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O nº 30 de Folhetim assinala o início de uma nova fase. A
partir de agora a revista passa a ser digital e inaugura um
novo design / lay out. A versão em papel desta edição poderá ser adquirida na editora 7Letras, que a imprimirá sob
demanda.
Esta edição é dedicada a Stanislávski e traz ensaios que
analisam seu legado tanto do ponto de vista histórico quanto estético.
Elena Vássina apresenta o sistema elaborado por
Stanislávski como um work in progress, um ponto de partida
para a criação de uma teoria da arte do ator. Béatrice PiconVallin aborda a relação entre Stanislávski e Meyerhold, projetando-a contra o pano de fundo político de sua época e
sublinhando os traços marcantes da obra de cada um deles.
A partir da análise da representação do demônio pelo pintor
Vrúbel, Vanessa Teixeira de Oliveira traz à baila três gerações de criadores, Stanislávski, Meyerhold e Eisenstein, e
seu modo de relação com a representação do real. Ricardo
Gomes recupera a relação de filiação – e também as tensões
– entre Grotowski e Stanislávski. Marvin Carlson e Angela
Leite Lopes distinguem, em criações contemporâneas – respectivamente o espetáculo Bauerntheater de David Levine
e os trabalhos dramatúrgicos e cênicos de Valère Novarina –,
ecos stanislavskianos.
Na seção Em foco, apresentamos duas entrevistas: a primeira realizada pelos atores da mundana companhia com o
diretor russo Adolf Shapiro, quando da elaboração do espetáculo Pais e filhos, em São Paulo. A segunda concedida
por Celina Sodré, criadora do Studio Stanislavski, a Daniel
Schenker. Em ambas são tematizados os princípios, artísticos e éticos, do mestre russo.
Desejamos a todos boa leitura!
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