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Quando não há nada,
o que vemos?

O registro
Chegamos ao terceiro número do Caderno de Registro Macu. E criamos mais um espaço de reflexão
que, nesta edição, pretende homenagear o ator e diretor Luiz Baccelli. A seção “Minha vida na arte”, inspirada na autobiografia de Constantin Stanislavski, tem por objetivo retomar a ideia dos encontros de mesmo nome realizados pela Escola e fomentar a troca de experiências artísticas e de formação entre alunos e
professores. E é com grande satisfação que abrimos esse espaço com a trajetória do mestre Baccelli, que
por 25 anos fez parte do corpo docente do Teatro Escola Macunaíma.
Boa leitura a todos!
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informações da Capa

“Teatros”, de Hiroshi Sugimoto. Desde 1970, Sugimoto tem trabalhado na foto-série intitulada “Teatros”,
em que fotografa auditórios das salas de cinema norte-americanos durante as apresentações. A captação de um pedaço de informação no tempo comprimido da imagem resta visível do filme a tela brilhante
do cinema, que ilumina a arquitetura do espaço. Como resultado, em vez de um evento de conteúdo
relacionado, o filme apresenta-se aqui como a relação entre o tempo e a percepção do espaço.
Caderno de Registro Macu é uma publicação do Teatro Escola Macunaíma
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