienden a todo lo que se refiere al espectáculo teatral,
motivando así, en las diversas áreas que componen un espectáculo, la
construcción de un mismo significado subyacente a la obra que se pone en
escena.
Nos gustaría señalar que el motivo de que este primer capítulo sea tan
pequeño en relación a los otros es justamente que necesitamos de un abordaje
inicial que clarifique el concepto tradicional de dramaturgia y su posterior
expansión de concepto, que va a abrir camino a la existencia más autónoma
tanto de la escenografía como del vestuario. Sin este cambio de concepto
dramatúrgico no sería posible dotar al campo plástico del espectáculo de
cualquier autoría en el campo de la creación.
Después de definir los conceptos tradicionales y contemporáneos de
dramaturgia y su subsecuente repercusión en la escenografía y el vestuario,
entramos en el segundo capítulo intitulado La Concepción Espacial del
Espectáculo, en el que se presenta una panorámica de la evolución del espacio
en el teatro.
Con el descubrimiento de la perspectiva aliada a la noción de proporción
en el Renacimiento, surge la necesidad de crear ilusión de realidad en la
escena y los elementos escénicos comienzan a disponerse en profundidad.
Presentamos una panorámica de la aportación de varios escenógrafos que
hicieron posible la evolución del papel de la escenografía, desde la perspectiva
renacentista a la reforma escénica wagneriana.
A partir de la idea de Appia sobre la función evocativa del decorado, se
abre una línea de pensamiento que entra en ruptura estética con los telones
273

pintados usados hasta entonces. Appia establece los cimientos de un teatro
simbolista que procura transmitir ideas de forma sensible, sugiriendo al
espectador una idea.
En 1908, Craig concibe un proyecto que sería la primera escenografía
autónoma. Denominada Scene,

surgió para crear una única escena con

posibilidad de infinitas variaciones, ofreciendo diversas soluciones escénicas.
Este decorado está constituido por una única estructura de formas y volúmenes
móviles. El decorado, contrastando con todo lo que se había hecho
anteriormente, vivía a costa del despojamiento abstracto, concediendo una
gran importancia a la luz, que aliada a la movilidad del decorado, producía un
continuo dibujo de sombras que daban la noción de movimiento. Es importante
entender que la luz pasa a tener valor artístico, dejando de ser mera
iluminación de la escena. Pasa a encubrir o revelar las formas y los volúmenes
con una intencionalidad creativa.
Entramos en la segunda parte del segundo capítulo. Cuando
encontramos referencias al naturalismo en Portugal, los autores se refieren
siempre a los textos teatrales o al naturalismo en la pintura, ya que las
referencias a la escenografía son muy escasas o incluso inexistentes.
Decidimos por eso reportarnos a los conceptos de naturalismo, de modernismo
portugués, período de la dictadura y revolución, y nuevas tendencias, como
conceptos latos que, con más o menos rigor, se extienden a la escenografía.
Es el caso de algunos espectáculos que están catalogados como simbolistas,
pero, si observamos los registros fotográficos de los mismos, nos damos
cuenta de que el decorado se mantiene perfectamente naturalista. Es decir, no
siempre la propuesta innovadora de un texto tiene su correspondencia en el
lenguaje visual usado en escena. Portugal fue un terreno de difícil implantación
de modernidad estética, “ni el teatro naturalista ni su contrario, el simbolista,
fuentes de alternativas y teatros a la côté (teatros al margen de lo establecido,
de ruptura), se implantaron en nuestra práctica, ni las tímidas vanguardias
modernistas se consiguieron hacer oír por el reactivo terreno profesional del
teatro portugués de principios del siglo XX.”335
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In Eugénia Vasques, Para a história da Encenação em Portugal, pág. 12.
274

La vanguardia modernista solo llegó a encontrar terreno de afirmación
después de la revolución de 1974.
En el tercer capítulo, El figurín en el teatro, se hace una reflexión sobre
las funciones del figurín en la escena, como un sistema de relaciones que
debería ofrecer gran coherencia, “de forma que ofreciese al público la fábula
para ser leída.”336
En un texto de Roland Barthes intitulado As Doenças do Trajo de Cena
encontramos as claves a través de las cuales podemos comparar el uso de los
figurines en los espectáculos y verificar si su uso es saludable, adecuado, o si
sufre de algunas enfermedades comunes descritas por el autor.
“el traje no es más que un segundo término de una relación que debe
en todo momento unir el sentido de la obra a su exterioridad. Así, todo
lo que en el traje perturba la claridad de esa relación, todo lo que
contradice, oscurece, o falsifica el gestus social del espectáculo, es
malo; por el contrario, todo lo que, en las formas, en los colores, en las
sustancias y en su agenciamento, ayuda a la lectura de ese gestus,
todo eso es bueno.”337

Concordamos con el autor cuando afirma que el figurín que se presenta
en escena no debe ser un subterfugio o constituir un lugar visualmente tan
desplazado de la obra que ayude a desviar la atención de la realidad de la obra
teatral. El traje de escena tampoco debe apenas servir a la obra a que se
destina, sino que podrá, algunas veces, dependiendo del contexto del
espectáculo en que se inserta, asumir valores paralelos y existir como un
sistema de significación independiente.
Hablamos también del posicionamiento del decorado y del figurín frente
a la obra teatral e hicimos su contextualización a partir de una estructura
secuencial del camino recorrido en el último siglo, sin los cuales no tendría
sentido pensar nuestro caso de estudio. Pasemos entonces al centro de
nuestra disertación.
En la introducción señalamos que el último capítulo de nuestra
disertación sería
336
337

Metodología y Proceso Creativo en el Espectáculo The

In Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 169.
In Roland Barthes, As doenças do trajo de cena, capítulo del libro Ensaios Críticos, pág. 76.
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Passage. Sin embargo, esta estructura se desdobló y fue subdividida en el
cuarto y quinto capítulos, como capítulos paralelos, ya que ambos tratan de los
aspectos plásticos del espectáculo, pero corresponden a diferentes caras de
una misma moneda. Podemos considerarlos capítulos paralelos. Son ellos: El
decorado: Metodología y proceso creativo en la obra teatral The Passage y Los
figurines: Metodología y proceso creativo na obra teatral The Passage. De esta
forma podemos analizar cada una de las partes en su especificidad y la distinta
contribución de cada uno de ellos para la respectiva obra teatral. Consideramos
que con esta división se hará más claro verificar sus complementariedades y
peculiaridades en relación con el papel desempeñado en escena.
Deseamos salvaguardar el hecho de que no tenemos el propósito de
analizar el mencionado espectáculo, sino el de mostrar el ambiente creado por
el decorado y por los figurines y el papel que ambos desempeñaron en la
creación de sentido de la obra.
Como referimos en Origen y Topología del Proyecto, este espectáculo
tiene dinámicas creativas muy peculiares, ya que se trata de un devised show
en que la cocreación de todos os participantes va a definir el resultado final.
Después de la idea inicial de la directora sobre el rapto de Perséfone por
Hades y su descenso a los infiernos, el escenógrafo Carlos Moral Reis pensó
y definió as líneas orientadoras de la creación escenográfica. A nivel
conceptual, el punto de partida fue el uso del espacio natural habitualmente
utilizado por los griegos para

construir sus templos y teatros. El espacio

escénico fue proyectado en esa perspectiva. Al observar el espacio del Teatro
y conociendo bien las particularidades arquitectónicas existentes, Carlos Moral
Reis decidió invertir la configuración normal del Teatro, utilizando el espacio de
platea como escenario y viceversa.
Después de aceptada e implementada, esta configuración de espacio
escénico fue el marco que definió movimientos y fisicalidad en escena. Al
mismo tiempo, los participantes investigaban y traían a la sala de ensayos
ideas que, más tarde, se incluyeron en el texto del espectáculo.
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“El decorado debe ser construido de acuerdo a las necesidades establecidas
por los actores en escena, lo que permite al designer beneficiarse de la
338

colaboración con el actor y también influenciarle en este intercambio”

Fue necesario entonces que el aspecto visual del espacio fuese el centro
de todos los otros aspectos artísticos. En este caso, y refutando lo que afirma
la cita anterior, fue el decorado lo que estableció las necesidades que deberían
tener los actores en escena y lo que condicionó el terreno de experimentación.
El espacio seria así la base y el punto de arranque artístico de toda a creación
colectiva.
El espacio escénico representaba tres áreas distintas: el Olimpo, la
Tierra y el submundo de Hades. El Olimpo estaba físicamente separado de los
otros dos, estaba en la zona superior del decorado, como si levitase por encima
de la Tierra. Para reforzar esa idea tenía por delante una tela de tul que lo
hacía invisible

(un espacio negro) cuando las escenas ocurrían en otros

puntos. Cuando se representaban las escenas del Olimpo, se hacía visible,
pero aparecía como envuelto en una película telúrica que ayudaba a divinizar
aún más el espacio.
El espacio de la Tierra y de Hades coexistían en el mismo espacio físico
en anfiteatro, en una natural alusión a la génesis de la obra presentada. A
través del juego de luces o de subidas y bajadas de los actores por las sedas
verticales, usadas como portales de pasaje de unos mundos a otros, y por los
personajes que los habitaban, el público entendía en qué lugar estaba en aquel
momento.
“El decorado y la performance alcanzaron un nivel de unidad cuidadosamente
estudiado. Appia consiguió plenamente realizar en la práctica sus teorías a
través del uso de elementos exclusivamente tridimensionales, iluminación
formativa, colores simbólicos y un espacio escultura, todos armoniosamente
339

relacionados con la música y el drama.”

También en la creación escenográfica de Carlos Moral Reis, decorado y
performance alcanzaron un nivel de unidad cuidadosamente estudiado.
338
339

In Fausto Viana, O Figurino Teatral e as Renovações do Século XX, versão kindle, loc 3847 de 5988.
Idem Ibidem, loc 193 de 5988.
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La metodología usada para llegar al resultado final fue, después del
concepto lanzado por la directora, la investigación visual y mitológica, teniendo
en cuenta el conocimiento previo del espacio. Posteriormente, se puso en
práctica un espacio que potenciase la reflexión dramatúrgica y, a partir del cual,
se construyesen las otras vertientes del espectáculo. En este caso peculiar fue
la fijación del decorado lo que desencadenó la restante creación colectiva. En
el proceso de creación escenográfica hay siempre una voluntad de
experimentación espacial y visual, proporcionadas a partir de lecturas y en los
primeros esbozos. En el caso de estudio, siendo el Teatro Clifftown un espacio
polivalente, había una voluntad antigua de Carlos Moral Reis de invertir los
espacios de este teatro y la obra teatral The Passage fue el pretexto artístico
ideal.
Procedimos, en el quinto capítulo, al análisis de los diecisiete figurines
creados para este espectáculo y la forma como cada uno de ellos influenció el
trabajo de los actores y, en consecuencia, el resultado final de la obra.
Los trajes de escena fueron elaborados conceptualmente en una primera
fase, a través de nuestra investigación e interpretación de lo que sería cada
personaje, pero son fruto de varios factores interconectados: saber interpretar
la idea que cada actor estaría construyendo para su propio personaje; la
fisicalidad que cada actor quería imprimir al habitar cada figurín y las
alteraciones que de ahí podrán surgir; los cambios rápidos de personaje (y
respectivo figurín) que la mayoría de los actores tuvo que enfrentar y,
finalmente, los imponderables340 a que se está siempre sujeto, como no
encontrarse a la venta el color adecuado de un determinado tejido, los atrasos
en las compras online, etc.
“Recordad que es de fuera y no del Teatro de donde sacareis la
inspiración real: es de la Naturaleza.”341 Fue exactamente por la observación
de la naturaleza exterior y de la naturaleza de los personajes que nos dejamos
inspirar y guiar en nuestra investigación, para mejor dar respuesta a los
figurines creados.
340

Por ejemplo, los figurines pensados para Afrodita, Perséfone, Atenea, Deméter e Artemisa deberían
haberse realizado de raíz, de acuerdo con el diseño, pero, por cuestiones de tiempo y por haber sólo dos
personas trabajando en el guardarropa, hubo que comprarlos y adaptarlos después a la idea pretendida
341
In, Gordon Craig, Da Arte do Teatro, pág. 8.
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En el caso de los figurines de los Dioses del Olimpo se evitaron las
representaciones griegas, el traje evocativo de una determinada época
histórica. Los atributos deberían estar presentes, pero integrados en un
lenguaje de la indumentaria fuera de cualquier tiempo histórico; evocando
simbólicamente los predicados de cada uno de los Dioses para facilitar su
identificación, ayudando al público en la lectura del espectáculo.
“El traje concebido como una suma de pormenores verdaderos, absorbe, y
después atomiza toda la atención del espectador, que se dispersa más allá del
espectáculo, en la región de los infinitamente pequeños.”
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Juzgamos que nuestro desempeño en la creación de estos figurines fue,
por el contrario, “un hecho visual global; hay una cierta escala de verdad, por
debajo de la cual no se debe descender; si no, la destruimos.”343
Para los figurines de los habitantes de Hades, Caronte y el segundo
vestido de Perséfone usamos un método de desgastar, envejecer y rasgar
estas piezas para otorgar a sus personajes las memorias, vivencias y luchas
que comunicaban el “lenguaje que la ropa habla con el hombre”344.
Barthes cita lo que Brecht explicó notablemente en Theaterbeit345, el uso
de una metodología semejante en que “escénicamente no se significa
(significar: señalar

e imponer)

el desgaste de un traje, (…) para

manifestarse, el desgaste debe ser aumentado (…) provisto de una especie
de dimensión épica: el buen signo debe siempre ser fruto de una escuela y de
una acentuación.”346
Fue justamente esa ampliación de las ropas gastadas, vividas,
impregnadas de barro, en el caso de los habitantes de Hades, lo que permitía
al público adivinar las vivencias de esos personajes, de esos cuerpos en
descomposición, de ese enmarañado de cuerpos táctiles que se arrastraban en
el submundo.
Nos gustaría aquí recordar las palabras de la actriz Kirsty Jackson en
relación a los figurines de Perséfone cuando tuvo lugar la transición de
Perséfone hacia el Hades y surgió en escena con el segundo vestido: “el
342

In Roland Barthes, As doenças do trajo de cena, capítulo del libro Ensaios Críticos, pág. 77.
In Roland Barthes, As doenças do trajo de cena, capítulo del libro Ensaios Críticos, pág. 77.
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In Fausto Viana, O Figurino Teatral e as Renovações do Século XX, versão kindle, loc 4173 de 5988.
345
Manual de Brecht en el que describe seis montajes del Berliner Ensemble.
346
In, Roland Barthes, As doenças do trajo de cena, capítulo del libro Ensaios Críticos, pág. 84.
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279

segundo vestido que hizo Susana reflejó esto perfectamente. El vestido quedó
rasgado e impuro, tal como Perséfone. También tenía flores, como el original,
pero estaban debajo de esa corrupción.”347
Lo que buscamos desde las primeras líneas de esta disertación, como
explicamos en la introducción, y lo que nos motivó para realizar este trabajo fue
que consideramos oportuno dar una visión del espectáculo desde el punto de
vista del decorado y los figurines. Oportuno por ser propio de nuestra área del
hacer, que nos pareció importante complementar con encuadres teóricos que
apoyasen nuestra línea de pensamiento y porque este estudio vino a llenar un
espacio poco estudiado en las artes y un vacío en la escrita en portugués.
Podemos considerar que cumplimos en gran parte el objetivo de esta
tesis, de analizar el lenguaje plástico del espectáculo The Passage como
potenciador de sentido de la obra y la exploración de sus mecanismos de
creación artística. Explicamos en el transcurso del cuarto y quinto capítulos los
métodos y mecanismos de ese proceso que llevaron a las opciones tomadas y
a la forma en que cada una de esas opciones de orden plástico, y otros
componentes imponderables influenciaron el resultado final de la obra.
Consideramos que nos podríamos haber detenido un poco más en las
dinámicas del trabajo del actor y en su influencia activa en la creación de la
escena, pero optamos por mencionar apenas los momentos en que ese trabajo
fue importante para la concretización de los aspectos escenoplásticos, para
que no hubiese dispersión en relación al tema propuesto, ya de por si tan
vasto.
Consideramos el ejemplo de este espectáculo como demostrativo de
que la escenografía fue el epicentro de este trabajo creativo, pues sólo
después de establecida ésta comenzó el proceso de exploración del cuerpo del
actor en aquel espacio. Este fue el primer indicador de objetivo cumplido
cuando nos propusimos, al inicio de este trabajo, privilegiar una mirada
diferente sobre el espectáculo, bajo la perspectiva del campo del decorado y de
347

Traducción libre nuestra de la entrevista realizada a la actriz Kirsty Jackson acerca del figurín para su
personaje Perséfone. Puede leerse el original: After Persephone had transitioned into Hades and
started becoming corrupt, the second dress that Susana made reflected this perfectly. It had
become torn, and no longer pure, just like Persephone had. The flowers were still there as the
original Persephone was also still under all this corruption.
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los figurines. Los figurines tuvieron un papel fundamental de creación de
sentido del espectáculo. El figurín no es, apenas, para el actor, “un ornamento
y un envase exterior, es una relación con el cuerpo; ora sirve al cuerpo
adaptándose al gesto, a las marcas, a la postura del actor; ora encierra al
cuerpo, sometiéndole al peso de los materiales y de las formas, aprisionándole
en un cuello tan duro, aprisionándole tanto como la retórica o el alejandrino.”348
Como demuestra esta cita, el actor condiciona el uso de su traje, tal como el
traje tiene la capacidad de condicionar al actor en su postura y tensiones,
modelándole

de acuerdo con una intencionalidad. El figurín existe para

garantizar “la transmisión entre la interioridad del locutor y la exterioridad del
mundo.”349 . El trabajo del figurinista es, simultáneamente, permitir al actor
sentir la veracidad de su personaje y enviar una señal visible al espectador.
Creemos que el trabajo que analizamos cumple esas premisas.
La observación participante de los procesos de creación artística
conjunta y los dispositivos de experimentación en escena abrieron los caminos
de reflexión y respuesta a la cuestión: ¿De qué se viste un espectáculo?
“EL DIRECTOR – El arte del teatro no es ni la representación de los actores, ni la obra,
ni la puesta en escena, ni la danza; La constituyen los elementos que la componen: el
gesto, que es el alma de la representación; las palabras, que son el cuerpo de la obra,
las líneas y los colores que son la propia existencia del decorado; el ritmo, que es la
esencia da danza.
EL ESPECTADOR - Y del gesto, de las palabras, de las líneas y los colores, del ritmo ¿Cuál es lo más esencial para ese arte?
EL DIRECTOR – Ninguno tiene más importancia que los demás. De la misma manera
que un color no es más útil para el pintor que cualquier otro;

o un sonido más

necesario que otro para el músico. Sin embargo, tal vez el gesto sea el más importante:
Es para el arte del teatro lo que el dibujo es para la pintura, la melodía para la música.
350

El Arte del Teatro nació del gesto - del movimiento – de la danza.”

Como nos aclara Graig, el espectáculo se viste de gestos, palabras,
líneas, colores, formas y ritmo. El decorado y los figurines forman parte
igualitaria de ese orden de cosas. En este trabajo analizamos como, a través
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In Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 169.
Idem Ibidem, pág.169.
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In Gordon Craig, Da Arte do Teatro, pág. 60.
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del último siglo, recorrieron un camino largo y sinuoso hasta alcanzar el lugar
de coautoría, no siempre, aún hoy, plenamente.
En el espectáculo The Passage esa relación fue absolutamente
equilibrada y respetada, tal vez por ser un devised show; tal vez por haber sido
el decorado lo que determinó las dinámicas de actuación; tal vez porque se dio
libertad total a los participantes; o tal vez porque el equipo estaba constituido
por personas dispuestas a investigar, a dar ideas, a aceptar ideas y a alterar
sus propias ideas, cuando lo que estaba en juego era el plan común.
Naturalmente que nuestra pregunta tenía el propósito de descodificar el
significado que el decorado aporta a la obra (que viste el escenario) y el
significado añadido por los figurines (que visten al actor) en la misma obra.
Creemos que hemos concretizado esa tarea.

La Metodología y proceso creativo del decorado y figurines en la obra
teatral The Passage fue el largo camino recorrido y es la historia de un
testimonio de creación teatral a varias manos. Fue desmontado y registrado el
dispositivo de creación plástica de este espectáculo de teatro que nos dio
respuestas detalladas sobre cómo se vistió esta obra teatral.

“El proceso colaborativo de creación en sus trabajos creó oportunidades para
que la escenografía y los figurines interfirieran directamente en la realización
del espectáculo, inclusive desde el punto de vista dramatúrgico, en un proceso
351

tan rico que pocas veces se ve igual.”
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In Fausto Viana, O Figurino Teatral e as Renovações do Século XX, versión kindle, loc 3834 de 5988
282

7. CONCLUSÕES

No início deste trabalho pudemos compreender que com a noção de
dramaturgia se estabeleceram os pilares de construção da obra teatral.
Enquanto inicialmente a dramaturgia se ocupava em examinar o trabalho do
autor textual e a estrutura narrativa da obra, posteriormente este conceito foi-se
tornando mais abrangente e a dramaturgia contemporânea passou a abarcar
uma responsabilidade pelo todo do espectáculo. Como refere Janine Brogt
dramaturgia é estrutura e significado. Esta estrutura e significado estendem-se
a tudo o que diz respeito ao espectáculo teatral motivando, assim, nas diversas
áreas que compõem um espectáculo, a construção de um mesmo significado
subjacente à obra que se leva a cena.
Gostaríamos de referir que o motivo para este primeiro capítulo ser tão
pequeno relativamente aos outros é justamente porque precisamos de uma
abordagem inicial que clarifique o conceito tradicional de dramaturgia e a sua
posterior expansão de conceito que vai abrir caminho à existência mais
autónoma tanto da cenografia como dos figurinos. Sem esta mudança de
conceito dramatúrgico não seria possível conferir ao campo plástico do
espectáculo qualquer autoria no campo de criação.
Depois de definidos os conceitos tradicionais e contemporâneos de
dramaturgia e sua subsequente repercussão na cenografia e figurinos
entramos no segundo capítulo intitulado A Concepção Espacial do Espectáculo
onde se faz uma panorâmica da evolução do espaço no teatro.
Com a descoberta da perspectiva aliada à noção de proporção no
Renascimento, surge a necessidade de criar ilusão de realidade em cena e os
elementos cénicos passam a estar dispostos em profundidade. Fizemos uma
panorâmica do contributo de vários cenógrafos que possibilitaram a evolução
do papel da cenografia desde a perspectiva renascentista à reforma cénica
wagneriana.
De acordo com a ideia de Appia sobre a função evocativa do cenário,
abre-se uma linha de pensamento que entra em ruptura estética com os telões
pintados usados até então. Appia lança os alicerces de um teatro simbolista
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que procura transmitir ideias de forma sensível, sugerindo ao espectador uma
ideia.
Em 1908, Craig concebe um projecto que iria ser a primeira cenografia
autónoma. Denominada Scene surgiu para criar uma única cena que era capaz
de infinitas variações oferecendo diversas soluções cénicas. Este cenário é
constituído por uma única estrutura de formas e volumes móveis. O cenário,
contrastando com tudo o que se tinha feito anteriormente, vivia à custa de
despojamento abstracto concedendo uma grande importância à luz, que aliada
à mobilidade do cenário, daria um contínuo desenho de sombras que davam a
noção de movimento. É importante percebermos como a luz passa a ter um
valor artístico, deixando de ser mera iluminação das cenas, ela passa a
encobrir ou a revelar as formas e os volumes com uma intencionalidade
criativa.
Entramos na segunda parte do segundo capítulo. Quando encontramos
referências ao naturalismo em Portugal, ou esses autores se referem aos
textos teatrais ou ao naturalismo na pintura, uma vez que as referências à
cenografia são muito raras ou mesmo inexistentes. Entendemos então,
reportarmo-nos aos conceitos de naturalismo, de modernismo português,
período da ditadura e revolução e novas tendências, como conceitos latos que,
com mais ou menos rigor, se estendem à cenografia. É o caso de alguns
espectáculos que estão catalogados como simbolistas, mas se nos detivermos
nos registos fotográficos dos mesmos, apercebemo-nos de que o cenário se
mantém perfeitamente naturalista. Ou seja, nem sempre a proposta inovadora
de um texto tem a sua correspondência na linguagem visual usada em cena.
Portugal foi um terreno de difícil implantação de modernidade estética, “o teatro
naturalista nem o seu contrário simbolista, fonte de alternativas e teatros à côté
(teatros à margem do estabelecido, de ruptura), se implantaram na nossa
prática, nem as tímidas vanguardas modernistas se conseguiram fazer ouvir
pelo reactivo terreno profissional do teatro português do princípio do século
XX.”352
A vanguarda modernista só veio a encontrar terreno de afirmação,
depois da revolução de 1974.
352

In Eugénia Vasques, Para a história da Encenação em Portugal, pág. 12.
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No terceiro capítulo, O figurino no teatro, faz-se uma reflexão sobre as
funções do figurino em cena, como um sistema de relações que deveria
oferecer grande coerência, “de modo a oferecer ao público a fábula para ser
lida.”353
Através de um texto de Roland Barthes intitulado As Doenças do Trajo
de Cena encontramos as chaves através das quais podemos comparar o uso
dos figurinos nos espectáculos e verificar se o seu uso é saudável, adequado
ou se sofre de algumas doenças comuns descritas pelo autor.
“o trajo não é mais que um segundo termo de uma relação que deve a
todo o momento unir o sentido da obra à sua exterioridade. Assim, tudo
o que no trajo perturba a clareza dessa relação, tudo o que contradiz,
obscurece, ou falsifica o gestus social do espectáculo, é mau; pelo
contrário, tudo o que, nas formas, nas cores, nas substâncias e no seu
agenciamento, ajuda a leitura desse gestus, tudo isso é bom.”354

Concordamos com o autor quando refere que o figurino que se
apresenta em cena não deve ser um subterfúgio ou constituir um lugar
visualmente tão deslocado da obra que ajude a desviar a atenção à realidade
da obra teatral. O trajo de cena não deve também apenas servir a obra a que
se destina, poderá por vezes, dependendo do contexto do espectáculo em que
se insere, assumir para si valores paralelos e existir como um sistema de
significação independente.
Tendo falado do posicionamento do cenário e do figurino perante a obra
teatral e fazendo a sua contextualização a partir de uma estrutura sequencial
do caminho percorrido no último século, sem os quais não faria sentido pensar
o nosso caso de estudo. Passemos, então, ao centro da nossa dissertação.
Na introdução referimos que o último capítulo da nossa dissertação seria
A Metodologia e Processo Criativo no Espectáculo The Passage. Contudo esta
estrutura desdobrou-se e foi subdividida no quarto e quinto capítulos, como
capítulos paralelos uma vez que ambos tratam dos aspectos plásticos do
espectáculo mas correspondem a diferentes faces de uma mesma moeda.
Podemos considerá-los capítulos paralelos. São eles O cenário: Metodologia e
353
354

In Patrice Pavis, Dicionário de Teatro, pág. 169.
In Roland Barthes, As doenças do trajo de cena, capítulo do livro Ensaios Críticos, pág. 76.
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processo criativo na obra teatral The Passage e Os figurinos: Metodologia e
processo criativo na obra teatral The Passage, desta forma podemos analisar
cada uma das partes na sua especificidade e no distinto contributo que cada
um deles deu para a respectiva obra teatral. Entendemos com esta divisão que
se tornaria mais claro verificar as suas complementaridades e peculiaridades
relativamente ao papel desempenhado em cena.
Gostaríamos de salvaguardar o facto que não termos o intuito de
analisar o referido espectáculo, mas sim mostrar o ambiente criado pelo
cenário e pelos figurinos e o papel que estes outorgaram na criação de sentido
da obra.
Como referimos na Origem e Topologia do Projecto este espectáculo
tem dinâmicas criativas muito peculiares, uma vez que é um devised show
onde a co-criação de todos os intervenientes vai demarcar o resultado final.
Depois da ideia inicial da encenadora sobre o rapto de Perséfone por
Hades e a sua descida aos infernos. O cenógrafo Carlos Moral Reis pensou e
definiu as linhas orientadoras da criação cenográfica. Ao nível conceptual, o
ponto de partida foi o uso do espaço natural habitualmente utilizado pelos
Gregos para nele construirem os seus templos e teatros. Foi nessa perspectiva
que o espaço cénico foi projectado. Ao observar o espaço do Teatro e
conhecendo bem os pormenores arquitectónicos existentes, Carlos Moral Reis
decidiu inverter a configuração normal do Teatro. Revertendo o espaço de
plateia para o palco e vice-versa.
Depois de ter sido aceite e implementada, esta configuração de espaço
cénico foi o marco que definiu movimentações e fisicalidade em cena. Ao
mesmo tempo que os participantes pesquisavam e traziam para a sala de
ensaios ideias, que mais tarde se fixaram no texto do espectáculo.

“O cenário deve ser construído de acordo com as necessidades estabelecidas
pelos actores em cena, o que permite que o designer se beneficie da
colaboração com o actor e também o influencie nesta troca”

355
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In Fausto Viana, O Figurino Teatral e as Renovações do Século XX, versão kindle, loc 3847 de 5988.
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Houve, então, a necessidade de que o aspecto visual do espaço fosse o
cerne de todos os outros aspectos artísticos. Neste caso, e refutando o que a
citação anterior diz, foi o cenário que estabeleceu as necessidades que os
actores deveriam ter em cena e que condicionou o terreno de experimentação.
O espaço seria assim a base e o ponto de arranque artístico de toda a criação
colectiva.
O espaço cénico representava três áreas distintas. O Olimpo, a Terra e o
submundo de Hades. O Olimpo era fisicamente separado dos outros dois,
estava na zona superior do cenário, como se levitasse por cima da Terra, para
reforçar essa ideia tinha à sua frente um tule que o tornava invisível (um
espaço negro) quando as cenas se passavam noutros pontos, e quando as
cenas do Olimpo aconteciam ali, tornava-se visível, mas como que envolto
numa película telúrica que ajudava a divinizar ainda mais o espaço.
O espaço da Terra e de Hades tinham existência no mesmo espaço
físico em anfiteatro, numa natural alusão à génese da obra apresentada. Era
através do jogo de luzes ou de subidas e descidas dos actores pelas sedas
verticais, usados como portais de passagem de uns mundos para outros, e
pelas personagens que os habitavam que a audiência percebia em que lugar
estava naquele momento.
“O cenário e a performance atingiram um nível de unidade cuidadosamente
estudado. Appia conseguiu plenamente realizar na prática sua teorias através
do uso de elementos exclusivamente tridimensionais, iluminação formativa,
cores simbólicas e um espaço escultura, todos harmoniosamente relacionados
com a música e o drama.”

356

Também na criação cenográfica de Carlos Moral Reis o cenário e
performance atingiram um nível de unidade cuidadosamente estudado.
A metodologia usada para se chegar ao resultado final foi, após conceito
lançado pela encenadora, a pesquisa visual e mitológica tendo em conta o
conhecimento prévio do espaço. Posteriormente pôs-se em prática um espaço
que potenciasse a reflexão dramatúrgica e, a partir do qual, se construíssem as
outras vertentes do espectáculo. Neste caso peculiar foi a fixação do cenário
que despoletou a restante criação colectiva. No processo de criação
356

Idem Ibidem, loc 193 de 5988.
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cenográfica há sempre uma vontade de experimentação espacial e visual que
são fornecidas a partir de leituras e nos primeiros esquiços. No caso de estudo,
sendo o Teatro Clifftown um espaço polivalente, havia uma vontade antiga de
Carlos Moral Reis em inverter o espaço deste teatro e a obra teatral The
Passage foi o pretexto artístico ideal.
Procedemos, no quinto capítulo, à análise dos dezassete figurinos
criados para este espectáculo e a forma como cada um deles influenciou o
trabalho dos actores e, por consequência, o resultado final da obra.
Os trajes de cena foram elaborados conceptualmente numa primeira
fase, através da nossa pesquisa e interpretação do que seria cada
personagem, mas revelam-se fruto de vários factores interligados: saber
interpretar a ideia que cada actor estaria a construir para a sua própria
personagem; a fisicalidade que cada actor iria imprimir ao habitar cada figurino
e as alterações que daí iriam surgir; as mudanças rápidas de personagem (e
respectivo figurino) que a maioria dos actores teve que enfrentar e finalmente
as condicionantes imponderáveis357 a que se está sempre sujeito como não se
encontrar à venda a cor adequada de um determinado tecido, as compras
online não chegarem a tempo, etc.
“Lembrai-vos de que é de fora e não do Teatro que tirareis a inspiração
real: é da Natureza.”358 Foi exactamente pela observação da natureza exterior
e da natureza das personagens que nos deixámos inspirar e guiar a nossa
pesquisa para melhor dar resposta aos figurinos criados.
No

caso

dos

figurinos

dos

Deuses

do

Olimpo

fugiu-se

das

representações gregas, do traje evocativo de uma determinada época histórica.
Os atributos deveriam constar, mas integrados numa linguagem da
indumentária fora de qualquer tempo histórico. Evocando simbolicamente os
predicados de cada um dos Deuses para facilmente serem identificados
ajudando o público na leitura do espectáculo.

357

Por exemplo, os figurinos pensados para Afrodite, Perséfone, Atena, Deméter e Artemis eram para ser
feitos de raiz de acordo com o desenho, mas por questões de tempo e de serem apenas duas pessoas a
trabalhar no guarda-roupa tiveram que ser comprados e adaptados à idea que se pretendia.
358
In, Gordon Craig, Da Arte do Teatro, pág. 8.
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“O trajo concebido como uma adição de pormenores verdadeiros, absorve, e
depois atomiza toda a atenção do espectador, que se dispersa para lá do
espectáculo, na região dos infinitamente pequenos.”

359

Julgamos que o nosso desempenho na criação destes figurinos foi, pelo
contrário, “um facto visual global; há uma certa escala de verdade, abaixo da
qual não se deve descer, senão destruímo-la.”360
Para os figurinos dos habitantes de Hades, Caronte e o segundo vestido
de Perséfone usámos um método de desgastar, envelhecer e rasgar estas
peças para conferirem às suas personagens as memórias, vivências e lutas
que comunicavam a “linguagem que a roupa fala com o homem”361.
Barthes cita o que Brecht explicou notavelmente em Theaterbeit362, o
uso de uma metodologia semelhante em que “cenicamente não se significa
(significar: assinalar e impor) o desgaste de um fato, (…) para se manifestar,
o desgaste deve ser majorado (…) provido de uma espécie de dimensão
épica: o bom signo deve sempre ser o fruto de uma escola e de uma
acentuação.”363
Foi justamente essa ampliação das roupas gastas, vividas, impregnadas
de lama, no caso dos habitantes de Hades, que deixavam o público adivinhar
as vivências daquelas personagens, daqueles corpos em decomposição,
daquele emaranhado de corpos tacteis que se arrastavam no submundo.
Gostariamos aqui de relembrar as palavras da actriz Kirsty Jackson
relativamente aos figurinos de Perséfone quando houve a transição de
Perséfone para o Hades e surgiu em cena com o segundo vestido: “o segundo
vestido feito pela Susana reflectiu isto perfeitamente. O vestido ficou rasgado e
impuro, tal como Perséfone. As flores ainda lá estavam tal como no original,
mas também debaixo dessa corrupção.”364

359
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Tradução livre nossa da entrevista feita à actriz Kirsty Jackson acerca do figurino para a sua
personagem Perséfone. Pode ser-se no original: After Persephone had transitioned into Hades and
started becoming corrupt, the second dress that Susana made reflected this perfectly. It had
become torn, and no longer pure, just like Persephone had. The flowers were still there as the
original Persephone was also still under all this corruption.
360
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Aquilo que buscámos desde as primeiras linhas desta dissertação, como
explicámos na introdução, e que nos motivou para a realização deste trabalho
foi o julgarmos oportuno uma visão do espectáculo do ponto de vista do cenário
e dos figurinos. Oportuno por ser da nossa área do fazer que nos importou
complementar com enquadramentos teóricos que suportassem a nossa linha
de pensamento e porque este estudo veio preencher um espaço pouco
estudado nas artes e um vazio na escrita em português.
Podemos considerar que cumprimos maioritariamente o objectivo desta
tese em analisar da linguagem plástica do espectáculo The Passage como
potenciador de sentido da obra e a exploração dos seus mecanismos de
criação artística. Explicámos no decorrer do quarto e quinto capítulo os
métodos e mecanismos desse processo que levaram às escolhas feitas e a
forma como cada uma dessas escolhas, de ordem plástica, e outras
componentes imponderáveis influenciaram o resultado final da obra.
Consideramos que nos poderíamos ter detido um pouco mais nas
dinâmicas do trabalho do actor e da sua influência activa na criação da cena,
mas optamos por apenas mencionar os momentos em que esse trabalho foi
importante para a concretização dos aspectos cenoplásticos, para que não
houvesse dispersão relativamente ao tema proposto, já de si tão vasto.
Consideramos o exemplo deste espectáculo como demonstrativo de que
a cenografia foi o epicentro deste trabalho criativo, uma vez que depois de
estabelecida é que começou o processo de exploração do corpo do actor
naquele espaço, este foi o primeiro indicador de objectivo cumprido quando nos
propomosemos, no início deste trabalho, privilegiar um outro olhar sobre o
espectáculo, sob a perspectiva do campo do cenário e dos figurinos. Os
figurinos tiveram um papel fundamental de criação de sentido do espectáculo.
O figurino não é apenas, para o actor, “um ornamento e uma embalagem
exterior, é uma relação com o corpo; ora serve o corpo adaptando-se ao gesto,
à marcação, à postura do actor; ora enclausura o corpo submetendo-o ao peso
dos materiais e das formas, prendendo-o num colarinho tão duro, prendendo-o
tanto como a retórica ou o alexandrino.”365 Como demonstra esta citação, o
actor condiciona o uso do seu traje tal como o traje tem a capacidade de
365
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condicionar o actor na sua postura, e tensões modelando-o de acordo com
uma intencionalidade. O figurino existe para garantir “a transmissão entre a
interioridade do locutor e a exterioridade do mundo.”366 O trabalho do figurinista
é simultaneamente permitir ao actor sentir a veracidade da sua personagem e
enviar um signo visível ao espectador. Acreditamos que o trabalho que
analisámos cumpre essas premissas.
A observação participante dos processos de criação artística conjunta e
os dispositivos de experimentação em cena abriram os caminhos de reflexão e
resposta à questão: De que se veste um espectáculo?
“O ENCENADOR - A arte do teatro não é nem a representação dos actores, nem a
peça, nem a encenação, nem a dança; é constituída pelos elementos que a compõem:
pelo gesto, que é a alma da representação; pelas palavras, que são o corpo da peça;
pelas linhas e pelas cores que são a própria existência de cenário; pelo ritmo, que é a
essência da dança.
O ESPECTADOR - E do gesto, das palavras, das linhas e das cores, do ritmo - qual é o
mais essencial a essa arte?
O ENCENADOR - Nenhum tem mais importância do que os outros. Da mesma maneira
que uma cor não é mais útil ao pintor do que qualquer outra ou um som mais
necessário do que outro ao músico. No entanto, talvez o gesto seja o mais importante:
é para a arte do teatro o que o desenho é para a pintura, a melodia para a música. A
Arte do Teatro nasceu do gesto - do movimento - da dança.”

367

Como nos esclarece Graig, o espectáculo veste-se de gestos, palavras,
linhas, cores, formas e ritmo. O cenário e os figurinos fazem parte igualitária
dessa ordem de coisas. Neste trabalho analisámos como, através do último
século, trilharam um caminho longo e sinuoso até alcançarem o lugar de coautoria, nem sempre, ainda hoje, pleno.
No espectáculo The Passage essa relação foi absolutamente equilibrada
e respeitada, talvez por ser um devised show, talvez por ter sido o cenário a
determinar as dinâmicas de actuação, talvez por ter sido dada liberdade total
aos intervenientes ou talvez porque a equipa se constituiu de pessoas prontas
a pesquisar, dar ideias, aceitar ideias e alterar as suas próprias ideias quando o
que estava em causa era o plano comum.
366
367

Idem Ibidem, pág.169.
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Naturalmente que a nossa pergunta foi no sentido de descodificar o
significado que o cenário aporta à obra (que veste o palco) e o significado
acrescentado pelos figurinos (que vestem o actor) na mesma obra.
Acreditamos ter concretizado essa tarefa.
A Metodologia e processo criativo do cenário e figurinos na obra teatral
The Passage foi o longo caminho percorrido e é a história de um testemunho
de criação teatral a várias mãos. Foi desmontado e registado o dispositivo de
criação plástica deste espectáculo de teatro que nos deu respostas detalhadas
de como se vestiu esta obra teatral.

“O processo colaborativo de criação nos seus trabalhos criou chances para que
a cenografia e os figurinos interferissem diretamente na realização do
espectáculo, inclusive do ponto de vista dramatúrgico, num processo tão rico
368

que raramente se vê igual.”

368
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9. ANEXO 1 - VERSÃO DE TEXTO CONJUNTA.

THE PASSAGE - The put-together version

1) Prologue (Chiron, Fates).
Chiron: I am, already more confused than I have ever been, I do not get
it….understand it. You befuddling beings. Your eyes are like rocks. Diamonds.
Your hair looks so smooth, and your nose, you nose its soo…I cannot think of
the word it will come to me. You. Your……it’s such a shame that its hiding away
behind this...is so complex, your brain. Neurons quickly and precisely sending
signals as fast as lightning. Ripples along electrochemical rivers to other cells.
Sensory neurons and motor neurons. Bolting down the spinal cord instructing
organs like a conductor like did you know in an adult mortal the small intestine
measures about 16 feet, not just any feet, my feet. It just keeps coming. just like
you humans. Why do you do this? To repeat the pain you feel during your little
existences. You return to me over and over, what is the point? The feeling of
love. There are chemicals; dopamine, serow…tone…in, oxytoe…sin, oestrogen
and testosterone. Like why do you spend quarter of your lives trying to touch
your genitals together? (Clotho joins and speaks with Chiron) What is the point?
Just to make more copies to inevitably produce the same dopamine,
serow…tone…in, oxytoe…sin, oestrogen and testosterone. To manufacture the
same outcome, cycle after cycle after cycle after cycle…painful hour.

Atropos Annoyed goes back into cocoon

Clotho: ...cycle after cycle. Born live die born live die born live die born live die.

Out of cocoon

Atropos: Shall we stop playing?
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Lachesis: (To Atropos) No, It was amusing. (to Clotho) We weren’t able to stop.
Clotho: But can we? (at the audience) More? More!
Lachesis: They wanted more. Clotho: They want more. Atropos: They will want
more.
Clotho: Threads and webs. One more thread. One more pattern. A thread
of...images, sounds, smells...
Lachesis: (to Clotho) Like the seductive scent of a narcissus (gets a flower out
of her mouth) from the Elysian fields that Gods blessed.
Clotho: Flowers, petals, butterflies, seeds, seeds in my teeth, seeds in your
teeth, (Atropos speaks with Clotho, overlapping her) cake and fruit and nectar...
Atropos: cake and fruit and nectar that will send the world to a frigid slumber.
The void will search for a way out.
Lachesis: Tragedy always kept their focus … (hand over Clotho’s eyes) like
Oedipus's vision.

Come together and build an image

Clotho: ...like canine eyes penetrating darkness, waltzing among cramping
intestines, blood trickling out of gaping veins, flesh rotting on the bone, delightful
filth and dark desires... Like, like,
(all Fates with Chiron)
Like right now, beat I’m waiting for a young girl.
Chiron: Like right now, I’m waiting for a young girl. She will come to me and I
will deliver her. It’s such a shame, and so I do not understand it. What you make
of me is up to you. Oh don’t be afraid of my soiled attire. She isn’t, she sees me
as I am.

(to Chiron)
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Atropos: As the Jester!
Lachesis: As the Hero!
Clotho: As the dead rat!
Atropos

(before

Chiron

gets

into

position):

As

the

Lover!

Fates inhalation as if they thought of the exact same thing and look to Chiron.

Chiron: As the Ferryman.

Fates count the Council of Gods in.

¾ beats. (1, 2, 3) Stella: 2 slow, 2 fast Rafa: 2 fast Kaya: 1 fast + 1 beat

1) Olympus - council of gods 1

Demeter: Can’t you see it Poseidon? He is a young immature trickster. He is
not worthy of her.
Poseidon: And yet he is still a member of this council Demeter.
Aphrodite: A trickster he may be, but nevertheless, Hermes is the only god who
can pass between Olympus and the underworld unharmed. We need him.
Athena: Our sister is right, Demeter; Hermes has the right to court who he
wishes as long as it is consensual. Your daughter has expressed to him her
love—
Demeter: This is clearly not love, but a mere infatuation. Aphrodite surely you
would know the difference? (Aphrodite scoffs) You must all be going mad!

(Dionysus pops up)
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Dionysus: Madness you say? No No No NO, what can both do and undo
mankind, make the most potent of memories a blur, have the smartest of beings
babbling like buffoons and leaves an oaky finish and a bitter aftertaste on the
tongue...
Demeter: It will cause YOUR destruction, not mine, if you’re talking about wine
Dionysus.
Dionysus: Hahahahaha no. LOVE Demeter. More pleasurable than any Pinot
Noir, more crushing than the briney deep, more vicious than a pack of wild
wolves. You can be as smart as a button or as beautiful as the stars in the night
sky. Being madly in love it will bring you to your knees, it can and will be destroy
us all, and only one madder than the god of madness himself would dare alter
its course. (Hiccup)
Demeter: No you’re wrong-Artemis: As much as it pains me to say this Dionysus has a point, (Dionysus
interjects) Shut it. You must not stalk and trap her like a caged animal, she must
be allowed freedom; be exposed to freedom. Affection is a strange hunter but
the prey must run wild and the arrow must hit its mark.
Demeter: She is not some creature Artemis she’s my daughter. A young girl of
only 1600 years old. She’s too young to know what her heart wants.
Aphrodite: At least her heart wants a god. My son’s love has been stolen by
some mortal called Psyche. (Psyche enters) A MORTAL LOOK!
Psyche: Oh my god Eros is just so amazing. I love him so much that he makes
me want to cry and throw up at the same time. I want to spend every single
waking moment with him I and and and hold and squeeze him so tight that it
physically hurts! Arrrgghhh!!
Aphrodite: Ug. It’s… I can’t.
Demeter: Enough of your whining Aphrodite. The mortals are harmless. My
concern is a grave one: that Hermes from all his visits to the underworld may
have been tainted by the rotting spirit of Hades himself. We cannot allow
Persephone to be exposed to such impurities. She is my daughter. A goddess
of life and fertility not some mere mortal…
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(Cross fade to Persephone and Hermes)

Hermes: … mortal world. To think that these humans can make something so –
so beautiful. Here, put out your hand.
(He disappears, the bracelet appears in her hand)
Do you like it?
Persephone: The craftsmanship is beautiful. From where did you get it?
Hermes: Things just have a tendency to materialise in my hands.
Persephone: Thief!
Hermes: I relieved it from an inferior place. Brought it here to Olympus to serve
the high task of honouring you and all of your beauty.
Persephone: How many goddesses have you said that to before?
Hermes: Just you.
Persephone: A thief AND a liar.
Hermes: Then I’ll STEAL a kiss…

(He disappears – she reacts to kiss – he reappears)

Hermes: And lie with you.
Persephone: Hermes!!!
Hermes: I love you
Persephone: Do you really?

(pause)

Hermes: Nah.
Persephone: Hermes!
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Hermes: Of course. Yes. More than anything.
Persephone: But what about my mother?
Hermes: She’s really not my type.
Persephone: You know what I mean
Hermes: Not even the wrath of your mother could keep me away.
Persephone: She thinks you’re going to corrupt me, you know.
Hermes: Corrupt you? How?
Persephone: I don’t know, something about your role as a God.
Hermes: Persephone, I may venture back and forth from Hades to Olympus, but
I would never let anything from Hades touch you. You are too wondrous to be
tainted by such a volatile place.
Persephone: What’s it really like down there? Does it have flowers?
Hermes: Hah, not the like the flowers you grow.
Persephone: And are there…
Hermes: (cut in) Persephone, I’m not telling you about Hades. Somethings are
better left unknown.

Persephone: Now you’re beginning to sound like my Mother.
Hermes: I’m doing this for your benefit, I love you.
Persephone: Yes, and I love you too, but that’s why I want to find out more
about you. You won’t let me in; you won’t tell me what you spend most of your
days doing.
Hermes: (Interrupting) Thinking of you.
Persephone: (Dismissing that) Hermes, I just want to know…
Hermes: (cut in) No, honestly. I spend the majority of my day thinking of you.
Hoping, praying, someone sends you a message so I can deliver it to you and
see your face. You’re the only one who sees the real me. I don’t hang around
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long enough for anyone else to. All you need to know is how I feel when I’m with
you.
Persephone: But how do I know you’re safe? I’ve heard so many vile rumours
about the Underworld, about Hades. When I’m with you, I’m the happiest
goddess in Olympus; my flowers grow faster, they grow more colourful every
time I see your face. But when I’m not with you, all I do is worry for your safety.
Worry that one day Hades won’t like a message you’ve delivered and trap you
down there, or worse…
Hermes: (cut in) Persephone, you’ve no need to worry. I run faster than light
itself. Hades could never catch me. Especially if I know I have you waiting for
me up in Olympus.
Persephone: You always know the right thing to say.
Hermes: When you're right you're right and you are not wrong there
Persephone.

(Cross fade back)

Athena: Persephone is a goddess capable of choosing her own path. Unless
you can prove your concerns, you have no right to rule over anyone’s choices.
You may merely voice your objections.

Poseidon: You have asked us to intervene Demeter but we are denying your
requestDemeter: Poseidon I do not remember Zeus making his brother head of
Olympus in his absencePoseidon: No, but he has made the council rule in his stead and you know
better than to question our judgement..
Demeter: Please you have to listen to me-
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Artemis: We have heard your pleas Demeter and we do not see any
foreseeable reason why these two should not be intertwined. It is a rite of
passage for any young doe to choose who she shall mate with.
Aphrodite: Besides, you only have yourself to blame Demeter, you made your
daughter ‘ripe and fertile' and so of course Hermes is interested. And so I shall
make sure their courtship continues as ordained.
Dionysius: It has piqued the very peak of my curiosity, why doesn’t the god of
new life and fertility not want her own little hot potato to start a new life of her
own, hmmmmmmmmm?

(Demeter stares quite threateningly at Dionysus hesitates and then hides
cowardly)

Athena: Then it is decided. Hermes shall be free to pursue Persephone as a
lover and a wife. I Athena give my blessing.
Demeter: (Begs whilst we speak)
Dionysius: I Dionysus give my blessing.
Artemis: I Artemis give my blessing.
Aphrodite: I Aphrodite give my blessing.
Poseidon: I Poseidon give my blessing.
All: Olympus has spoken!
2) Earth - Theseus Pirithous, Sleep Death, Persephone Demeter

Fates on stage.

Atropos: It is time…
Clotho: Them again! You’re bringing them out!!
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Atropos and Lachesis “opens up” the hole so Death and Sleep can enter. Fates
“raise” them to standing. They give them their scrolls

Sleep: I hate this place, it’s so..
Sleep & Death: Bright
Death: My love
Sleep: My darling
Death: It’s closer today, Sleep
Sleep: What is?
Death: The stillness
Sleep: *Smelling the air* Ah yes, I can almost taste it.
Death: Demeter is preoccupied with affairs on Olympus. Her unheard cries fade
to a murmur. The deafening pulse of life slows down. The world slips into our
soft, peaceful, arms.
Sleep: My momentary oblivion
Death: My eternal peace
Sleep: My lullaby caress
Death: My final Kiss
Sleep & Death: My sister/ My brother

(A rooster crows, or some other loud soundscape of “life in the bloom” snaps
them out of their trance)

Death: Arghh! That NOISE. Quick, get to work on the incessant mortals
(muttering to himself) Grr. I’m gonna KILL them. Who do we have today?
(unscrolls and looks around as he reads) Agatha the Archerer, Cinthia the
crone, Ray..
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Sleep: Oh hello Raymond. We meet again. Scared of the neighbourhood
cat/Scared of the butcher’s knife? * The rat begins to wake up from the
nightmare* No..SLEEP. Stay… stay
Death: * Blowing* Raymond the rat
Sleep: You killed him
Death: Time of death: Just after noon
Sleep: You always kill the entertaining ones
Death: It seems I was doing him a favour
Sleep: When we were younger you always used to kill my play toys
Death: Let the rat go. We have so much to do today. (He unravels the rest of
the scroll but realizes it’s actually quite short. She unravels hers and it’s very
long. Death is irritated).
Sleep: Theresa slept well last night. I’d been working on her so hard. For weeks
she was terrified to go to sleep. She was so sleep deprived, she was slipping in
and out of reality. I did that! And now I take my eyes off her for one night and
this happens...Not this time!
Death: Great, well I also have a few humans to visit in town so let’s go.
Sleep: It’s a date
(They are moving towards the exit when they almost get trampled by Theseus
and Pirithous entering)

Pirithous: How are YOU more heroic?

Do you know how many times I’ve

cheated death?
Death: By the gods, it’s them again.
Sleep: ahhhhh Theseus and Pirithous. Brother, remain calm please.
Theseus: I'm the Minotaur slayer Pirithous, you can't beat that!
Pirithous: I could beat that with an arm tied behind my back. You remember
when we were hunting the Ferocious Calydonian Boar?
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Death: (says it with him) “Ferocious Calydonian Boar!” here we go.
Pirithous: Any normal mortal should have died
Death: YES, you SHOULD have.
Theseus: But we’re not normal mortals Pirithous.
Death: Oh don’t be so sure.
Theseus: We’re superhuman.
Death: Your time will come.
Sleep: Come on brother, let’s leave them.
Pirithous: And we destroyed the tribe of Centaurs! That was quite a battle.
Sleep: Centaurs? Did they really! Wow.
Death: (to Sleep) Don’t you start.
Theseus: Nothing can kill us, Pirithous, we’re invincible.
Death: Why could the Centaurs not kill them? Why could they not kill them!
Sleep: It just wasn't their time!
Theseus: But I do seem to save you from the jaws of death far too often…
Death: I have had it with these two! Sleep, fill their brains with foolish dreams
tonight…
Pirithous: No.
Death: Let them see themselves as gods among men, show them the path to
the underworld and fill them with idiotic audacity…? CHANGE WORD
Theseus: So many times…
Death…so that they descend to challenge Lord Hades himself.
Sleep: Sounds good to me, I might throw in a few detours…
Theseus: death almost had you.
Sleep: Take them past our little triple-headed doggy. He’s always hungry
Pirithous: I laugh in the face of death!
Theseus: Hahaha, yes! Death! Bring it on! Hit us with your best shot!
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Death: No, that’s it, I am going to kill them today.
Sleep: No! You can’t kill them today, they aren’t on the list.
Death: To Hades with the list!
Sleep: They aren’t on it…now, But they are due in Hades in a few months!
(Sleep gets between them. Pause.)
Pirithous: Y’know, Sometimes I feel like there is something watching over us,
protecting us so death will never reach us. (Death looks at Sleep, pushes her
aside)

PHYSICAL ANGER FROM DEATH
(They hug. She sedates him).

Sleep: The hunger is getting to you again, I can sense it.
Death: I feel well rested.

(Persephone enters)

Theseus: (seeing Persephone) Holy Ambrosia…that’s a goddess. Pirithous,
quick! Hide!
Sleep: The gods are here on earth?!
Death: Which gods are here? (Realizing) Gods can see us! Quick hide!

*Sleep and death hide behind Theseus and pirithous*

Demeter: This is what's best for you.
Persephone: Excluding me from everyone I know, putting me on Earth with
these humans?
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Demeter: Persephone may I remind you that you are a goddess. It is time you
learned to tend to life on earth. The humans’ prayers are the manna that fuels
our existence. Our purpose is to grow ripe sustenance to feed them in turn.
Persephone: And who's going to take care of me?
(pause)
Demeter: I leave you with my nymphs, they will look after you.
Persephone: Nymphs?! What use are they? I need Hermes.
Demeter: Hermes is the reason that you must remain here. You are to do your
duty without having him flitting around you.
Persephone: He doesn't flit around me! He’s a God, just like us, and I love him.
Demeter: You know nothing of love and you know very little of Hermes. There
are things about him and his duties that you are too young to understand.
Persephone: I am old enough to make my own decisions. Hermes would never
do anything to harm me, why can’t you see that?
Demeter: Enough! You are to stay here and learn about the people you are
destined to take care of. (Demeter starts to walk off)
Persephone: Fine, leave me here. Leave your only daughter in this strange land
with no contact to her family.
Demeter: Zeus will be watching over you.
Persephone: We both know that’s a lie, he’s never been a Father to me,
(Demeter exits) Why start now?

(Theseus Pirithous Sleep and Death reappear)

Death: (growling after Demeter). That’s right, Demeter, get out of here. Back to
Olympus. Shoo. (Ogles Persephone). But you. You can stay.
Sleep and Theseus: Who IS she?
Sleep: Could that be Persephone?
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Death: No no why would Persephone be here on earth.
Sleep: Hm, good question
Death and Pirithous: Whoever she is, I want her.
Sleep and Theseus: I want her
Theseus and Pirithous to each other, and Sleep and Death to Pirithous and
Theseus: WE want her
Death: She would make the most PERFECT queen for Hades
Sleep: Oh I’d love a Queen!
Pirithous: She would make a perfect bride for me Theseus
Theseus: You? Wed to a goddess? How can you woo her?
Pirithous: Watch me.
Death: Stop them! They’re going to scare her off.

(Sleep puts them to sleep).

Death: Good. Now. What do we do?
Sleep: Invite her to the underworld?
Death: Right.
Sleep: We’ll talk about Hades.
Death: Yes.
Sleep: What a great King he is, and how glorious she could be as his queen.
Death: Ok. (Approaches)
Sleep: Wait!
Death: What?
Sleep: You’re going to scare her off.
Death: Me?
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Sleep: You’re so…big and strong, and powerful…
Death: Oh Sister.
Sleep: Besides. She came with Demeter, so whoever she is, she’s probably
been warned about us.
Death: So what do we do?

(Sleep looks at Pirithous and Theseus)

Sleep: Use these shaved monkeys instead
Death: Ah…sleepwalk.

(They possess them)

Sleep: Hello there golden girl
Death: you look rather delicious
Sleep: What is your name?
Persephone: Persephone
Sleep: you stupid fool I told you it was Persephone!
Death: How was I suppose to know?
Sleep: We can’t take her, Demeter will go straight to the Council
Death: Of course we can’t take her, what do you think I am, an idiot?
Sleep: It was your idiot idea, “make her our queen”
Death: What if she comes of her own free will
Sleep: That’s what I’m saying, her own free will
Death: No I said that!
Sleep: It was my idea. Get her to come.
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Death: So do it then.
Sleep: (awkwardly approaches). Ah. Um. On behalf of my lord and master of
the Underworld, the great Hades, allow me to envelop you with a gentle, restful
Death: …Cold…
Sleep: …welcome into our underground domain.
Death: it is awfully quiet
Sleep: damp corpses for a bed
Death: The fresh smell of the dead

Sleep: The sweet sound of gasping souls to wake you up in the morning
Death: This isn’t working, she doesn’t look excited, let’s go back to Hades, and
he’ll know how to win her!
Sleep: See you soon… Queen Persephone.

(They leave.

Pirithous and Theseus wake.

Persephone’s ears perked at

“queen” but the whole thing was a bit weird for her, so she runs off).

Pirithous: No, wait.
Theseus: What did you say to her?
Pirithous: Nothing. What did you say?
Theseus: Nothing. Or wait. I think…but that was a dream….
Pirithous: (runs after her) Persephone!
Theseus: (remembering).

“Persephone.”

Yeah.

Wait, was that a dream?

Pirithous! (Runs after them)

4) Fates and Zeus
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4) Fates, Humans and Zeus

In our characters!

Fates: Persephone!
Atropos: I will fill your trembling lips!
Lachesis: Even if I was born a mere mortal and you a divine goddess!

Clotho: Because I am so strong!
Atropos: My sword will impale your innocence.
Clotho: I am a deadly centaur slayer!
Lachesis: I gutted a Minotaur!
Atropos: I will go to the very depths of Hades to save your soul!
Fates: Because I will laugh/ I laugh/ I laughed/ in the face of death! Ha ha ha.
Clotho: I'm even worthy of the daughter of Zeus.

SFX - Thunder (building throughout the scene)

Fates: Oh Zeus...
Lachesis: (Its chocolate) the one who ripped your mighty fathers flesh. (This fact
turns me on)
Clotho: You’re making my webs quiver with your vibrating thunder, oh your big,
heaving clouds.
Atropos: All will fear your authority, and lo to those that tempt your storm.
Lachesis: Hmmm… Demeter hid your precious Persephone down on earth
Clotho: She’s provoking the ruler of the universe, the king of Gods!
Atropos: Your rage will rain upon her soul. You will punish her
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Clotho: /Punish her! Rip her tender heart out! Draw tears from her eyes until
they’re red and dry!
Lachesis: (Secretive) Zeus, your dear brother always had a keen eye for your
daughter.

Atropos: You will give Hades what his sour heart desires. Take Demeter’s light
and joy, her beloved child, into the gloom of the underworld. Your power and
pride will be restored.
Clotho: Oh Zeus, your skies are weeping, your vibrating voice
Atropos: will pulsate
Clotho: is pulsating
Lachesis: pulsated
Fates: Through me.

ARGUMENT - Demeter and Hermes

Hermes: Where is she?!
Demeter: Hermes. Little trickster. What have you been doing recently? Stealing
again? Lying? Playing tricks and causing havoc? Whatever you possess now
has never belonged to you, has it? Hermes. Our messenger God. You bring the
souls of the dead into the underworld, to Hades. Where all the filth, smells and
impurities lie. And you go there every single day.
Hermes: Excuse me? What is this really about, Demeter? I’m a God, just like
you. I was born to this position. I had no control over it. I would never question a
fellow God’s duty, and i would ask that you treat me with the same respect.
Demeter: That is precisely it. It is your duty to go to Hades, You do not have a
choice. However it is known that when you enter Hades, some part of your soul
becomes tainted. Persephone is pure at heart and soul. A goddess of Life. I
cannot stand by and watch her be contaminated by the darkness of Hades.
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Hermes: I have no intention of harming her. Now tell me where she is!
Demeter: If you have no intention of harming her, you would stay away and not
allow the influence of Hades to soil her soul.
Hermes: I will find her Demeter, you cannot stop me (runs off to look for her)

3. Hades Procession

Procession Movement Sequence

Hades: (Presence of Hades possesses bodies in each corner of the room,
circling Persephone, like an inspection, finally he speaks. Into a corpse that is
leant against the bars.)
Hades: Persephone my darling, it's an honour to finally make your
acquaintance. Are you hurt? (Moves to someone just beside Persephone and
examines her wrist, she snatches her hand away and goes to run away only to
bump into him once more) I am so sorry that was that a bit forward wasn’t it?
Forgive me, it is only that seeing someone as ravishing as you I just seem to
lose myself (Teleports)
Persephone: Where am I?
Hades: Of course! You must be so dazed and confused, allow me to extend my
most humble greeting in welcoming you to my Underworld. (All corpses clap
and cheer then drop dead again) Please understand I have not had civilised
company in millennia and even then none as breath taking as you, you truly are
as remarkable as they led me to believe….

(She falls on the floor backing away)

Hades: Oh how selfish of me you must be simply exhausted, and that leads me
on to the wedding gift!
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(Gestures and throne appears made of corpses Persephone is revolted, Hades
takes that as a sign of appreciation)

Hades: After all every Queen needs a throne.
Persephone: Queen?!
Hades: (Teleports) Yes
Persephone: A throne?!
Hades: (Teleports) Yes
Persephone: Me?!
Hades: Yes!
Persephone: I can’t be a queen!
Hades: Of course you can an Empress, a Ruler, whatever title suits you is fine
with me, after all a healthy relationship is all about compromise.
Persephone: Relationship?
Hades: (Patronising) Can you please stop doing that at the end of everything I
say it is becoming very irritating. (Strokes her cheek, she violently moves her
head) Do not be so hasty, girl. For this is where you are and this is where you
will stay. This world needs the life of a goddess, it feeds on it, yearns for it, and
who better than the daughter of Zeus himself! The greatest gift my brother could
ever give…

(Persephone reacts)
(2 corpses up talking to each other)

Hades: Oh, she doesn’t know? (Laugh) Oh, my love! My dear Persephone! It is
true! Your Father didn’t want you any more! He didn’t think you worthy of the air,
of the trees, of the flowers or the world. So he put you with all the other
undesirables, he gave you to us!
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All Corpses: US!
Hades: Yes. Me. Now, come to Hades, Let Hades keep you warm, Let Hades
keep you safe, Let Hades keep you (Hugs her).

(Persephone goes to run away)

Hades: And that is extremely (Teleports in front of her) rude. I can forgive the
lack of gratitude and the emotional distancing but I will not have you running off,
especially after I have done so much for you! This! All of this! It was for you!
(He grasps her wrist)
Persephone: Release me! I want to leave. (She pushes him away aggressively)
Hades: (Corpses wail and speak in unison) LEAVE?! Allow me to make one
thing clear Persephone, because I understand we are still getting to know each
other, but you don’t just leave Hades, no one simply leaves Hades and do not
provoke me as such as my fury knows no bounds when someone tries to cheat
me out of what is rightfully mine!
Persephone: I am not yours, I do not belong to anyone.
Hades: As long as you are here you belong to me.
Persephone: (Distressed) Please Hades let me go.
Hades: This is not a discussion! (Pause) it seems you do not yet appreciate my
generosity… Let me assure you my queenPersephone: No. Let me assure you “Lord of the Underworld” You kidnap me,
trap me and force me to marry you against my will. Until you release me I will
not, nor will I ever, be. Your. Queen.
Hades: Then I will make you mine… I will make you yearn for something as
sweet as pain, but first I must break you.

RAPE SCENE // DEMETER LOOKS FOR PERSEPHONE // NYMPHS REVEAL
NEWS TO DEMETER
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Demeter: Zeeeuuuus! You wretched God of NOTHING but self-righteousness!
You have only ever thought of your own happiness. How could you do such a
wicked thing! How could you just give up your daughter to that... Monster... The
God of all things empty. HAVE YOU NOT A HEART?! YOU ARE THE ONE
WHO SHOULD BE IN THE UNDERWORLD! YOU ARE THE ONE WHO
SHOULD BE RULED OVER BY SOMEONE ELSE! YOU SHOULD BE BURNT
IN FLESH AND BLOOD!
COME ON! RAIN ON ME THEN! STRIKE ME WITH YOUR BOLT! STRIKE ME!
O’ Persephone!!!! My baby!!! Please.. Give her back to me… please… please…

4) COUNCIL OF GODS 2
Poseidon - and that is how I, POSEIDON with my trident, shall save the earth!

(Groan)

Athena: That is not going to help us with Demeter, Poseidon.
Poseidon: Oh is that the issue at hand?
Aphrodite: Enough of your vulgarity, Demeter’s incapability is destroying the
world's beauty and we are arguing like mortals!
Poseidon - YES! Now is not the time for words, it is time for action!
Artemis: ACTION?! There is not enough action! The crops are dying and the
humans are wasting away they no longer have the strength to hunt, I need to
stalk, to kill!
Aphrodite: Oh Artemis all your heart desires is bloodshed, the real tragedy is
that without nourishment there is no strength, without strength there is no love
and without love there is nothing.
Athena: What we need, is to think on how to resolve this conundrum-
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(Dionysus whistles and raves on stage)

Dionysus - Oh no this is not another intervention is it? You all look so worried,
do not fear I have the solution to all life problems, I have enough wine to last me
throughout the ages… (Reaches for bottle, there is none)
Athena - Without Demeter there is no growth, without growth there are no
grapes and without grapes there is no-!
Dionysus - WINE! Right! Poseidon summon the waves to water the vinyards,
Artemis go hunt out some grape-alternatives, Athena in your infinite wisdom for
the love of Zeus think of something and Aphrodite, why don’t you love me?!

(Artemis shoots Dionysus with arrow, He laughs maniacally)

Artemis - He will be fine this is not the first time.
Poseidon: Listen! The truth is mortals are dying and not even my purest water
can coax the crops into bloom. Zeus is absent we need to remedy this
ourselves.
Athena: Poseidon speaks the truth.
Poseidon: So be it I shall rectify this problem like the ways of old, I shall conjure
a solution from the depths of the great oceans (Trident fly’s to his hand, gods
agree and get excited) I SHALL RELEASE THE KRAKEN!

(Collective sigh)

Aphrodite: Has there ever, been one council where Poseidon does not suggest
releasing that overgrown octopus?
Poseidon: It is a fine resolution to our plight.
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(Meanwhile Dionysus is looking for a wine bottle)

Athena: Force is not going stir Demeter from her misery, we must reason with
our sister, make her see the suffering her neglect of duty is causing to her
worshippers. She will see the justice in…
Artemis: (Grunts) Justice?! She has betrayed us all with her selfishness and you
want to coax her with talk of justice and peace?
Aphrodite: The anguish of a grieving mother is more powerful than any of us.
The desolation that has devoured the Earth is nothing, compared to the torment
she feels in her heart.
Athena: Brothers, sisters you feel it as much as I. And now I speak with grave
veracity when I say without the humans’ meat offerings we shall soon join
Persephone in the Underworld. Death will come to us all.
Poseidon: Death?! No. I feel a great swell of pity for Demeter as the only thing
that shall befall her is the rampant retribution of the Kraken.

(Group whoa)

Artemis: Foolish Brute.
Aphrodite: Hold your tongue Artemis. Unlike some, Poseidon’s actions affect
many, not just the deer and a lone thicket, go and concern yourself with hunting
more of your inane creatures.
Artemis: Oh please Aphrodite you are nothing but a glorified matchmaker, bury
your nose in your love journals whilst someone with real power….
Aphrodite: Power?! Surely you jest… How would you remedy this Artemis?
Convince Demeter with your daunting army of squirrels?
Artemis: Coward!
Aphrodite: Hooligan!
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(Kicking off, Dionysus finally gets up off the floor, looks around and grabs their
attention in some fashion)

Dionysus: Stop this folly! Surely we know we’re falling apart when madness is
the voice of reason. Riddle me this...I make you weak at the worst of times. I
keep you safe, I keep you alive. I make your hands sweat, and your heart grow
cold, I visit the weak, but seldom the bold...
Aphrodite: Fear... (Dionysus looks lovingly at her... Aphro’s temper) Where is
this going?
Dionysus: Ah, you see, we have been burdened with the safety and protection
of not just ourselves, but the now flickering light that is mankind. And if we wish
to see that light live on, there is only one way to undo what has been done. We
must be humble enough to show her our fear. We must throw ourselves upon
Demeter’s mercy and beg for her to return life to the Earth... not as her
opponents but as her family.
Fates platting the silks and throwing Demeter around in a storm of Fate.
It will rain and thunder

raining and thunder,

rained and

thunder
Storm of Change

storm of change

storm

of change
It will turn the trees around

turning the trees around

turned the

trees around
And shake off their leaves

shaking off their leaves,

shook off

their leave
It will tear away the moss

tearing away the moss,

tore away

the moss
And strip off the bark

stripping off the bark,

stripped off

the bar
Sap will drip like poison

letting their sap drip like poison

let their sap drip

like poison
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It will wash away the old

washing away the old,

washed

away the old
And revel in the new

revelling in the new.

Reveled in

the new.

PASSAGE OF TIME – HUMANS DYING/DEATH DANCE

Fates - Persephone and Pomegranate
Clotho: Darling, don't distress amidst the dirt. It's impossibly insipid.
Atropos: Something that grows deep within will purge her of the committed sin.
Lachesis: Seeds took root in her bosom's core, she did not remember anymore.
Clotho: Daughter beloved is undone, to unholy pain and torture succumbs.
Lachesis: Her strength was lost, but at least her memories were unfaded.
Atropos: Ruby seeds will swell her with power and drain her from recollections
painful hour.

Freeze Persephone. Look at audience.

Fates: Maggot or moth, my dears?

"Gets answer" and unfreeze Persephone. Persephone eats it.
Transition – Fates place PPT in place during speech to Hermes. Mock Hermes
as he makes his entrance?

Death:My darling Persephone
Sleep: my putrid peace
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Death: my wondrous wench
Sleep: my sour sweetie
Death: my scummy sweetheart
Sleep: my gaping giant
Death: my throbbing thistle
Sleep: my thrusting thorn
Death: my flapping fig
Sleep: my oozing oblong ornament
Death: my grimy turning goddess
Sleep: my bright broken beauty!
Persephone, forgive my brother and I
Death: hades out master wishes you fed
Sleep: are you hungry?
Death: starving yourself does no good
Sleep: the food you need may be red

Death: the food you eat will make you....fed

EXIT.

Persephone alone, eats the pomegranates, ravages them and turns into an
animal.
ENTER HERMES whistling/humming if you cant do that: / WITH HUMAN
SOULS

Hermes: Welcome to the afterlife, you’ll be here for the next -eternity. You can
wander around where ever you like: over there is the Lith River, feel free to take
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a dip if you’d like to forget everything you've ever known….down that crevice is
the home of Cerberus, the 3 headed dog….he looks a lot cuter than he is and
he ain't that cute. Believe me his bite is a lot worse than his bark. There’s
nothing Hades hates more than someone trying to leave his realm so it is
probably within your best interest to stay put... Unless you want to be a chew
toy for the next thousand years. TURNING TO LEAVE. Oh, and watch out for
those hags, they’ll tear you apart worse than Cerbi.- Persephone?!?

Hermes runs to her and hugs her

Hermes: How did you- by Zeus are you okay?
Persephone: Hermes?
Hermes: Let’s get you out of here.

Hermes struggles getting them up the stairs, Persephone is lost incapacitated
as they struggle, the human souls Hermes originally brought down are
embodied by hades.

Hades: Well, what do we have here? A little boy trying to steal my wife?
Olympus’s poster boy caught red handed? What ever happened to Zeus’ code
of honour? Or has he not bothered to teach you discipline and respect!? It’s
always up to me isn’t it, ‘take care of the sinners, and make sure they live out
justice’. CERBERUS, ITS TIME TO PLAY.

Run little boy, until your feet

bleed….oh and make sure you send a message to the counsel for me- they’ll be
needed to elect a new delivery boy. FETCH!

Hermes and Cerberus alone, Hermes tries to escape, eventually does.

Fates Meet Hermes
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Mocking Hermes.

Lachesis: On the barren land where the last cup still flows.
Atropos: He’ll find three whose strings do tie to his.
Clotho: Mortal Strength
Lachesis: Wit
Atropos: And heavenly dessert.
Clotho: Will lead him to his soul’s desire.
Lachesis: From death’s doors not all will return.
Atropos: The passage of life he will discern.
Fates: Useless - he walks into a web of fire.

5) Theseus, Pirithous and Psyche

Pirithous: Theseus! Theseus!
Theseus: Oh Pirithous you made it, just in time for the last piece of bread

Pirithous: The crops, I know why the crops aren’t growing! It makes so much
sense, why didn’t we think of this before? It is so obvious...
Theseus: Pirithous calm down, what are you talking about?
Pirithous: The crops, the plants and trees. I know why they’re not growing!
Theseus: You're not making much sense Pirithous. Explain to me, slowly...
Pirithous: Nothing has grown for three months right? And it is three months ago
when I saw Persephone, in the fields with that strange flower. The one that
dragged her into the ground.
Theseus: Where are you going with this?
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Pirithous: Well that’s it! The crops aren’t growing because the Goddess has
been taken underground, to the Underworld! Maybe her Mother has stopped
everything in her grief, it makes perfect sense.
Theseus: All this tells us is just how doomed we are. The crops will never grow
again.
Pirithous: We have to go to Hades. We have to go to Hades and get
Persephone.
Theseus: What? We are just going to walk into Hades and bring Persephone
back?
Pirithous: Yes.
Theseus: You can’t just walk into Hades!
Pirithous: Then we will run into Hades!
Theseus: Oh Pirithous! Don’t you know anything about the underworld?
Pirithous: What is there to know that could possibly affect men like us?
Theseus: Well Hades is built for the dead. Mortals can’t just walk
in there and bring out whoever they please. It is well guarded. First, you will
have to get past the many rivers.
Pirithous: Rivers? Rivers can’t stop me!
Theseus: There are many rivers, rivers of forgetfulness, and pain. Rivers that
will make you mad!
Pirithous: Then I will build a boat and sail across these rivers.
Theseus: A boat?! Then you will meet Chiron, the ferryman of the Underworld
who ships dead souls over the river and deep into Hades.
Pirithous: Ferryman? Dead souls? …Then I will take my sword and point it at
his throat and demand that he take us across the river to Hades.
Theseus: Okay so once you are over the river you will have to deal with the
dog.
Pirithous: Dog?
Theseus: Cerberus. A fierce three headed dog!
329

Pirithous: A dog with three heads? Then I will take three swords! One in each
hand and one in my teeth, and I will snarl at the dog after striking him down.
Theseus: So once you have killed the dog then what? You just walk up to
Persephone and come back to Earth?
Pirithous: Yes. We bring Persephone back to Earth and we give her to Demeter
and Demeter will name me as Persephone’s husband!. She will crown you as a
champion amongst men and the gods will speak our names for the next
hundreds of thousands of years. The men who saved Persephone from Hades.
Theseus: I like that.
Pirithous: We will need a consortium.
Theseus: A fellowship! Yes! With a strong warrior!
Pirithous: Me! I will be that strong warrior. With my many swords!
Theseus: And a wise man! (As a wise man) Well I am very clever and will guide
you through the Underworld and help you slay Cerberus!
Psyche: (Laughs) Slay Cerberus? Why slay him when you can send him to
sleep?
Pirithous: (Mocking) Send the three-headed dog to sleep? How would we do
that?
Psyche: Well if you let me come and give him some of these cakes he’ll drift off
into a deep sleep.
Pirithous: Cakes? Oh you will feed him cakes?
Theseus: And where will you get these cakes?
Pirithous: Well you can give him your imaginary cakes and whilst he eats you
alive Theseus and I will slay the beast.
Psyche: Well I was told by the gods that these cakes will send Cerberus to
sleep. I suppose I will have to do my task alone...
Theseus: Wait! The gods told you to do this?
Psyche: Well technically, a tower. It’s a long story. But yes.
Pirithous: A Tower? A talking tower gave you a cake?
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Theseus: And they send Cerberus to sleep? Definitely?
Psyche: Yes.
Pirithous: This is madness, I will slay the dog with my swords!

(Theseus pulls him to the side, they discuss quietly)

Theseus: I think she’s telling the truth.
Pirithous: What?! Seriously, a talking tower.
Theseus: But that’s exactly why. If she was going to lie, why would she make
up a lie like that?
Pirithous: Good point.
Theseus: I mean surely you’d just say you had a magic recipe or something.
Pirithous: Unless she’s…really really thick.
Theseus: In which case we’ll feed her to the dog. But either way, it can’t hurt to
have her along.
(Pirithous is finally convinced)
Pirithous: Okay we will take you with us. We will find the entrance to the
underworld and sail down all the rivers of pain and forgetfulness unscathed.
Then, when Chiron stands in our way, we will threaten him with a long painful
death, and he will relent and ferry us across the dreaded river Styx. The 3
headed beast-dog Cerberus will not eat us, but will eat the cakes instead, at
which point he will be fast asleep leaving a clear path to the lord of the
underworld who we will defeat in combat after which we will snatch the goddess
Persephone from his prison and bring her back here!
Theseus: Pirithous, it’s hopeless. We'd need a god to help us pull this off!
Pirithous: You should try and be more optimistic

(into slow-motion as Hermes enters and snap back into real time)
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Hermes: Optimism? Perfect! Three mortals, the strong, the wit and the sweet?
Theseus: What? You, what? Who are you?!
Hermes: Who am i? Thought he was supposed to be the smart one. Hermes,
Messenger of the gods and guide to the souls of the dead.
Pirithous: The dead?! You go to the Underworld?! We need you!
Hermes: Olympus needs you too, quick, come with me…
(Humans struggle to catch up with Hermes as they exit)

Chiron, Pirithous, Theseus and Psyche

Ferryman: From the sea to my river I will ...on the drift to oblivion you will be
delivered in my arms my dear my sweet my…….. Brain doesn’t work like it use
too
Hermes: Pick up the pace mortals. Here we are, the entrance to the
Underworld, now you must cross the river with Chiron, I have to take a different
route. Once you get to the other side you will give the cakes to Cerberus and
send him to sleep.
Psyche: Then you will take me to Persephone?
Hermes: As you wish, as long as you two have kept Hades occupied
Pirithous: We will destroy Hades. Together.
Theseus: Then you will get us all out of here Hermes?
Hermes: (dodges question) you will need these coins to get you where you
need to go. Good Luck.

(Theseus, Pirithous and Psyche walk in to the ferryman’s lair)
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Ferryman: Theseus, Pirithous…..and who might you be... Wait!! Don’t tell me
shhhhhhhhhsssppsyce. My you have a lovely face. What are you doing down
here
Pirithous: I don’t really like that tone.
Ferryman: I extend my most humble apologies. I never really was too good with
hello, this connected to that… never knowing where start. Sentences are so
confused.....letters bouncing around my head, I prefer to think too ponder.
Psyche: We are here to seek passage to the underworld.
Ferryman: How puzzling, I always liked a wee puzzle. Now why would three
mortals want to seek passage to the underworld? Let me rephrase that. Three
LIVING mortals…
Theseus: you carry men and woman to Hades no?
Ferryman: Everyone’s always wanting to cross my river.
Theseus: Please we have…….
Ferryman: Just shut up a second-shhhhhhh. Did you know there are more
nerve ending in the human brain shooting elections than there our stars in our
galaxy. Milky way, thoughts wonderful....bamboozling thoughts. But don’t too
much it will give you a headache. Like the other day…..
Theseus: Is it a matter of payment?
Ferryman: Like the other day…....I was trying to give wrong word provide a
better service. You see first impressions are good wrong word key find a better
one.
Psyche: PrimaryFerryman: No, No, No… Paramount yes. You see this man and his lover,
love?? Wrong word daughter they were trying to step on me boat but the coin
so off to limbo they popped.
Pirithous: Why are you wasting our time?
Ferryman: But time is all I have. I don’t want your coin but I am sure we can
work something out. Riddle me this….my puzzle!
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(To Psyche) (And maybe the audience)
Weight in my belly,
Trees on my back,
Nails in my ribs,
Feet I do lack.
Theseus: (goes to give a answer, but is silenced by ferrymen)
Psyche: A…..
Ferryman: No…
Weight in my belly,
Trees on my back,
Nails in my ribs,
Feet I do lack.
Psyche. A boat
Ferryman: Ey, but not just any boat, you are here to use my boat. Correct?
Psyche. Yes.
Ferryman: living soles wanting to seek passage into Hades, I am I correct?
Pirithous: Yes
Ferryman: Are you here for your sins?
Theseus: No
Ferryman: Then I know you want. I will show you the way. But when you die
down here you stay down here. Then I will have what I want. Follow me mortals.
Chiron: ‘’So why are you coming down to the underworld?’’
Theseus: ‘’Well-’’
Chiron: ‘’Shh!’’
Psyche: ‘’Well…, I fell in love with the god Eros. And he fell in love with me too,
but unfortunately his mother…is Aphrodite. And with me just being a moral, she
forbid us to carry on seeing each other. I pleaded with her to reconsider and told
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her I would do anything to prove my love for her son.And so she set me an
impossible task to go down to the underworld and fill this box with an essence
of Persephone’s beauty. I climbed a tower to throw myself off thinking if I killed
myself I’d gain an entrance to underworld. But the tower spoke to me, told me
about the cakes and to seek another passage into the underworld. So now here
I am...’

The Song
The light was drained from mother’s eyes She locked herself away
The tears sank down beneath the ground
To where her daughter lay
For the words I speak I could never know
What she felt that day
For I am just the ferry man and could never say.
Where ever the wind doth blow
The butterfly goes
For the path of life rests on a knife
And I forever row......

The End of the Ferry Journey
Psyche’s tale comes to an end and the boat arrives at the far bank.

Theseus: Okay Chiron, now which way to Cerberus?
Chiron: That way.
Theseus: Chiron, we have no time for your games
Chiron: That way… (Clear point)
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Pirithous and Theseus run towards the left path, followed by Psyche, but she is
stopped in her tracks…

Chiron: Wait! I have two more riddles to help you find your way, this is my gift to
you…
To find Persephone you will need,
The path that, to her does lead,
I am almost tight and close to fight,
But furthest away from balance and light.
Beware of the restful place,
As the stay will be eternal,
The end of this frightful chase,
And too still will remain your external

Screams are heard off stage of Theseus and Pirithous struggling, Psyche exits
following them with haste.

Chiron: (anything to exit)

The Council of Gods - Begging Demeter Scene:

Athena: In the shadows of the earth, Demeter, you will not find the peace you
seek. Find the light on Olympus. Come with me, in the warmth of the mountain
you will forget your grief and the world can live again. You must forget about
your daughter. Move on, there is nothing for you here anymore, she is gone.
Demeter, listen to me. We are here for you.
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Athena: I understand your mourning, but understand that I am here to help you.
We are all you have left now, do you want us to likewise vanish from your side?
We need you as you need us. We are dying, Demeter.
Don’t let Hades triumph over you. That’s not going to bring Persephone back.
You are stronger than that.
Dionysus: They are sooooo wrong about Demeter. They don’t understand, but
how could they? Demeter’s not here anymore. She’s gone. Slipped away. They
didn't know she could do that, but she did. Left the fireflies all cold. Because she
remembered the way out, the tranquil jagged gate in the back of every beings
mind, the one she used to fear, that I used to fear, but she wasn't afraid
anymore, i can see, and it opened for her like an old master and she walked
through and closed the gate on all those dreadful memories that happened to
her. And locked them away… forever. Tumble into that vacant void with me.
Where you stop caring, stop the guilt…. where everything is so. Much. Simpler.
Artemis: You must not just sit here and let this overpower you! You must stand
up, confront them, hunt them down and save your daughter! But first Demeter,
you must regain your strength. Come for a hunt with me, let the wilderness of
the chase invigorate your mind and body then come back to Olympus where
you belong with us, your family, where we can restore the Earth, build up our
power and then together, we will help you get your precious Persephone back.
Just sitting here, what does that achieve?! Nothing! It’s up to you Demeter.
Poseidon: *** What would Persephone think if she saw you now...? (Aphrodite
overlaps in)
Aphrodite: It is rare that I come to you for help, but the mortals, their lack of
worship is washing the gods away. Use the love you have for Persephone to
bring goodness back into the world. (All begin to speak) If you don't we shall be
no more and you will never see Persephone again. Demeter, you must focus,
our power and beauty is fading because of your selfishness.
Poseidon: Demeter, I implore you to listen to our pleas. We are dying, Demeter,
and now I humble myself before you to see the i wonder how long it will take
martin to see this comment??? Consequences of your actions. If you are unable
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to heed our warnings and do not care for what comes of us. I ask to consider
what Persephone would think if she was to see you like this

ALL: Zeus! Help us! Save us…

FATES AND ZEUS

Lachesis: My lord, even the gods begged you for pity
Clotho: They don't like the chain of events.
Atropos: They will fade away and wither like flowers.

Stone Chairs

Scene with Cerberus heads and Theseus and Pirithous in the heat of battle,
dodging the heads and trying to stay alive

Theseus: Psyche! Where did she go?
Pirithous: The coward, I told you Theseus, we will just have to do this
ourselves…

Psyche enters

Theseus: Finally! The cakes Psyche, give us the cakes!
(Psyche gives them the cakes and they feed Cerberus, Cerberus retreats, sighs
of relief all round)
Pirithous: Where did you disappear to?
Theseus: Never mind her, where do we go now?
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Psyche: Chiron’s just told me something, maybe the answer lies in his riddles!
He was trying to help us but I can’t work them out…
Theseus: Let’s hear them then
Psyche: To find Persephone you will need, The path that, to her does lead, I am
almost tight and close to fight, But furthest away from balance and light.
Pirithous: Well I’ve got no idea
Theseus: To find Persephone take the path to the right.
Psyche: Of course! That’s brilliant, (exiting) thanks Theseus.
Theseus: Psyche wait! What about Hades?
Psyche: Chiron told me one more thing,

(Throughout this riddle Pirithous and Theseus sit and think about what it means,
they turn to stone before Psyche reaches the end)

Beware of the restful place,
As the stay will be eternal,
The end of this frightful chase,
And too still will remain your external.
Eternal stay? Too still? The chairs! Get out of the chairs they turn you to stone!

(She turns round, too late, the pair are already frozen in stone, Hades’ chariot is
heard in the distance and as the horse heads appear on stage Psyche runs
down the path on the right. Hades then inhabits the space, taking time to cause
pain and torture on Theseus and Pirithous)

Hades: Ahh you foolish mortals, allow Hades to chill you to the bone, you’ll stay
here now, as cold as stone!
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HERMES AND PERSEPHONE

Persephone: ...you will be chained to the mountain Caucasus where your liver
will be eaten daily. Let us start with eternity and we shall see where we will go
from there. Go.

(Dragged screaming offstage)

Hermes: Persephone? Persephone. It is time for you to come home.
Persephone: This is my home. Who are you to trespass here and say such a
thing?
Hermes: It’s me, it’s your Hermes. Hades is distracted but he won't be for long.
Persephone: I am the Queen of the Underworld and you will leave here.
Hermes: Then forgive me your highness, but that is a request I must deny. I
won’t leave without you.
Persephone: Then you won’t be leaving.

(Wave 1 - Martin back of leg)

Hermes: Persephone, please stop this.
Persephone: If you have any sense, you’ll use those winged feet and fly away,
you insolent child.
Hermes: I can’t leave you!
Persephone: What a pity.
(WAVE 2 - Re-animate - strangle Kathi - Sleep and Death have been
summoned)

Whilst walking round:
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Hermes: Thousands are dying without you Persephone.
Persephone: Millions. And they are all coming to me… I can feel it.
Hermes: Enough! Don’t you remember how we were? The stolen kisses? The
secret messages? The bracelet?! I know you are there, somewhere, please
listen to me.
Persephone: Your endeavours are useless.

(WAVE 3 - Slow Motion - ends in strangle)

Persephone and Psyche

Psyche: No, don’t kill him! Please, I need him and I need you too. Queen
Persephone GoPersephone: You are alive, (Psyche goes to speak) Ah, but do not fret this is
something that is easily remedied.

(Sleep and Death grab her and drag her across the floor)

Psyche: Please, Persephone, I've managed to get this farPersephone: I know, I felt the arrival of your two companions. To fall at the last
hurdle how utterly heart-breaking.
(Psyche breaks free of Sleep and Death and runs back to her place in the
centre of the throne room)

Psyche: You know nothing of heart break!

(Sleep and Death go to grab her once more)
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Persephone: (A "Stay where you are." gesture To Sleep and Death) (To
Psyche) what is your name mortal?
Psyche: I am Psyche daughter ofPersephone: (Condescending) and what is it you desire Psyche? A few extra
years? To see an old loved one for a final goodbye?
Psyche: A jar of your beauty, your grace.
(Pause. Then Persephone begins to laugh.)
Psyche: All I need is a glimpse to take with me. That is all I ask of you as clearly
your beauty knows no bounds and you have so much of it that it is going spare.
If I coulPersephone: (signal to Death to take her)
Psyche: No wait, please! This is my only chance to save my love.
Persephone: Love is but a fleeting, shallow emotion. It weakens you...
Psyche: No you are wrong! It gives you strength to face challenges you'd
otherwise be incapable of. If it wasn't for love, I wouldn't have made it this far.
Love is… (Pause...Notice Hermes and realise)
Psyche: (hesitate) Psyche: Though I may be a mortal, I know what love is. Of
course Eros is beautiful and he's got the most incredible wings and smile... But
it isn't about that. It's the way he puts his bloody hand on the back of my neck
and makes my stomach tighten. It's the way he smiles at me. It's this bit
(gesture to face) the lines he gets at the side of his mouth. They always make
him look so mischievous like he is up to something. And when I get close to him
and look into his eyes and see his pupils dilate, I can feel him as he maps out
my figure and finds something new every time like he’s discovering treasure.
He’s the person that I want to tell all my secret too, like when I have a really off
day and I don’t like touching door handles because I feel like other people are
on me. My paralysing fear of spiders, why would anything need that many legs?
Do you believe I'd risk my life it wasn't for something so important? I have come
down here, to the underworld, because if there is even the slightest chance I
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would ever be able topick the knits out of his feathers again, then I will take it
and never look back. I would rather stay in this god forsaken place then to
spend a single day without him. And I’m not doing this for Aphrodite or even
Eros, I know this request is completely ridiculous, but no matter the
consequences, I am doing this because I love him.

(Long pause)

Persephone: (To Sleep - without looking) Sleep? (Sleep give jar)
(To Psyche) Take it. Take it directly to Aphrodite and do not open it under any
circumstances.
(To Hermes) You, you are to guide this mortal back to Aphrodite and ensure her
task is complete.
Psyche: Thank you.
Hermes: You're granting her...this...for a mortal's love? What about our love?
Persephone: Our... Love?
Hermes: I know you’re there. What has Hades done to you? Remember your
flowers decorating all of Olympus? Surely you remember something?!
Persephone: …
Hermes: Your Mother, Persephone. Demeter. She refuses to do anything
without you. No crops are growing on Earth, she just sits there every single day
mourning the loss of her daughter. She is withering away to a husk, and without
the humans’ offerings, we all are! You can stop this.
Persephone...
Hermes: Persephone! Fine, if it will bring you peace then bring Olympus
crashing to its knees, destroy everything: your friends, your family, your Mother!
Then for good measure devastate Earth too. If that’s what you really want I can’t
stop you. But I do need you, that’s all I have ever needed. Your Mother needs
you.
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Persephone: (Looking away) Take her to Aphrodite.
Hermes: Perseph....
Persephone: (cut in) Take. Her.

(Psyche and Hermes leave)

See Persephone remembering - going through the pain of losing her Mother,
the rape, the fear etc. See the breakdown of her power.

Persephone: (Look up)

Zeus vs Hades

Zeus is a non speaking part it is just so Hades has something to react to.

Zeus: Brother.
Hades: What are you doing here? You have no right
Zeus: I have every rightHades: No you have no right down here! This is my domain, you exiled me
down here into the dark and the damp and the dead! And now you dare
interfere in my affairs? Set foot in my kingdom?! You gave her to me, YOU
PROMISED ME SHE WOULD BE MINE!!
Zeus: Plans change little brother, you have gone too far. I made a mistake
giving Persephone to you, you left me no choice. I understandHades: UNDERSTAND?! How could you? Zeus the all powerful. You get to live
in glorious splendour from now till where eternity ends. You have taken the one
light in this void of obscurity away from me. Please, do not take her from me, let
me have this one comfort… this one glimmer of joy, brother, Please.
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Zeus: No Hades, she will return to Olympus, the cost of your happiness is too
great. That purity needs to return where it belongs.
(Persephone goes in a flash of strobe or something)
NOOOOOOOOOOOOOOO!!! GIVER HER BACK TO ME!! (He goes to grab
her but a flash of strobe knocks all of the multiple Hades’) You think you are
safe? Death comes for us all Zeus and then you will be stuck down here with
me, how long your sanctimonious decorum will last when you are at my mercy.
When you are down here where the dark fears to tread, I will make you yearn
for something as sweet as death. I will not rest till I take everything you love,
then, and only then, in the fires of your despair will you understand.

(Screams into the endless void, explosions in the background as a 50 foot
serpent rises from the depths to kill Gavin)
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10. ANEXO 2 – ENTREVISTAS AOS CRIADORES
Ailin Conant – Encenadora
Entrevista realizada a 8 Junho 2015
Why the choice of the Persephone myth as a starting point?
I knew I wanted to do a Greek myth, and I wanted to look at one that explored
Hades because it's a very particular concept. Instead of the moralistic "hell"
that we think of, Hades is an organic and natural thing, the flip side of ripeness.
It is time, decay, rotting, and death. It's a part of our lives that we have largely
been cut off from and have sterilised in our society so it felt like it would be
valuable to tap into and explore.
Which aspects of the set had helped on building up the dramaturgy of the
show and which ones could be changed to make the visual part of the
show better?
I thought the set did a very good job capturing the ascent and descent, this idea
of levels, and of passing up and down between spaces. I thought that the idea
of human life on earth being an "in-between" place between the pull of Olympus
and hades could have been emphasised more if the scripting had been done
enough in advance for the designer to know what would be needed. As it
stood, earth was sort of non existent, and non-differentiated from Hades, it
would have been cool to have an "in between" place for earth and actually stuck
to the levels to match the worlds.
If you had to do the same show again is there any changes on the set you
would go for?
Like I said above, I would have had a clearer delineation between hades and
earth, and I would have respected the use of those play spaces for the scenes.
This would have made the earth scenes quite limited space-wise (like just a top
row of stairs, a strip) but would have really accentuated the feeling of a floating
earth surrounded by a much bigger Olympus and Hades.
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Thinking about the 3 diferent levels of characters, the strong sensorial
world of Hades, the humans and nimphs and mighty powerfull world of
the Gods, which costumes have helped in the composition and credibility
of the characters?
The hades costumes were strong, as were the costumes for the gods in
Olympus. They set a very stylized language that the audience could grasp on to
from the start.
How had you had to deal with some costumes used by the actors that
were using the silks?
As with much physical theatre, sculpted costume pieces like headdresses had
to be relinquished in favour of costumes that allowed for more movement and
flexibilty on the part of the actors.
Which costumes do you think didn´t work as espected and which ones
would you do differently?
I think Persephone and the Nymphs were a bit flowery in a way that didn't
emphasize the power of the gods as much as it could have. Having them more
in the direction of Artemis would have probably added elegance to their
characters.
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Carlos Moral Reis – Cenógrafo
Entrevista realizada a 5 de Janeiro de 2015
Quando fazes cenografia, partes de quê?
Depende to tipo de espectáculo. Por exemplo, na East 15, produzem-se os
espectaculos de autor, com texto já escritos e os espectáculos escritos pelos
estudantes, chamados devised shows.
Nos espectáculos de autor, o ponto inicial é quase sempre o texto. Após a
minha primeira leitura faço os primeiros desenhos e mostro-os ao encenador.
Essa reunião após a leitura funciona sempre como uma primeira abordagem e
o início do processo de negociação estética que esta sempre presente num
processo de criação de um espectaculo. Existem alguns casos em que o
encenador quer encontrar-se comigo antes de ler o texto para me fazer saber
quais sao as perspectivas da encenacao e os objectivos do espectaculo e só
depois leio o texto e faço uma proposta cenográfica.
Na construção da proposta e quando comeco a desenhar os primeiros
esquiços, a inspiracao pode vir de varias origens: uma imagem, uma frase,
uma lembrança ou a conversa que tive previamente com o encenador. Tudo
são ingredientes que sao essenciais neste processo. Ao mesmo tempo tenho
que prestar muita atenção às medidas, condições e equipamento do palco a
utilizar e fazer uma proposta que seja realista com o orçamento disponível.
Em The Passage, o ponto de partida foi establecido pela encenadora num
email que mandou a toda a equipa antes da primeira reunião. Nele,
mencionava que o universo em que se iria inserir o espectáculo era acerca do
mito grego de Perséfone, Hades e Demetra que envolvia o rapto da jovem
deusa para o submundo e o consequente resgate pelo seu meio-irmão
Hermes.
No meu processo individual, estableci como ponto de partida o facto de que os
gregos utilizavam e aproveitavam a natureza na construção de templos e
teatros. Dessa forma, achei que a maneira mais eficaz de demonstrar esse
conceito foi o de inverter a disposicao normal do Clifftown sendo que onde se
encontrava a plateia seria o espaco cénico, aproveitando, tal como os gregos, o
espaço “natural” do Clifftown. Ao fazer esta escolha, percebi que o público teria
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muitas vezes que olhar para cima, em ângulos pouco comuns, e assim
preencheu-se a necessidade de, sendo um espectáculo mitológico, atribuir e
reforçar uma amplitude vertical ao espaço.
Sendo um devised show, tanto eu com a encenadora sentimos a necessidade
de estabelecer muito rapidamente uma base cenográfica em que os alunos e a
encenação pudessem expandir a sua criatividade o mais possível. Igualmente,
como sou cenógrafo residente e tenho que lidar com vários espectáculos
simultaneamente, a abordagem de definir o espaço numa fase embrionária da
construção do espectaculo foi uma questao prática essencial.
Consideras o resultado do teu trabalho um processo solitário ou colectivo
e em que moldes?
O resultado do trabalho do cenógrafo é sempre fruto do processo colectivo. No
início é mais solitário. O cenógrafo está num processo individual de pesquisa
de referências e em modo de preparação das propostas cenográficas a mostrar
ao encenador e por conseguinte ao colectivo. Mas o resultado final será
sempre fruto do equilíbrio das influências que uns exercem sobre os outros,
seja num espectáculo de texto ou numa criação colectiva.
A cenografia tem funcionalidades diferentes da arquitectura. Há
consequências diferentes daquilo que as personagens fazem num espaço
ou da forma como as pessoas o habitam (arquitectura). Como é para ti a
funcionalidade da cenografia?
A funcionalidade da cenografia tem que ter, primeiro de tudo, um propósito
dramatúrgico que corresponda com os objectivos do espectáculo que são
acordados inicialmente com o encenador. Cada cena terá que ser desenvolvida
de maneira que a estética com que e apresentada sirva a acção funcional e a
estética.
Na minha opinião, a cenografia é a arquitectura transportada para o palco que,
com uma nova liguagem e num contexto diferente, tenta criar pontos de ruptura
e subverte os papeis. A funcionalidade arquitectónica não desaparece, mas é
questionada a partir de uma leitura dramatúrgica e plástica do objecto. Ela
opera no dominio do simbólico a na ausência de uma finalidade imediata. A
cenografia existe na vontade de quem a vive, transforma e manipula, que lhe
349

atribui funções, ainda que efémeras. Contudo, este afastamento funcional não
reduz a uma mera contemplação estética, mas sim catalisa um desvio para
uma concepção que acentua a qualidade plástica dos objectos na construção
da narrativa e na evocação de conceitos de natureza simbólica retirando o
pensamento racional.
Acresce que o uso dos materiais é igualmente importante. A cuidadosa
utilização dos materiais é gerida por uma poética em que eles exprimem o
sentido de espaço e das formas: brilho, textura, estrutura, peso. Acredito que a
qualidade da cenografia é evidenciada quando se percebe que os materiais
determinam a forma e não o oposto.
Em jeito de conclusão, a cenografia surge, primeiramente, como pensamento
sobre o espaço onde actua o corpo, e só adquire pleno significado quando o
objecto cénico é habitado.
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Entrevistas aos alunos/actores participantes no espectáculo.
Em Junho de 2015, foi feita aos alunos participantes uma pequena entrevista
lançando os seguintes tópicos:
- What was your impression using your costume(s)?
- What was the influence of the costume and in which way helped you building
your character?
- What would you change in the costume that could have improved your
performance?
Kirsty Jackson - Perséfone
I absolutely loved both my dresses Susana made for me as Persephone.
I'd done some prior research myself on what I imagined Persephone's costume
to look like and sent a few images to Susana, she said that's what she also had
in mind and made two beautiful dresses that incorporated the main concepts of
the dresses I imagined.
As Persephone is the goddess of new growth, the flowers that Susana
added to the dresses were perfect because it symbolised Persephone's powers
and showed her personality through her clothing. After Persephone had
transitioned into Hades and started becoming corrupt, the second dress that
Susana made reflected this perfectly. It had become torn, and no longer pure,
just like Persephone had. The flowers were still there as the original
Persephone was also still under all this corruption.
The only thing I would have changed about my costume to help my
performance would have been the flyaway material on the shorter, second
dress, as it sometimes got caught in the silks as I was climbing. However, this
only tore the dress more and created a really nice effect, so was a blessing in
disguise!
The costume definitely helped my character as it made me feel floaty and
innocent and pure at the beginning, then the second dress was as though
external forces had made her corrupt. So the dirt and grime helped influence
the nastiness of the later Persephone.
Meg Rennie - Afrodite / Ninfa/ Habitante de Hades
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The costumes from The Passage were amazing. They were so detailed
and well-made that we felt so comfortable in them. Each costume was made to
fit our physical ability in each scene, so the nymphs were light and balletic
helping us create fairy/pixie like creatures that flit and float about delicately
whereas the Hades costumes were dark earthy colours which naturally made us
feel heavy and grounded causing us to create an underworld feel to the whole
stage.
As The Passage was set in Ancient Greece, we had included The
Gods. My character was Aphrodite and as she's the Goddess of love there
was a lot of decisions to be made. Susana got a long red dress and decided
that due to the amount of specific movements I had that she would keep it as
plain as possible.
The dress was too big so she altered it a lot and turned it up at the
bottom. Susana also decided to add a slit so that it was short at the front and
long at the back, this made it easier for me to walk and didn't get in my way
like it did at the beginning. It was really great to use the costumes Susanna
made because they were all perfectly thought out for the scenes and
specifically fit to each individual actor respecting everyone's particular queries
about them.
Deborah Hoon – Deméter
Sometimes I felt the costume was so simple it did not fit into the world, as
my daughter had leaves and flowers blooming on her and the gods had a
significant loudness about their costumes that fit them in the same world while
telling them apart. My costume seemed a little more modern. I´ve only realised
this after the feedback from audience.
The simplicity of the dress and hair dress helped me embody the purity of
Demeter as a God. The length of it made me move steadily with gravitas. I felt
free to move and do what i wanted to, in that costume. And it helped a lot with
fast changes.
If I could help to change anything, i would perhaps use a different
material for the dress, or a different colour that signifies a more Godly stance.
And maybe add a small vines here and there around the dress and perhaps on
the body too if it was practical. And maybe a bigger headress.
352

Gordon Millar - Hermes
The lightness of the costume was very useful when exploring my
character. Hermes is the messenger God and is capable of moving at intense
speed, with quick and agile reflexes. The light nature of the costume gave me a
sense of weightlessness and helped me greatly with accessing the character’s
natural airy physicality. The Hades costumes were fantastic with helping all of
us with our characterisations and physicality’s. By having a limited amount of
material, the grotesque contortions and shapes that we created with our bodies
were amplified, which was one of the fundamental features we used in creating
the imagery and atmosphere of the Underworld. The earthy tones of the
costume and slim fit style, along with the body clay, created a strength and
rawness in the ensemble characters and exaggerated the bestiality, and therein
the threat posed by, the creatures of the Underworld. The staff which I had also
gave me a sense of power and authority, which was fundamental in presenting
my character’s Godly status, as his light physicality was fairly limiting in
suggesting strength.
As Hermes, I found that after the physically demanding/intense scenes
the costume would have risen up around the chest and away from my shoulders
which, because of the light quality of the material and the elasticated belt
around my waist, would then stay in place. This caused a minor disruption as
the material had encroached closer to my face. However, I believe that this
wasn’t really avoidable unless the jacket were to be worn open up which would
have resulted in the material flailing around, causing a larger distraction. I also
found that the material was quite insulating which slightly enhanced my body
heat after the physically intense scenes, and the material also absorbed a large
proportion of my sweat, which would be slightly uncomfortable. However both of
these were very minor grievances and I found them fairly easy to overcome and
deal with when performing.

Alex Hulston - Psyche e habitante de Hades
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Psyche: My costumes of a dress helped with the femininity of my
character as it changed the way I could move. Such as coming down the stairs I
couldn’t step as far as the skirt section restricted my movements, so I had to go
down them angled to the side. This made me move lighter on my feet and made
my character feel daintier. The shoulder bag helped with establishing and
communicate physically my character’s mental state, such as when she was
scared I clutched at the bag holding it close to me, protecting it, or swinging it
around when my character was expressing her undying love. Hades: The dark
and earthy colours really helped me to visualise the underworld as it made me
think of mud, coal and earth and fire elements. The smearing of the colours on
the costume, made me feel like I was dirty and lived in a dank and dark place
Psyche: Although wearing a dress, it wasn’t a stereotypical ‘girly’ dress,
with the colors being blue and the dress being short and having big shoulders.
This made my character feel more edgy, which was a good contrast to how my
character was at the beginning of the play which was light and airy.
Incorporating this edgy quality into my character helped to show different sides
to her and to make her more 3rd dimensional. Hades: Having the whole
ensemble in the same costume made us feel like we all belonged to the same
world, like we were all creatures from the same place. As the costumes showed
a lot of flesh on the arms and stomach, it helped make our characters feel more
animalistic and tribal. I think it helped establish our characters as raw and
inhuman.
Psyche: The pinstripe style of my dress made me feel like a schoolgirl
which I loved, it really helped with the infatuation of your ‘first love’. Hades: The
material of these costumes were really good for allowing full movements of our
bodies, they weren’t restricting at all which was great for allowing our
exploration for movements for the Hades sections.

Kaya Mey - Moira (Fate)
Blackness, the void, the mesh gave a rough, uncomfortable vibe, and the
latex reminding me of spider webs. You took our original idea that we were
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spiders (i believe?) and it was as if we were so obsessed with creating/being
fates that we wore them.
Perhaps if there was something to identify each individually morepast/present/future. Or to highten our status more (some impressions people
had of our characters were that we were gargoyles??). I dont know how that
could have been solved. I think if the base material used was a more elastic
fabric (especially around the crotch area) it would have been more helpful for
the silks. Also less random bits of latex/bigs hanging off/strands - I was able to
do aerial, but I did get caught and ripped the dress a few times- and it was
always a very tight fit doing different moves. For the thunder scene I had to
choreograph moving my dress a certain way to swing over the audience.
Regarding to the set, technically, it was the structure for the play.
However, all the choreography needed to be in response to the set- every
entrance and crossing of the stage, up, down and vertically was affected
uniquely. What was the greatest challenge was also a gift. The storm scene,
marriage ceremony, boat scene (and probably many more that I cant think of
atm) wouldn’t have been the same.
I think it was clear that the rafters/projections was usually heaven and the
stage was usually earth/hell. And when heaven in falling (Demeter's anguish)the scene happened on stage. The most challenging bit on stage (from what I
saw) was the top most stairs leading to heaven...because of the distancing
between floors and having the natural railing, moving across either way was
difficult and hard to make elegant. The projections and light added to the
atmosphere - and the lights at times were even a character (zeus). The
projections gave a clear space/environment (heaven/ rain) - which I would have
been interested in seeing how these projections could be 3D (the same
projection of clouds behind and in front of the gods?). It would have been good
if the mobile steps would have been more mobile (ie. compression wheels or a
lighter material).
I think the best bit of the stage was the stage leveling, and how we used
the architecture of the theatre itself- including the pre-lud through studio 5.

Stella Backman - Moira (Fate)
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I think the Fates costume helped me a lot to get into character. It gave
me a real feel for the character, what kind of world she was living in and what
kind of creature she was. It was like a second skin to the character, an
extension of her being. Being a dress it helped with her femininity and being
black made it mysterious and ominous. The different sized "straps" gave it a
feel of something much more natural, something spider-esque.
Climbing the silks with the costume was difficult since the straps kept
getting stuck. The different tricks we could do on silks got quite limited, but we
found ways to work around it so it wasn't a big problem. It was easy to move in
the costume, it was never in the way. I would have loved more straps and things
hanging off it, maybe something for the neck and head, but that's just a matter
of taste.

Rafaela Barros - Moira (Fate)
O primeiro esboço do figurino foi mostrado assim que os actores e as
actrizes foram selecionados para cada papel da historia. No meu ponto de
vista, o primeiro esboço foi muito importante para perceber a visão da Susana
acerca da minha personagem.
Com o esboço consegui partilhar ideias que me foram uteis para o meu
papel. Conforme o projecto foi avançando e as pesquisas foram feitas, as três
bruxas e narradoras da historia de Perséfone decidimos que uma de nos
representava o passado, o presente e o futuro. A ideia de usar uma linha foi
outra opção que surgiu.Todas estas ideias surgidas pelos actores foram
transmitidas para todos os colaboradores, especialmente à Susana. As
medidas de cada uma de nós foram retiradas e na semana seguinte, a Susana
surgiu com o primeiro fato das fates! Um fato longo (ate aos joelhos, medida
perfeita) com pedaços de latex corridos ao longo do corpo.
O facto de o meu figurino estar pronto uma semana depois beneficou-me
imenso para o projecto final, pois desde o inicio do projecto usei o figurino para
a caracterização física da minha personagem. Para além disto, neste projecto,
tivemos o prazer de integrar duas longas sedas no palco, em que as
narradoras da história tinham de subir, descer e fazer algumas truques de
demostração para o publico. De inicio tornou se um pouco complicado pois o
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vestido era um pouco longo e o como o tecido era áspero, ficava agarrado as
sedas. Contudo, com a prática, e algumas alterações (encurtar, coser, etc.)
tornou-se fácil fazer qualquer tipo de demonstrações nas sedas.
Com o figurino e posteriormente a maquilhagem em tons de branco e
preto a volta do rosto, obtive o que pretendia, a minha personagem manteve
um

ar

pesado

e

‘sujo’,

como

se

tivesse

nascido

da

poeira.

Recebemos imensos elogios da parte do publico sobre os figurinos, não só nos
figurinos das narradoras, como o resto nos figurinos dos meus restantes
colegas, onde a variedade de cores e originalidade da diversidade dos figurinos
dos Deuses e Humanos!
Natalie Simone - Hipnos
So, my sleep costume was brilliant, it really helped me get into character.
The darkness of the costume and the powerful striking feather and sequin collar
that gave me a lot of Status which helped push my characterization further.
Initially a costume was made for me that I could not move in, Susana
immediately solved this problem by finding me a dress that was stretchy along
with long and sexy netting around the bottom which again helped me get into
character. She attached material to be tied around my hand that gave me extra
glide and made my movements stand out. The collar sometimes was an issue
but that was only in the way that I had attached it to my costume. Because it
helped me so much it was easy for me to ignore the slight annoyance of it!
Overall Susana was amazing with all of the costumes and my own, she really
watched and studied out characters to get a clear understanding of what we
should look like!

Daniel Roberts - Tânato
1. The long silk like gown definitely helped, I would feel like whip away
real quick after killing someone and hide within the gown like a shadow in the
dark. The chicken bones around my neck were a brilliant idea, although I
couldn't see or feel them, it was more the reaction of other characters that's
boosted my characters power and status.
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2. The leggings were ok, I feel like they needed something else though,
I'm not sure what, I feel like the upper half of the costume was brilliant and fitted
the character of death perfectly, how ever the bottom half felt a little detached,
maybe chicken bones, or even something that connected the leggings to the
gown, so it would be like one whole outfit.
3. I'm gutted the raven idea didn't work out, it was very life like and would
of been brilliant to use with or with out the costume some how.
4. The make up was awesome, again I think the reaction of other
characters and the audience meant the make up and contact lenses did a great
job in creating an weird, eyry, yet wonderful presence about the character
death.
Sophie Basset – Artemis / Habitante de Hades
I was cast as ‘Artemis’, God of nature and protector of animals and as a
physical performer expected to swing from silks and construct large gestures
within the piece, the costume would have to cover many aspects.

Susana

creatively produced a costume which was simple, but sophisticated, elegant
and allowed me to perform the sufficient movement. Adapted from an originally
floor length, straight cut, golden, sleeveless dress, Susanna cut up the seam on
both sides of the dress to allow physical movement and added gorgeous,
delicate, golden leaves onto the chest of the dress to express Artemis’ strength
of nature protection. The outfit was then completed with a silver headdress of
intertwined antlers. Artemis’ sacred animal is the deer; the headdress therefore
gave her character more substance. The only struggles with the costume was
that the headdress although beautiful, was very uncomfortable to wear due to
it’s rigid structural frame. However as a multi-rolled character, it was never
worn for too long therefore the pain was bearable. This would be the only thing
I would adapt of the costume.
The costume for the Nymphs was the most fun costume. The netting
and tu-tu style structure allowed the costume to feel light and fairy-like making
the bouncy and delicate physicality of the Nymths be free to execute. The blue
and pink dye along with the beautiful, little butterflies sewn into the netting
brought life, nature, fun and beauty to the costume just making me feel like a
little fairy. Throughout the production process, I decided to introduce a very
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sassy characteristic to my Nymph. When performing this in Susana’s gorgeous
dresses, the skirt helped me to magnify my attitude allowing me to have more
fun whilst on stage. Susanna’s got an amazing eye for detail and design and
with her heart of gold, never stops working to modify and adjust her costumes
until the performer is completely satisfied. Her designs are visually creative and
dynamic as well as comfortable and free from any restrictions. She is a very
talented designer and creator.

Jeff Bond – Dionisio
My costume for the character Dionysus was very useful and
really empowered me whilst I was in character. Due to the use of
Velcro it was perfect for quick changes which was vital in this
particular performance and didn't sacrifice practicality for aesthetics.
After a few alterations to the costume to allow me to move more
freely, as my character was extremely energetic and low to the ground
so my knees needed to be more mobile, I had no problems thereafter
with what I was wearing and felt that it suited my interpretation of the
character whilst also giving me status and making me stand out from
my other fellow cast members.
Kathy Hoffmann – Atena
My Athena costume was slightly bulky which made me feel
bigger, stronger and with more authority because of the shoulder
piece. The helmet was slightly restricting, but in the end really fitted
with what we did in terms of the Gods, static movements and quite
staccato and stiff.
The Hades costume: I liked the trousers, however, the
strapless top wouldn't stay up and I had to attach it to a bra, as I was
scared by boobs would fall out. I liked the fact of exposing more skin,
although it was slightly having to step out of my comfort zone at the
beginning, showing off my stomach. Overall, it made me feel more
human, rather than creature-like, but I think the physicality of my body
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changed that. Apart from the top, the costume was great to move and
climb in.

Martin Elmo – Poseidon
The way the costume influenced my performance in 'the passage' was in
2 different ways. The base costume allowed for free movement because it was
minimalistic. This also added to the aesthetic of the world which we were trying
to create. Not having a top on it gave a more visceral feel to hades as it gave a
more exposed look. In contrast my Poseidon costume which was in a top and a
skirt I had to learn what was the most efficient way to move in my character.
Once I had discovered this I used the costume as an accessory to my
character. Having a trident allowed me to be grounded through one point. While
the openness of the design allowed me to flow through my movements. At one
point in the show I needed to descend from a ladder and because of the cut and
style of the skirt I was able to do that no problem without hesitation. Also the
way in which my Poseidon costume was made allowed for easy quick changes
into my hades base costume:

Sam Fogell – Caronte
The first costume was designed, it was great but it was big. And over the
weeks I had developed the ferry man to be a fluid mover, the costume that they
first made had a completely different story than the one I wanted. I wanted to be
quick, to juxtapose what we thought of this slow ferryman who ships the dead to
hades. We scrapped it! I needed one to have same poetic language as the one
my character had, we found a more fitting jacket it was more gentleman like, but
it was to polished the ferry man was old! Really old! He had be around for
centuries it was way to new. So ripping one of the arms off did the trick, and it
also gave me more freedom to move. Feathers were sown in to the collar,
because although I wanted Chiron to relate to the audience, he wasn't human. I
also tried a hat but it kept falling off and it casted a shadow over my face from
the ceiling lights, which wasn't good as I needed to have eye contact with the
audience. Bare feet so I could point my toes while dancing. I also wore
fingerless gloves the inspiration for this was I wanted home to look homeless
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but wise at the same time, the inspiration from this was homeless man from the
polar express film.
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