Quem participana construe;:ao de um espectaculo de teatro? Que redes
de rela~6es se estabelecem entre as equipas teatrais durante os ensaios
de um espectaculo? Onde reside a singularidade de cada grupo?
Neste livro desenvolve-se uma reflexao sociologica sobre os diferentes
processos artistic os experimentados pelos grupos de teatro durante
a constru\,ao de um espectaculo. Estudam-se os teatros e as diferentes
gera~6es de artistas. Contam-se as hist6rias dos grupos, desenham-se
os percursos dos seus artistas e as redes de rela~6es entre as equipas
teatrais. Enfim, chamam-se ao palco os encenadores, os actores,
os cen6grafos, os figurinistas, as costureiras, os sonoplastas,
os luminotecnicos, entre muitos outros.
Reunidos nesta obra, Artistas Unidos, 0 Pogo Teatro e 0 Teatro Nacional
D. Maria II mostram como se articulam os saberes e fazeres dos artistas para
a dia~ao dos seus espectaculos. Em conjunto, estes grupos representam
os primeiros contornos de uma cartografia teatral portuguesa nos anos 90.
Espera-se que este livro possa enriquecer a discussao sobre o(s) teatro(s)
em Portugal, nao s6 numa perspectiva cientifica mas tambem alargando
a discussao a todos: desde aqueles que promovem, programam, criticam,
veem, fazem teatro ate aqueles que, simplesmente, gostam de teatro.

Vera Borges e licenciada em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa
(UNL) e mestre em Comunica~ao e Cultura pelb Instituto Superior
de Ciencias do Trabalho e da Empresa (lSCTE). Prepara a tese
de doutoramento sobre 0 teatro profissional em Portugal, na Universidade
Nova de Lisboa e na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
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