
Uma nova geometria do espaço vazio 
 
Conversa entre JOÃO MENDES RIBEIRO e MANUEL AIRES MATEUS sobre o 
dispositivo cénico de Turismo Infinito. 
 
JOÃO MENDES RIBEIRO Para esta conversa sobre o projecto de cenografia que 
desenvolveste para Turismo Infinito, trago três questões fundamentais. Uma diz respeito 
à relação entre o dispositivo cénico e a arquitectura específica do TNSJ, um teatro à 
italiana; outra decorre da natureza e das valências da cenografia propriamente dita; 
finalmente, gostaria de discutir como, neste trabalho em particular, se estabelece a 
relação entre cenografia e arquitectura, isto é, o modo como se transportam algumas 
imagens da arquitectura para o teatro, transformando-as em objectos cénicos. 
Poderíamos, no entanto, começar por abordar o modo como o texto e a dramaturgia 
influíram na concepção do dispositivo cénico. 
 
MANUEL AIRES MATEUS A natureza do texto foi decisiva. O texto é praticamente 
infinito, não na extensão, é claro, mas na intensidade: é impossível de abarcar e conter, 
é impossível de controlar. O cenário procura expressar essa natureza. Nas conversas que 
tive com o Ricardo Pais, cujo instinto se revelou determinante, falámos sempre de um 
cenário total. “Total” foi, aliás, a primeira palavra que me ocorreu. Colocámos a 
hipótese de um cenário que fosse todo branco, depois que fosse todo preto; fosse como 
fosse, teria sempre de ser todo qualquer coisa. Acabámos por nos fixar no preto, porque 
com o branco não conseguiríamos obter um sentido de infinito. A ideia passou a ser 
dispor o negro (da cenografia) recortado sobre o negro (da caixa de palco). 
 
JMR O negro reforça, de facto, a noção de infinito. 
 
MAM Os textos que compõem a dramaturgia são tão fortes, e a predominância da 
palavra é de tal modo irrecusável que me pareceu que a cenografia deveria funcionar 
como aqueles quadros da pintura flamenga, de cujo fundo negro emerge, fortíssimo, um 
rosto. Aqui, a ideia é a de que esse infinito, esse negro de cujo contorno se perde a 
noção, possa ser rasgado pelos textos de Pessoa, ou pelos actores enquanto veículos dos 
textos. Levei anos para fazer um cenário, e quando tenho finalmente a possibilidade de 
o fazer, com o Ricardo Pais, opto por um não-cenário! Ao fazermos esta caixa negra 
dentro de uma caixa negra, é como se nos recusássemos a criar um cenário. Mas o que 
gosto no dispositivo cenográfico é o facto de combinar a força invasiva, pela sua 
dimensão e pelo modo como extravasa a área de palco e se projecta na plateia, e uma 
intenção de apagamento, de não querer ser, de não querer estar… É um cenário 
expectante. Expectante e total.  
 
JMR O dispositivo cénico enquadra-se claramente na tipologia dos espaços de 
representação do palco dentro do palco. O que propões, no fundo, é um novo espaço 
perfeitamente delimitado, com marcações muito claras, que encerra um conceito de 
aproximação e distanciamento. Aproximação, porque a cenografia rompe com a boca de 
cena, possibilitando uma relação mais forte entre intérpretes e espectadores; 
distanciamento, porque, pela perspectiva acelerada, há uma dilatação do espaço, 
gerando profundidade. A cenografia subverte a regra da própria sala, que é a marcação 
do arco de proscénio. Este é um cenário que não adere à boca de cena, que não cria um 
mundo de ilusão para lá da boca de cena, mas que a rompe e passa adiante. Está 
implícita aqui uma crítica à arquitectura e à tipologia do teatro, mas também uma 



vontade de aproximação da acção aos espectadores, algo que decorre dos pressupostos 
da encenação. 
 
MAM Há a tentativa de substituir o espaço existente por um outro espaço. Tenho esta 
ideia de que o teatro tem uma relação muito forte com o sentido do tempo. Decorre num 
tempo perfeito, controlado, e, de alguma maneira, possui um poder de substituição. 
Quando a peça se acende, o mundo como que se apaga. Há sempre um contraponto: 
antes, o mundo existe e aquilo é acessório; de repente, a peça existe e é o mundo que se 
torna acessório. No tempo finito em que acontece, o teatro existe e sobrepõe-se a tudo. 
A meu ver, a peça faz justiça a esta ideia. Com o desenho cenográfico, estamos a marcar 
a noção de que estes textos são tudo. Esta perspectiva pareceu-me bastante estimulante, 
até porque estas salas provocam sempre em nós a ideia do ecrã. Há qualquer coisa no 
frame, no caixilho da boca de cena, que nos dá o ecrã. 
 
JMR No teatro à italiana, a cena é sempre frontal e emoldurada. 
 
MAM Pareceu-me que a cenografia deveria romper essa moldura, esse ecrã. E acredito 
que o faz de duas maneiras: primeiro, porque invade; depois, porque de alguma maneira 
se anula. Não é bem anular-se. O que se passa é que a sua presença só se afirma com 
outros elementos, pelo modo como é utilizada e explorada na sua profundidade… 
 
JMR Pelas marcações, pelos movimentos, pelas vivências naquele espaço… 
 
MAM Também pela luz, que é essencial.  
 
JMR A luz tem o poder de desenhar o espaço. Através da luz, a cenografia cumpre-se 
no momento da acção. 
 
MAM Faço muito o paralelo com a pintura flamenga, com aquelas suas figuras e rostos 
muito marcados, que se destacam sobre um fundo praticamente ilegível, acabando 
curiosamente por o desenhar. De algum modo, é o rosto que torna legível tudo aquilo 
que, a princípio, nem sequer leríamos, como as roupagens escuras que se recortam sobre 
o negro. O cenário é redesenhado no uso que dele faz a encenação. À partida, nós nem o 
leríamos, é a encenação que o torna legível.  
 
JMR Também sinto isso, este trabalho como uma espécie de habitáculo. O cenário é 
claramente desenhado pela forma de o habitar e percorrer. Vejo-o mais como 
arquitectura de movimento do que como espaço estático, embora possa ser tudo. É um 
dispositivo que cria uma série de possibilidades pela sua ambiguidade, pela sua 
abstracção: encontro ali uma rua, mas também leio nele um espaço interior; tanto pode 
ser um espaço público como um espaço privado. Mas há outra coisa que me parece 
particularmente interessante: a questão da escala. O dispositivo cénico configura escalas 
muito diversas. É certo que vai depender muito da luz… 
 
MAM Percebemos isso ao ver aquelas primeiras fotografias do João Tuna, feitas com 
luzes casuais. O conjunto muda completamente com a luz. 
 
JMR Quando entra em cena, o intérprete está elevado, suspenso e esmagado pela tensão 
entre os dois planos, chão e tecto, que a luz certamente reforçará. Curiosamente, nesse 
ponto, o actor parece maior, apesar de estar ao fundo e mais distante do espectador. À 



frente, passa-se o contrário: a sua escala diminui porque o espaço é imenso e a tensão 
entre os planos quase se anula. A ideia de suspensão, sublinhada pelo desenho de luz, e 
esta possibilidade de manipulação de escalas vão revelar-se muito importantes para o 
espectáculo. 
 
MAM Logo no princípio, o Ricardo definiu que teríamos dois followspots a operar 
sobre o cenário. Queria, em momentos específicos, fazer as personagens flutuar, ideia 
que me agradou imenso, porque tira proveito do limite que os dois planos criam na sua 
tensão. Provavelmente, sem se detectar os limites dos dois planos, será possível 
percepcionar as personagens a flutuar. De resto, havia duas ideias de princípio muito 
claras: a ideia de compressão, obtida pela altura mínima possível ao fundo, em 
contraponto com a abertura à frente, que operaria uma inversão; e a ideia da escada, que 
cria uma possibilidade de ascensão sobre. 
 
JMR E que permite também fragmentar os corpos, como acontece em algumas cenas. 
Podemos vê-los pela metade, ou apenas cabeça e ombros, o que suscita leituras curiosas. 
 
MAM Acredito que é um cenário de possibilidades, porque podes fazer isso e depois, 
com a luz, inverter tudo. 
 
Nova regra de habitação 
 
JMR Gostaria também de assinalar o facto de chão e tecto funcionarem como espelhos 
um do outro. É certo que há diferenças no seu desenho, mas o jogo de espelhos está 
latente e permite intuir a presença de paredes laterais. Constrói-se assim uma sala, não 
deixando nunca de ser um espaço aberto. A cena é aberta, mas a relação que se 
estabelece entre tecto e pavimento sugere as paredes e fecha o espaço. 
 
MAM É engraçado dizeres isso, porque inicialmente tínhamos paredes laterais, e 
colocámos a hipótese de toda a luz ser feita dentro de caixas. De repente, tudo isso 
pareceu diminuir as possibilidades. 
 
JMR Sobretudo para o desenho de luz. Com o tecto, já lhe retiraste um plano que é 
normalmente fundamental, se lhe retiras os outros… [risos] Mas acho que as paredes 
estão lá, mesmo não sendo fisicamente visíveis. 
 
MAM O que procurámos foi precisamente determinar a tensão entre chão e tecto que 
permitisse dispensar materialmente as paredes laterais, passando a ser desenhadas pela 
percepção do espectador. Quando as retirámos do plano, sentimos alguma dificuldade, 
se bem que agora já não consiga pensar no cenário com as paredes. Parece-me que intuí-
las é muito mais interessante do que a sua presença material. 
 
JMR As paredes estão lá, e também são muito sugeridas pelos movimentos dos actores, 
porque não há entradas nem saídas laterais, o que faz com que se leia o espaço sempre 
desta maneira, como se houvesse de facto paredes. As ambiguidades de que este cenário 
está carregado são de facto aquilo que o torna particularmente forte e interessante. 
Refiro-me ao facto de poder ser tudo, o tal “cenário total”: é um espaço interior, mas 
também um espaço exterior; é um espaço tensionado, de compressão, mas também um 
espaço expandido (à frente, é mesmo monumental!); é um espaço aberto, mas também 
um espaço contido. Num espectáculo como este, trata-se de uma grande qualidade. 



 
MAM Chamas-lhe qualidade, mas podes fazer a leitura oposta. Na verdade, nós temos a 
percepção de que esta peça poderia acontecer num qualquer espaço, o que é uma coisa 
angustiante. É suposto definires um! [risos] Também enfrentei outra dificuldade: não 
podia, ou não consegui, definir uma materialidade. Senti a necessidade de uma ausência 
de materialidade. Gostaria que a matéria fosse a luz. 
 
JMR Daí usares sempre o mesmo material… 
 
MAM Sim, a materialidade da cena será a que a luz lhe conferir. Isto é estranho, 
porque, enquanto arquitectos, estamos muito habituados a definir uma relação, em 
qualquer espaço, com os materiais. Muitas vezes, a partir dos materiais. 
 
JMR O cenário é muito forte em termos de ocupação do espaço, apesar de ser negro, 
porque estrutura o vazio. Instaura uma nova ordem espacial. Para mim, o espaço vazio é 
a caixa negra do palco à italiana, o que está para lá da boca de cena, sem limites nem 
contornos. Julgo que era isso que pretendias, mas a tua proposta cenográfica define uma 
nova regra de ocupação ou, se quiseres, de habitação daquele espaço. Apesar de ser uma 
cena preta sobre a cena preta, uma espécie de sobreposição de pretos, possui limites 
muito claros e precisos. O que o cenário opera é uma nova estruturação do espaço vazio. 
 
MAM Estou de acordo que estrutura uma nova ordem, mas inclino-me mais a imaginar 
o cenário não na sua totalidade, mas enquanto somatório de fragmentos. 
 
JMR A partir dos movimentos dos actores e das marcações da encenação. 
 
MAM Exactamente. Vejo primeiro o ângulo da escada; depois, o fim do tecto; a seguir, 
a diferença entre os planos ou o topo invasor da boca de cena. Prefiro pensar na 
cenografia como uma sequência de momentos diferentes… 
 
JMR No limite, o cenário não existe, ou está subtilmente oculto. 
 
MAM Sim, e só eleges momentos. 
 
JMR E percebes que só com aquele cenário é que seria possível colocar o corpo 
naquela altura ou desenhar aquele percurso ascendente ou descendente… 
 
MAM No fundo, era essa a ambição: conceber o cenário como um potenciador de 
possibilidades, que são eleitas em cada um dos tempos do espectáculo, e não como uma 
totalidade que se impõe imediatamente. 
 
JMR A ideia é então a de um cenário ausente, mas que permite suspender o corpo e 
gerar movimentos que, de outra forma, não seriam possíveis. 
 
MAM Tornando-se assim presente… O que é este texto? São textos sequenciados, é 
uma sequência de sequências. O que a encenação faz é encontrar a tradução dessa 
sequencialidade na caixa de possibilidades que é o dispositivo cénico. 
 
JMR A ideia de uma cenografia ausente encaixa-se na nova estruturação do espaço 
vazio. É um outro espaço vazio, organizado de outra maneira, ou com outra lógica. Uma 



caixa de palco negra, à italiana, é mesmo o infinito. [risos] Com as “pernas”, tu não vês 
os contornos, não tens a percepção da profundidade do palco, ou dos bastidores. No 
fundo, o que está aqui em jogo é a ideia de trabalhar o infinito, ou de reforçar o infinito, 
partindo de um cenário que se quer ausente, mas que é absolutamente fundamental para 
gerar a suspensão dos actores. Digamos que ele reclama a dominância do corpo como 
lugar central da acção. O espaço cénico é activado pela deslocação dos corpos num 
tempo preciso. 
 
MAM Na cena à italiana, nós lemos os contornos, e conseguimos ver as pernas, calcular 
a profundidade, isso é evidente. Mas é possível, de alguma maneira, montar a não-visão. 
No limite, o dispositivo cénico é uma variação disto. Idealmente, olharias e não verias 
nada. Gosto muito dessa tua definição da cenografia como uma nova geometria do 
espaço vazio. A cenografia pretende sê-lo, gerando possibilidades bem diferentes 
daquelas que a cena à italiana oferece, podendo estas revelar-se surpreendentes. Em 
alguns momentos, os actores estão mais elevados, noutros menos; nuns mais 
comprimidos, noutros ainda fragmentados. Idealmente, o cenário não se iria encontrar… 
Tem graça: nas simulações virtuais e nas maquetas, usámos sempre a cena à italiana 
totalmente branca, porque tínhamos de encontrar e identificar o cenário. Só no palco é 
que o montámos em preto. É preciso construir a acção sobre ele para lhe conferir 
sentido. É um cenário que obriga a um trabalho extra, quer do desenho de luz, quer da 
marcação. É um cenário que tem de ser encontrado. 
 
JMR Os percursos que os actores fazem em direcção ao fundo da cena e depois no 
sentido contrário são fortíssimos. E há a percepção da escada, como um plano que 
dobra. A escada faz claramente parte do cenário, não é um apêndice. 
 
MAM Com o corte que torna a escada visível, ambicionamos sugerir que a cena 
continua. Que o espaço não termina naquele ponto, mas prossegue indefinidamente… 
 
JMR O desenho de luz vai revelar-se determinante. 
 
MAM Lembro-me de que, assim que o Ricardo e eu equacionámos esta possibilidade 
de cenário, começámos logo a falar com o Nuno Meira. Tivemos logo a percepção de 
que a luz seria decisiva. Eu não sou cenógrafo, estou aqui emprestado pela arquitectura, 
e a ideia de poder fabricar um mundo e de dizer “esta realidade existe enquanto a 
ilumino, depois não existe” é muito atractiva. Porque esta perfeição não tem que ver 
com a arquitectura. A arquitectura ilumina-se assim hoje, ilumina-se de outra maneira 
amanhã, durará mais que nós, durará para fora da perfeição. O tempo do teatro e o 
tempo da arquitectura são completamente diferentes. A relação com o tempo teatral e a 
ideia de dizer “agora vamos trabalhar com a luz” atraem-me muito. A possibilidade da 
perfeição sempre me deixou fascinado, e a arquitectura é a arte onde há maior 
dificuldade de a fixar ou garantir. É a arte mais massacrada pela vida, a que tem mais 
resistência no tempo, a mais utilizada fisicamente. A possibilidade de, como arquitecto, 
lidar com um outro tempo, um tempo controlado, é muito gratificante. De resto, toda 
esta experiência com o Ricardo tem-se revelado uma enorme fonte de aprendizagem. 
 
JMR Há uma diferença entre arquitecto e cenógrafo, e essa diferença torna-se muito 
clara neste teu trabalho. Porque, enquanto arquitecto, centras-te na habitabilidade do 
espaço – é essa a tua preocupação, com esta cenografia ausente, que não possui um 



pendor decorativo, que não quer criar um ambiente –, mas com a vantagem de que 
agora o fazes para um tempo e um movimento precisos. 
 
MAM Para um arquitecto, é o mundo da perfeição! [risos] 
 
Conversa realizada no dia 9 de Novembro de 2007, no TNSJ. Transcrição de JOÃO 
PEDRO BARROS e edição de PEDRO SOBRADO. In Turismo Infinito: [Programa]. Porto: 
Teatro Nacional São João, 2007. 
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