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diálogo entre 
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a nona edição do Caderno de Registro Macu abre com o Dossiê Peças Clássicas: Diálogo Entre 
Tradição e Atualidade, proposição que orientou os processos criativos apresentados na 84ª mostra do 
teatro escola macunaíma. Para documentar a pesquisa sobre o tema, publicamos a palestra do professor 
doutor Leandro Karnal, “Hamlet de shakespeare e o mundo Como Palco”, que como o próprio título aponta, 
aborda uma das mais debatidas peças de William shakespeare, considerada um clássico da dramaturgia 
ocidental. nos artigos “os Clássicos: tradição e inovação” e “os Clássicos, sua tradição e atualidade – 
uma imersão nas obras de eugene o’neill”, eduardo moreira, um dos fundadores do Grupo Galpão, e 
andré Garolli, diretor da Cia. triptal, falam de suas relações criativas em montagens de importantes textos e 
autores de nossa tradição teatral. em “impulsos reacionários ou Presentificação da merda? dos Clássicos 
e das Classes” e “o resto É Com Vocês”, os pesquisadores de teatro matheus Cosmo e alexandre França 
apresentam seus olhares e levantam novas questões sobre o tema em pauta. 

na seção Estudos Sobre o Ator, o professor Paco abreu trata de um dos estágios iniciais da formação 
no teatro escola macunaíma, a Preparação do ator 1 (Pa1), refletindo acerca do primeiro contato com um 
texto teatral e da pesquisa dos autores trabalhados nessa fase do aprendizado de nossos alunos, sobre 
o que apresenta o roteiro de estudos a respeito de Bertolt Brecht. Clássicos do Teatro Revividos na 
Memória de uma Grande Atriz – Entrevista Com Bibi Ferreira traz uma rara e valiosa conversa com a 
artista de 94 anos, em que ela fala sobre as relações entre o fazer teatral ontem e hoje e lembra alguns dos 
principais nomes da história do teatro. Para complementar a entrevista, a pesquisadora ana Paula Beling 
recompõe a trajetória artística de Bibi Ferreira e conta sobre sua estreia nos palcos até seus trabalhos mais 
recentes, os musicais, em “Bibi Ferreira: a eterna Primeira-dama do teatro Brasileiro”. 

Em Processo documenta a criação da peça Verás Que Tudo É Mentira, de reinaldo maia, coordenada 
pela professora tejas (Lívia Figueira), com uma turma de Pa2 no segundo semestre de 2015 e, portanto, 
apresentada na 83ª mostra de teatro do macu. inaugurando a seção Experimentos Poéticos, os alunos 
sofia tomazelli e Lucas durão refletem criativamente, na forma de um conto e de uma peça de teatro, sobre 
sua formação no macu e sobre a relação entre tradição e atualidade; a seção traz também ilustrações da 
artista Paloma Franca amorim. Por Trás da Cena, que conta com a colaboração do pesquisador teatral 
e fotógrafo Bob sousa, aborda o papel do registro fotográfico no teatro. e, para fechar esta edição do 
Caderno de Registro Macu, em Resenha, simone shuba apresenta a recém-lançada obra Stanislávski – 
Vida, Obra e Sistema (Funarte, 2016), de elena Vássina e aimar Labaki, uma importante referência para os 
estudos sobre o mestre russo no Brasil, entre outros motivos, pelo esforço inédito da tradução dos escritos 
de Constantin stanislávski diretamente do russo. 

Boa leitura a todos!
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