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Notas e critérios de seleção das imagens
A seleção de imagens incide especificamente 
sobre as encenações apresentadas pela 
Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro, 
até 1974, e pela companhia do TNDM II 
após essa data. As imagens impressas na 
exposição resultam da digitalização de 
negativos originais de José Marques (exceto 
as duas imagens presentes nas marquises do 
Teatro), em diferentes formatos (6 × 9 cm, 
6 × 6 cm, 35 mm), e posterior impressão em 
escala de cinzas, em papel EPSON Fine Art, 
sem restauro digital, com exceção de limpeza 
geral de artefactos. Os enquadramentos das 
imagens respeitam as opções assumidas 
por José Marques, reconhecíveis nas várias 
versões impressas vintage com que foi possível 
confrontar os negativos, sejam provas de 
trabalho, sejam provas finais assinadas.

Collecting pictures: notes and criteria
The collecting of pictures focus specifically 
both the plays performed by Rey Colaço 
– Robles Monteiro Theatre Company, up 
to 1974, and those performed by TNDM II 
National Theatre Company, from then on. The 
exhibition printed pictures are the scanning 
outcome of José Marques’ original film (except 
the images on the theatre’s windows),
 according to their different sizes (6 × 9 cm,  
6 × 6 cm, 35 mm). Their further printing used  
a grey tone scale on EPSON Fine Art paper, with 
no photo digital restoration except to artefact 
wiping. Picture framing respect José Marques’ 
options recognisable in the vintage different 
printed versions used to check the original film, 
both as in-progress and signed last previews.
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PT A relação do teatro com a fotografia remonta à emergência deste 
dispositivo no século XIX. A diversidade de imagens, desde então produzidas, 
tem acompanhado as inúmeras alterações técnicas do aparato fotográfico, da 
iluminação dos palcos, do próprio métier do fotógrafo e do lugar que este vai 
ocupando, enquanto criador de imagens, da plateia ao palco e aos bastidores. 
Fotógrafo incontornável do teatro português, José Marques (1924–2012) 
estabeleceu uma relação privilegiada com a companhia Rey Colaço-Robles 
Monteiro desde o final da década de 1950 até à sua extinção em 1974.

Além do Nacional, fez registos para muitos outros teatros de Lisboa.  
O seu espólio, com mais de 500 mil imagens, revela a sua capacidade de 
colocar a fotografia de teatro numa nova relação com a cena, garantindo-lhe 
um lugar de referência.

José Marques: Fotógrafo em cena procura evidenciar o carácter singular  
desta obra, identificando o seu processo de trabalho e celebrando vários 
retratos e fotografias de cena produzidos para o Teatro Nacional D. Maria II.  
A modernidade de muitas das suas fotografias, revelada na fragmentação  
da cena, na presença do fotógrafo no palco e numa dramaturgia da imagem, 
faz ainda deste momento uma oportunidade para olhar para a fotografia  
de teatro per se.

EN The theatre’s links with photography go back to the camera’s appearance  
in the 19th century. The diversity of images produced since then have 
been subject to countless technical changes in photography, stage lighting 
possibilities, as well as the photographers’ own métier and where they, 
as image makers, set themselves in the theatre: in the stalls, the stage or 
backstage. A major photographer in Portuguese theatre, José Marques  
(1924–2012) established a particularly close relationship with the Rey  
Colaço-Robles Monteiro Company at the Dona Maria II National Theatre 
from the end of the 1950s until it disbanded in 1974.

Besides the National Theatre, Marques photographed productions at many 
other Lisbon theatres, and his body of work (consisting of over 500 thousand 
photos) shows how he created a new relationship between photography and  
the stage, guaranteeing his art a certain prominence.

José Marques: Fotógrafo em Cena (José Marques: Photographer on Stage) 
aims to highlight the unique character of his work, identify his work process 
and celebrate some of his many portraits and performance photography for 
the National Theatre. The modernity of many of these photographs, shown 
by his use of scene fragmentation, the presence of the photographer on stage 
and a dramaturgy of the image, gives us an opportunity to look at theatre 
photography in its own right.
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PT O retrato de ator assumiu, desde a emergência da 
fotografia, um lugar de destaque na construção do papel 
social do ator e da atriz enquanto principais protagonistas da 
arte dramática e modelos de um certo imaginário social que 
alimenta um nascente culto da celebridade.

Este núcleo mostra uma seleção de retratos de vários 
atores e atrizes com especial presença no Teatro Nacional: 
começa-se pelo retrato do ator à civil (no papel talvez mais 
genuíno de si próprio) e passa-se de seguida ao retrato em 
personagem, convocando o seu papel em cena. Nuns e 
noutros, a marca de José Marques revê-se na linguagem 
do preto-branco contrastante, de grandes planos, de luz 
recortada numa poética singular e autoral, e que confere aos 
seus protagonistas um lugar privilegiado.

PT O palco é o lugar de onde se dá a ver o teatro. Aqui, a 
interpretação dos atores funde-se com a dramaturgia, a 
encenação, a cenografia, o som e a luz, dando corpo a um 
espetáculo. A fotografia é também um palco, um theatrum, 
um outro lugar de ver. O fotógrafo de teatro é o agente 
que associa estes dois palcos, tendo assumido diversas 
abordagens durante a segunda metade do século XX. 

José Marques, de forma a multiplicar os pontos de vista 
sobre a cena teatral, sai em diversos momentos da plateia,  
do lugar fixo do espectador sentado, e sobe ao palco. Passa  
a ser um fotógrafo no palco e em deambulação pelos espaços 
do teatro, o que aproxima o seu trabalho fotográfico de uma 
abordagem que evoca a fragmentação cinematográfica. 

Cada fotografia assemelha-se a um fotograma de  
um filme, produzindo um modo singular de fragmentação 
da cena, o que leva o espectador a participar numa outra 
experiência da representação teatral e revela a modernidade 
do trabalho deste fotógrafo. 

A dramaturgia teatral, que a fotografia testemunha 
e de que é documento e memória histórica, ganha, 
através dos enquadramentos de José Marques, uma nova 
representatividade. Ao olharmos para as suas fotografias, 
não acedemos apenas a uma fotorreportagem das peças 
teatrais, mas também a uma dramaturgia fotográfica. 
Marques constrói novos «palcos» com a sua fotografia.

Do plano geral ao plano de pormenor, do tableau vivant 
(das poses em personagem para a fotografia) à captura do 
movimento e dos gestus em palco, as fotografias de Marques 
dialogam com a luz de palco com uma perícia única. A 
luz recortada e os grandes contrastes a preto e branco 
contribuem para sublimar a força e a aura das suas imagens.

OS ATORES 
ACTORS

O PALCO 
THE STAGE

EN The stage is the spot from where theatre unfolds before 
the audience. It is here that the actors’ performance merges 
with playwriting, staging, set design, sound and lighting  
to give the show its shape. Photography is also a stage,  
a theatrum, another place of observation. It is the theatre 
photographer who is responsible for articulating these two 
stages. In the second half of the twentieth century, the 
photographer took on several approaches to his work.

In order to multiply the different viewpoints for the 
same stage scene, José Marques would many times leave 
his seat from the stalls, his fixed angle from the audience’s 
perspective and go up on stage. He became an on stage 
photographer as he moved around the various theatre  
and performance spaces, taking on a new approach which 
evoked the framing techniques of filmaking.

Each photo was similar to that of a movie frame and 
created a unique way of framing the scene which not only 
allowed the spectator to experience a different kind of 
theatre performance, but also revealed the modernity  
of this photographer’s work. 

Theatre performance, which photography witnesses, 
records and uses as historical memorabilia,  gains new 
representativeness through José Marques’ framing 
technique.  When we look at his photos, not only do we have 
access to a photographic record of the play, but also to a form 
of photo dramaturgy. José Marques creates new “stages” with 
his photography. From zooming in, to zooming out, from 
tableau vivant (actors-in-character posing for the picture) 
to shooting both motion and gestus on stage, José Marques’ 
photos interplay with the onstage lighting in unique mastery. 
The cut light and the contrasting black and white shadows 
contribute to intensifying the power and aura of his pictures.

EN Since the appearance of photography, the actor’s portrait 
has taken on a privileged position in the construction of 
actors’ social role, not only as key players of the dramatic arts 
but as models of a certain social imagination that feeds on 
the growing cult of celebrity.

This group of photos shows a selection of portraits of 
several actors from Dona Maria II National Theatre: it starts 
with the actors’ portraits (possibly in their most genuine 
role as themselves) and moves on to portraits of the actors-
-in-character, summoning their role on stage. In all of these 
photos, the signature of José Marques is shown through the 
singular and poetic imprint in the contrasting black and 
white shadows, close-up images and cut light which spotlight 
his leading characters.



Joao Perry 
em Tango, de Sławomir Mrożek, 
C.a RC-RM, Teatro Capitólio, 1968

Joao Perry 
in Tango by Sławomir Mrożek, 
RC-RM Co., Capitólio Theatre, 1968 
EJM 43552-01
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PT O sistema de arquivo
Uma das características mais marcantes de José Marques é o 
carácter sistemático do seu método de arquivo e catalogação 
que permite uma feliz articulação entre as imagens em 
formato “negativo” e sua versão em formato de cópia 
(“positivo”).

Todas as imagens foram registadas em oito Livros de 
Registo, manuscritos ao longo da sua atividade fotográfica 
entre 1949 e 2011, com anotações diversas dos temas 
fotografados, incluindo as suas imagens pessoais. Nestes 
livros, José Marques anotava aspetos como o número  
da fotografia, a data e o local, a peça de teatro, o tema  
e nomes dos fotografados e outras impressões. Além disso, 
José Marques fez os seus próprios inventários, constituindo 
unidades temáticas, por teatros ou peças, tornando mais ágil 
a indexação e o acesso às suas imagens.

OS BASTIDORES DA 
FOTOGRAFIA DE CENA — 
MODUS OPERANDI

THE BACKSTAGE OF  
THEATRE PHOTOGRAPHY — 

MODUS OPERANDI
EN The filing system 
One of the most remarkable details in José Marques’ work  
is the systematic quality of his cataloguing and filing method, 
which allows for a privileged articulation between the images 
in ‘negative’ format and versions in copy (positive) format.

All photographs were registered in eight Log Books, 
handwritten throughout his photographic work from 1949 
to 2011, with several notes on the shot themes which also 
included his personal photos. In these logs, José Marques 
wrote down details such as the photo’s number, its date 
and location, the name of the play, the theme and the 
name of the people photographed and other impressions. 
Additionally, José Marques made his own inventories, which 
constitute thematic units referring to theatres and plays and 
that facilitate indexation and access to his photographs.

PT O método fotográfico
A consulta d0s Livros de Registo permite realizar uma 
radiografia ao seu processo de trabalho, no que respeita 
aos tempos, número de sessões e quantidade de fotografias 
realizadas por espetáculo, que vão variando de uma 
única sessão até ao máximo de quinze sessões. Por vezes, 
acompanha os ensaios, as antestreias e estreias, mas 
também momentos posteriores. A maioria das fotografias 
são produzidas durante o ensaio geral, para se poder 
movimentar livremente no palco e à volta dele; depois, 
regressa na estreia, onde produz mais algumas fotografias 
da cena, a partir da plateia ou dos camarotes, pontos de 
vista mais próximos do lugar do espetador; fotografa os 
agradecimentos finais, o público e, frequentemente, as 
festas ou cumprimentos mais pessoais aos atores. Antes ou 
depois destas datas, fotografa os atores com os figurinos das 
personagens, em poses independentes da cena, e, por vezes, 
realiza fotos de grupo.

Cabe ainda dizer que realiza sessões fotográficas com 
os atores à civil, isto é, sem os figurinos de cena, em sessões 
autónomas e com objetivos diversificados. Da sua forma de 
trabalho, faz ainda parte o registo dos cenários vazios, sem 
atores nem público e é frequente enquadrar parte da plateia 
vazia, como elemento de escala, ou também os técnicos e os 
trabalhos de bastidores.

EN The photographic method 
The access to the Log Books make it possible to have  
an in-depth look at José Marques’ work methodology in 
what concerns timings, number of sessions and the quantity 
of photos per performance, varying from a single session 
up to a maximum of fifteen. Every now and then, he would 
join dress rehearsals, previews and premiers, as well as the 
moments which followed these events.

Most of the photos were shot during dress rehearsal so 
that José Marques could move around the stage more freely; 
then, he would return on the opening night, the moment 
when he shot some more scene photos from the audience’s 
viewpoint, from the stalls or the balconies, from viewpoints 
that were closer to the spectator’s seat; he shot final ovations, 
the audience and, more frequently, celebrations and people 
greeting the actors. Before and after these moments, he took 
photos of the actors-in-character, posing onstage and he 
would sometimes shoot the whole group. He also produced 
individual photo sessions with actors wearing their ordinary 
clothes with different intentions in mind. His way of working 
also included the register of empty sets, with no actors  
or audience, and he usually framed part of the empty stalls 
(as a scale element), as well as the technicians and backstage 
work.
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PT Macbeth – um caso exemplar
Em 1964, José Marques acompanhou a produção de 
Macbeth, ao longo de 11 sessões, com mais de 200 registos 
fotográficos, desde 27 de outubro, com aspetos da produção 
cenográfica, reuniões de trabalho do elenco e de preparação 
dos figurinos, até ao dia 15 de dezembro, já no Coliseu dos 
Recreios, sem cenários nem guarda-roupa, após o fatídico 
incêndio que destruiu o Teatro Nacional, a 2 de dezembro 
desse ano.

A quantidade de sessões em momentos diferentes  
da vida do espetáculo, a quantidade de imagens produzidas  
e a sua natureza, fazem das fotografias de José Marques 
sobre Macbeth um trabalho exemplar, na dupla aceção  
de amostra do seu trabalho e de referência da fotografia  
de cena portuguesa.

EN Macbeth – an exemplary case 
In 1964, José Marques joined the Macbeth production. 
This project, which included 11 sessions and over 200 
photographs, began on 27 October (with pictures of set 
production, cast meetings, costume design) and was 
extended until 15 December, already at the Coliseu dos 
Recreios, with no use of sets or costumes following the 
fateful fire which destroyed the Dona Maria II National 
Theatre on 2 December.

The number of photo sessions taken at different 
moments of successive performances, the number of 
produced shots and their essence make José Marques’ 
Macbeth photos exemplary, both as an example of his work 
and as a reference to Portuguese on stage photography.

PT O trabalho fotográfico de José Marques desenvolveu-se  
em diálogo com encenadores, cenógrafos e atores dos 
diversos teatros por onde passou. Um conjunto de entrevistas 
em vídeo procura registar alguns desses testemunhos orais, 
reconstituindo a figura do fotógrafo, o seu papel, o seu 
modus operandi, mas também o eco do seu trabalho e a sua 
circulação no campo teatral.

ENTRE-VISTAS 
DOCUMENTARY

EN José Marques’ photography work was developed through 
his dialogue with stage managers, choreographers and 
actors from the different theatres he visited. A set of video 
interviews tries to register some of those testimonies, 
reconstructing the photographer’s profile, his role, his modus 
operandi, but also the echo of his work and his presence 
within the theatre space.

entrevistados / interviewed
Pedro Soares 
Rui Mendes 
Eunice Muñoz
Cecília Guimarães 
Jorge Silva Melo 
Abel Dias 
Catarina Avelar 
João Mota
José Carlos Barros 
Carlos Avilez
João Perry 
Lourdes Norberto 



Mariana Rey Monteiro e outros membros do elenco 
em Divinas palavras, de Ramon Maria del Valle-Inclán,  
C.a RC-RM, Teatro Nacional D. Maria II, 1964

Mariana Rey Monteiro and other cast members 
in Divinas palabras [Divine words] by Ramon Maria  
del Valle-Inclán, 
RC-RM Co., Dona Maria II National Theatre, 1964
EJM 23949


