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O tom é, desde logo, presenteado pelos seus 
autores: uma escrita clara, traduzindo o movimento 
do pensamento sobre a relação entre artes cénicas 
e espaço arquitectónico e/ou paisagístico. Este 
é o princípio que orienta o livro que reúne três 
estimulantes artigos sobre a temática “Site-Specific” 
tendo em consideração a sua identidade, ontologia 
e dimensões artísticas. Sustentados em estudos de 
caso é concordante em Jorge Palinhos, Maria Carneiro 
e Susana Paixão a percepção do Site-Specific como 
“acontecimento cénico” que opera a passagem de 
um espaço objetivo a um espaço de profundidade, 
capaz de transformar sensorialmente o espaço 
físico. Note-se, no entanto, que uma perspectiva 
fenomenológica por parte do receptor da obra 
não a desliga da intencionalidade do seu criador, 
constituindo-se, desta feita, o espaço como matéria 
de linguagem artística.

Em Visões Uteis: viagens performativas - a “Arte 
na Paisagem” como trabalho Site-Specific, Jorge 

Palinhos tece uma detalhada memória descritiva do 
percurso do coletivo teatral – Visões Úteis – dando 
particular ênfase aos projetos que esta companhia 
desenvolveu a partir da relação arquitectónica e 
performativa. O autor salienta as potencialidades 
dramatúrgicas que o Site-Specific pode trazer 
enquanto dispositivo cénico potenciador de 
fruição, quer “individual quer coletiva – que dá ao 
espectador a possibilidade de vivenciar um espaço 
e uma performance de forma não apenas consciente 
mas também corporal e sensorial” (p. 20).

Uma problemática análoga a de Palinhos - o 
espaço como percurso dramatúrgico e sensorial 
- é proposto por Maria Carneiro. No seu artigo, 
de forma metódica e elucidativa, discorre sobre a 
noção de “espaço” nas intersecções entre teatro e 
arquitectura, dando particular atenção às práticas 
artísticas que propõem a apropriação de espaços 
edificados como espaços cénicos. A partir da análise 
do espectáculo Até comprava o teu amor do coletivo 
- Teatro do Vestido - a autora procura responder à 
questão “como é possível construir dramaturgias 
em torno de espaços pré-existentes” (p. 21).

O lugar como espaço de representação é a 
temática abordada por Susana Paixão a partir 
da pesquisa desenvolvida sobre o processo 
criativo do encenador Lee Beagley, diretor da 
companhia Produções Suplementares de Teatro. 
Neste caso, o Site-Specific cruza-se com o lugar 
da representação que se deseja não convencional 
e arquitectonicamente teatral. Susana Paixão 
debruça-se sobre os processos de criação teatral 
viajando até ao “espaço vazio” proposto por Peter 
Brook e, a partir de Lee Beagley, sobre a importância 
do lugar do espectador na criação do espectáculo. 
“O espectador não está apenas a ver toda a cena, 
mas também a ser visto pelos outros, no que se 
refere por exemplo à sua expressão facial e a sua 
movimentação. Fazendo parte do cenário, é como 
que um figurante a participar num espectáculo e 
isto só é possível pela forma como a arquitectura do 
espaço é aproveitada.” (P. 40)

Numa temática como o Site-Specific em que 
a representação é matéria feita de dinâmicas e 
transformações morfológicas, este livro revela-
se como “estado das coisas” que edifica a sua 
investigação numa relação contínua e participativa.
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entende performance/teatro. O que é comum a este 
entendimento é que espaço e performance estão 
intrinsecamente ligados. 

Esta relação está historicamente presente desde 
a antiguidade clássica. São objecto de análise 
alguns exemplos de edifícios teatrais históricos 
importantes e a evolução que sofreram essas 
arquitecturas ao longo do tempo, bem como as 
transformações históricas nos edifícios teatrais de 
raiz italiana (nomeadamente em Portugal) e como 
são vistos estes edifícios na contemporaneidade. 

O questionamento disciplinar da arquitectura 
através da prática teatral é mostrado por duas 
vias: por um lado, a arquitetura teatral entendida 
como edifício (objecto arquitectónico), em que a 
evolução da prática teatral e as novas necessidades 
programáticas servem para questionar e reflectir 
sobre a construção arquitectónica do teatro 
enquanto equipamento; por outro lado, arquitectura 
teatral enquanto cenografia, como lugar de 
experimentação, como laboratório que permite o 
questionamento disciplinar (liberta das regras e leis 
que arquitectura deve cumprir). 

De salientar o texto de Juliet Rufford, que 
aborda a interdisciplinaridade e transgressão 
dos limites entre teatro e arquitectura através de 
vários exemplos que questionam a funcionalidade 
da arquitectura teatral, pondo em confronto 
as arquitecturas ‘espectaculares’ (objecto 
arquitectónico) como símbolo e marco de poder, por 
contraste com uma arquitectura que serve e se faz 
através da performatividade arquitectónica,  como 
o caso do Battersea Arts Centre (edifício que ocupa 
uma antiga Câmara Municipal do século XIX, que foi 
reconstruído para acolher as artes performativas), 
em cuja intervenção mais recente de reabilitação, o 
arquitecto opta por um faseamento dos trabalhos à 
medida das necessidades e com a participação dos 
seus utilizadores, onde o teatro é uma forma de ir 
construindo o espaço num processo em constante 
mutação – arquitectura em acção através do teatro.

Uma citação referida no texto de Sara Franqueira 
- tensão é o actor principal do espaço -, serve 
aqui para salientar um aspecto comum a vários 
artigos: ‘tensão’ entre teatro e arquitectura (espaço 
e performance) expressa de diversos modos. Em 
primeiro, a conturbação sofrida com as avant-gardes 

Arquitecturas Dramáticas é o título das 
conferências que tiveram lugar no Porto em 
novembro de 2014 e que deram origem ao livro de 
atas que reúne os temas (e artigos) que nela foram 
apresentados. São textos que relacionam e cruzam 
arquitectura e espaço com teatro e performance, 
em várias abordagens quer quanto à forma como 
se entende espaço/arquitectura quer como se 
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modernistas, onde teatro e arquitectura estão em 
conflito num período de grandes transformações. É 
transposta esta tensão para a prática contemporânea 
e as suas transformações actuais, crescendo a 
necessidade de as artes performativas saírem 
do espaço convencional do teatro. As práticas 
teatrais saem à rua, utilizam o espaço urbano, ou 
reutilizam espaços que serviam outras funções 
no passado – são estudados vários exemplos de 
transformação funcional dos edifícios para acolher 
eventos artísticos (antigos edifícios industriais, 
hospitais, câmaras municipais, prisões, etc.) e das 
novas relações que se estabelecem com a cidade. 

As transformações actuais trazem novas relações 
do espaço com público, e a ‘tensão’ assenta 
sobretudo na relação do espaço com o espectador. 
Deste modo, os casos de estudo das práticas 
contemporaneas referem-se sobretudo às propostas 
site-specific, e à noção de espaço-evento, em que a 
arquitectura é vista não como um objecto estático, 
mas como espaço dinâmico, enquanto parte da 
acção dramática pelas relações criadas. 

É igualmente abordada a ‘tensão’ entre 
espaço físico e espaço emocional, na relação de 
proximidade que muitas práticas estabelecem com 
o espectador, o espectador é (ele próprio parte da 
acção) conduzido através do espaço (exemplos das 
experiências áudio-guiadas numa casa, num museu, 
num teatro ou dos percursos conduzidos pela cidade) 
– o espaço é entendido enquanto experiência que 
decorre da percepção e do movimento. 

São estudados ainda outros elementos referidos 
como geradores das experiências perceptivas e que 
unem arquitectura e teatro, como a questão da luz e 
do som (ou do silêncio), enquanto construtores de 
atmosferas e criadores de simbolismo. 

A importância do lugar para criar um lugar 
simbólico é em muitos casos determinante e 
intransferível, e a prática site-specific ganha cada 
vez mais importância na construção dramática, 
evidenciando a relação simbiótica entre arquitectura 
e drama. 


