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Teatro grego antigo

Século V a.C. – Grécia Antiga
Figura 1: Ilustração de estrutura do teatro grego antigo, na qual se vê a skéne (espaço
da cena) ao fundo e a orquestra. Disponível em: https://www.todamateria.com.br/teatrogrego. Acesso em: 26 jul. 2021.

Os recursos técnicos e tecnológicos estavam presentes na cena teatral
desde a sua origem no Ocidente, com o teatro grego antigo. O recurso
do deus ex machina, por exemplo, representa uma forte ligação entre
técnica, ritual e teatro.

Teatro de sombras chinês

Século II a.C. até a atualidade – China
Figura 2: Teatro de sombras chinês contemporâneo, no qual se pode observar a imagem
projetada na tela por meio de uma fonte de luz. Disponível em: https://chinavistos.com.br/
as-historias-do-teatro-de-sombras. Acesso em: 26 jul. 2021.

A projeção de sombras em uma tela representando personagens
e objetos é uma forma de teatro que se popularizou na China e se
mantém até os dias atuais, influenciando também o teatro ocidental.
É um exemplo de recurso técnico e tecnológico intimamente
relacionado à estética teatral.

Teatro renascentista

Século XVII – Espanha
Figura 3: Ilustração de “curral de comédias” espanhol do século XVII, na qual se observam
os três planos da cena. Disponível em: http://sevillamiatours.com/corral-comedias-donaelvira. Acesso em: 26 jul. 2021.

Estrutura cênica e recursos técnicos e de maquinário do “curral
de comédias”, onde eram realizadas as apresentações durante todo
o Século de Ouro espanhol. Mostra a relação entre a técnica e a cena
no período do teatro renascentista.

Cinema

1902 – França
Figura 4: Fotograma do filme Viagem à Lua (1902), de Georges Méliès. Disponível em:
https://www.planocritico.com/critica-viagem-a-lua-1902. Acesso em: 26 jul. 2021.

Filme Viagem à Lua, de Georges Méliès. Início do cinema, com
a introdução da ficção e de recursos de ilusionismo teatral misturados
à concepção da edição como expediente narrativo e fantástico.

Teatro na pandemia

2020 – Brasil

Figura 5: Cena do espetáculo Clã-destinos, do grupo Clowns de Shakespeare, apresentado
virtualmente em 2020. Disponível em: https://www.saibamais.jor.br/clowns-desheakespeare-se-reinventa-e-mostra-o-mundo-do-avesso-em-experiencia-cenica-virtual.
Acesso em: 26 jul. 2021.

Espetáculo Clã-destinos, do grupo de teatro Clowns de Shakespeare.
Com a pandemia do novo coronavírus, grupos de teatro do Brasil e do
mundo exploraram o universo digital como forma de resistência, dada
a impossibilidade do encontro físico. Essa experimentação se mostrou
extremamente instigante e inventiva.

