
Treinamento para atores através
 do uso de máscaras balinesas

A PRÁTICA DO ATOR/CRIADOR

    A CONDIÇÃO DO MARAVILHOSO É O 
CONCRETO:

O ator e seu “métier”:  Como deve o ator contemporâneo preparar-se para o processo de criação? O 
ator no papel principal da criação: seu engajamento, sua responsabilidade, a disciplina e a sua atitude face 
a  construção do personagem. A arte de repetir: como conservar o frescor no ato de representar?

O ator e as máscaras: A arte do ator  em renunciar a si mesmo e receber o outro. Como  transpor-se 
para o corpo do outro?  O exercício da imaginação. E o conceito 
da transposição.

O ator e Música:  A composição musical para a cena  
teatral. Criação da música junto com a criação da cena.  A 
musica como  elemento da contra cena. A escuta e  o 
desenvolvimento do ritmo.

Os alunos deverão trazer
 Roupa de trabalho preta
Meia calça - pode ser velha
Instrumentos musicais
Tecidos e partes de figurinos

O ocidente busca inspiração 
nas tradições ancestrais 
do continente Asiático

No final do séc. XX o jogo com mascaras foi 
associado à pesquisa de treinamento e de 
preparação do ator moderno. A procura da 
dimensão orgânica do jogo do ator tornava-se 
fundamental, pois o trabalho do ator sofria de uma 
dissociação da representação e reduzia sua arte a 
somente uma interpretação psicológica. 

A pesquisa dos códigos do jogo de representação no ocidente foi buscar inspiração nas tradições ancestrais 
do continente asiática tal como o Topeng na ilha de Bali. Seja sobre a cena inglesa, russa ou italiana, 
personalidades como Craig, Copeau, Meyerhold ou Artaud recorreram os princípios da representação com 
máscaras para poder reencontrar sobre a cena teatral a linguagem total, onde o ator não seria mais 
prisioneiro das palavras. Era importante explorar então o uso das mascaras para revelar cenicamente o 
movimento interno dos personagens, desenvolvendo um registro épico no ator e redescobrir a 
possibilidades da palavra em ação 
Tais foram às possibilidades novas que se revelaram para o ator e para os diretores, que a utilização da 
máscara em cena tornou-se o coração da criação teatral
Grandes encenadores  pertencentes as mais variadas linhas de pesquisa da linguagem cênica,tais como: 
Strehler, Mnouchkine, Brook criaram  espetáculos que marcaram a cena teatral mundial onde o principio do 
jogo de máscaras foi o motor da sua dramaturgia.



Topeng é uma forma de dança dramática da Indonésia na qual um ou mais intérpretes 
dançarinos usam máscaras e contam histórias  que dizem respeito a ancestrais ou reis e heróis 
míticos. 
O Topeng tradicional surgiu no século XVII e hoje é encontrado principalmente nas ilhas de Bali 
e Java. Além das histórias míticas, a abertura da apresentação costuma trazer a dança de 
personagens mudos, não necessariamente relacionados à história que será contada.
As histórias são narradas pelo Penasar, um personagem de meia-máscara (que perrmite a 
fala), e é comum que nas peças hajam dois Penasar apresentando pontos de vista diferentes 
dos fatos narrados. 
Também podem existir uma série de personagens cômicos que interferem na narrativa, 
apresentam seus próprios pontos de vista. Os narradores frequentemente interrompem a 

narrativa para falar de acontecimentos locais e 
algumas fofocas à platéia. 
A palavra “Topeng” significa máscara em 
indonésio e acredita-se que o uso das 
máscaras nas representações dançadas está 
ligada aos cultos religiosos dos ancestrais que 
acreditavam que os dançarinos eram 
intérpretes dos deuses.

Fabianna de Mello e Souza nasceu 
no Rio de Janeiro, trabalhou no Grupo TAPA nos 
espetáculos Geração Trianon, Comédias 
Cariocas, João o e Maria, entre outros. Em 1993 

foi escolhida entre as quatro melhores atrizes como Prêmio Coca-Cola de Teatro infantil. Em 1996 monta 
sua própria Cia de Teatro  montando A flor e a Náusea de Carlos Drumonnd de Andrade e O homem que 
calculava de Malba Tahan Em 1997 foi convidada por Ariane Mnouchkine a integrar a Troupe do Théâtre 
du Soleil, na qual permaneceu até 2006. 
 Viajou à Bali onde estudou Topeng com Mestre Dmat e em seguida viaja á Sri Lanka, onde praticou 
dança com a mestra Khema. 
Há três anos morando no Rio, Fabianna  organiza  workshops de treinamento do ator onde desenvolve 
sua pesquisa sobre o jogo do ator através do uso de máscaras balinesa.
Em 2007, estréia como diretora do espetáculo Mangiare  no teatro Maira Clara Machado, muito bem 
acolhido pela crítica e pelo público. Prepara, agora, o espetáculo “Instantâneos”, com estréia prevista 
para 2010.
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