
 

HISTÓRICO DO GRUPO 

 

A origem do LABORSATORI TEATRO está diretamente relacionada à 

sistematização de técnicas de criação cênica e a uma filosofia de trabalho teatral 

voltada para o reencontro 

Neste sentido, seu trabalhoartístico é todo voltado para o encontro de 

formaspossíveis de transformação da consciência. 

 

Do ponto de vista prático, o grupo

referência, uma perspectivapolicêntrica, na

composição, da pesquisa do ator

importância interdependente. Nesta economia plural, 

movimento baseia-se em

variadas, como o butoh japonês, as dramaturgias da imagem, a performance, o 

teatro coreográfico e o teatro físico. Aliadas

LABORSATORI TEATRO desenvolve pesquisa

do imaginário, da mitologia e das bases arquetípicas da criação poética

 

O grupo teve início em 2010, com a sistematização de trabalhos técnicos e 

mecanismos de criação 

trabalho, ALCESTE NO HADES, com atuações de Renata Weber e TaiomTawera, 

sob direção de Alexandre Nunes. 

experimentação, o grupo passou a se reunir visando a produçãode seu

espetáculo de longa duração

um processo de pesquisa desenvolvido ao longo de 2 anos. 

Dos trabalhos realizados nos laboratórios do g

culminou a escritura de

sonora originais, além de um repertório específico de gestuais e códigos 

corporais, baseados em figuras míticas da cultura grega antiga, africana e 

brasileira. O espetáculo pode ser entendido como uma releitura contemporânea 

 

A origem do LABORSATORI TEATRO está diretamente relacionada à 

sistematização de técnicas de criação cênica e a uma filosofia de trabalho teatral 

voltada para o reencontro do sentido original da prática teatral na sociedade. 

seu trabalhoartístico é todo voltado para o encontro de 

de transformação da consciência.  

prático, o grupo se caracteriza por tomar, como princípio de 

erência, uma perspectivapolicêntrica, na qual todos os elementos de 

a pesquisa do ator à iluminação da cena, são centrais e têm 

importância interdependente. Nesta economia plural, a pesquisa de corpo e 

se em procedimentos advindos de estéticas e escolas 

variadas, como o butoh japonês, as dramaturgias da imagem, a performance, o 

ráfico e o teatro físico. Aliadas à experimentação laboratorial

LABORSATORI TEATRO desenvolve pesquisas acerca do imaginário e das teoria

do imaginário, da mitologia e das bases arquetípicas da criação poética

teve início em 2010, com a sistematização de trabalhos técnicos e 

mecanismos de criação cênica. Naquele ano, ele apresentou seu primeiro 

trabalho, ALCESTE NO HADES, com atuações de Renata Weber e TaiomTawera, 

sob direção de Alexandre Nunes. A partir dos estudos realizados nesta 

mentação, o grupo passou a se reunir visando a produçãode seu

e longa duração, que resultou na criação do espetáculo NJILAS, após 

um processo de pesquisa desenvolvido ao longo de 2 anos.  

Dos trabalhos realizados nos laboratórios do grupo, para criação de NJILAS, 

culminou a escritura de texto teatral próprio, composição de canções e trilha 

sonora originais, além de um repertório específico de gestuais e códigos 

corporais, baseados em figuras míticas da cultura grega antiga, africana e 

brasileira. O espetáculo pode ser entendido como uma releitura contemporânea 

 

A origem do LABORSATORI TEATRO está diretamente relacionada à 

sistematização de técnicas de criação cênica e a uma filosofia de trabalho teatral 

o sentido original da prática teatral na sociedade. 

seu trabalhoartístico é todo voltado para o encontro de 

mo princípio de 

todos os elementos de 

são centrais e têm 

a pesquisa de corpo e 

dos de estéticas e escolas 

variadas, como o butoh japonês, as dramaturgias da imagem, a performance, o 

experimentação laboratorial, o 

acerca do imaginário e das teorias 

do imaginário, da mitologia e das bases arquetípicas da criação poética.  

teve início em 2010, com a sistematização de trabalhos técnicos e 

apresentou seu primeiro 

trabalho, ALCESTE NO HADES, com atuações de Renata Weber e TaiomTawera, 

A partir dos estudos realizados nesta 

mentação, o grupo passou a se reunir visando a produçãode seu primeiro 

, que resultou na criação do espetáculo NJILAS, após 

para criação de NJILAS, 

ção de canções e trilha 

sonora originais, além de um repertório específico de gestuais e códigos 

corporais, baseados em figuras míticas da cultura grega antiga, africana e 

brasileira. O espetáculo pode ser entendido como uma releitura contemporânea 



do clássico grego As Bacantes

entrecruzamento com a cultura afro

 

Suas apresentaçõesobtiveram 

apresentado em diversas apresentações, temporadas e festivais em Goiânia

entre o 2014 e 2018, 

Universitário de Artes Cênicas de Goiás, 

Cena (Sesc Anápolis/GO), 

2018 foi realizada nova circulação

Incentivo à Cultura (Goiânia/GO), bem como uma oficina voltada para os 

processos criativos do espetáculo e a produção de um videoarte, sob inspiração 

do mesmo, denominado 

 

Em 2018, o Laborsatori Teat

espetáculo O Homem Decomposto, a partir de uma releitura e

“Teatro Decomposto ou O Homem

trabalho investiga a teatralidade contemporânea, estabelecendo trânsitos entre a 

composição dramatúrgica verbal, imagética e corporal e se propõe a discutir 

temas da atualidade, como a massificação cultural, o pós

referenciais civilizatórios

desconstruído num ambiente cênico onde os personagens expõem a

sociedade contemporânea

em dezembro de 2018, mantendo

 

As Bacantes, de Eurípedes, operado através de um 

entrecruzamento com a cultura afro-brasileira.  

Suas apresentaçõesobtiveram ótima recepçãode público e crítica

apresentado em diversas apresentações, temporadas e festivais em Goiânia

, como o Sesc Aldeia Diabo Velho (GO),

Universitário de Artes Cênicas de Goiás, FUGA, a mostra nacional Invadindo a 

Cena (Sesc Anápolis/GO), bem como em Natal/RN, no I Encontros Arcanos

2018 foi realizada nova circulação, sob financiamento da Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura (Goiânia/GO), bem como uma oficina voltada para os 

processos criativos do espetáculo e a produção de um videoarte, sob inspiração 

do mesmo, denominado EpidemiaNjilas.  

, o Laborsatori Teatro deu início a uma nova produção teatral, a

O Homem Decomposto, a partir de uma releitura e adaptação do texto 

“Teatro Decomposto ou O Homem-Lixo”, de autoria do romeno MatéiVisniec. 

investiga a teatralidade contemporânea, estabelecendo trânsitos entre a 

composição dramatúrgica verbal, imagética e corporal e se propõe a discutir 

temas da atualidade, como a massificação cultural, o pós-humano e 

referenciais civilizatórios. Partindo de um futuro imaginado, o cotidiano atual é 

desconstruído num ambiente cênico onde os personagens expõem a

sociedade contemporânea e o absurdo existencial humano.O espetáculo 

em dezembro de 2018, mantendo-se também em cartaz até o momento

 

, de Eurípedes, operado através de um 

público e crítica, tendo sido 

apresentado em diversas apresentações, temporadas e festivais em Goiânia, 

como o Sesc Aldeia Diabo Velho (GO), o Festival 

a mostra nacional Invadindo a 

bem como em Natal/RN, no I Encontros Arcanos. Em 

, sob financiamento da Lei Municipal de 

Incentivo à Cultura (Goiânia/GO), bem como uma oficina voltada para os 

processos criativos do espetáculo e a produção de um videoarte, sob inspiração 

o a uma nova produção teatral, a do 

adaptação do texto 

autoria do romeno MatéiVisniec. O 

investiga a teatralidade contemporânea, estabelecendo trânsitos entre a 

composição dramatúrgica verbal, imagética e corporal e se propõe a discutir 

humano e perda dos 

rtindo de um futuro imaginado, o cotidiano atual é 

desconstruído num ambiente cênico onde os personagens expõem as ruinasda 

espetáculo estreou 

momento. 


