
Umacantora de tango ar-
gentina, uma cantora
de soul e blues dos Es-

tadosUnidos, uma loura fatal ca-
rioca cheia de feeling, um saxofo-
nista que não deixa ninguém pa-
rado, um encontro de bateristas,
uma noite para guitarristas vir-
tuosos, uma big band de bluesei-
ros de São Paulo. Vai ter tudo is-
so e muito mais na sexta edição
do Garanhuns Jazz Festival, que
ocorre durante os dias de Carna-
val – de 9 a 12 de fevereiro, no
Agreste pernambucano. Serão
mais de 20 shows e dezenas de
oficinas, além de atrações para
as crianças. Um público de 25
mil pessoas é esperado nos qua-
tro dias do evento.
A programação do Garanhuns

Jazz foi anunciada na terça-feira
pelo prefeito Izaías Regis e o pro-
dutor e idealizador do evento,
Giovanni Papaléo. “Nossa inten-
ção é transformar o festival nu-
ma das maiores atrações do
Agreste para quempretende des-
cansar e ouvir uma boa música
durante o período de Carnaval”,
explica o prefeito Izaías Régis,
umdos primeiros a apoiar o festi-
val ainda quando deputado.
A área reservada para o even-

to na Guadalajara terá cobertura
e iluminação especial, evitando
que o risco de chuva afugente a
plateia, além de cadeiras e mesas
totalmente gratuitas. “Estamos
trabalhando com um orçamento
limitado, mas vamos ampliar o
festival este ano. Nossa área co-
berta terá capacidade para oito
mil pessoas sentadas. O palco e a
estrutura de som também estão
maiores. São cerca de trêsmil ca-
deiras a mais que o festival ante-
rior”, diz Izaías.
Os shows acontecem no palco

principal da Praça Guadalajara,
sempre a partir das 20h, cada
umcomduraçãomédia de 50mi-
nutos. Durante o dia, ocorre o Ja-
zz Kids, no Hotel Tavares Cor-
reia e no teatro do Espaço Cultu-
ral. No sábado, apresentam-se a
banda pernambucana Baião de
3, Jefferson Gonçalves e banda,
o saxofonista e cantor Warren
Atiba Taylor e Uptown Band,
além de Tico Santa Cruz (Deto-
nautas), Cida Maria, Paulo Fer-
reira, MC Rodrigo e convidados.
No domingo, é a vez do talen-

to de Marcos Cabral e Banda, da
cantora argentina Sol Alac, que

canta jazz utilizando uma combi-
nação de instrumentos que reme-
tem imediatamente ao tango, e
de Tia Carrol, grande cantora de
soul music, blues e jazz oriunda
da Califórnia. “Esta é a primeira
vez que o projeto conta com
uma cantora nesse estilo, que
traz o melhor da música negra
americana e que será acompa-
nhada pela Igor PradoBand, ban-
da com um disco recém-lançado
considerado um dos melhores
do gênero nos Estados Unidos”,
avisa Papaléo. A noite tem ainda
Lancaster com Nathalie Alvim,
Big Chico e Adriano Grineberg,
formando um São Paulo Blues
All Stars reunido especialmente
para se apresentar no GJF.

Na segunda-feira, durante a
apresentação do pernambuca-
no Projeto Batuque, o público
poderá ver de perto um duelo
de bateristas top brasileiros,
com Cláudio Infante e Douglas
Las Casas, além de shows da
cantora Taryn Szpilman e ban-
da, o grupoDelicatessen, Rodri-
go Santos, do Barão Vermelho,
e George Israel, do Kid Abelha,
que trará seu filho, o multi-ins-
trumentista Leonardo Israel.
Na última noite do festival,

acontece uma guitar night com
Kiko Loureiro, Andreas Kisser,
Joanatan Richard, Artur Mene-
zes, Kleber Dias e convidados,
além de apresentações de
Kenny Brown, Sérgio Ferraz e
da banda Jazzpira, que une a vio-
la caipira de Adriana Farias com
o jazz fusion do trio Três de
Paus. E, encerrando o evento,
uma superjam session commúsi-
cos que participaram do festival.
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Teatro russo, início da segunda
metade do século 19: um Faus-
to (obra de Goethe) montado

em apenas oito ensaios. Uma fórmula
engessada de trejeitos, cenários e vo-
zes. Atores artificiais, preparação míni-
ma e interpretação exagerada. Teatro
russo, metade do século 20: uma cena
visceral, um atormergulhado no perso-
nagem, orgânico, mutável. Um nome e
um sistema com a força de seu sobreno-
me foram responsáveis por uma gran-
de revolução no palco, nas coxias e na
plateia. Há 150 anos, nascia Constantin
Stanislávski (1863-1938), um homem
que pensou décadas à sua frente e que
mudou a maneira de se fazer teatro a
partir de então.
Constantin Serguêievitch Alexêiev

(o sobrenome famoso só é adotado de-
pois) nasceu numa família que respeita-
va a arte. Ele era um dos dez filhos de
um bem-sucedido comerciante do se-
tor têxtil e de uma renomada atriz fran-
cesa. Àquela época, a Rússia ainda era
considerada atrasada culturalmente
em relação ao resto da Europa. Em tor-
no do Czar vivia a aristocracia e a cóle-
ra da desigualdade em um País essen-
cialmente rural. A arte russa passou a
buscar retratar a realidade social, com
críticas ferrenhas ao poder da época.
Dentro de casa, na sala em que o seu

pai construiu para ser palco das apre-
sentações artísticas da própria família,
o futuro encenador russo assumia a fi-
gura de ator e de “crítico”. No primeiro
dos seus tantos cadernos de anotações
(a ponta do novelo de uma grande teo-
ria que futuramente marcaria o teatro
moderno), aos 14 anos, em 1877, Stanis-
lávski registrou comdetalhes a estrutu-
ra e o caminhar das interpretações da-
quela noite. No chamado Circo
Alexêiev havia palco, camarins e ate-
liês para a criação dos figurinos e cená-
rios. Naquele dia, Stanislávski (apenas
no elenco), o pai, os irmãos, os amigos
e a governanta encenam os vaudevilles
A provinciana, Qual das duas, O velho
matemático e A xícara de chá (primeiro
ato), conforme esmiúça a pesquisadora
Elena Polyakova, no livro Stanislávski,
inédito em português.

POR UM TEATRO
Em uma das análises sobre as apre-

sentações na abertura da sala de teatro
de casa, o ator fez uma análise severa
de sua própria interpretação. “No pa-
pel do Matemático, atuei friamente,
sem ânimo, sem habilidade, mesmo se
eu não estava pior que os outros, tam-
bém não demonstrei talento algum. O
público disse que não consegui fazer o
papel”. Para a pesquisadora russa Ele-
na Vassina, formada na Universidade
Estatal deMoscou (MGU) e professora
de Letras da USP, já naquele momento
Constantin se revela o pensador instiga-
do e provocado pelo papel do ator.
“O impressionante é que Stanis-

lávski, desde adolescente, mostra sua
capacidade de autoanálise, reflexão crí-
tica e o desejo de aprimoramento, ou
seja, aquelas características que vãomo-
tivar seus futuros estudos de trabalho
de ator”, afirma Vassina. “É difícil sepa-
rar diferentes facetas do talento de Sta-
nislávski. Ameu ver, é justamente a sín-
tese de seu talento de ator, de encena-
dor, de teórico teatral e de pedagogo
que cria a sua genial personalidade ar-
tística.”
Uma agulha que roça a ferida inces-

santemente. Era assim que Stanis-
lávski se sentia em relação à maneira
com a qual os atores guiavam seus pa-
peis enrijecidos num abecê de formas
vulgares e clichês. Para ele, o teatro da
Rússia, em geral, vivia composto por
quadros ruins e impostações vocais li-
mitadas pelos hábitos da declamação.
Era preciso romper com o corpo ades-
trado do ator, com os sentimentos deli-
neados de forma rígida – era aquela
coisa: ou é triste, ou feliz, ou sorri, ou
chora.
Stanislávski observava atentamente

as interpretações dos grandes atores e
atrizes da sua época, como a da atriz
Maria Yermolova, de quem era admira-
dor. Para ele, sua conterrânea era dona
de um norteamento cênico diferente

do imperante até então, mas (por falta
de uma sistematização do processo) fre-
quentemente submissa a momentos de
inspiração. Havia uma angústia provo-
cadora no menino rico que só pensava
em teatro, que clamava por expressivi-
dade e, sobretudo, verdade, em cena:
“Deusmeu! – exclamava emmim a voz
da dúvida – será que os artistas do pal-
co estão condenados a servir e transmi-
tir eternamente só o grosseiramente
real?”, escreveu emuma das suas anota-
ções.
Essa inquietude, somada à análise e

ao detalhamento de tudo que via e de
tudo que buscava desconstruir no pal-
co, o levou a desenvolver, em décadas
de trabalho, a maior teoria do teatro
moderno: um realismo cênico que pre-
zava pelo natural. A partir dos cader-
nos de anotações que desfiavam passo
a passo o processo de preparação do
ator na construção do personagem, Sta-
nislávski criou um sistema que faz do
ofício do ator uma obra de arte comple-
xa e completa, uma estruturação não
só física, mas, sobretudo, erguida no in-
consciente e nas memórias sentimen-
tais do intérprete.
“Ele é o único ator e encenador que

sistematiza, também de forma artísti-
ca e literária, as diversas fases do traba-
lho criativo, técnico e ético do ator”,
garante o ator, professor e encenador
pernambucano João Denys. “Em ter-
mos sistemáticos, nenhum pensador
do teatro foi mais longe e mais fundo.
O sistema é um sistema de vida artísti-
ca. Daí sua importância, permanência
e vitalidade.” Ideias que foram reuni-
das em livros que hoje estão espalha-
dos mundo afora como “bíblias” que
formam direta ou indiretamente ato-
res: O trabalho do ator sobre si mesmo
parte 1: O trabalho sobre si mesmo no
processo criador da vivência – diário de
um ator; O trabalho do ator sobre si
mesmo parte 2: O trabalho sobre si mes-
mo no processo criador da encenação –
materiais para um livro; e O trabalho
do ator dobre o papel – materiais para
um livro. No Brasil, as obras são res-
pectivamente A preparação do ator, A
construção da personagem e A criação
de um papel, traduzidas das versões
norte-americanas.

“
Área coberta
reservada ao
público pode

receber oitomil
pessoas

Umrevolucionário em cena

MÉTODO Para
Stanislávski o ofício
do ator era uma obra
de arte complexa e
completa, sobretudo
erguida no
inconsciente e nas
memórias
sentimentais do
intérprete

Minha tarefa, até onde
minha capacidade o
permite, é mostrar à
geraçãomoderna que o
ator é um pregador da
beleza e da verdade. Por
essa razão, o ator deve
estar acima damultidão,
quer em talento, em
educação ou outra virtude.
Antes de tudo, o ator deve
ser refinado, e deve
apreciar e entender o gênio
da literatura”,
Stanislávski
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q especial 150 anos de Stanislávski

Variedade
de ritmos
na folia de
Garanhuns

Veja vídeos com as atrações no
site do Jornal do Commercio:
www.jconline.com.br/culturaO teatro do final do século 19 (seja

na Rússia ou no restante do planeta,
principalmente no eixo ocidental) era
inquieto, e cada vezmais estava eviden-
te a necessidade da criação de um no-
vo jeito de se interpretar. Em 1898, um
almoço no Stanislávski Bazar que se es-
tendeu para uma reunião na casa de
Stanislávski foi o ponto inicial de um
projeto vanguardista. A partir daquele
dia, Constantin encontrou em Vladi-
mir Nemiróvich-Dânchenko o parcei-
ro e alimentador das ideias que meses
depois ergueram o Teatro de Arte de
Moscou (TAM), para muitos, naquela
época, um desejo ambicioso, utópico e
inviável, mas que hoje é referência no
mundo inteiro.
Como descreve o crítico de teatro

brasileiro, de origem moldava, Jacó
Guinsburg no livro Stanislávski e o Tea-
tro de Arte de Moscou (Perspectiva),

no dia da estreia, o TAM reunia “um
elenco de 39 atores (23 homens e 16
mulheres, entre 20 e 23 anos), além do
pintor Símov, do maquiador Gremisla-
vski e do corpo técnico e administrati-
vo”. O espaço era um teatro improvisa-
do, no qual começaram os ensaios no
dia 14 de junho. Foram 74 ensaios dedi-
cados ao Czar Fiódor, 37 aAntígona, 35
a Shylock, 26 a Gaivota. Números com-
pletamente opostos ao que se fazia até
então.
A metodologia, presente até hoje no

TAM,mergulhava num estudometicu-
loso dos espetáculos e da dramaturgia.
Entre obras clássicas de nomes como
Shakespeare e Sófocles, os atores pas-
savam a uma criação biográfica de
seus papéis com exploração das lem-
branças. “Ele queria uma coisa que des-
se precisão ao trabalho do ator. Sem es-
sa coisa do ‘santo baixar’, do improviso

pelo improviso. Ele queria que o ator
destrinchasse o personagem e fosse ca-
paz de assumir paulatinamente aquele
ser” explica o ator, professor e encena-
dor Antonio Cadengue. A metodologia
também exigia um ator preparado cul-
turalmente e formava artistas que se
debruçavam no estudo de informações
e da literatura que dariam base aos
seus personagens.
Em 1904, Stanislávski havia trabalha-

do sobre uma trilogia de obras deMae-
terlinck, numa época em que o simbo-
lismo começava a se estabelecer como
um dos fatores determinantes da vida
teatral russa. O diretor inaugurou o pri-
meiro estúdio do TAM em 1912, para
difundir o trabalho de experimentação
da preparação dos artistas. Umdiscípu-
lo e aluno do Teatro de Arte de Mos-
cou foi Eugênio Kusnet, diretor impor-
tante do Teatro Arena de São Paulo.

TUDO GRÁTIS Festival, que ocorre pela
sexta vez durante o Carnaval, terá jazz, blues,
soul, tango e muita música brasileira também

OCaderno C inicia hoje
uma série de três dias de
reportagens sobre a vida, a
obra e a influência do
trabalho do encenador
russo Constantin
Stanislávski para o teatro
moderno mundial. Criador
do mais famoso sistema de
preparação de ator e do
Teatro de Arte deMoscou,
o teatrólogo completaria
hoje 150 anos. Neste
primeiro dia, contamos
como tudo começou.

RECORDAÇÃO Uma das primeiras peças montadas pelo Teatro de Arte de Moscou foi A gaivota, de Tchevkhov.
Na foto, Stanislávski e Vladimir Nemiróvich-Dânchenko estão juntos com o grupo fazendo uma leitura do roteiro
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Um mestre admirado e
muitas vezes provoca-
do pelo confronto.

Constantin Stanislávski, além
deumopositor a si mesmo – da-
queles que faz e desfaz, pensa e
repensa sua teoria – marcou
não só a história do teatromun-
dial com seu revolucionário sis-
tema de preparação do ator co-
mo também despertou pensa-
mentos divergentes, seja por
discípulos próximos ou de “an-
tagonistas”.
Para facilitar o entendimento

das teorias complexas das artes
cênicas, no senso comum, costu-
ma-se dizer que Brecht se opôs
a Stanislávski. O que não é ver-
dade, segundo o coordenador
da Licenciatura em Artes Cêni-
cas da UFPE, Luís Reis. “Brecht
admirava o pensamento de Sta-
nislávski, por ele ter criado um
sistema preocupado com ator.
Já existiam outras teorias, mas
a de Stanislávski era feita por
um ator que se perguntava por-
que mesmo os bons atores ti-
nhammomentos ruins.”
Como conta a pesquisadora e

professora da USP Iná Camar-
go Costa, no artigo Aproxima-
ção e distanciamento (O interes-
se de Brecht por Stanislávski),
que compões o livroTeatro Rus-
so –Literatura e espetáculo, Bre-
cht tem contato com a obra de
Stanislávski quando já estava
no exílio, em 1933. Até então, o
alemão estava envolvido com a
perspectiva de uma revolução
no seu país e com a sua própria
revolução no teatro, que era
combatida pelos veteranos do
naturalismo.
Brecht se debruça emum tea-

tro épico se contrapondo à cena
dramática de Stanislávski. Em
um famoso esquema didático
brechtiano, são esmiuçadas as
características cênicas que divi-
dem o teatro em dois eixos: o
épico e o dramático (este relacio-
nado diretamente a Stanis-
lávski).
O teatro stanislavskiano fala

de um ator que sente o persona-
gem, enquanto Brecht mostra o
personagem em cena. “Um
ator treinado nométodo de Sta-
nislávski vai tentar viver o per-

sonagem, sem possessão espíri-
ta. É ele (o ator) que vive o pa-
pel. Um exemplo é Meryl
Streep (em A Dama de Ferro),
que vai buscar uma faceta em
si para viver a personagem. O
ator brechtiano, sobretudo pela
sua posição (política) na socie-
dade, vai mostrar o persona-
gem à plateia, é como se disses-
se ‘Olha, existe um persona-
gem, ele está aqui, estou mos-
trando a vocês’”, explica Luís.
Na verdade, não há uma opo-

sição, no sentido grosso da pala-
vra, entre Brecht e Stanislávski.
Há uma reformulação e
readaptação de ideias. O
teatrólogo russo, ao fundar o
Teatro de Arte de Moscou
(TAM), deu o pontapé inicial
para os debates das ideias da ar-
te cênica moderna. Todos os
teóricos que vieram depois de-
le seguiram seus ideais, influen-
ciados direta e até indiretamen-
te, embora alguns tenham cria-

do tensões. “Só os burros se
contrapõem a Stanislávski. Es-
tou exagerando ao dizer isso,
claro”, garante o ator e diretor
Marcondes Lima. “É que, mes-
moMeierhold, Brecht e Groto-
wski, que aparentemente se
opõem ao pensamento do rus-
so, não foram contra ele.”
Brecht parte de Stanislávski,

por exemplo, para criar a dra-
maturgia deOs fuzis da senhora
Carrar e Mãe coragem. “Uma
atriz brechtiana tem que se
apropriar da teoria de Stanis-
lávski”, diz Luís Reis. Segundo
o professor, o ator de Brecht
tem que ser um exímio ator,
tem que ter toda a aproxima-
ção pessoal com personagem,
para poder depois se afastar.
Além disso, também como os
stanislavskianos, ter disciplina,
inquietude, preparação séria e
valorizar o trabalho em grupo.
As divergências de pensa-

mento que surgem em contra-

ponto a Stanislávski precisam –
segundo o dramaturgo, encena-
dor e professor da UFPE João
Denys – ser contextualizadas
histórico e culturalmente. O
TAM flertava com uma inter-
pretação realista-naturalista,
ainda embora não ficasse preso
a esse estilo teatral. As pessoas
que viam essa relação superfi-
cialmente passaram a creditar
o sistema como apenas destina-
do ao naturalismo, “a tentativa
absurda de copiar a vida, de re-
produzi-la fielmente no palco”,
explica João Denys.
“Logo, todos os encenadores

que viam o teatro como uma
forma poética antinaturalista
se contrapunham, pelo menos
a princípio, ao pensamento do
encenador russo”, lembra
Denys, que teve como uma das
influências, para criar seu pró-
prio método de direção, as
ideias e experiências stanisla-
vskianas.
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Entre o épico e o dramático
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O segundo dia da série de reportagens sobre o
encenador russo Constantin Stanislávski,
cujos 150 anos foram celebrados ontem,
observa como a teoria do fundador do Teatro

de Arte deMoscou foi discutida e
questionada por alunos, discípulos e outros
pensadores, sendo o épico Bertold Brecht o
mais célebre deles

q especial 150 anos de Stanislávski

caderno C

Vocês não devem viver
no palco para o propósito
de entreter os
espectadores, vocês
precisam viver para
vocês mesmos. Quanto
menos o ator
desempenha para o
público, mais misterioso
e indefinível será o laço
com ele, tantomais
íntimo e profundo”,
Stanislávski

Discípulo fez
oposição dura
ao seumestre
“O sistema de Stanislávski

continua a ser um fenômeno vi-
vo, aberto a dúvidas e contesta-
ções, um caminho de investiga-
ção que leva a novas descober-
tas”. A frase é da professora rus-
sa Elena Vassina, da Universida-
de de São Paulo (USP), uma das
organizadoras do livro Teatro
Russo – Literatura e espetáculo.
Seu ponto de vista é a melhor
maneira de se explicar o recor-
rente substantivo “oposição”
que geralmente é usado quando
alguém alinha os nomes de Sta-
nislávski, Brecht eMeierhold.
Meierdold foi aluno do Tea-

tro de Arte de Moscou e listado
como um discípulo rebelde de
Stanislávski. Novamente a oposi-
ção se transformou num sinôni-
mo radical para contestação. Na
verdade, para Meierhold, o seu
mestre era um gênio. Como
aprendiz, balizava sempre suas
experimentações a partir das
ideias dele. Por outro lado, co-
mo está no artigo Stanislávski e
Meyerhold, de Tatiana Ba-
tchélis, o aluno provocava as
ideias stanislavskianas e conta-
giava seu professor, ao ponto de
criar uma teoria própria, da
biomecânica.
A diretora da Cia. Teatro Bala-

gan, a baianaMaria Thaís, expe-
rimentou de perto a teoria de
Meierhold quando esteve, em
1998, na Rússia, para a produção
do espetáculo A Ilíada. No Tea-
tro-Escola de Arte Dramática
Anatoli Vasiliev, ela assistiu às
preparações e colaborou com a
montagem. “Stanilávksi que o
mundo conhece não é o que a
Rússia conhece. Para os russos,
não é teoria, é um conhecimen-
to passado de mestre para mes-
tre. É da mesma maneira que
umpernambucano conhece o ca-
valo-marinho”, garante Thaís.
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“Quemmandanopal-
co é o ator”. Essa
máxima de Con-
stantin Stanis-

lávski é universal e atemporal.
Mais de 120 anos depois da cria-
ção do seu Teatro de Arte de
Moscou (TAM), sua teoria ain-
da lança reflexos decisivos no
teatro, no cinema e na TV con-
temporâneos. No Brasil, vários
grupos e artistas sofreram e ain-
da sofrem a sua influência.
A primeira alçada de voo pa-

ra além dos limites russos das
ideias stanislavskianas foi em
1905, quando o TAM saiu em
excursão por Paris e Berlim e
chamou a atenção dos drama-
turgos e diretores dos Estados
Unidos. Procuravam uma ma-
neira eficaz de contornar os pro-
blemas de interpretação dos
seus atores. Deste encanto e in-
teresse, surge depois o Actors
Studio, referênciamundialmen-

te como escola para o cinema
hollywoodiano, por onde passa-
ram nomes como James Dean,
Marlon Brando, Marilyn Mon-
roe, Meryl Streep e Al Pacino.
Foi na escola de Nova Iorque

que o diretor brasileiro Augusto
Boal teve um contatomais próxi-
mo com a adaptação americana
do pensamento de Stanislávski.
Entusiasmado pela maneira vis-
ceral de interpretação, Boal trou-
xe para o Brasil esse seu olhar,
que foi moldado pelo Teatro
Arena.
A onipresença de Stanislás-

vki acompanha a história das ar-
tes cênicas do País. No teatro
nacional, outra referência forte
com relação à utilização demar-
cas deixadas por ele são os tra-
balhos do diretor Antunes Fi-
lho, um dos principais encena-
dores da obra do dramaturgo
Nelson Rodrigues. Influencia-
do pelo contato com os direto-
res estrangeiros que integraram
a equipe do Teatro Brasileiro
de Comédias, buscou referên-

cia para suas
prepara-
ções.
“Do pon-

to de vista de Antunes, a consti-
tuição realista da cena é fator
primordial, ainda que a forma
estética pretendida para o espe-
táculo afaste-se completamente
do realismo. Assim sendo, o sis-
tema que ele estabeleceu ao lon-
go de décadas de trabalho inves-
tigativo e criativo é tributário
do sistema Stanislavski”, garan-

te o crítico teatral SebastiãoMi-
laré. No entanto, para mergu-
lhar nos enredos rodriguianos
erguidos no âmbito do incons-
ciente coletivo, o diretor, segun-
doMilaré, cria ummétodo pró-
prio, para dar conta da “lacuna”
stanislavskiana cujas ideias en-
veredavam pela psicologia pes-
soal, freudiana. “Porém, na pla-

taforma desse novo sistema es-
tá, inquestionavelmente, o de
Stanislavski”, diz o crítico.
Um encenador que também

mergulha nos ensinamentos da
preparação difundidos pelo Tea-
tro de Arte de Moscou é o per-
nambucanoAntonio EdsonCa-
dengue. EmO jardim das cere-

jeiras (1990), com a Companhia
Teatro de Seraphim, ele recor-
reu a livros do encenador russo
para trabalhar com um número
expressivo de atores jovens.
“Tive nesse momento o auxí-

lio precioso de Alexina Crespo,
que nos ajudou trabalhando indi-
vidualmente alguns atores”, lem-
bra Cadengue. “Aprofundei-me
em diversas ocasiões na teoria de

Stanislávski, seja como profes-
sor, seja como encenador, na re-
leitura dele feita por Eugênio
Kusnet, no seu livro O ator e o
método, que precisa urgentemen-
te ser mais lido, repensado e re-
formulado.”
Instigado pelas provocações

do teatrólogo revolucionário, o
Grupo Galpão – nome de desta-
que do teatro brasileiro – usa a
teoria do TAM desde o princípio
da sua formação, comouma espé-
cie de balizador. “Sua pergunta
fundamental é como o ator pode
criar e manter um trabalho que
seja vivo, provocador e que pulse
no aqui e no agora do aconteci-
mento teatral”, acredita o diretor
da companhia mineira, Eduardo
Moreira.
O Galpão já teve experiências

fundamentais com o teatro rus-
so, a partir do encontro com os
diretores Anatoli Vassiliev e Iúri
Alschitz, discípulos de Stanis-
lávski. “São continuadores dessa
extraordinária tradição russa de
pedagogia e de transmissão do
conhecimento teatral. Vassiliev
nos abriu o caminho para o traba-
lho da ‘análise ativa’ que Stanis-
lávski desenvolveu no estudo de
uma peça e seus personagens. Is-
so foi fundamental na criação do
nosso espetáculo Tio Vânia (aos
que vierem depois de nós), com di-
reção de Yara de Novaes. E Als-
chitz trouxe umametodologia de
treinamento para o ator que tem
sido muito utilizada pelos atores
do grupo.”
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k Beatles entra na
folia com o Bloco do
Sargento Pimenta k 6
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Site insinua quemédico deMichael
Jackson seria pai de filho do cantor
O site TMZ levantou uma suspeita no mínimo curiosa sobre

Prince Jackson, um dos filhos do cantor Michael Jackson.
Segundo o TMZ, o médico Arnie Klein, famoso dermatologista do
músico, postou em sua página pessoal no Facebook uma
comparação entre ele e o filho do rei do pop. Klein fotografou
uma imagem de Prince Jackson próxima de uma foto sua, de
quando era mais jovem. Como legenda, o médico colocou a
misteriosa frase “hmmmmm”.
Durante anos, rumores diziam que teria sido Klein quem cedeu

esperma para queMichael Jackson tivesse dois filhos, Prince e
Paris, com sua ex-esposa, Debbie Rowe. Pela foto, é possível
analisar a semelhança. Jackson teve três filhos. Além dos dois com
Rowe, em 1997 e 1998, ele também teve Blanket, nascido em 2002
e cuja identidade da mãe permanece ummistério.
O TMZ está até mesmo promovendo uma enquete para que os

internautas votem e opinem se Arnie Klein é o pai biológico de
Prince Jackson.
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O ator americano Leonardo
DiCaprio declarou que deseja
dar uma pausa em seu ritmo de
trabalho, após ter atuado em três
filmes consecutivos em dois
anos, segundo entrevista
publicada ontem no jornal
alemão Bild. “Estou um pouco
esgotado. Vou fazer uma pausa
bem longa”. DiCaprio, 38 anos,
promove o filme de Quentin
TarantinoDjango Livre, em que
interpreta um cruel escravocrata
americano, acrescentou que
quer "viajar por todo o mundo
para realizar ações em prol do
meio ambiente".

k

Uma teoria mutável, passível a adaptações. No
terceiro e último dia da série de reportagens
comemorativas dos 150 anos de Constantin
Stanislávski, atores, encenadores e grupos
falam da experiência do contato com o
sistema do Teatro de Arte deMoscou (TAM)
que mudou a maneira de interpretar.

DiCaprio quer
diminuir o ritmo

INFLUÊNCIA Em O jardim das cerejeiras, Antônio Cadengue usou o método de Stanislávski. Tio Vânia, do Grupo Galpão, levou ao palco a aplicação da teoria repassada pelo russo Anatoli Vassiliev
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