
Gênios da pantomima 
 

A pantomima é um gênero teatral onde se usa técnicas de mímica para a atuação               
do artista. Geralmente, o artista se encontra sozinho no palco, não há cenário, e              
tudo fica a cargo da imaginação do pantomímico que vai reproduzir sua grande             
obra. Marcel Marceau um gênio desse tipo de apresentação instituiu um jeito            
clássico de apresentação: calça preta e camiseta listrada, além do rosto pintado de             
branco para marcar bem as suas expressões. 
De outro lado, Chaplin levou a pantomima para o cinema, e aí vem a genialidade:               
ele introduziu traços da pantomima mesmo usando cenários, e por isso foi o grande              
gênio do cinema mudo. 
 
Marcel Marceau 
Marcel Mangel, mais conhecido como Marcel Marceau, nasceu em Estrasburgo          
(leste da França) em 22 de março de 1923. Foi o mímico francês de fama mundial.                
Começou sua carreira como mímico na Alemanha, atuando para as tropas           
francesas de ocupação, depois da Segunda Guerra Mundial. Após essa incursão na            
arte dramática decidiu estudar esta disciplina no Teatro Sarah Bernhardt de Paris.            
Foi o criador do personagem "Bip" que tinha a cara pintada de branco e usava               
calças muito largas e uma camisa listrada, com uma cartola muito velha da qual              
saía uma flor vermelha. Foi considerado o melhor mímico do mundo. Faleceu no             
sábado, 22 de setembro de 2007, com 84 anos, por morte natural, em sua cama               
durante a noite. 
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Charles Chaplin 
Charles Chaplin (1889-1977) foi um ator, dançarino, diretor e produtor inglês.           
Também conhecido por "Carlitos". Foi o mais famoso artista cinematográfico da era            
do cinema mudo. Ficou notabilizado por suas mímicas e comédias do gênero            
pastelão. O personagem que mais marcou sua carreira foi "O Vagabundo" (The            
Tramp), um andarilho pobretão com as maneiras refinadas e a dignidade de um             
cavalheiro, vestido com um casaco esgarçado, calças e sapatos desgastados e           
mais largos que o seu número, um chapéu coco, uma bengala e seu marcante              
bigode. 
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