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ARTE 

 

Linguagem: Habilidade Articuladora. 

Habilidade: Reconhecer e experimentar, em projetos temáticos, as relações processuais entre 

diversas linguagens artísticas. 

 

 

Fonte:oteatromagico.mus.br | Acesso 23/07/2020. 

 

O Teatro Mágico é um grupo musical e performático criado pelo músico e vocalista Fernando Anitelli 

em 2003. O grupo se consolidou como referência na América Latina por sua estética própria, unindo 

música às artes performáticas e, pelo uso inovador da internet, para sua divulgação ao público. 

Inspiradas nas obras de Hermann Hesse, escritor alemão ganhador do Prêmio Nobel de Literatura 

que apresentou o conceito de teatro mágico em seu livro O Lobo da Estepe, as composições tratam 

dos personagens que as pessoas precisam assumir nas diversas situações do cotidiano. As 

canções vão sendo intercaladas pelo traçado tecnológico de ruídos telefônicos, sinais de rádio e 

mensagens de voz. Os integrantes da trupe se apresentam maquiados e vestidos de palhaço, que 

trazem a ideia do “personagem interno” escondido em cada um de nós. 

A percepção da mudança comportamental pela relação do público com a música e os artistas, 

trouxe para a companhia o espírito de projeto de música livre. Pela utilização das redes sociais 

como Facebook, Twitter e Youtube, além da criação da sigla MPB (música para baixar).  

O Teatro Mágico foi um dos pioneiros no Brasil a disponibilizar suas músicas para download gratuito. 

Desde 2017, o criador e compositor Fernando Anitelli tem se dedicado a pensar os rumos da 

companhia e nada melhor do que refletir a partir da essência de toda sua trajetória sonora: o violão, 

a voz e muita energia conduzida nas canções que fazem do grupo um dos maiores projetos da 

música POP/MPB do país. 

Fonte: portalcafebrasil.com.br | Acesso em: 24/07/2020 
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Curiosidade 

 

O Teatro Mágico (OTM) é um grupo musical 

brasileiro formado em 2003 na cidade de 

Osasco-SP.  

 
Fonte:pt.wikipedia.org/ Acesso em 23/07/2020 

 

1- Observe os integrantes do grupo O Teatro Mágico e descreva como eles se vestem e quais 

acessórios os artistas estão utilizando. 

  

  

  

  

 

 

2- Quem foi o criador do grupo Teatro Mágico?  Qual a função dele no grupo? 

  

  

 

 

3- Assinale a cidade em que o grupo foi criado e o ano de formação de O Teatro Mágico. 

a) Osasco, 2013 

b) Hortolândia, 2013. 

c) Osasco, 2003 

d) Taboão da Serra, 2003 

 

Performance na Arte 

A performance é uma modalidade artística híbrida, isto é, que pode mesclar diversas linguagens como 

teatro, música e artes visuais. A performance acontece quando o artista apresenta uma cena em que 

normalmente utiliza seu corpo como suporte enquanto os espectadores observam. Etimologicamente, 

a palavra performance deriva do francês antigo parformance, e significa "dar forma", "fazer". 
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No âmbito da Arte, a arte performática torna os espetáculos únicos e muito diferentes dos padrões 

existentes (tradicionais). Veja as imagens abaixo e relacione as características entre o teatro 

performático do grupo O Teatro Mágico e o também performático grupo do Cirque du Soleil: 

  

Show do grupo O Teatro Mágico Espetáculo do Cirque du Soleil 

Fonte:jornaldaorla.com.br Acesso em 23/07/2020 Fonte: harpersbazaar.uol.com.br Acesso em 23/07/2020 
 

 

4- Comparando as duas imagens acima quais semelhanças podem ser observadas? 

  

  

  

  

 

5- Explique, com suas palavras, o que é a Arte Performática? 

  

  

  

  

 

Saiba Mais 

Se possível, assista o trabalho realizado pelo 

grupo Teatro Mágico, disponível no vídeo em: 

https://www.youtube.com/watch?v=FIPgiKljIv4 

 

Fonte: Youtube.com.br Acesso em 23/07/2020 

https://harpersbazaar.uol.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=FIPgiKljIv4

