
Espaços do Drama
Já não existem profecias, e o tempo tornou-se 

um campo aberto a todas as possibilidades e todas 
as escolhas do ser humano. Com o fim do tempo 
fechado, foi também o próprio espaço que se abriu às 
possibilidades da ação humana, tornando-se crucial 
para a sociedade, como lugar onde o futuro pode ser 
disputado e construído, mas também ferramenta de 
pensamento para pensar todas as práticas humanas 
que acontecem nesse mesmo espaço.

É o caso do drama, para o qual o espaço sempre 
teve um papel crucial, chegando a afetar a natureza 
e funcionamento do próprio teatro, que variava 
consoante era feito em anfiteatros abertos, carroças, 
igrejas, estrados de madeira, palcos à italiana, etc.

E é também o caso da arquitetura, que é a arte 
do espaço, mas que não existe dissociada do teatro 
enquanto laboratório de corpos e rituais sociais.

O presente número da Persona vem no seguimento 
da conferência internacional Arquiteturas Dramáticas, 
que decorreu na Escola Superior Artística do Porto 
em 2014, mas também de numerosas investigações, 
comunicações e publicações por parte do projeto 
Arquiteturas Dramáticas do Centro de Estudos 
Arnaldo Araújo, que tem procurado estabelecer 
pontes e miradouros entre aquelas duas áreas que, 
apesar de casadas na prática, muitas vezes na teoria 
procuram ocultar a intimidade.

Neste número vamos por isso encontrar um 
conjunto diverso de perspetivas sobre o teatro, 
a arquitetura, a performance e o espaço, que 
abrangem temas que vão da arquitetura móvel à 
cenografia, do urbanismo a peças arquitetónicas de 
sentido singular, mas sem dúvida muito teatral.

Spaces of Drama
There are no more prophecies and time became 

the open range where every possibility and choice of 
the human being is possible. And with the end of the 
closed timed, condemned to confirm its fate, space 
itself opened up to the potential of human action, 
becoming crucial to society, as the place where the 
future can be disputed and built, but can also be a 
tool of thought to think every human practice that 
happens in space.

Such is the case of drama, for which place was 
always of the essence, even influencing the nature 
and functioning of theatre itself, that was shaped by 
the fact it was happening in open theatres, wagons, 
churches, wooden planks, Italian stages, etc.

And that is also the case of architecture, the art of 
space in itself, which needs theatre as a laboratory 
of bodies and social rites.

This number of Persona is the result of the 
international conference Dramatic Architectures, 
that happened at the Escola Superior Artística do 
Porto in 2014, but also the result of the research and 
work done by the project Dramatic Architectures of 
the Centro de Estudos Arnaldo Araújo, which has 
been trying to build bridges and viewing points 
between these two areas, which, even if they are 
married in practice, many times, in theory, try to 
hide their intimacy.

Therefore, here one can find a diverse number 
of perspectives about theatre and architecture, 
performance and space, encompassing subjects 
such as mobile architecture, scenography, urbanism 
or even mysterious and unique architectural, and 
theatrical, pieces.
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Assim, Alexandra Trevisan aborda um conjunto 
de tentativas arquitetónicas de criar um teatro 
ambulante que ocorreram durante a década de 60 
sob a regência de Carlos Ramos na famosa Escola 
do Porto. 

Aliki Kylika aborda um projeto teatral em Londres 
que tenta dar conta, através da performance, da 
experiência de urbanidade da cidade.

Por sua vez, Cathy Braasch aborda a relação entre 
algumas companhias de teatro de vanguarda e os 
lugares teatrais que ocupam, quase sempre espaços 
arquitetónicos adaptados, e não construídos de raiz, 
que contribuem para a dramaturgia apresentada.

Daniela Sá aborda uma bela e enigmática obra 
de Aldo Rossi, o Teatrino Scientifico, explorando 
pistas que talvez desvendem o segredo deste teatro 
da arquitetura e a forma como traduz pensamento 
tanto arquitetónico como teatral.

José Capela reflete sobre a múltiplas dimensões 
da cenografia, interpretando as ideias de Manfredo 
Tafuri sobre a arquitetura renascentista à luz de 
práticas cenográficas ilusionistas, quequestionam a 
ilusão ou geram o distanciamento.

Juliet Rufford discute as complexas relações teatro 
e arquitetura, nomeadamente ao seu nível político.

Michel Cannatà aborda a construção de espaços 
cénicos e/ou espaços de representação de mitos e 
ritos e como estes proporcionam oportunidades de 
investigação para testar metodologias e poéticas da 
arquitectura no âmbito de um debate disciplinar

Por fim, Sara Franqueira propõe a Cenografia 
contemporânea como um modo de arquitetura 
introspectiva, na medida em que uma parte 
considerável do teatro contemporâneo procura 
convocar associações emocionais íntimas que 
promovam a construção do significado e promovam 
uma mudança de atitude.

Após este tema, fizemos uma pequena entrevista 
a Louis Janssen, o anterior presidente da OISTAT, 
Organização Internacional de Cenógrafos, Técnicos 
e Arquitectos de Teatro, para discutir o papel desta 
organização nas práticas arquitectónicas e teatrais, 
e o próprio trabalho de Janssen nesse sentido.

Remata-se o presente volume com recensões 
a duas publicações do CEAA sobre a temática, 
realizadas por Cláudia Marisa Oliveira e Juliana 
Gonçalves, e uma notícia sobre um projeto de 

Alexandra Trevisan tells us about a number of 
attempts to create a moving theatre that happened 
during the 60s in Porto, under the direction of Carlos 
Ramos, of the famous Porto Architecture School.

Aliki Kylika describes a theatrical project that 
happened in London, which, through performance, 
tried to research and display the urban experience 
of the city.

Cathy Braasch discusses the connection between 
some avantgarde theatre troupes and their theatrical 
spaces, almost always found, adapted spaces, that 
have an important role in their performance.

Daniela Sá investigates the beautiful and 
enigmatic work by Aldo Rossi, the Teatrino 
Scientifico, exploring clues that may reveal the 
secret of this theatre of architecture and how it 
expresses architectural and dramatic thinking.

José Capela reflects about the multiple dimensions 
of scenography, interpreting the ideas of Manfredo 
Tafuri about Renaissance architecture in relation with 
illusionist scenographies and scenographies that 
question illusion or generate detachment.

Juliet Ruffords approaches the complex 
relationships of theatre and architecture, namely its 
politics, implications and requirements.

Michel Cannatà discusses the building of scenic 
spaces and or spaces of presentations of myths and 
rites, and afford opportunities of research to test 
methodologies and poetics of architecture.

At last, Sara Franqueira proposes contemporary 
scenography as being defined by an introspective 
architecture, in the sense that most contemporary 
theatre aims at provoking intimate emotional 
connections that promote meaning and changes 
of attitude.

We also include a short interview with Louis 
Janssen, the previous president of OISTAT, the 
International Organization of Scenographers, 
Theatre Architects and Technicians, to discuss the 
role of this organization in theatre and architectural 
practices, and Janssen’s own work on these domains.

This publication is closed by two reviews of two 
editions of CEAA about this subject, by Cláudia Marisa 
Oliveira and Juliana Gonçalves, and a short notice 
about a Cinema research project directed by Nelson 
Araújo, on a debate concerning the intertextuality in 
this field.



investigação em cinema, coordenado por Nelson 
Araújo, sobre um debate em torno da questão da 
intertextualidade no Cinema.

É, por isso, um conjunto de perspetivas que 
se dão neste número da Persona que, espera-se, 
poderá contribuir para desbravar novos lugares 
das práticas e teorias cénicas e arquitetónicas.

Jorge Palinhos

This is, therefore, a wide range of perspectives 
that, we hope, can contribute to opening up new 
places of theatrical and architectural practice 
and research.

Jorge Palinhos


