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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

1º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

1TH SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 7 

Dramaturgia da Luz, Som e Multimédia 

1. CURRICULAR UNIT - 7 ECTS CREDITS 

 Dramaturgy of Light, Sound and Multimedia 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
José Eduardo Espada, 3 horas semanais 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

José Espada, 3 hours week 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Fernando Miguel Cruz, 3 horas semanais 

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Fernando Miguel Cruz, 3 hours week 

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Nesta unidade curricular pretende-se, em 3 momentos: 

 

1- (Dos media tradicionais ao new media:) Que os alunos adquiram uma perspectiva de 

evolução da utilização dos media na(s) cena(s) performativa(s) desde a viragem do 

séc.XIX para o séc.XX até à contemporaneidade. Conceitos-chave: integração, 

composição e interactividade. 

 

2 - Que os alunos adquiram e apliquem conhecimentos de tecnologias de luz, som e 

multimédia. 

 

3 - Que os alunos apliquem os conhecimentos adquiridos na análise ou concepção de 

objectos performativos e/ou projectos cenográficos. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

In this course, it is intended, in 3 moments: 

 

1- (From traditional media to new media :) That the students acquire a perspective on 

the evolution of the use of media in the performative scene(s) since the turn of the 19th 

century to the 20th century to the present day . Key concepts: integration, composition 

and interactivity. 

 

2 - That the students acquire and apply knowledge of light, sound and multimedia 

technologies. 
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3 - That the students apply the acquired knowledge to the analysis or design of 

performative objects and / or scenographic projects. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1 - Estudo dos processos de integração (viragem do séc. XIX-XX - Obra de Arte Total 

de R.Wagner), composição (anos 60 - John Cage/Merce Cunningham), e dos processos 

contemporâneos de exploração da interactividade nos novos media digitais. 

Apresentação, contextualização e discussão de estudos de caso, tais como "Hamlet", 

apresentado no Teatro de Arte de Moscovo em 1911, sob direcção de Constatin 

Stanislavsky em colaboração com o cenografista Edward Gordon Craig; "Einstein on 

the Beach" (1976), dirigido por Robert (Bob) Wilson em colaboração com o 

compositor Philip Glass; "Tall Ships",  instalação vídeo de Gary Hill, apresentada em 

1992; "Ethica. Natura e origine della mente" (2013), de Romeo Castellucci, entre 

outros. 

 

2-Tecnologias de iluminação (projectores, sistemas de potência, mesa de controle 

ETC), som (software de edição Cubase) e princípios de vídeo-projecção. 

 

3- Produção de ensaio escrito, complementado com apresentação oral, sobre um evento 

de artes performativas. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1- Study of "integration" (turn of 19th century - Total Art of R.Wagner), "composition" 

(1960s - John Cage / Merce Cunningham), and the contemporary "interactivity" 

processes with the new digital media. Presentation and discussion of case studies, such 

as "Hamlet", presented at the Moscow Art Theater in 1911, under the direction of 

Constatin Stanislavsky in collaboration with the set designer Edward Gordon Craig; 

"Einstein on the Beach" (1976), directed by Robert (Bob) Wilson in collaboration with 

the composer Philip Glass; "Tall Ships", video installation of Gary Hill, presented in 

1992; "Ethica, Natura e origine della mente" (2013), by Romeo Castellucci, and 

others. 

 

2-Lighting technologies (projectors, power systems, ETC control desk), sound (Cubase 

editing software) and principles of video projection. 

 

3- Presentation of a written essay about an event of performative arts. 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Ao introduzir conceitos gerais, teorias e práticas, promove-se a pesquisa das matérias 

expostas e análise do modo como a Luz /Som / Multimédia se tem relacionado com o 

conceito de Dramaturgia. Complementando uma abordagem conceptual da Luz / Som 

e Multimédia com conhecimentos técnicos associados, consubstancia-se a 

compreensão dos temas e promove-se a aquisição de competências técnico artísticas. O 

trabalho de reflexão final surge como oportunidade de organização de um ponto de 

vista próprio, senão de um discurso próprio, alimentado pelos conhecimentos teóricos 

e técnicos previamente adquiridos. 
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6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

By introducing general concepts, theories and practices and promote research and 

analysis of how the Light / Sound / Multimedia are in relation with a dramaturgy 

concept. Complementing a conceptual approach of Light / Sound and Multimedia with 

technical knowledge, we promote the development of artistic technical skills. The final 

essay is an opportunity for the organization of an own point of view nourished by the 

theoretical and technical knowledge acquired previously. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
Abordagem aos conteúdos programáticos desenvolvida por exposição teórica das 

matérias, observação e análise crítica de sujeitos concretos a partir de materiais 

expostos, registos vídeo, filmes, documentos fotográficos, recurso a textos de 

referência, ensaios críticos, espectáculos, performances, outros eventos, etc.; Sessões 

práticas de demonstração de tecnologias de cena em palcos, régies e estúdios. 

Privilegia-se a reflexão crítica de cada aluno nos processos, com participação activa e 

diálogo constante; Encoraja-se a pesquisa individual com apresentação de resultados, 

contribuindo para o debate e a sugestão de conteúdos para pesquisa, análise, visitas, 

etc.; Avaliação baseada em assiduidade, motivação, empenho, participação nos 

debates; Trabalho final relacionado com matéria abordada, com comunicação final e 

opção da utilização de meios áudio-visuais, para além de ensaio fundamentado. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

Approach to syllabus developed by theoretical exposure of varied material, critical 

observation and analysis of concrete subjects from shown materials, video recordings, 

films, photographic documents, reference texts, critical essays, shows, performances, 

or other events, etc. ; Practical techological sessions will occur in stages and studios.  

The focus will be on critical reflection of each student in the processe, with active 

participation and continuous dialogue; Will be encouraged individual research with 

presentation of results, contributing to the debate; Assessement based on attendance, 

motivation, commitment, participation in discussions and visits. Final essay related to 

the discussed matters with final communication. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A abordagem aos conteúdos programáticos através dum diálogo permanente em torno 

da análise e síntese dos temas propostos, acompanhada de exposição teórica, 

observação, análise e reflexão crítica de sujeitos concretos, de realizações 

paradigmáticas e fracturantes, de autores reconhecidos, registados em diferentes tipos 

de suporte, desde o vídeo, à fotografia, ao texto teórico ou crítico, ou a depoimentos, 

permitirá aos alunos serem confrontados com as questões de conceptualização e 

percepção do espaço através da Luz / Som / Multimédia, afastando-nos duma longa 

tradição pictórica naturalista como meio privilegiado de representação. As sessões 

práticas, laboratoriais, de demonstração e experimentação de equipamentos e 

tecnologias, proporcionam a aquisição de competências técnicas, sempre entendidas 

em articulação com um ponto de vista dramatúrgico (clássico, pós-dramático,…). 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The approach to program content through permanent dialogue and analysis and 

synthesis of themes, accompanied by theoretical exposure, observation, analysis and 

critical reflection of concrete subjects, paradigmatic and fracturing achievements of 
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recognized artists, recorded in different media from video and photography, to 

theoretical or critical texts, or testimonials, will allow students to be confronted with 

conceptualization issues of the perception of space through Light / Sound / 

Multimedia, moving us away from a long naturalistic pictorial tradition as means of 

privileged representation. The practical laboratory sessions, dedicated to equipment 

and technologies demonstration, provide the acquisition of technical skills, articulated 

with a dramaturgical point of view (classic, postdramatic,…). 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

ABULAFIA, Yaron, The Art of Light on Stage, 1st Edition, London: Routledge 2016 

BAUGH, Christopher, Theatre Performance and Technology: The Development of 

Scenography in the Twentieth Century, Palgrave Macmillan, 2005 

BENFORD, Steve; GIANNACHI, Gabriella, Performing Mixed Reality, MIT Press, 

2011 

CHAPMAN, Nigel; CHAPMAN, Jenny, Digital Multimedia, 3ª ed., New York: John 

Wiley & Sons, 2009 

KELLER, MAx, Light Fantastic: The Art and Design of Stage Lighting, 3rd Edition, 

Prestel, 2010 

KLICH, Rosemary e SCHEER, Edward, Multimedia Performance, Palgrave 

Macmillan, 2011 

Ovadija, Mladen, Dramaturgy of Sound in the Avant-garde Postdramatic Theater,  

McGill-Queen's University Press, 2016 

PACKER, R. e JORDAN, K. (eds.), Multimedia: From Wagner to Virtual Reality, 

New York, WWNorton, 2001 

SPIELMANN, Yvonne, Video: The Reflexive Medium, Cambridge: Mit Press, 2008 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


