
Processo de criação cênica:
  jogos intermediais articulando as relações presente e passado

Introdução
O trabalho se desenvolve dentro do grupo de pesquisa 
Cena e Intermedialidade, com interesse de investigar 
diferentes formas de intervenção da tecnologia no âmbito 
do teatro. No caso específico do trabalho, a proposta busca
fazer da tecnologia de imagem veículo de elementos 
promotores da improvisação cênica. No diálogo com
imagens (estáticas, em movimento e sonoras ), a 
imaginação e a memória das atrizes são convocadas e o 
jogo cênico se estabelece.

Objetivos
Geral: 

Investigar contribuições tecnológicas na cena teatral.

Específicos:
- Impulsionar os atores a estabelecer, a partir de 
memórias e imaginação, diferentes formas de 
diálogos cênicos com imagens virtuais
(visuais e sonoras).

Procedimentos Metodológicos 
O trabalho se estrutura em uma experiência empírica, 
realizada com duas atrizes;
A obra As Parceiras de Lya Luft constituiu fonte de 
referência para a seleção de imagens e sonoridades, 
definidas como “estímulos”;
Inseridos por meio tecnológico, sem conhecimento prévio 
das atrizes, os estímulos apareceram explorados de 
diferentes formas pelas atrizes no desenvolvimento de
improvisações;
Os resultados das improvisações, registrados em vídeo,
passaram por processo de análise e seleção vindo a compor
experimento cênico apresentado a público.
Servem de corpus de análise da experiência, diário de
trabalho da bolsista, das atrizes, registros em vídeo e 
comentários do público gravados em áudio. 
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