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O objetivo da pesquisa foi o levantamento dos artigos publicados por Anton Giulio Bragaglia, 

na revista de cultura Anhembi.  Ao longo dos anos 1950 e parte de 1960 escreveu mensalmente 

para a revista Anhembi, fundada e dirigida por Paulo Duarte, onde publicou uma série de artigos 

sobre estética teatral, realizando análises e avaliações do panorama cênico daquele período. 
Anton escrevia criticas teatrais das peças da época no Brasil e também sobre o teatro italiano. 

Nascido em 1890 em Lazio, Bragaglia sempre foi um apaixonado pelas artes, escreveu sobre 

filme, teatro e dança. Mesmo tendo iniciado sua carreira no cinema, como assistente de direção 

sua verdadeira vocação era o teatro. Em 1919 fundou a Casa de Arte Bragaglia, em Roma onde 

organizou conferencias e exposições de arte. Nesse mesmo ano dirigiu sua primeira peça de 

teatro no Teatro Argentina, encenando Ao Amanhecer, de Rosso di San Secondo com a 

Companhia de Teatro do Mediterraneo. 

Em 1922 ele abriu o Teatro dos Independentes, que dirigiu até 1936, na qual dava preferência 

para encenações de obras de vanguarda, no mesmo ano fundou sua própria companhia de teatro, 

Companhia Mostra Bragaglia, que se tornou um ponto de referencia para o teatro italiano da 

época, encenando o melhor da dramaturgia internacional. 

De 1937 a 1943 dirigiu a Fundação do Teatro das Artes que se tornou um marco para a 

compreensão do teatro italiano durante os anos do regime fascista. O ultimo trabalho dirigido por 

ele é de 1960 no Teatro dell’Opera di Roma. 
 Considerado por muitos um artista versátil e um intelectual com uma gama diversificada de 

interesses. Acreditava na renovação no teatro, mas sem ignorar os tradicionais ensinamentos 

como base. Trazia para os seus trabalhos elementos considerados modernos para a época como 

recursos de iluminação que, sua opinião, “permite que o ambiente mude infinitamente em ação”. 

 Toda essa bagagem artística e cultural fizeram com que se tornasse um critico de teatro 

extremamente exigente, suas criticas sempre diretas e algumas vezes duras não poupavam 

ninguém. Nos textos que tivemos acesso podemos perceber um olhar aguçado para a cena teatral. 

Em suas analises notamos que nada passa despercebido, fala sobre a atuação dos atores, do 

cenário, do figurino.  

 Anton Giulio Bragaglia foi um amante do teatro e suas apaixonadas criticas estão na pesquisa 

que desenvolvemos. O objetivo final dessa pesquisa é publicar os artigos recolhidos, fornecendo 

aos estudos do teatro brasileiro novas referências e informações. 

  


