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OBJETIVOS

Sensibilizar os/as estudantes sobre os aspectos de composição visual da cena teatral; estimular o interesse
pela criação dessas visualidades e criar oportunidades para a execução de projetos básicos de cenografia,
iluminação e para o uso de recursos audiovisuais.

EMENTA

Estudos teóricos e práticos sobre elementos materiais de composição visual da cena teatral - cenografia,
iluminação, materiais audiovisuais — em seus aspectos isolados (históricos, conceituais e técnicos) e em
relação uns com os outros (estudos de linguagem e de composição). Compreensão das relações entre a cena e
a espacialidade, em diálogo com a Política Ambiental da UFU. O componente dialoga com o Ateliê de
Criação Cênica, que ocorre simultaneamente no mesmo semestre.

PROGRAMA

- Fundamentação teórica:
Arquitetura teatral — os diferentes espaços cênicos constituídos ao longo da história; relações entre
arte/cena e meio ambiente; Cenografia - conceitos e tendências ao longo da história; Iluminação -
recursos e tendências ao longo da história; Audiovisual — recursos e tendências ao longo da história;
Glossário Cenotécnico — formação de repertório de termos técnicos de cenografia, iluminação e
audiovisual;

- Formação prática:



Cenografia — exercicios de composição material; exercicios de espacialidade; investigações da relação
entre arquitetura e cenografia; estudos de mapa de palco; exercicios de criação cenográfica — desenhos e
execução. Iluminação — estudo e experimentação de equipamentos profissionais; estudo de filtros de

cor; criação e experimentação com equipamentos alternativos. Audiovisual — estudo e experimentação
com equipamentos profissionais (câmeras e projetores do curso) e alternativos. Concepção de cenário e
iluminação a partir de estímulos diversos: textos, imagens, sons, improvisações, objetos etc. Concepção
e execução de cenário e iluminação (incluindo recursos audiovisuais, se for o caso) para os exercicios
cênicos desenvolvidos no Ateliê de Criação Cênica do semestre.
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