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Apontei algumas notas sobre o Mestre e o Teatro, como os conheço. 

 Em 1998 participei no curso «Teatro e Comunicação» leccionado pelo Mestre, a convite de Jaime Salazar 

Sampaio. E foi há vinte anos que os três trabalhamos juntos na edição de O corpo e a expressão teatral. 

 Esse importante livro testemunha uma singular experiência de exploração do movimento gerado pelo 

corpo do actor, num espaço simbólico de onde se fala para o público. O teatro é isso, em síntese. 

 O convívio com a actriz Zita Duarte e o dramaturgo Salazar Sampaio, seus alunos de Aikido, terá 

propiciado a ligação do Mestre com as artes do espectáculo, de que, na sua vasta cultura, bem conhecia as 

tradições do mundo. O segredo do teatro No, de Zeami, era a sua referência para distinguir o talento, a preparação 

e a presença do actor em palco. 

 As colaborações do Mestre com companhias e escolas de teatro portuguesas foram muito frutíferas: na 

produção de espectáculos e na construção de relações. 

 Em origem «arte» era antónimo de «natureza». Apontava para a «actividade» humana associada à 

«técnica»: acção e conhecimento, sistematizados e codificados em procedimentos, a fim de transformar materiais 

e realizar objectos. A seguir, é a percepção estética que valoriza o fazer, o saber e o saber fazer. O belo intrínseco 

à Natureza é procurado no Artefacto, excedendo o seu utilitarismo através da elaboração conceptual. A abstracção 

leva a novas significações do tangível.  

 Tripolitsa foi um exercício emblemático do que o Mestre ensinava aos alunos de artes cénicas: incutia-

lhes a noção de serem barro plasmável, capaz de dominar o gesto, a voz e a escuta atenta dos parceiros. Nele, a 

marcação desaguava na coreografia e a dança dos corpos em movimento, confiantes e solidários, sintonizava-se 

na sonoplastia, o todo participando da dramaturgia cénico-textual.  

 Seguindo a narrativa, os corpos em cena procuram alcançar o espaço da utopia, do (auto) conhecimento, 

da liberdade e da beleza. O movimento é dirigido para a reconquista do território perdido, geográfico, físico, 

mental e emocional. Os sentidos extravasam para o público. Se quem actua é transformado, também quem vê o 

será.  

«Homens a brincar no jardim dos deuses», dizia Fernando Amado, sondando, e interpelando, universos e 

vidas potenciais. Aí reside o eterno mistério do teatro. Terá sido o feitiço deste jogo, e das suas infinitas 

possibilidades, a inspirar Mestre Stobbaerts. 

 


