Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1959.

Olã Levyl-
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Como já te comyniquei, proporho-me a preparar o material ne

cessario para a elaboraçao de uma choveret sobre Pantomima,

e como es

tamos atravessando um período de menor intensidade dentro das ativida
des do snif, sentei-me por algumas horas e elaborei um esquema que sg
gue abaixo, para a choveret acima mencionada,

1) - Introdução:

6%
objeto da publicaçao
e
ambiente positivo em redor desta arte no mun
possibilidade de transmiti-lo e introduzi-lo no
movimetos
5
5
Excelente meio para ativizaçao e criaçao de gru-

pos artistica e incentivo _a talentos latentes.

Material didatico e relaçao de quadros para a
realização de festivais 6 messibot dedicados à
Pantomima .
2) - Historico:

O surgimento da mimica como expressao de sentimentos na era primitiva.
5
A Pantômima na Chi
omo expressao artistica

genuina - Kabuki E de Pequim - institui-

çoes milenares tradicionais - 3.000 A,C.
Utilização deste genero artistico em rituais e
cerimoniais entre tribus asiaticas - 1.000 1
Utilizaçao da Pantêmima na Grecia - Leitura de
Obras e acompanhamento mimico.
Os oratorios.
200 1.
a
Surgimento em principios deste seculo de uma ge
raçao renovadora desta arte - Chaplin, Etiene
Decroux, Anouill, Marceau, Lon Chanei, Jacques
Tati, Luiz douvet.
A Franca como centro emanador deste renascimento
Inglaterra - Surgiment omde uma geraçao de jovens
que imprimiram novos sentidos a esta arte.
Russia e China - centros importantes de cristali
zação das artes cenicas,

Brasil, Israel, Argentina - centros onde comezam
a surgir novos valores.

3) - A Pantogina: a) Interrelaçao com as demais artes cenicas
b) O ballet
c) O Teatro
d) O Cinema
e) A arte que não possue fronteiras, nem limites
linguísticos.

4) - O interprete:a) O valor e importancia da criação individual
b) Relação publico - interprete,

c) Participação e vivencia dos sentimentos transmitidos
no palco.
d) O universo do ator dentro do palco e perante a plateia.
e) 0 problema da sinceridade, sensibilidade e concentraçao completa para a realizaçao e execuçao da obra,

5) Instrumentos:a) Expressão Facial

1 - labios
2 - olhos
3 - harmonia facial

b) Movimentos ritmicos c) Harmonia corporal
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1 - Os pes
2 - As maos

6) Apresentação: 'a) Cenarização e-maquillage

b) Cenarios e fundos - uniformidade
c) Vestimanta - simplicidade e uniformidade
4
d) Maquillage - mascara facial e evidencia das máos.

e) Acompanhamento ritmico e musical

f) O problema da estetica harmônica durante a apresen08080. 1- durante o ensaio,
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a execuçao do quadro
3- 08 passos uniformes

4- Os gestos .

5- ÀS expressoes

6- Os movimentos em cena

7- Transmissao nitida de um sentimento a
sef compreendido sem muito esforço por
parte do publica, atraves do raciocinio
e imaginaçao. Exemplificação de uma ex
periencia num sanatorio de surdos - mudos - Marcel Marcega.
7) Os quadros:

e

:

a)

b)

Quadros individuais
Quadros coletivos

c) Quadros de a dois
d) Coreggrafia Pantomimica

e)

Comedia

f) Satira

g) Drama

8) Desenvolvimento dos quadros: 1- Relação dos quadros (aproxim
adamen
E
te cinquenta
2- Orientagaes quanto ao desenvolvimento e execução.
'

3- Ilustraçoes de distintas fases de
expressao ritmica e facial.

Bem,

Levy,

penso que

esta poderia ser uma boa publicação

com possiblidades de ser myito bem aplicada no movimento,

Ela exigir-a

muito trabalho na elaboraçao e na confecção, mas penso que vale a pena.
Em todo o caso ja comecei a redigi-la.

Um abraço e até breve

e

