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CENOGRAFIA
Na Grécia antiga, a cenografia era equipada de painéis pintados, plataformas móveis e
mecanismos para elevar os atores; que encenavam deuses e heróis.
No século IV a.C., eram utilizados móveis, como integrantes de um cenário.
No período renascentista, a cenografia engata nas mãos dos pintores italianos. Que pintavam
cenas bidimensionais em panos ou papéis; suspensos por trainéis, colocados no fundo do tablado.
Depois as pinturas tornaram tridimensionalidade, colocadas também nas laterais do palco. Foi nesse
período que se criou também o efeito de vôo, o aparecimento de nuvens e máquinas para sons de
trovões e chuva.
No século XIX, a cenografia ganha forças, com o uso do elevador hidráulico e os recursos
de iluminação e em meio ao Teatro Naturalista, confecciona cenários de acordo com o espaço
dramático da peça.
Hoje, temos cenários naturalistas, convencionais, cenários com o uso do ciclorama, ou
cenário virtual (cenografia visual) e até mesmo com a ausência total dele. Se o cenógrafo, decidir
que o cenário naquela peça, é o tablado vazio. Então esta será a cenografia do espetáculo.
Lembrando que, tudo tem que ser signo e ter seu significado de estar no palco, ou fora dele.
O objetivo do cenário é auxiliar na ilustração da ação dramática. Ele é composto do conjunto
de elementos no palco, que representa o ambiente físico em que discorre a encenação. Esses
elementos podem ser feito de materiais diversos como madeira, tecido, isopor, ferro etc.. É
colocado no fundo do palco, em suas laterais, ou espalhado pelo tablado. O cenário físico pode ser
trocado pelo uso do ciclorama.
Cenário Vivo, Quadro Vivo, ou Cenário Animado é o cenário composto por seres vivos. As
pessoas podem representar um objeto, ou outro ser vivo (árvore, mesa, armário etc.).
Em vários momentos, o Teatro junta com as Artes Visuais, mas na criação e construção do
cenário, elas devem se fundir.
A cenografia é a Arte e técnica de criar, confeccionar e instalar cenários para um espetáculo.
O criador dos cenários é o profissional titulado como cenógrafo, ou cenarista. Ele é quem
cria, conceitua, desenha, projeta, supervisiona a realização, construção e montagem de um cenário
para um espetáculo. Sendo alguém que trabalha com Arte, deve ser provido de criatividade e ter
entendimento também nas áreas de pintura, escultura, arquitetura, decoração entre outros. Para
assim poder criar sua obra, de qualquer tipo de material, inclusive de velhos e recicláveis. E sendo
um artista, ele tem a capacidade de revelar emoções e ideias, através de qualquer material que
coloque as mãos.
O cenarista não trabalha só; pois afinal Teatro é grupo e junto dele estão o cenógrafo
assistente, o cenotécnico (profissional que confecciona, monta, executa e faz funcionar cenários e
demais dispositivos cênicos para espetáculos), o maquinista e os demais profissionais que desde um
martelar, ajuda na confecção de todo o cenário.
O que difere, uma cenografia de outra é o projeto, a equipe, o espaço cênico, a finalidade e o
diretor com sua visão.
A cenografia, dentro do sistema semiótico tem um único objetivo, que é de ilustrar a época,
o tempo e o local que discorre a peça; materializando assim, o espaço dramático, no espaço cênico
do espetáculo.
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A cenografia nunca deve sobressair, destoar, ser o protagonista; pois ela é apenas um
figurante. Devendo assim servir ao espetáculo e não o espetáculo a ela.
Se após uma peça teatral, você comentar deslumbrado sobre o cenário, ignorando a atuação
do elenco, do enredo e companhia; é porque a cenografia foi o personagem principal, tranformando
seu criador em artesão e todo o espetáculo em artesanato.

Letícia Luccheze.
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