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A exposição  “Um Teatro Sem Teatro” patente no Museu Colecção Berardo 

propõe uma reflexão sobre as relações e intercâmbios entre o teatro e as 

artes visuais através de 800 obras de autores fundamentais da cultura 

contemporânea. A necessidade de revisitar continuamente a história do 

século XX é uma das linhas principais desta mostra co-produzida pelo MACBA 

– Museu de Arte Contemporânea de Barcelona.  

 

Não restam dúvidas de que alguns museus e centros de arte apostam 

progressivamente no desenvolvimento de propostas expostivas e 

museográficas que se orientam para uma política revisionista da história da 

arte do século XX, propondo outros cenários interpretativos sobre figuras, 

movimentos ou fenómenos artísticos que podem ou não integrar o discurso 

oficial ou consensual. No âmbito desta política revisionista, o MACBA - Museu 

de arte contemporânea de Barcelona tem consolidado o seu seu papel de 

referência no panorama internacional com a apresentação de exposições 

concebidas a partir de propostas transversais, de novas leituras e outros 

modelos de compreensão e interpretação sobre o objecto arte que tendem a 

recuperar muitas vezes versões marginalizadas das histórias dos movimentos 

artísticos .  

 

Neste caso de “Um Teatro Sem Teatro” a questão central será consolidar um 

espaço crítico propondo um cenário interpretativo que, tomando em  

consideração uma visão mais ampla sobre o território da arte, prescide do 

isolamento e dos limites das disciplinas, para assinalar a  importância da 

linguagem teatral na história das artes visuais e sobretudo nas propostas 

artísticas recentes que se desenvolvem em processos temporais, na acção e 

numa realidade complexa de interrelações disciplinares. 

 



Trata-se de uma mostra ambiciosa, que exige concentração e pede várias 

visitas demoradas ao espectador e sobretudo séria porque através de uma 

proposta conceptual muito clara e de um contexto determinado - a 

teatralidade - ajuda a entender e a situar algumas obras de arte que pela sua 

poderosa expressão desafiaram os valores e as formas de abordar os 

territórios da arte. Não é assim uma mera exposição de carácter histórico, 

que visa um encontro neutro com o passado patrimonial, a restituição da 

memória numa linha de leitura de sentido linear e cronológico, mas propõe 

reavaliar essas expêriencia artísticas únicas colocando em evidência um 

conhecimento que tomando em consideração a situação cultural que vivemos 

actalmente, de disseminação de fronteiras entre as disciplinas, recupera uma 

outra noção/versão de modernismo, adormecida em vários capítulos da 

História da Arte do século XX, sobretudo por efeitos do vigor do discurso 

modernista formalista que requeria uma arte pura de contaminações de 

outras campos, uma estética da visualidade em detrimento da teatralidade e 

a rigorosa distinção entre artes do espaço e artes do tempo.  

 

Depois de muito exploradas as relações e intercâmbios entre a arte e o 

cinema , são as conexões históricas entre o teatro e as práticas artísticas que 

se destacam nesta ocasião. Dentro da exposição podemos escolher diversos 

trajectos, mas ainda assim o percurso inicia-se com uma linha discursiva que 

destaca e as experiencias performativas do Cabaret Voltaire e dos 

movimentos artísticos de vanguarda (Futurismo, Dadaísmo e 

Construtivismo), destacando as obras e os documentos que nos dão conta 

dos eventos antiteatrais dos seus fundadores. Caso da  fotografia da primeira 

apresentação de Hugo Ball com figurino cubista recitando poema fonético no 

palco do Cabaret Voltaire em Junho de 1916. Seguem-se momentos de 

encontro com artistas como Picabia e Salvador Dali e muitos outros, espaços 

plenos ocupados pelos dramaturgos e pelas suas ideias de teatro: o “teatro 

impossível” de Tadeusz Kantor, o “teatro da crueldade” de Antonin Artaud, o 

“teatro do aburdo” de Samuel Beckett e zonas de diálogo cruzado entre o 

teatro, a dança, o cinema, a música, a performance e as artes plásticas que 



envolve artistas plásticos como Bruce Nauman, Dan Graham, Mike Kelley, ou 

o minimalista Robert Morris, minimalista cujas propostas para além de 

abrirem um capítulo de experiências entre as artes plásticas, a dança e a 

coreografia (fruto das colaborações com Simone Forti ou Yvonne Rainer) 

estará com outros minimalistas americanos na origem do aceso debate 

aberto pelas teorias de Michael Fried, importante teórico que no final dos 

anos sessenta, e par de Clement Greenberg, defensor máximo da autonomia, 

da essência da forma e da pureza disciplinar, criticou a arte minimalista por 

esta integrar pressupostos de diferentes artes e sobretudo por ter “uma 

dimensão irremediavelmente teatral”, ou seja espacial e temporal, de 

contornos expansivos e participativos ao nível da experiência corporal que 

solicitam.     

 

Entre a ampla profusão de obras e artistas seleccionados cabe destacar o 

espaço dedicado ao teatro abstracto de Oskar Schlemmer, onde se mostram 

figurinos, máscaras e a poderosa instalação que reconstrói a incrível 

cenografia de Reifentänze (Dança do arco) construída com cortinas e duas 

figuras de arcos do seu Ballet Triádico, a sua obra mais conhecida estreada 

em Sttutgart em 1922, onde transformou os bailarinos em esculturas 

abstractas dando dimensão a uma espécie de teatro de marionetas - cujas 

ideias se centravam nas teorias de Heinrich von Kleist Les marionnettes 

(1798) sobre figuras sem vida, idealizadas como metáforas perfeitas do ser 

humano inocente – e resume o espírito da Bauhaus, cujo objectivo principal 

era contribuir para diminuir o isolamento a que se circunscrevia a acção dos 

vários artistas – pintores, escultores e incitar à criação de projectos 

interdisciplinares.  Oskar Schlemmer é primeiramente convidado por Walter 

Gropius para assegurar o workshop de pintura mural (1921), mais tarde de 

escultura (1922-25) e passa a dirigir o departamento de teatro e coreografia 

entre 1923 e 1928. O seu atelier de teatro, era uma  forma de desenvolver 

um trabalho que exigia a colaboração de uma equipe, à semelhança da 

arquitectura, e combinava acontecimentos de várias disciplinas num todo 

teatral, construído com base nas experiências do futurismo e do dadaísmo.  



 

O Museu Berardo que inicia assim o seu programa de exposições temporárias 

superou as expectativas pessimistas e o debate inicial sobre o futuro daquele 

espaço expositivo de Lisboa, daqueles que como eu temiam que a deslocação 

para Belém não fosse acompanhada de uma efectiva mudança na estrutura 

cultural desta instituição. Em relação a esta nova etapa restava a reserva 

sobre o sentido de continuidade com o passado do Museu, atendendo muito 

particularmente à proeminência do carácter historicista das exposições, 

pautadas por vezes com articulações temáticas pouco inéditas, que 

caracterizavam o modelo do seu programa de oferta cultural. Com a 

apresentação desta mostra parece abrir-se um novo ciclo, uma nova linha de 

trabalho, com outras aspirações. 

 

 

Original:  

Sandra Vieira Jürgens, «Um Teatro Sem Teatro – Museu Berardo», 

Artes & Leilões, nº 4 (Janeiro 08), pp. 6-8. 

 

 


