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INOVAÇÃO

Palcos virtuais

B
I “SIN SANGRE”: Espetáculo chinelo se apropria de recursos audiovisuais e faz uso de projeções como recursos cênicos que facilitam a mudança dos cenários e busca uma proposta de teatro mais interativo

Arte milenar e tradicional, o teatro não está
imune às novas tecnologias que têm
revolucionado e transformado as artes em
geral. A criação de novos palcos de
representação a partir do uso do meio virtual
das redes telemáticas (WEB-Internet) é uma via
e amplifica as possibilidades cênicas. De outro
lado, novos recursos tecnológicos invadem os
espaços cênicos e imergem a cena teatral em
novos paradigmas de simulação e
conectividade. Aproveitando o Dia Mundial do
Teatro, comemorado ontem, o Caderno 3
mergulha nas imensas possibilidades que vêm
sendo desenvolvidas pelo teatro
contemporâneo

N

ão há dúvidas de
que parte do fascínio e da magia exercidos pelo teatro se
deve a interação do
ator com o público (e vice-versa).
A história encenada ao vivo, a
possibilidade maior do risco de
errar, o jogo de emoções, o ambientepreparado,cuidadosamente,paraconduziroespectadorpara dentro da narrativa são fundamentais para tornar essa arte tão
especial. Cada apresentação é
como uma experiência única,
intransponível, que jamais tornará repetir. O teatro designa o
local físico do espectador e o

espaço onde realiza o drama
frente à audiência. Mas, em tempos de grandes avanços
tecnológicos, a possibilidade de
inserção das novas mídias na
arte teatral vem se tornando comum. As inovações abrangem a
produção de espetáculos caracterizados pelo uso de projeções,
hologramas, utilização de recursos técnicos digitais como telões
substituindo cenários de fundo,
imagens 3D e interações digitais
com o público. Mas não é só isso,
além disso há sites especializados na transmissão de espetáculos via internet.
Continua nas páginas 3, 4 e 5
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