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NUNO LACERDA LOPES- SCENES 

Do desenho à representação. 

 

 

Este livro que será apresentado no Teatro Nacional de S. João no dia 31 de março pelas 17 e30 horas, 

recolhe alguns dos mais importantes trabalhos de cenografia do Arquiteto Nuno Lacerda Lopes, 

produzidos ao longo destes últimos 20 anos de intensa atividades. 

Nesta obra, editada por Transnetica, são revisitados trabalhos realizados para os Teatros Nacionais 

de D. Maria II, S. Carlos, de La Monnaie (Bruxelas) e para o Teatro Nacional de S. João onde 

desenvolveu uma série de trabalhos para além dos cenográficos, tendo criado diversos espaços 

cénicos para ilustres autores e encenadores como Ricardo Pais e Nuno Carinhas. 

Tendo sido um dos primeiros cenógrafos que procurou intersetar a linguagem teatral e cenográfica 

com a linguagem pura e verdadeira da arquitetura, seus materiais e geometrias e processo 

construtivos teve com resultado a criação de uma linguagem própria de forte apelo a sensualidade 

onde as sínteses são ostensíveis e de grande apelo corpo teatral. 

Desenvolve toda uma visão arquitetónica, espacial e criativa, propondo e explorando novas 

linguagens visuais e arquitetónicas no palco, realizando sínteses ostensivas, teatrais e espaços de 

representação de forte apelo ao corpo, movimento e à sensualidade. 

Aqui, são revisitadas obras contemporâneas como:  Minetti_Retrato de um Artista quando Velho, de 

Thomas Bernard, Amor de Perdição, de Camilo, Mandrágora, de Maquiavel ou o O Grande Teatro do 

Mundo, de Calderón de la Barca entre outros. E por fim o espetáculo  Sombras…  de Ricardo Pais 

realizado pelo TNSJ em 2012,  bem como alguns dos trabalhos que realizou para o Mágico Luís de 

Matos com quem desde sempre tem trabalhado e colaborado, quer nos programas de TV, quer nos 

espetáculos ao vivo. 

Mais do que uma monografia, sobre a vasta obra cenográfica de Nuno Lacerda Lopes, arquiteto e 

professor na faculdade de arquitetura da Universidade do Porto, este livro apresenta textos de 

reflexão e critica acerca dos diferentes processos de conceção dos espaços arquitetónicos e da 

recente evolução para os espaços cenográficos e de representação que a atualidade vem 

desenvolvendo na arquitetura. 

Por isso, apresenta-se também como um instrumento pedagógico e de reflexão destinado a todos os 

que pretendem seguir ou estudar as artes performativas e teatrais bem como, os novos arquitetos 

que procuram outros caminhos e expressões para as suas arquiteturas. 

A apresentação pública será realizada no dia 31 de março, com a participação de Ricardo Pais que 

abordará o tema da metodologia de criação do espaço cénico e Nuno Carinhas que discursará sobre 

a importância do texto na construção do espaço cénico. 

Porto, março 2012. 


