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 APCA ELEGE
  OS MELHORES DE 2019
Em assembleia que reuniu os críticos no Sindica-
to dos Jornalistas do Estado de S. Paulo a APCA 
(Associação Paulista de Críticos de Artes) esco-
lheu os melhores de 2019 nas seguintes catego-
rias: Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, 
Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro 
Infanto-Juvenil e Televisão.  

Neste ano, a diretoria da entidade concede o 
Prêmio Especial da APCA para a atriz  Fernanda 
Montenegro, por seu protagonismo na defesa da 
liberdade de expressão, representatividade e con-
tribuição inequívocas em quatro categorias das 
artes contempladas pelo troféu: Cinema, Litera-
tura, Teatro e Televisão. 

Celso Curi, presidente da APCA, em seu segundo 
mandato à frente da entidade, reitera a necessida-
de de atuação e fortalecimento da crítica cultural, 
num momento em que a luta é contra quaisquer 
tipos de retrocesso. “A livre atuação da crítica cul-
tural é também uma garantia de resistência no 
campo artístico. Nossa luta é e será sempre pelo 
respeito à Constituição, que no seu artigo 5º. in-
ciso IX diz que ‘é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independente de censura ou licença’ ”. A cerimô-
nia de entrega a todos os artistas contemplados 
neste Prêmio APCA acontecerá no Teatro Sérgio 
Cardoso em 17 de fevereiro de 2020, ano em que a 
entidade realiza sua 63ª. premiação.

Premiados em DANÇA
Espetáculo / Estreia: “ELO”, da T. F. Style Cia. de Dança
Espetáculo / Não Estreia: “Plano Sequência / Take 2”, da Jorge Garcia Companhia de Dança
Coreografia / Criação: Cassi Abranches, pela coreografia de “Agora”, da São Paulo Companhia de 
Dança
Interpretação: Elenco da Lia Rodrigues Companhia de Danças, por “Fúria”
Prêmio Técnico: Mirella Brandi e Solano, pelo design de luz de “Foreign Body”, de Clébio Oliveira
Projeto / Programa / Difusão / Memória: Programação de dança da Oficina Cultural Oswald de 
Andrade
Grande Prêmio da Crítica: Sesc São Paulo, pela programação contínua de dança em suas unida-
des da capital, interior e litoral
Votaram: Amanda Queirós, Cássia Navas, Henrique Rochelle, Iara Biderman, Yaskara Manzini.
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EDITORIAL

Ivan Grandi

Olá amigos da dança!
Nesta edição, como 
matéria de capa:  O 
quebra-Nozes, pela 
Cia. Cisne Negro.

Confira ainda nes-
ta edição dicas de 
presentes incríveis 
para este natal, além 
das últimas notícias 
sobre espetáculos, 
saúde, dicas e curio-
sidades que você só 
encontra aqui, nas 
páginas da sua re-
vista Dança Brasil 
e, também, através 
de nosso portal na 
internet, com notí-
cias em tempo real. 
Desejo a todos  uma 
boa leitura! 

Vejo vocês em al-
gum lugar deste ma-
ravilhoso mundo da 
dança

Ivan Grandi

®

O quebra-nozes - Cia. Cisne 
Negro

FOTO: Reginaldo Azevedo
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DANÇA AJUDA COM
      CARDIOPATIAS

O que se passa no mundo 
hoje enquanto um corpo se 
move ou dança? Com uma 
linguagem cênica, física e 
contemporânea, Ägô, da co-
reógrafa e intérprete Cristi-
na Moura, busca responder 
a essa questão por meio de 
linguagens, símbolos, pensa-
dores e criadores da cultura 
negra. A performance, que 
estreia dia 25 de novembro 
no Espaço Beta do Sesc Con-
solação SP, é um trabalho 
em construção; nele, Cris-
tina Moura convida alguns 
artistas e pensadores a se 
debruçarem sobre os temas 
de Ägô e sobre seu desen-
volvimento, num jogo que 
envolve performer, plateia 
e convidados, num compar-
tilhamento cênico e investi-
gativo.

A obra utiliza extratos de 
textos de Achille Mbembe, 
Maya Angelou, Anna Miran-
da, Grada Kilomba, Wislawa 
Szymborska, Angela Davis, 
Franz Fanon, Edna St. Vicent 
Milley, Marcelo Yuka, Pedro 
Rocha e Bell Hooks para 
construir uma dramaturgia 
que reflete sobre questões 

da atualidade, em especial 
do povo negro, por meio das 
inquietações, memórias e vi-
vências da coreógrafa e in-
térprete Cristina Moura.
“Volto aqui a um trabalho 
solo no qual experimento 
meu corpo dançante e ma-
duro em um jogo de risco e 
experimentação coreográfi-
ca.  Em tempos acelerados 
e de imensas mudanças em 
nosso modo de pensar, viver 
e se organizar, meu impulso 
como criadora é o de com-
partilhar inquietações. Ägô 
evoca a memória e a imagi-
nação de um corpo, brasi-
leiro, feminino, dançante, 
negro. Um corpo de uma 
criadora contemporânea 
que se debruça sobre ques-
tões do nosso tempo”, ex-
plica Cristina que, além de 
intérprete, é criadora e dire-
tora da obra.

Quando e Onde
Até 16/12, segundas e terças, 
às 20h
Local: Espaço Beta (3º andar)
Rua Doutor Vila Nova, 245, 
São Paulo – SP
Informações: 3234 3000 - ses-
csp.org.br
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2º DANÇA SE MOVE OCUPA 
CENTRO DE REFERÊNCIA DE DANÇA

Entre 3 e 14 de dezembro, o Centro de Referência 
da Dança acolhe a segunda edição do “Dança se 
Move Ocupa”, encontro de caráter colaborativo 
e integrativo, concebido pelos artistas do Movi-
mento a Dança se Move - uma organização de 
trabalhadores da dança paulistana que atua na 
mobilização, debate e luta por políticas culturais 
-, com uma programação que propõe residências 
artísticas, apresentações, debates e palestras. Esta 
segunda edição se lança a partir de interrogações 
sobre o quanto as políticas identitárias têm, na 
prática, impactado as políticas públicas, como o 
mercado se apropria da pauta da diversidade, e 
que lugar é dado à vida, à morte e ao corpo huma-
no, para se pensar o corpo político e compartilhar 
distintas poéticas que possam transpor os de-
safios da arte no contexto atual. Além dos partici-
pantes do Movimento, foram convidados artistas 
e pensadores dispostos a atravessarem junto as 
indagações lançadas.

Nas duas semanas, a programação oferece resi-
dências artísticas durante o dia e apresentações 
de trabalhos coreográficos à noite, a partir das 
19h, sempre seguidas de conversa mediada por 
um artista convidado. Durante as duas semanas 
do evento, acontecem três residências artísticas, 
com compartilhamento da pesquisa no último 
dia. De 4 a 6 (quarta a sexta), das 14h às 17h, Cléia 
Plácido e Ricardo Neves orientam “Olhares da 
Improvisação na dança”, dirigida a pessoas que se 
interessem por improvisação e performance, com 
ou sem experiência.

Onde
Centro de Referência da Dança de São Paulo – 
CRDSP
Baixos do Viaduto do Chá, s/nº - ao lado do The-
atro Municipal – próximo às estações Anhanga-
bau, República e São Bento
https://www.facebook.com/ADancaSeMove/
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CONTO DE NATAL
Com 238 figurinos, uma árvore de natal de 5 
metros de altura, 200 sapatilhas, 70 bailarinos 
em cena - 32 mulheres, 12 homens e 26 crian-
ças - estreia em 5 de dezembro, para apenas 12 
apresentações, no Teatro Riachuelo, a preços 
de 25 a 90 reais, CONTO DE NATAL, com con-
cepção, coreografias e direção geral de DalalA-
chcar. “Quero oferecer um presente para a ci-
dade, um espetáculo leve e para toda a família. 
Pretendo trazer a criança que ainda existe em 
nós à tona, mexer com as emoções e a capaci-
dade de sonhar. É um programa tradicional de 
fim de ano para crianças, pais e avós” comenta 
Dalal, uma das principais referências do ballet 
clássico nacional. 

Conto de Natal apresenta a história da meni-
na Flora, que junto aos seus amigos, espera 
pelo Papai Noel na véspera de Natal. Porém, 
as crianças não aguentam de sono e dormem.  
Como num passe de mágica, são transporta-
das para o Polo Norte, numa imensa floresta 
de pinheiros coberta de neve. Símbolos natali-
nos e brinquedos ganham cor e vida. Cristais, 
flocos e bonecos de neve dançam celebrando o 
inverno e a chegada do Natal. O Príncipe das 

Neves dá as boas vindas e mostra o caminho 
para o Reino de Papai Noel. E assim, começa a 
aventura das crianças pelos reinos da neve e 
da fantasia. 

Todos juntos vão distribuir alegrias nas ruas e la-
res dos continentes, levando a principal mensa-
gem do Espírito de Natal: a esperança.  Com mais 
de meio século de trajetória artística, Dalal é a 
responsável pelo lançamento dos maiores bai-
larinos brasileiros no mercado nacional e inter-
nacional, entre eles: Marcelo Gomes - American 
Ballet Theatre New York – USA; Ana Botafogo – 
primeira bailarina do Theatro Municipal; Rober-
ta Marques - Royal Ballet- Londres - Inglaterra; e 
com a participação de Mariza Estrella do Centro 
de Dança Rio,por Thiago Soares - Royal Ballet - 
Londres- Inglaterra; Irlan Santos- Boston Ballet 
– USA; Carollina Bastos - Ballet de Munich - Ale-
manha; Thamires Chuvas-SAN Francisco Ballet 
- California-USA.entre muitos outros.

Onde e Quando
Teatro Riachuelo
Rua do Passeio, 38/40. Centro - Rio de Janeiro
05 a 22 de dezembro.

Foto: Divulgação
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    O SURDO
      NA DANÇA
Provavelmente você já conhece ou, no mínimo, já 
ouviu falar de dança para cegos e cadeirantes. Mas 
você já ouviu falar de dança para Surdos? Você sabe 
como o surdo dança e como segue o Ritmo da mú-
sica? Pois bem. Antes de falarmos sobre o Surdo na 
Dança, vamos falar sobre o Surdo na vida.  Lem-
bro-me de uma vez em um Curso de Libras, a pro-
fessora, esposa de um surdo, me disse que não era 
só o fato de seu marido ser surdo que era diferente 
na sua relação, mas ela descobriu que o mundo era 
totalmente diferente e que a cultura era totalmente 
diferente. A forma como seu marido e seus amigos 
lidavam com as situações era diferente do que ela es-
tava acostumada. Por exemplo, em uma festa onde 
combinaram de cada um levar dinheiro ou 1 quilo 
de carne para o churrasco, havia uma divisão. Ti-
nha um banco que separava as pessoas que haviam 
colaborado das pessoas que não. E ok! Estava tudo 
ok para todo mundo! Quem não havia colaborado 
ficava conversando de um lado e quem havia, ficava 
comendo conversando do outro. E sim, estava tudo 
bem! Isso era um acerto de todos e estava tudo bem!

Mas por que estou dizendo isso?
Quando entramos em um campo desconhecido, 
precisamos entender que há um mundo diferente 
ali, e possivelmente, uma cultura e forma de lidar 
com o mundo totalmente diferente da sua e do 
que você está acostumado. E o importante de tudo 
é, SEMPRE respeitarmos cada espaço e não tentar 
modificar algo que não é nosso, ok?

Muitas pessoas me perguntam sobre o Trabalho 
com Síndrome de Down, terceira idade ou cadeiran-
te, e sempre digo que o importante, é você se dedicar 
verdadeiramente ao conhecimento do público que 
você busca trabalhar. Quem trabalha em Escola for-
mal, por exemplo, sabe que a linguagem da turma 
infantil é totalmente diferente da turma do Funda-
mental. E até entendermos isso e praticarmos den-

tro da Escola, demanda um certo tempo. Visto que 
a linguagem para uma Companhia de Dança Pro-
fissional será diferente de uma turma de Dança Te-
rapia e a forma que trabalhar com um ouvinte é di-
ferente de trabalhar com um Surdo. Mas para tudo, 
a dica é: ESTEJA SEMPRE ABERTO A APRENDER! 
Achar que só as teorias te trarão base o suficiente 
para você achar que é Expert em qualquer assunto, 
além de uma grande prepotência, é uma forma de 
você se enganar. Viva e tenha a oportunidade de fa-
zer sua história a partir de suas experiências. 

Mas vamos agora falar sobre os Surdos.
Você sabia que a expressão: “Surdo-mudo” é total-
mente errada? A pessoa ser deficiente auditiva não 
significa que ela seja muda. A mudez é uma outra 
deficiência e raramente vem acompanhada pela 
surdez. O que acontece é que, como o Surdo não 
pode ouvir, ele não conhece o som, e consequente-
mente não conhece a fala. Ou seja, ele é Surdo, so-
mente Surdo, e poderia falar se conhecesse o som. 

A linguagem de Sinais (LIBRAS), é a linguagem utili-
zada pelos Surdos através de gestos. As palavras na 
verdade são códigos que facilitam a comunicação. 
Existe o alfabeto em Libras que é utilizado para sole-
trar nomes, Instituições ou algo desconhecido. Mas, 
para facilitar, quando se conhece algo ou alguém já é 
criado um código. Por exemplo, na primeira vez que 
eu me apresento para um Grupo de Surdos, eu pre-
ciso soletrar meu nome para que eles saibam, mas 
a partir do momento que eu for uma pessoa mais 
íntima e mais frequente no ambiente deles, será es-
tipulado um sinal para mim. Eles observarão algo 
provavelmente físico que seja muito característico e 
forte em mim e criarão um sinal para que as pessoas 
me identifiquem, para não ter que ficar soletrando 
toda vez meu nome. Aí que temos que estar abertos, 
pois algo característico em mim, por exemplo, é meu 
nariz grande ou minha altura, e isso provavelmente 

Por  Luana SIlva



dancabrasil.com.br  l 11

pode ser usado para criar o meu sinal.... Mas como o 
Surdo Dança? O Surdo tem muito mais facilidade 
de sentir as vibrações, comparado aos ouvintes. 
Sejam essas vibrações corporais ou externas. Pes-
quisas dizem que eles conseguem ouvir o som do 
coração e órgãos internos com facilidade. 

Em conversa com um parceiro nosso surdo, Adão 
de Jesus, perguntei como funcionava no caso da 
dança. Ele me disse que o piso da pista de dança, 
precisa trazer a vibração da música para ele, para 
que ele sinta a intensidade. Para nós, seria estra-
nho dançar só com a vibração da música, mas 
para eles, a vibração se torna mais importante... 
Passando pelo corpo e se transformando em mo-
vimento. 

Tente você fazer dessa forma. Coloque uma mú-
sica, algo que limite sua audição e dance pela vi-
bração. Depois nos diga o que você sentiu. Surdo 

Oralizado, o que é isso? Algumas pessoas nascem 
surdas e outras adquirem a surdez com o tempo. 
O Surdo oralizado teve contato com a fala e por 
esse motivo sabe ler, falar e consegue interpretar 
o que você fala através de leitura labial. Importan-
te, quando você receber um aluno surdo, é você 
saber se é um Surdo oralizado ou não. Se sim, na 
maioria das vezes você consegue falar com ele, 
desde que sua fala não seja tão rápida e que os 
movimentos de sua boca não estejam tão longes. 

E aí, você já teve algum aluno Surdo?
Nos conte sua experiência, dance através da vi-
bração da música e entre em contato com a Revis-
ta Dança Brasil para nos contar como foi. 

Quer sugerir temas? Quer tirar alguma dúvida? 
Quer contar alguma experiência relacionada a 
essa matéria?  Entre em contato com a gente!  
Quem sabe não aparece na próxima edição? 

Por  Luana SIlva



I Dança Brasil12

MATURIDADE É A FORÇA
    DA G2 CIA DE DANÇA

É comum escutar que a profissão de bailarino 
tem vida curta. A culpa? A idade. A G2 Cia de 
Dança vai na contramão dessa ideia. O grupo 
é composto por ex-integrantes do Balé Teatro 
Guaíra que não se conformaram com o argu-
mento de que a faixa etária decide a carreira de 
um artista da dança. Ao contrário, eles usam a 
maturidade de seus componentes para desen-
volverem um trabalho autoral de qualidade ar-
tística e técnica.

O resultado dessa resiliência? Somaram-se à 
carreira deles mais 20 anos, que serão come-
morados entre os dias 10 e 15 de dezembro, no 

Guairinha. Foi em 1999 que um grupo de baila-
rinos decidiu ir além. Já tinham conhecimento 
de uma companhia master na Holanda, manti-
da pelo estado e composta por bailarinos que 
não queriam parar de dançar, tendo em vista 
que ainda tinham condições físicas e artísticas 
para tanto. 

A ideia foi colocada e Monica Rischbieter, então 
Diretora Presidente  do Centro Cultural Teatro 
Guaíra, comprou a ideia. Estava criada a G2 Cia 
de Dança, pioneira no Brasil com esse formato 
de atuação, e atualmente única em atividade. O 
grupo surgiu com uma característica marcan-

Foto: Divulgação



dancabrasil.com.br  l 13

te: desenvolver um trabalho 
de linguagem contemporânea 
e com características mais au-
torais do que a companhia ofi-
cial do Guaíra, uma revolução 
para a época. O objetivo era 
fazer uso pleno da maturidade 
pessoal e profissional de seus 
componentes, apenas promo-
vendo adequações nos parâ-
metros de uso das técnicas. 

Julio Mota fez carreira no 
Balé Teatro Guaíra e é um dos 
bailarinos da G2 Cia de Dan-
ça. Segundo ele, o grupo tem 
uma importância não apenas 
artística, mas um papel social 
também. “Com a expectativa 
de vida do brasileiro aumen-
tando, a atuação da G2 destaca 
algo de relevância social. 

Ela mostra para a sociedade 
que você pode continuar pro-
dutivo, ativo e propositor de 
coisas novas, rompendo com o 
paradigma do condicionamen-
to físico e da barreira da idade”, 
declara. Hoje, a G2 Cia de Dan-
ça é formada pelos bailarinos: 
Ana Silva, Clionise de Barros, 
Deisi Wor, Grazianni Canalli, 
Inês Drumond, Julio Mota, 
Leandro Nascimento, Ricardo 
Garanhanin e Rogério Halila. 
Eles têm idade entre 53 a 65 
anos. Grande parte deles ini-
ciou a vida profissional dentro 
do Guaíra, na década de 80.

Em seus 20 anos de atuação, 
a G2 possui 12 espetáculos 
montados com a participa-
ção de diretores convidados, 

quatro montagens de criação 
coletiva do próprio grupo, um 
espetáculo especial que mar-
cou a retrospectiva dos vinte 
anos da companhia - o “Por-
tfólio”, circulações nacionais 
pelo Ceará, Santa Catarina, 
Pernambuco, Rio Grande do 
Sul e São Paulo; apresentações 
internacionais na Argentina e 
uma premiação da Associação 
Paulista de Críticos de Arte 
(APCA) como reconhecimento 
ao trabalho de ampliação da 
carreira do bailarino. Em 2019, 
para comemorar os 20 anos de 
atuação da G2 Cia de Dança, o 
grupo iniciou uma nova turnê 
nacional com os espetáculos 
“Blow Elliot Benjamin”, “La 
Cena” e a intervenção “Ban-
quete das Diferenças”. A circu-
lação já passou por Recife, For-
taleza e Vitória, com previsão 
de apresentações no Rio de Ja-
neiro e São Paulo em 2020. Em 
Curitiba, a grande comemora-
ção acontece em dezembro, no 
Guairinha, com espetáculos a 
preços populares.
 
O que, Quando e Onde
 La Cena
10 e 11 de dezembro
Hora: 20h30
Local: Guairinha
Endereço: Rua XV de Novem-
bro, s/n, Centro
Blow Elliot Benjamin
14 e 15 de dezembro
Horário: sábado às 20h30 e do-
mingo às 18h 
Local: Guairinha
Endereço: Rua XV de Novem-
bro, s/n, Centro
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   22º CIRANDANÇA
  CIA DE DANÇA DE DIADEMA
A 22ª edição do Cirandança, tradicional evento 
da Companhia de Danças de Diadema, acon-
tece nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Teatro 
Clara Nunes no Centro Cultural Diadema. O 
Tema de 2019 é Tropicalis, sendo todos os espe-
táculos inspirados no movimento tropicalista: 
a cada dia as apresentações são diferentes.

O evento encerra as atividades do ano do pro-
jeto Bailando em Ciranda. Tropicális reúne 
aproximadamente 600 participantes das Ofici-
nas de Dança, ministradas pelos profissionais 
da Companhia de Danças de Diadema. 

Os protagonistas são, desde crianças a idosos, 
participantes do projeto de dança-educação 
desenvolvido com e para a população da ci-
dade de Diadema, desde 1995, realizado pela 
Secretaria Municipal de Cultura da Cidade de 
Diadema. 

E são os integrantes desta população, pessoas 
que amam a dança, que se reúnem ao final de 
cada ano, para apresentar um espetáculo múl-
tiplo com o intuito de divertir, informar, provo-
car reflexões e inspirar os espectadores.

Tropicális mostra, por meio da dança, a efer-
vescência criativa no Brasil, na época do surgi-
mento da Tropicália, movimento que enaltecia 
a liberdade de expressão artística; influencian-
do as artes no Brasil, até os dias de hoje. “O 
desejo de reunir os participantes desse proje-
to nasceu há 21 anos, e vem se concretizando, 
anualmente, com a realização do Cirandança”, 
comenta a diretora da Companhia, Ana Bottos-
so.

A concepção e criação dos espetáculos têm 
participação de todos os integrantes, de for-

ma integrativa e colaborativa, reafirmando a 
importância da troca de experiências que con-
tribui para o crescimento pessoal e aprendi-
zado de vida de cada um. Durante as oficinas 
de dança, eles também recebem orientações 
sobre todo universo de um espetáculo, como 
noções de iluminação e trilha sonora, iniciação 
em posicionamento no palco, criação de figuri-
no e acessórios cênicos e relação com a plateia. 

O Cirandança dá aos alunos a oportunidade de 
mostrar o resultado das oficinas de dança no 
palco mais importante de Diadema, o Teatro 
Clara Nunes. 

A cada edição, o Cirandança elege um tema 
para o desenvolvimento das coreografias. Cada 
turma mostra no palco, pelos movimentos da 
dança, o resultado da inspiração ou leitura fei-
ta. 

Entre os temas que já nortearam o Cirandança 
nesses 21 anos estão: Heitor Villa-Lobos, Luiz 
Gonzaga, Monteiro Lobato, Santos Dumont, 
Menino Maluquinho, Charlie Chaplin e Ivoni-
ce Satie, entre outros.

Esta é uma realização da Secretaria Municipal 
de Cultura de Diadema, Associação Projeto 
Brasileiro de Dança e Companhia de Danças 
de Diadema por meio do ProAc ICMS, da Se-
cretaria de Cultura e Economia Criativa do 
Estado de São Paulo. O projeto conta também 
com o apoio cultural da Waelzholz Brasmetal, 
Fisio&Forma e Capézio.

Onde
Centro Cultural Diadema - Teatro Clara Nunes
Rua Graciosa, 300. Centro, Diadema – SP Tel: 
(11) 4056-3366
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   DEPOIS
   STUDIO3 CIA. DE DANÇA

Com músicas de Beethoven e Chopin, a Stu-
dio3 Cia. de Dança apresenta no dia 10 de 
dezembro, no MASP Auditório, o espetáculo 
'Depois', um olhar poético sobre o pós-espe-
táculo.
 
O coreógrafo Anselmo Zolla e o diretor teatral 
William Pereira construíram um roteiro em 
que o foco principal é uma companhia de dan-
ça e os acontecimentos, sentimentos e sensa-
ções provocados após o final do espetáculo. 

O processo de individualização dos baila-
rinos. O corpo coletivo que se dissolve em 
cenas íntimas, de memórias, reflexões e con-
frontos. Um espetáculo metalinguístico em 

que a dança reflete a própria dança e seus 
intérpretes.
 A Studio3 Cia. de Dança possui uma especi-
ficidade única no panorama da dança bra-
sileira: uma companhia onde diferentes ge-
rações de artistas compartilham a mesma 
paixão pela dança, pelo movimento, pelo 
teatro. Uma pluralidade de histórias, trajetó-
rias, corpos e técnicas.
 
Onde e Quando
Local: MASP Auditório
Endereço: Av. Paulista, nº 1578, Bela Vista, 
São Paulo, SP
Data: 10 de dezembro (terça-feira)
Horário: 20h

Foto: Renan Livi
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     LA SYPLHIDE   
Os contos Românticos recheavam o imaginário 
das elites e do povo no inicio do século XIX, passa-
da a reviravolta da Revolução Francesa e em um 
clima político marcado pela confusão de ideais, 
esse tipo de literatura começou a fazer parte do 
cotidiano da população Europeia e principalmen-
te francesa. Não seria diferente então no ballet; os 
contos eram, quase sempre, a maior fonte de ins-
piração dos libretistas.  E assim como de costume 
na década de 30 do século XIX, o pioneiro dos bal-
lets Românticos, se baseia em um conto Fantásti-
co de Charles Nodier : Trilby 

La Sylphide  nasce inspirado em Trilby, e quem vai 
escrever esse belo libreto será um colega de palco 
de Taglioni, que havia estado com ela em Robert 
le diablo: Adolphe Nourrit. Era ele o tenor que 
representou Robert junto com Taglioni no ballet 
das Freiras, pois bem, tinha sua musa. Quem mais 
poderia interpretar uma fada do ar? Marie Taglio-
ni representava a forma perfeita e tinha a nova 
técnica em pontas apurada para se tornar um íco-
ne.  E de fato se tornou!

No dia 12 de março de 1832, com música de Jean-
-Madeleine Schneitzhoeffer e coreografia de Filli-
po Taglioni, estreia na Salle Le Poletier da Ópera 
de Paris La Sylphide. Trazendo consigo uma car-
ga cultural e espiritual das confabulações dos 
pensadores românticos da grande “era de ouro” 
que seria o século XIX.  O Libreto conta a histó-
ria do jovem James um aldeão que no dia de seu 
noivado é assombrado por um espirito do ar, uma 
sylphide, e logo se entrega ao amor fugidio a essa 
entidade. Mas como em quase toda trama român-
tica, esse amor não pode ser concretizado, James 
e enganado por uma feiticeira e acaba por matar 
sua sylphide.  

Para viver a Syphide, Marie Taglioni teve que ves-
tir não só o seu corpo, como também a sua alma. 
Ele carregava consigo as expectativas de como se-
ria a musa ideal dos poetas, e a sua dança em pon-

tas a colocaram num pedestal, no qual ela nunca 
seria tirada. Ali, com aquele ballet, ela se eterniza-
ria e concretizaria a figura que temos até hoje da 
BAILARINA. Isso lhe custou levar uma vida total-
mente dedicada à manutenção desta personagem 
casta e espiritual.O sucesso foi inevitável, Taglioni 
triunfal como Sylphide e todos os poetas e litera-
tos caíram aos pés da bailarina etérea que encar-
nava as aspirações ideais da época.  A Opera de Pa-
ris continuou com as apresentações da peça e em 
1834 August Bournonville, coreógrafo do Teatro 
Imperial de Copenhague se encantou pela obra e 
a remontou para seu elenco.  É a versão de Bour-
nonville, estreada em 28 de Novembro de 1836, 
com música de Herman Severin Løvenskiold, que 
se encontra entre as mais interpretadas na atuali-
dade e na qual os direitos autorais são de domínio 
publico. 

 Maria Taglioni foi a principal responsável pelo 
legado de La Sylphide, ela interpretou esse papel 
até se aposentar e o levou a variados teatros, de 
Londres a São Petersburgo. Em 1972 o coreógrafo 
e Historiador da dança Pierre Lacotte remontou 
La Sylphide a partir da versão de Filippo Taglioni  
apresentado pela  Ópera de Paris. Para isso ele se 
baseou em notas, documentos e registro encon-
trados nos arquivos da Opera de Paris, um tra-
balho primoroso e árduo.  Para se remontar esse 
versão (como todas as outras remontagens de La-
cotte: A filha do Faraó; Marco Espada; Ondine; etc 
) é necessário autorização do coreógrafo e remon-
tador credenciado, além de arcar com os direitos 
autorais.   

Ao se tentar reviver esse repertório devemos 
compreender a amalgama de sentimentos, a his-
tória do imaginário de sua época, e em que essa 
obra transcende o pensamento e as característi-
cas do tempo histórico que se deu a estreia. Isso 
é muito importante para quem se aventure a re-
montar um ballet com um peso histórico como La 
Sylphide.  

Por  Nathalia Samarino



dancabrasil.com.br  l 17



I Dança Brasil18

 ESCOLA IDEAL?
   UMA SÓ NÃO!
O que existe é a que mais se adap-
ta às suas expectativas. Quanto 
gastar? As escolas mais concei-
tuadas quase sempre são as mais 
caras. Como conciliar este fator 
com o desejo de ter sempre o me-
lhor? Vale lembrar que o valor 
da mensalidade é só um dos as-
pectos. Há também gastos com 
matrícula, transporte, uniforme 
e até eventos paralelos (Festivais 
de Dança e espetáculos de final 
de ano). Os especialistas em fi-
nanças advertem que na hora de 
escolher a escola de dança estes 
itens devem ser condizentes com 
a renda familiar. Apesar de algu-
mas escolas oferecerem bolsa 
auxílio e descontos consideráveis 
à alunos de baixa renda, uma es-
cola mais cara pode trazer proble-
mas, inclusive de aprendizado; o 
aluno terá de conviver com cole-
gas acostumados a outro padrão 
de consumo. Tão longe, tão per-
to...A questão referente à distân-
cia é uma característica típica das 
grandes cidades e pode ser um 
fator determinante na escolha de 
uma escola.  O ideal é optar por 
uma escola perto de casa ou pró-
xima de seu trajeto cotidiano. Ou 
você quer ficar horas no trânsito? 

Aluno X Escola: No caso de matri-
cular crianças, o possível proble-
ma é que ela sinta vergonha ou 
medo de seu professor.É impor-
tante que elas se identifiquem 
com o local e professor em al-

gum ponto e que este seja o mais 
simpático e agradável possível, 
fazendo com que os pequenos 
tenham mais facilidade em se 
comunicar e aprender. 
 
Infra-estrutura: Os espaços in-
ternos precisam ser ventilados, 
bem iluminados e com piso ade-
quado para dança (piso flutuan-
te e linóleo), evitando lesões nos 
joelhos e tendões dos alunos. 
Algumas escolas possuem am-
biente climatizado para dança, 
com projeto acústico adequado, 
aulas com música ao vivo, moni-
toramento eletrônico das aulas, 
biblioteca e videoteca, lancho-
nete, vestiário, área de lazer, loja 
com produtos de dança.

Tamanho não é documento! 
Existem escolas com uma gra-
de de cursos completa. Outras, 
são especializadas em determi-
nada modalidade. Tem aquela 
que oferece cursos de forma-
ção e complementares. Outras 
oferecem apenas cursos livres. 
O importante não é se ela fun-
ciona apenas em uma sala ou 
em um grande estabelecimento, 
mas sim, a média de alunos por 
professor. Uma coisa deve ficar 
bem clara: a escola perfeita é 
aquela que, além dos quesitos 
básicos de infra-estrutura, res-
peita o perfil e os limites do alu-
no, ajudando-o a alcançar seus 
objetivos.

Camila era índia e holan-
desa. Extremamente pobre 
e majestosamente rica nos 
sues gestos. Afastava de si as 
armas e os diplomas vazios. 
Sua escrita lenta revelava 
seu pouco tempo nos estu-
dos e a vasta vida que a fazia 
sábia. 

Seus pés transformavam em 
tapete o chão descalço que 
pisava. Iluminava todo canto 
escuro que habitava. Recata-
da e moral soube amar seu 
homem sem limites. Religio-
sa de verdade militou nas 
forças do amor ao próximo. 
Ressoava como sino sua risa-
da e escurecia o dia uma só 
das suas lágrimas silencio-
sas.

Habitavam nela todas as 
raças e graças divinas. Sua 
alma não conhecia a luta dos 
opostos porque nela todo 
era harmonia. Sofisticada e 
imensa como uma galáxia 
bastava-lhe um pano velho 
na mão e os pés nus de des-
lumbres para, de olhos bri-
lhantes como sois e sorriso 
aberto como vôo de pássaro, 
flutuar feito anjo sobre a ter-
ra úmida do pátio entardeci-
do quando dançava sozinha 
para o ganso, para o porco, 
as galinhas, as plantas. Para 
Deus.

LA COLUNA
Por: Luis Arrieta
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Como acontece todos os anos, estaremos apre-
sentando o nosso tradicional espetáculo natali-
no “O Quebra-Nozes”, este ano em sua 36ª edição, 
no período de 12 a 22.12.2019 (com exceção dos 
dias 16 e 17.12) e matinês aos sábados e domin-
gos, perfazendo um total de 13 apresentações no 
Teatro Alfa, em São Paulo, com o elenco fixo da 
Cisne Negro Cia. de Dança, elenco especialmente 
contratado para a produção (bailarinos e atores 
performáticos) e Solistas convidados de renome 
internacional; este ano teremos Marcelo Gomes, 
brasileiro, Estrela Internacional do Ballet, Alice 
Mariani, italiana, 1ª bailarina do Dresden Sem-
peroper Ballet, Alemanha e os brasileiros Cícero 
Gomes, 1º bailarino do Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro e sua partner Manuela Roçado (Rio de 
Janeiro). Tradicional na cidade de São Paulo, re-
cebeu o prêmio Governador do Estado como Me-
lhor Espetáculo de Dança – preferência popular.

Com direção artística de Hulda Bitten-
court e Dany Bittencourt, conta com a colabora-
ção de ensaiadores de expressão na área da dan-
ça, como a bailarina e maitre Daniela Severian e 
a ensaiadora da Cisne Negro Cia de Dança, Patrí-
cia Alquezar.

Nos efeitos especiais circenses e na acrobacia de 
tecido contará com o Circo Escola Picadeiro, con-
siderada uma das mais respeitadas escolas cir-
censes de nosso país, fundada em 1983 por Wil-
son Moura Leite, que tem em seu currículo um 
grande número de ex-alunos atuando em impor-
tantes companhias no exterior, alguns deles in-
clusive no Cirque Du Soleil.

Destaca-se também neste ano a participação de 
Anjos com bailarinas integrantes da Usina da 
Dança, projeto social desenvolvido pelo Insti-
tuto Oswaldo Ribeiro de Mendonça – IORM, de 

Orlândia-SP, fundado pela empresária Josimara 
Ribeiro de Mendonça, que atua pelo desenvolvi-
mento integral de crianças e adolescentes na re-
gião Nordeste do Estado de São Paulo e mantém 
parceria com a Cisne Negro Cia. de Dança.

No saguão do Teatro, haverá a apresentação de 
Corais convidados, interpretando músicas nata-
linas, uma hora antes do início dos espetáculos, 
sob a coordenação da pianista Maria Inês Vas-
concellos.

O espetáculo conta com maquiagem e visagismo 
especial da Equipe Jacques Janine, sob a super-
visão de Chloé Gaya.

O Quebra-Nozes conta a história de Clara e seu 
precioso boneco Quebra-Nozes, presente de seu 
padrinho, o mago Drosselmeyer. Juntos, eles en-
frentam uma cruel batalha contra o Rei dos Ra-
tos e seu exército, viajando pelo Reino das Neves 
até o Reino dos Doces.

“É uma obra que nos faz embarcar no sonho de 
Clara, transportando-nos a um mundo de ima-
gens fascinantes, repletas de magia e beleza, que 
ficam gravadas para sempre em nossas mentes 
e em nossos corações”, diz Hulda Bittencourt, 
fundadora da companhia e diretora artística do 
espetáculo O Quebra Nozes.

Artístas convidados: Marcelo Gomes, Alice Ma-
riani, Cicero Gomes, Manuela Roçado entre ou-
tros.

Quando e Onde
12 á 22 de dezembro
Teatro Alfa – SP
Mais Informações: https://www.cisnenegro.com.
br/o-quebra-nozes-36-anos/ 

  O TRADICIONAL 
    O QUEBRA-NOZES 
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ONDE APRENDER

Endereço: Rua Vereador José Vicente Sobrinho, 26, 2º andar, 
Barreto, Niterói, RJ, CEP: 24110137
Telefone: (21) 971104494
 Instagram - @raquelmedeirosstudiodedanca | facebook - Raquel Medeiros.

Jazz Dance: Infantil/Juvenil/Adulto

Lírico | ContemporâneoLírico | Contemporâneo

 | Moderno | Musical | Moderno | Musical

Endereço: Aterrado, Volta Redonda, Rj

WhatsApp: (24) 981-262-076

Insta: /studiolibra | Face: /StudioLibraVR

Escola de Dança em Massaranduba - SC - Informações: 47 9 9915 1889
Modalidades: Ballet Baby Class , Ballet Clássico , Danças Urbanas , Jazz Dance
Dança de Salão, Dança Mix, Pilates, Circuito Funcional, Coreografias Especiais 
para Casamento , 15 Anos, Formatura e Eventos
Instagram: @itscorpoearte

Venha conhecer o novo conceito de aulas de ballet clássico ministradas por ex-bai-
larina do Royal Ballet de Londres formada pela Escola Estadual de Danças Maria 
Olenewa (Brasil) e pela Escola Vaganova (Rússia) Professora diplomada em Londres 

na Royal Academy of Dance .  Aulas de Ballet para todas as idades!
Endereço: Rua Conde de Bonfim 685, sobreloja 208, Tijuca
Contato: Tel (21) 99489-9222
Email: balletcelisadiuana@gmail.com
Facebook: Ballet Celisa Diuana
Instagram: @balletcelisadiuana

Sete de Setembro, N° 2531, Sala 2 - 
Taquari, Rio Grande Do Sul
Telefone:  (51) 99737-3802
MODALIDADESMODALIDADES
Baby Class / Ballet Infantil / Street DanceBaby Class / Ballet Infantil / Street Dance
Jazz / FreeFunk /  Dança ContemporâneaJazz / FreeFunk /  Dança Contemporânea

As Melhores Escolas Para Você
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# Private Coaching #Interpretação e Teatro
# Gyrotonic Yoga # Treino Funcional # Aeropilates

Contato: 21  97011-2174 ou 21 98157-1436

Escola de Ballet para Adultos

Endereço: SCRS 503, bloco B, lote3s 15 e 16, loja 5 - térreo
CEP: 70 331 520 Brasília-DF
Fone/WhatsApp: (61) 98299 3402
Site: www.bailarinasporquenao.com

Venha fazer..

 ballet clássico e jazz dance
...Com a Fábrica 7 Escola de Dança

Endereço: Rua São Francisco, 433 - Jardim Jussara ,Araçatuba/SP

Contato: (18) 3631-2428/ WhatsApp: (18) 99667-2248

Visite nossa página no Facebook:  @fabsete 

Contato:
 (11) 96175-0214
info@balleterapia.com
www.balleterapia.com.br
@balleterapiaoficial
/balleterapia
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BALLARE DICAS DE NATAL

Procurando aquele conjuntinho que não é 
nada básico? 

A Ballare te ajuda!

Casaco Natalia & Saia Myrtha, a combina-
ção perfeita para as suas aulas.
Acesse www.ballare.com.br e descubra.

Com design moderno e estampa florida, 
o Collant Isadora by Ballare proporciona 
o máximo de conforto ao bailarino com o 
charme indispensável para os ensaios.

Saiba mais através do site:
 www.ballare.com.br
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CASA DE BARRO: RITUAL CÊNICO
      PARA TEMPOS ABISSAIS

No final dos anos 70, integrando a coordena-
ção artística do Palácio das Artes (BH) teste-
munhei uma das mais viscerais performances 
plásticas já vistas em sua Grande Galeria, ten-
do como substrato material uma urna/ útero 
de barro de onde era gerado o corpo/feto da 
artista plástica Celeida Tostes.

Três décadas depois reencontro um referen-
cial daquele momento de inventividade ímpar 
na proposta coreográfica do performer, core-
ógrafo e artista plástico Márcio Cunha – Casa 
de Barro.

“Cobri meu corpo de barro e fui / Entrei no bojo 
do escuro, ventre da terra/O tempo perdeu o 
sentido do tempo/Cheguei ao amorfo”...

Como nos versos que serviam de mote para 
a apresentação da ceramista carioca, Márcio 
Cunha realiza um ritual de celebração da cor-
poreidade.Despojando-se numa imersão de fi-
sicalidade, através do barro informe e cru, ele-
mento geológico metaforizando o ser e o não 
ser, entre a ancestralidade e o tempo futuro.

Numa proposta sequencial do encontro da lin-
guagem coreográfica com a criação plástica, 
desenvolvida com incisiva instintividade nas 
suas três últimas obras, em arrojada releitu-
ra gestual do icônico legado artístico de Frida 
Kahlo, Basquiat e Bispo do Rosário.

Na recorrência a uma paisagem plástica molda-
da num espaço cênico com elementos de barro e 
plástico circundada, frontal e lateralmente, por 
objetos fragmentários de cerâmica, como se re-
produzisse um imaginário recorte arqueológico 
imemorial, de um tempo além do tempo.
Numa pulsão provocadora palco-plateia, artis-
ta-espectador, sustentada por certeiras sonori-
dades primitivo-tribais no entremeio de ecos da 
natureza, presenciais nos acordes afro-brasileiros 
de canções e fraseados indigenistas/religiosos (do 
repertório de Gilberto Gil e Virginia Rodrigues).

Que se estendem à espontaneidade com que Már-
cio Cunha imprime, em linguagem corporal seca 
e direta, com perceptível nuance introspectiva, a 
concentração dramático-coreográfica necessária 
para um artista múltiplo (bailarino, coreógrafo, 
performer, escultor) dar o seu recado estético-re-
flexivo.

De transes humanos entre a manipulação do 
barro e as pausas psicofísicas de silêncio, às vezes 
fazendo uso de histriônicas expressões faciais de 
surpresa, tensão e assombramento diante dos in-
sondáveis mistérios de sua origem e destinação.

Com o olhar armado no seu instigante questiona-
mento como artista e criador e no medo, como ho-
mem e ser político, diante da trajetória instável de 
certa Nação, aqui e agora, sendo moldada tal qual 
uma "casa de barro"...

Por  Wagner Corrêa de Araújo
Foto: Leonardo Miranda
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Chega a sua sexta edição o festival X Dance, idea-
lizado e produzido pelo Diretor e Coreógrafo Caio 
Nunes, o X DANCE tem importante papel  no ca-
lendário nacional da dança do Brasil. Já com pla-
nos de internacionalizar as próximas edições do 
evento, hoje, já tem participações de artistas das 5 
regiões do Brasil e de alguns integrantes da Amé-
rica do Sul.

O X Dance reúne nomes importantes da dança, 
seu corpo docente conta com Ana Botafogo, Cecí-
lia Kerche, Nora Esteves, Adriana Villela, Gustavo 
Lopes, Beatriz de Almeida, esses em sua maioria 
devem estar ministrando aulas para o adulto (6 X 
Ballet) e para o X Ballet Jr (de 11 à 13 anos).
Monique Paes, Tati Sanchis, Caio Nunes, Eliane 

X DANCE DE CAIO NUNES
    NA CIDADE DAS ARTES

Fetzer, Edy Wilson, Thiago Caetano, Soraya Bas-
tos entre outros vão estar presente no 8 X Jazz e 
em sua maioria no X Jazz Jr (de 11 à 13 anos).
Para a danças urbanas os profissionais: Julio 
Molina com o seu Hip Hop criativo (a partir dos 
12 anos), Arielle Macedo, Tati Sanchis e o novo 
lançamento no X DANCE de K-POP de Thiago 
Miyamura.
Nos cursos teóricos os grandes mestres e as suas 
aulas:
Tati Sanchis – Gestão de carreira para professores, 
Juliano Fonseca – Mais que dança, Erica Mendes – 
Aulas Encantadoras, Lú Braga – Coordenando-se, 
Michell Baes – Metodologia de ensino aplicada 
em Danças Urbanas e Carla Martins – Plano Cur-
ricular para Jazz Dance infantil

Foto: Divulgação
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foto: Marco Aurélio Prates

 E os Xspecials :
Juliana De-Vecchi – Broadway 
Class, Marcelo Pereira – Mo-
derno Contemporâneo, Andrea 
Raw – Técnica de Lester Horton, 
Carlos Laerte – Composição Co-
reográfica, Richard Gonçalves 
– Preparação e fortalecimento 
para bailarinos, Rafael Gomes 
– Dança Contemporânea, tam-
bém para as crianças de 7 à 10 
anos: Carlos Leça, Tatiana Es-
trella, Giu Malhem, Caio Nunes 
(4 X Litlle Jazz), uma maravilho-
sa oficina de montagem que já é 
sucesso pelo o Pais. 
No X Oriental vai ser aborda-
do os seguintes temas: Samara 
Sanches - Quadril criativo -Lei-
tura para percurso, Elementos 
de cena Xale e Leque. Liane de 
Luna - Castanholas e corpo Fla-
menco para dança cigana Rum-
ba.
 
Grandes novidades: Coaching 
com João Wlamir, X Jazz Sênior 
com Soraya Bastos e Marcia Al-
buquerque, X Ballet Sênior com 
Flavia Burlini.

Com o alcance de mais de 1.500 
pessoas em 2019. O evento ofere-
ce aos participantes uma expe-
riência única de conhecimento 
e intercâmbio aos profissionais 
e artistas. Aos bailarinos o inter-
câmbio ocorre dentro e fora do 
país, trazendo oportunidades 
de conhecimento cultural e tra-
balho. 

“Para essa edição de 2020 eu quis 
transportar o evento para onde 
pudéssemos multiplicar mais a 

diversidade de olhares, por isso 
eu implantei o Junior e o Sênior. 
O Junior para galerinha de 11 à 
13 anos que representam o nos-
so futuro possam ter a oportu-
nidade de aulas com grandes 
Mestres e, já aprendam como se 
comportar e como entender em 
seu corpos uma outra aborda-
gem, e no Sênior para que cada 
vez possamos entender que não 
existe idade certa para dançar, 
que a dança é para todas as ida-
des.” afirma Caio nunes.

O XDance fomenta o público 
com cursos práticos e teóricos, 
palestras, batalhas, debates, en-
contro de arte e educação, olha-
res  diversificados, mostras de 
dança, workshops, apresenta-
ções além de oficinas gratuitas 
para todas as idades, propor-
cionando arte e cultura para 
sociedade.  “A Cidade das Artes 
recebe o X DANCE de braços 
abertos e nesta  edição o Palco 
X e a Mostra X serão uma gran-
de explosão, além do Clube do 
Passinho da Cypher e ainda te-
remos as melhores Escolas de 
Dança do Rio de Janeiro com 
aulas publicas abertas aos in-
teressados com grandes profis-
sionais de dança e magnificas 
apresentações, mostrando de 
forma natural que a Dança nos 
une e que juntos somos mais 
fortes!” finaliza Caio Nunes.

Informações e inscrições:
55 - 21 - 999846273
www.ciadedancacaionunes.
com 
www.caionunes.com.br  
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 O LAGO DOS CISNES
   SOB UM VIÉS FREUDIANO
O Balé Teatro Guaíra encerrou as comemora-
ções de seus 50 anos com a reapresentação da 
coreografia de Luiz Fernando Bongiovanni para 
O Lago dos Cisnes, depois de várias turnês com 
o espetáculo não só pelo interior paranaense 
como na capital paulista. A Cia estreia também 
uma nova direção artística através do coreógra-
fo Pedro Pires que iniciou ali sua trajetória de 
bailarino como integrante do BTG, nos anos 80 
à época de Carlos Trincheiras.

Em tempo de crise, o BTG é um exemplo de 
resistência e de apuro tecnoartístico entre as 
companhias oficiais brasileiras, com um sele-
to elenco de 23 bailarinos absolutamente em 
forma para o desafio prevalente do ideário de 
uma dança em moldes contemporâneos, entre 
novas criações, revisitas e releituras de obras 
básicas do repertório de nosso tempo.

Este ano tivemos o privilégio de conferir ali 
uma mais que artesanal e vigorosa Sagração 
da Primavera, na versão de Olga Roriz, com 
irreprimível fusão da performance coreográ-
fica com a execução ao vivo da partitura stra-
vinskiana na Orquestra Sinfônica do Paraná, 
regida pelo maestro de origem alemã Stefen 
Geiger.  

O coreógrafo paulista Luiz Fernando Bongio-
vanni já é conhecido ali por suas versões para 
o BTG sendo as mais  recentes um Romeu e Ju-
lieta e uma Carmen sempre sob um novo olhar 
de tônus diferencial, procurando se ater às li-
nhas básicas clássico -temáticas mas com no-
vos enfoques dramatúrgicos e transmutações 
musicais. Mas sem perder nunca a base esteti-
zada e as linhas mestras condutoras das obras 
originais.

E sem radicalizar em certas irreverências, como 
a de dar outras e exclusivas identidades sexu-
ais aos papeis icônicos femininos como nas 
criações  do grupo masculino Trockadero ou 
na reescrita iconoclasta dos balés clássicos por 
Matthew Bourne's. Mas, aqui, muito mais pró-
ximo das personificações psicossomáticas de 
Mats Ek presenciais no seu Culberg Ballet, nas 
inventivas transcrições de Giselle, Bernarda 
Alba, Lago dos Cisnes e Carmen.

A começar neste Lago, na imaginária de uma 
arrogante Rainha Mãe (Paula Sousa) freudia-
namente super dominadora e com absoluto 
controle para um desconfiado Príncipe Sieg-
fried (Rodrigo Leopoldo) e sobre cortesãos sub-
missos, simbolicamente definidos quase como 
um fetiche (ressaltado na figura de Odile), co-
bertos sob seu extenso e largo vestido com su-
til referencial das protetoras matrioskas.

E que se estende pelo palco, em simbiótico 
significado, na concepção cenográfica e indu-
mentária de William Pereira. Potencializada 
na ausência de sapatilhas, com os pés nús e tintas 
brancas corporais, no lugar dos tutus e penas na 
representação dos cisnes de dois sexos, emblema-
ticamente escorrendo sob águas, pós fim do feiti-
ço, na retomada das formas humanas na sequên-
cia final.

A linha coreográfica privilegia uma vigorosa es-
pontaneidade gestual com recortes irônico/hu-
morísticos na inserção aos movimentos corporais 
de risadas e sonoridades vocais, especialmente 
na descontração assumidamente nervosa de um 
atrevido Rotbarth, mestre na vilania mas ao mes-
mo tempo dependente afetivo da Rainha, em re-
veladora e convicta performance do talento pro-

Por:   Wagner Corrêa de Araújo
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missor de um super jovem bailarino (Vitor Rosa).
Não ficando longe disto as atuações seguras 
tanto de Rodrigo Leopoldo (Siegfried) proje-
tando um sotaque de carisma psicofísico para 
um personagem combativo mas enganado por 
sua indulgência diante da alterativa personifica-
ção, com mutável e luminoso dimensionamento 
psicanalítico, da dúplice face do bem e do mal en-
tre a Odette e a Odile por Gloria Candemil.

Se o minimalismo cenográfico é preenchido na 
plasticidade visual de cinéticos planos sobre-
postos com molduras luminares (Victor Sabbag) 
abrangendo as passagens entre o castelo e o lago, 
há pequenos mas quase imperceptíveis desvios 
na definição das postulações dramatúrgicas 
nos embates fatalistas entre o feiticeiro Ro-
thbart e Siegfried, nas proximidades do final 
de quatro atos originais em duas partes conci-
sas, com um intervalo.

Valendo citar momentos ímpares como o celebra-
do grand pas de deux com referencial moderno 
(Gloria Candemil e Rodrigo Leopoldo), a inte-
rativa participação burlesco/medieval do casal 
de bobos da corte (Luciana Voloxki e Leandro 
Vieira) e o inusitado e divertido pas de quatre 
inversamente masculino com versáteis bailari-
nos (João Bicalho, Leonardo Lino, Murilo Ma-
chado e Rene Sato), provocadores de grande e 
entusiasta cumplicidade palco-plateia. 

Em espetáculo que o Rio, infelizmente, ainda 
não viu mas, em caráter comparativo de esté-
ticas diferentes, merecia conferir, como São 
Paulo que este ano teve simultaneamente três 
Lagos – O da Paula Castro Cia de Dança, o da 
São Paulo Companhia de Dança e o do BTG - 
enquanto ouvem-se rumores de bastidor de 
um possivel Lago completo com o Balé do Mu-
nicipal em 2020...

Foto: Cayo Vieira
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O Verão tá chegando, férias para alguns é 
sinal de descanso, mas para muitos outros 
férias é sinal de botar o pé na estrada, am-
pliar horizontes, conhecimentos, além de 
criar novos laços de amizade. Seleciona-
mos alguns dos melhores cursos de verão 
que acontecem durante o mês de janeiro no 
Brasil, esperamos que você leitor, escolha o 
melhor dentro de suas possibilidades e des-
frute destas oportunidades. 

X DANCE
Data:  27 de janeiro de 2020, 09h30 à 02 de 
fevereiro de 2020, 18h30
Local: Avenida das Américas, 5300, Barra da 
Tijuca
Rio de Janeiro, RJ
Contato: producaoeventosin@gmail.com

Pavilhão D
Data: 27 de outubro de 2020, 11h30 e 13h30
Local: Rua Dr. Jesuino Maciel, 252 - Campo 
Belo.
São Paulo-SP
Telefone: (11) 5535-1254
Contato: audicao.aab@gmail.com

Congresso Work Dance
Data: 18 à 27 de janeiro de 2020, 10h
Local: Centro Coreográfico do Rio de Janei-
ro – R. José Higino, 115 – Tijuca, Rio de Janei-
ro – RJ - Telefone: (21) 99091-3319

IOA Curso de verão internacional
Data: 06 à 11 de janeiro de 2020
Local: Rua Manoel Maria Saraiva Filho, 170 
- Jundiaí
Telefone: (11) 4586-6109
Contato: contato@ioadanca.com.br

CURSOS DE FÉRIAS 2020
Eliane Fetzer Centro de Dança
Data: 13 à 24 de janeiro de 2020 
Local:  Rua Atílio Bório, 1531 D, Alto da Rua 
XV – Curitiba/PR 
Telefone: (41) 3076-7574
Contato: elianefetzer@yahoo.com.br

Grupo Raça – Curso de Verão
Data: 06 à 18 de janeiro de 2020, entre as 9h 
às 21h30
Local: Av. Alberto Byington, 397 – Vila Ma-
ria, São Paulo – SP
Telefone: (11) 2967-4882
Contato: mkt@racacentrodeartes.com.br

Curso de Férias BalletArrj
Data: 7 à 25 de janeiro de 2020, entre as 9h 
às 22h
Local: Rua São Francisco Xavier, 196 – Rio de 
Janeiro – RJ
Telefone: (21) 2567-2861 | 99777-5585
Contato: contato@balletarrj.com.br

Curso de Férias Petite Danse
Data: 13 à 31 de janeiro de 2020, entre as 9h 
às 22h
Local: Rua Uruguai, 463 – Rio de Janeiro – RJ
Telefone: (21) 2571-7531 | 2571-4741
Contato: https://www.petitedanse.com.br
Mostra Dança Internacional – São Paulo
Data: 14 à 24 de janeiro de 2020, entre as 9h 
às 19h
Local: Rua João Alvares Soares 1426 - Campo 
Belo - São Paulo – SP - Telefone: (11) 98823-
0212
Contato: contato@mostradanca.com

Mostra Dança Internacional –  BH
Data: 27 à 31 de janeiro de 2020, entre as 9h 
às 19h
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Local: Rua Níquel 31 Bairro Serra  - Belo Ho-
rizonte - MG
Telefone: (11) 98823-0212
Contato: contato@mostradanca.com

Centro de artes Pavarini
Data: 27 à 31 de janeiro de 2020
Local: Francisco Machado de Campos, 10 - 
São Paulo
Telefone: (11) 2092-2886
Contato: pavariniproducoes@yahoo.com.br

Imersão na Dança
Data: 23 à 26 de janeiro de 2020
Local: Rua Floriano Peixoto 72, São Caetano 
do Sul  - São Paulo
Telefone: (11) 4801-9174
Contato:contato@anatomiadadanca.com.br

Seminário Arte Minas Internacional
Data: 12 à 26 de janeiro de 2020, das 9h30 às 
16h
Local: Rua Uruguai 473 - Sion - Belo Hori-
zonte MG
Telefone: (31) 99382-7965
Contato: contato@seminarioarteminas.net

Curitiba Dança Intenso de Férias 2020
17 á 31 de janeiro
Mais informações cdifciamasculina@gmail.
com
Curso de Férias Internacional de Dança 2020
Cidade – Salto – SP
Inscrições - @cursodeferiasfacesocultas
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  O QUEBRA-NOZES
     COMPANHIA BEMO

Um dos balés mais populares do mundo, o 
clássico natalino O Quebra-Nozes, chega 
ao palco do Teatro Oi Casa Grande, no Rio 
de Janeiro. Serão oito espetáculos da Com-
panhia BEMO - Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro, apresentados até dia 07 de de-
zembro.

 A Companhia BEMO - Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro é uma iniciativa que vem 
firmar a fusão da premiada Cia Brasileira 
de Ballet à Escola Estadual de Danças Ma-

ria Olenewa do Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro (EEDMO), é formada 46 jovens 
do Rio de Janeiro e de diversas cidades bra-
sileiras.

Nos papéis principais para a temporada 
2019 estão as bailarinas Ana Flávia Alvim, 
Diovana Piredda e Verônica Kawagushi 
como Clara; e os bailarinos Lucas Monteiro 
ou Yuri Chiochetta como O Quebra-Nozes. 
A direção e concepção coreográfica é de 
Jorge Texeira.

Foto: Renato Mangolin
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Um clássico do período de Natal, a obra 
mundialmente reconhecida com música de 
Tchaikovsky e coreografia de Marius Peti-
pa e Lev Ivanov nos remete a um mundo 
de lindos sonhos e suaves sentimentos que 
faz a alegria de crianças e adultos.

Estreado em 1892 no Teatro Mariinsky de 
São Petersburgo, seu enredo se baseia em 
uma adaptação do conto infantil “O Que-
bra-nozes e o Rei dos Camundongos”, de 
E.T.A. Hoffmann, realizada por Alexandre 

Dumas pai. A primeira apresentação no 
ocidente só aconteceu em 1934, no Sadler’s 
Wells Theatre, em Londres. Desde então, 
tornou-se um dos balés mais montados em 
todo o mundo.

Onde e Quando
Teatro Oi Casa Grande – Shopping Leblon 
(Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - A – Le-
blon) - Rio de Janeiro
Até 07 de dezembro

Foto: Renato Mangolin
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BÁRBARA LINS

Alagoana, bailarina, 
professora e coreó-
grafa, Bárbara Lins 
começou seus es-
tudos de ballet em 
1996, com 6 anos de 
idade, na escola de 
Ballet Eliana Caval-
canti em Maceió. A partir daí, acabou desco-
brindo a sua paixão pela arte. 
     
Em 1998, de todos os bailarinos da escola, 
foi escolhida para fazer um papel principal 
no Espetáculo chamado “Alegria”, onde seus 
bonecos teriam vida própria, podendo des-
frutar deste momento mágico e especial.
     
Em 2007, foi convidada a dar aulas na Es-
cola de Ballet Eliana Cavalcanti e decidiu 
aprimorar seus estudos como professora 
ingressando na Faculdade de Licenciatu-
ra em Dança na UFAL. A partir daí, decidiu 
levar esse “hobby” para uma lado mais pro-
fissional. Ouvia constantemente pessoas 
perguntando: “O que você faz?” e respondia: 
“Sou bailarina/professora de ballet”, “Ah que 
legal. Mas qual a sua profissão?” ou ainda 
mesmo dizendo que ser bailarino "não dá 
futuro pra ninguém. Ainda fez faculdade de 
direito como um segundo recurso mas viu 

que não seria feliz. 
Então, se empenhou 
a quebrar esse tabu. 
      
No período de 2009 
a 2014, recebia pa-
péis principais nos 
espetáculos em que 

participava e foi solista na Cia de Ballet Elia-
na Cavalcanti, onde teve o prazer de dançar 
diferentes repertórios de Ballet, como Don 
Quixote, O Quebra-Nozes, Coppélia e O cor-
sário, com partners profissionais como Gui-
lherme Oliveira e Welton Nascimbene.
    
Investiu muito nessa carreira fazendo di-
versos cursos (a maioria deles em São Pau-
lo) e em um deles. chamado Mostra Dança, 
Curso Russo em 2013, direcionado por Stefa-
nia Petri e Erik Silva, fez uma audição para 
a escola de ballet Chicago e foi selecionada. 
No mesmo ano, fez o Summer Intensive em 
Chicago por 3 meses e foi convidada para o 
ano letivo na escola. Conseguiu meia bolsa 
de estudos mas o valor ainda seria exorbi-
tante para as despesas e foi forçada a retor-
nar ao Brasil.
     
Essa decisão não a abalou e ela estava deci-
dida a seguir seus sonhos. Então, em 2015. 

Foto: Arquivo Pessoal
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foi para Belo Horizonte fazer outra audição, 
desta vez para o Joffrey Ballet School. Mais 
uma vez foi selecionada e teve a oportunida-
de de escolher o local, pois eles possuíam 7 
locais de aula diferentes. Ela escolheu Nova 
Iorque, fez o Summer Intensive por 2 meses 
e foi convidada para o ano letivo na escola. 
Dessa vez, fez o ano letivo por quase 4 meses 
antes que a história se repetisse: Não conse-
guiu bolsa integral, já que geralmente a bol-
sa integral era dada apenas à rapazes, pela 
grande demanda de bailarinas no Mercado, e 
foi forçada a retornar ao Brasil.
     
Como diz o ditado: “sou brasileiro e não de-
sisto nunca”, Bárbara não desistiu. Usou suas 
economias, vendeu seu carro e, com o apoio 
de seus pais, voltou para Nova Iorque no ano 
seguinte. 
     
Em 2016, decidiu fazer um curso de aprimo-
rização em dança chamado Certificate Pro-
gram na Peridance Capezio Center, no qual 
se graduou 2 anos depois. Porém, esse perí-
odo não foi nada fácil. Viver sozinha no ex-

terior era difícil de descrever. Com o visto 
de estudante, não conseguia trabalho, e em 
muitas cias de dança a carteira de trabalho 
é necessária. Imaginem como era, passar em 
audições de cias de dança conceituadas e ser 
recusada por causa de documentos! A única 
coisa que pôde fazer durante os dois anos de 
estudos foi participar de projetos e ser con-
tratada em cias por meio período (por exem-
plo, em 2017 assinou o contrato pela Cia de 
Ballet em Connecticut por 3 meses para par-
ticipar da apresentação do Quebra-Nozes).

Depois de finalizar o curso pela Peridance 
em 2018, conseguiu o visto de OPT (Optional 
Practical Training), que dá o direito de traba-
lho nos Estados Unidos.
     
Atualmente, Bárbara é integrante de 3 cias 
de dança diferentes: Encounters Company, 
Jersey City Ballet Theater e American Swiss 
Ballet Company. Teve o prazer de participar 
pela primeira vez em uma tour com ASBC 
pela Europa, dançando em festivais e apre-
sentações na França, na Itália e na Suíça.

Foto: Arquivo Pessoal
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 SÃO PAULO CIA. DE DANÇA
   NOVAMENTE NA EUROPA

A São Paulo Companhia de Dança (SPCD), 
corpo artístico da Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do Governo do Estado de 
São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dan-
ça e dirigida por Inês Bogéa, realiza sua úl-
tima turnê internacional de 2019 na Europa. 
Durante a primeira quinzena de dezembro, 
França e Alemanha receberão sete espetácu-
los.

No dia 03, a SPCD desembarca na cidade 
francesa de Antibes para apresentar-se no 
Anthéa - Antipolis Théâtre d'Antibes Na se-
quência, a parada é em Ludwigshafen, na 
Alemanha, para duas apresentações no Tan-
zprogramm Festspiele, dias 06 e 07 de de-
zembro. E entre os dias 10 e 13 de dezembro, 
a Companhia passa novamente pela França, 
para encerrar a turnê no palco do Bonlieu 
Scène Nationale, em Annecy.  O repertório 
para a Europa é composto por Agora, de Cas-
si Abranches; Mamihlapinatapai, de Jomar 
Mesquita com colaboração de Rodrigo de 
Castro; Odisseia, de Jöelle Bouvier; Trick Cell 
Play, de Édouard Lock; Duo de Pássaro de 
Fogo, de Marco Goecke com remontagem de 
Giovanni Di Palma; e Ngali..., de Jomar Mes-
quita com colaboração de Rodrigo de Castro. 

As turnês da SPCD para o exterior são custe-
adas pelos contratantes do mercado de cul-
tura internacional e para sua realização não 
são utilizados recursos públicos do Estado 
de São Paulo. 

 Temporada 2020
A Temporada de assinaturas 2020, titulada “Per-
manência e Inovação”, levará ao palco do Teatro 
Sérgio Cardoso em São Paulo quatro progra-
mas ao longo do ano com três estreias, totali-
zando 10 coreografias de grandes coreógrafos 
brasileiros e internacionais que serão exibidas 
nos meses de junho e setembro!  Uma das obras 
apresentadas será O Lago dos Cisnes, de Mario 
Galizzi, que retorna à temporada após o enorme 
sucesso de público e crítica em 2018.

As renovações de assinaturas serão realizadas 
entre 01 a 08 de dezembro. Para quem desejar 
trocar a assinatura, o prazo é de 09 a 15 de de-
zembro. As vendas de novas assinaturas terão 
início no dia 16 de dezembro e seguem até o dia 
31 de março. 

Dentre os benefícios estão a possibilidade de 
obter os ingressos com desconto, escolher an-
tecipadamente o lugar onde deseja se sentar 
no teatro, ter direito a visitas na sede da SPCD 
(mediante agendamento prévio) para assistir 
de antemão aos ensaios da companhia, além de 
outras vantagens.

Os valores para as novas assinaturas são de R$ 
227,00 (plateia central), R$ 181,00 (plateia lateral) 
e R$ 136,00 (balcão). As compras podem ser rea-
lizadas por meio do site da companhia ou pelo 
telefone (11) 3224-1383.

 Saiba mais em www.spcd.com.br

Foto: Silvia Machado
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SÓ DANÇA DICAS DE NATAL

SD122 – Bellamy

O presente perfeito para o bailarino que ama con-
forto e liberdade de movimento!

A Sapatilha Bellamy tem espuma especial com fun-
ção amortecedora no calcanhar e é confeccionada 
em uma combinação de tecidos stretch, que ofere-
cem toque super macio, aderem perfeitamente à 
cada curva do pé, destacando todas as linhas e pro-
porcionando uma experiência única. 

BG715 – Lancheira Toshiezinha

Uma ótima opção de presente de Natal! As aulas das pequenas bailarinas vão ser ainda mais 
divertidas com a Lancheira Toshiezinha! 

Com estampa super charmosa da personagem queridinha do momento e um toque especial do 
delicado chaveiro de sapatilhas, essa lancheira tem tamanho perfeito para carregar tudo o que 
precisa, fechamento em zíper e alça regulável com duas opções de uso (tiracolo ou mochila).
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CIA LAMALA APRESENTA 
    ÍNTIMO NO SESC BELENZINHO
Nos dias 16 e 17 de novembro de 2019, a Cia. LaMa-
la apresenta o espetáculo circense Íntimo no Sesc 
Belenzinho. Apresentação gratuita acontece no 
sábado, às 17h, e domingo, às 19h, na Sala de Es-
petáculos II da unidade. Com direção de Bruno 
Rudolf, Íntimo é o primeiro espetáculo produzido 
pela Cia. LaMala para o público adulto. O número 
foi concebido a partir da vontade dos integran-
tes da companhia de levar ao público a sensibili-
dade, a intimidade e a parceria necessária entre 
dois acrobatas que se desafiam a estar em cena 
aprofundando a pesquisa de sua principal habi-
lidade - o mão a mão. Marina Bombachini e Car-
los Cosmai são os acrobatas em cena. Juntos em 
um picadeiro circular exploram suas vulnerabili-

dades, anseios e sentimentos, como se pudessem 
decifrar um ao outro para escrever uma poesia 
em movimento, mostrando voltas e voltas, no en-
contro e no desencontro, expondo a técnica com a 
sutileza do olhar, a espontaneidade do sorrir. Sem 
aparelhos ou objetos, produzem diversas acroba-
cias apenas com seus corpos acompanhados pela 
trilha sonora original de Rodrigo Zanettini inter-
pretada ao vivo na voz de Martim Gueller.

Quando e Onde
Dias 16 e 17 de novembro de 2019. Sábado, às 17h, e 
domingo, às 19h 
Endereço: Rua Padre Adelino, 1000.
Belenzinho – São Paulo (SP)
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  OW DANCE COMPANY
    TRAZ TÍTULO INÉDITO AO BRASIL
No dia 10 de novembro, a companhia de dança 
brasileira OW Dance Company ganhou o título 
sul americano da categoria Salsa em Grupos. O 
título foi conquistado no Salsa y Bachata Cham-
pionship que aconteceu em Comadreja na Argen-
tina. Foi a primeira vez que um grupo brasileiro 
de danças latinas participou do evento, e já em 
sua estreia ganhou o tão sonhado título. Dirigido 
pelos renomados e premiados coreógrafos Laris-
sa Oliveira e Robinson Silva, a OW Dance Com-
pany começou suas atividades em janeiro de 2019. 

E além do título sul americano, a companhia de 
dança foi primeiro colocado na categoria Grupos 
no maior campeonato de dança a dois do país, o 
Brasil Latin Open, realizado no dia 23 de novem-

bro, em São Paulo. Acumulando em menos de um 
mês dois títulos inéditos e de grande importância 
no cenário da dança mundial.Robinson Silva e La-
rissa Oliveira são os atuais campeões brasileiro na 
categoria de Bachata, vice-campeões mundiais de 
salsa e tetra campeões brasileiros de salsa. E com 
objetivo de ensinar e incentivar outros dançari-
nos a seguirem seus passos criaram a OW Dance 
Company. 

Além dos diretores, fazem parte do grupo Thiago 
Mancha, Sara Bezerra, Evelyn Vasconcelos, Derik 
Salles, Diego Basílio, Karoline Ribeiro, Axel Tho-
mé e Joyce Melo. Também fazem parte do staff 
Lucas Poloni, Katlyn Stocco e Lívia Tomaz.
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 MIDIATECA DE DANÇA
    UMA PLATAFORMA DIGITAL
Anos de produção e documentação da cena 
da dança em Florianópolis e Santa Catarina 
serão devidamente reunidos numa única pla-
taforma de livre acesso. 

O projeto Midiateca de Dança tem como auto-
ras Jussara Xavier, Sandra Meyer e Vera Tor-
res, que juntas somam páginas e mais pági-
nas de conteúdo, criação e pesquisa referente 
aos seus anos de atuação na área artística, so-
mados a um arquivo de imagens e documen-
tos dos últimos 70 anos da dança catarinense/
nacional, agora concentrados num rico acer-
vo histórico, cultural e digital. O lançamento 
da plataforma será no dia 05 de dezembro, às 
19h30, na Associação Arte.Dança. 

Consideramos importante reunir, organizar 
e disponibilizar esse acervo ao público. A in-
ternet é um espaço que facilita o acesso à in-
formação. Ao disponibilizar nosso acervo pre-
tendemos dialogar com diferentes pessoas 
e comunidades, ofertar materiais, colaborar 
com processos de produção de conhecimento 
em dança e nas artes. Também partimos do 
desejo de dar visibilidade à produção de dan-
ça de Florianópolis e Santa Catarina, mercados 
frágeis e instáveis para a sobrevivência profis-
sional que, no entanto, possuem iniciativas va-
liosas e exemplares - explica Jussara Xavier.

A proposta não é somente disponibilizar o 
acervo, mas provocar o debate sobre a dan-
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ça como modo de conhecimento e área de 
pesquisa. Por isso, as autoras do Midiate-
ca de Dança vão apresentar o projeto, a ar-
quitetura do site e abrir conversa sobre ar-
quivo, memória e história da dança em Santa 
Catarina. 

Biblioteca ampliada 
Midiateca vem da ideia de biblioteca amplia-
da, abastecida com diferentes suportes de in-
formação e já conta com 10 livros, 93 artigos, 
4 trabalhos acadêmicos, 99 críticas, 4 entre-
vistas, 300 fotos, 13 vídeos e 20 textos de ca-
tálogos e programas. 

O amplo banco de dados, de autoria das pes-
quisadoras, inicialmente irá catalogar mate-
riais de Florianópolis. Porém, o plano é ex-
pandir futuramente para diversas cidades 
catarinenses e ainda oferecer versões dos 
conteúdos em inglês e espanhol.

- Há poucas iniciativas no sentido de organizar 
e sistematizar arquivos na área de dança no 
Brasil. A ideia também é problematizar e di-
namizar a ideia de arquivo em dança. Como 
é possível pensar questões contemporâneas 
olhando para o que já se produziu em nosso 
contexto? - questiona Sandra Meyer.

O projeto Midiateca de Dança foi contemplado 
pelo Edital de Apoio às Culturas 2018 do Fundo 
Municipal de Cultura de Florianópolis, numa 
iniciativa da Fundação Cultural de Florianó-
polis Franklin Cascaes e Prefeitura Municipal 
de Florianópolis. 

O que: Lançamento do projeto Midiate-
ca de Dança
Quando: 05 de dezembro
Horário: 19h30
Onde: Arte.Dança - Rua Coronel Lopes Vieira, 
140. Centro / Florianópolis

Foto: Jussara Xavier
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 MÉTODO 
  DANÇA ACROBÁTICA

O Método Dança Acrobática é totalmente re-
volucionário. Trata a diminuição de inúme-
ros mitos e crenças que a maioria das pesso-
as tem com relação à dança, como aprender 
a dançar, questionamento que  já é adulto, 
passou da idade, não leva jeito, etc.

O propósito do MDA (Método Dança Acro-
bática) é ser feliz, fazer sorrir ao praticar 
uma atividade física, é emagrecer brincan-
do, ou melhor, dançando, é cuidar da ansie-
dade e perceber que o futuro é uma espe-
ra comum, que o presente como o próprio 
nome diz é o HOJE. 

Uma proposta inovadora e ao mesmo tem-
po deliciosa, algo que nos faça viver e ser-
mos livres como cada um de nós já foi um 
dia. Aquela sensação de que é isso o que eu 
mais queria, é isso que realmente me deixa 
feliz! 

Agora imagina uma aula assim, na sua es-
cola, academia, studio, transformando a 
vida das pessoas. Não é incrível?

E você pode ter essa modalidade incrível, 
basta conhecer de verdade a proposta e as 
vantagens de se trabalhar uma metodologia 
EXCLUSIVA, diferenciada de tudo o que se tem 
no mercado da dança atualmente. Um divisor 
de águas que deixará seu negócio anos luz a 
frente do mercado e da concorrência.

Um tipo de aula que é um estilo de vida, algo 
que encanta, acrescenta e transforma alunos e 
clientes em pessoas confiantes e felizes.

Não fique fora! A chance é agora! Conheça nos-
so processo, venha se diferenciar e se emocio-
nar com uma proposta totalmente inovadora.
Para saber mais sobre esta nova modalidade 
de que está revolucionando a área da dança, 
nos siga nas redes sociais e acompanhe a Re-
vista Dança Brasil.

  @dancaacrobatica  -    @metododancaacroba-
tica  -    Michelle Canela
Site: http://www.aula.dancacrobatica.com.br/  
-  contato: michelle.canela@dancacrobatica.
com.br

Por: Michelle Canela

Foto: Divulgação
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No dia 15 de dezembro, domingo, a Companhia 
de Danças de Diadema estreia o espetáculo in-
fantil “Nas Águas do Imaginar”, de Ton Carbo-
nes e elenco, no Sesc Osasco, às 16 horas. Com 
direção geral de Ana Bottosso, a montagem 
apresenta uma viagem lúdica pela imaginação.

O enredo traz uma criança que, ao se deitar 
para dormir, é surpreendida por seres fantásti-
cos que surgem em seu quarto, instigando sua 
imaginação. Ávida pela diversão, a criança ves-
te-se de coragem e muita criatividade para em-
barcar em uma viagem ao mundo do imaginar. 

Segundo Ton Carbones, criar um espetáculo 
de dança para o público infantil é sempre um 
grande desafio. “Como transpor história, aven-
tura e diversão por meio de uma linguagem, 
por vezes tão abstrata como a dança?”, reflete 
o bailarino e coreógrafo. Assumindo esse de-
safio, os bailarinos da Companhia de Danças 
de Diadema embarcaram numa pesquisa que 
envolve brincadeiras, gestos, histórias, jogos 
teatrais, música e dança. Voltaram à infância, 
viajaram pelo mundo de imaginação e trouxe-
ram experiências lúdicas para o espetáculo.

O cenário em branco vai ganhando cores e 
vida, à medida que se desenrola a divertida 
viagem com seus surpreendentes e incríveis 
personagens. Almofadas transformam-se em 
estrelas e voam. A cama se desdobra em vários 
objetos: carrinho de mão, bancos, coral no fun-
do do mar e skates. O lençol ganha vida e traz 
a noite, vira mar, barco e qualquer outro lugar. 
O Figurino têm cores vibrantes e combinações 
divertidas como se as personagens tivessem 
saído de um desenho animado, explorando as 
possibilidades de imaginação dos pequenos.

Nas Águas do Imaginar desafia o espectador a 
desbravar, junto com essa criança, um mundo 
repleto de surpresas e fantasias, numa lúdica 
brincadeira que reflete sobre a busca do que 
está do lado de fora ou desbravar o universo 
interior. E a passagem para essa aventura cus-
ta apenas o uso da imaginação.

Quando e Onde
Dia 15 de dezembro. Domingo, às 16h
Local: Tenda 1 Sesc Osasco
Endereço: Av. Sport Clube Corinthians Paulis-
ta, 1300 - Jardim das Flores. Osasco/SP

 NAS ÁGUAS
   DO IMAGINAR

Foto: Fabio da Vera Cruz
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Considerado um dos mais importantes cursos 
de verão da América latina, na sua quinta edi-
ção, o Fórum é originado da tradição de mais de 
vinte anos de cursos de férias promovidos pela 
Especial Academia de Ballet dirigida por Aracy 
e Guivalde de Almeida. Sendo três Cuballets, 14 
Temporadas do Ballet Russo e quatro edições 
anteriores do Fórum. Nesses vinte anos foram 

 V FÓRUM DE BALLET
     DA ESPECIAL ACADEMIA

mais de 5.000 estudantes, profissionais e pro-
fessores que participaram desse intercâmbio 
tão necessário para o desenvolvimento da arte 
da dança no nosso país.

O Fórum é sempre realizado no mês de janeiro, 
essa edição de 2020 acontecerá entre os dias 06 
e 25, e tem como foco o Ballet Clássico e suas 

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o



dancabrasil.com.br  l 49

vertentes. São oferecidas au-
las de Técnica Clássica, Técni-
ca Masculina, Pontas, Pas de 
Deux, Repertório Tradicional 
e Dança Caráter. 

Na área da pedagogia o curso 
oferece aulas de Qualificação 
e Excelência para professores 
de baby-class e ballet infantil. 
Paralelamente os participan-
tes fazem aula de Dança Con-
temporânea e uma Oficina de 
Maquiagem Cênica, aconte-
cendo esse ano um workshop 
inédito falando sobre a con-
fecção de tutus com a premia-
da figurinista Andréa Delga-
do.  

No primeiro dia de aula, uma 
banca divide todos os alunos 
em classes de nível técnico si-
milar, é uma maneira de fazer 
com que cada estudante apro-
veite todas as aulas, tendo en-
sinamentos específicos para 
seu nível, atendemos alunos 
de todo o Brasil e países da 
América Latina.

O corpo docente é formado 
por 12 mestres, especializados 
em suas áreas, sendo que to-
dos os alunos durante o curso 
tem oportunidade de traba-
lhar com todos os professores. 

As aulas iniciam-se as 9:30h e 
terminam as 17:30h, com pau-
sa para o almoço, sendo que 
a parte da tarde é dedicada 
aos ensaios do espetáculo que 

será apresentado no ultimo 
dia. 

Para o encerramento do V Fó-
rum será remontado “O Cor-
sario” obra completa em três 
atos,que e será apresentado 
no Teatro Serafin Gonzales  
nas instalações do Palácio 
das Artes de Praia Grande 
dias 24 e 25 de janeiro, com a 
participação de todos os alu-
nos e solistas convidados, o 
que é  muito interessante pois  
proporciona a todos a experi-
ência de dançar um ballet de 
repertório completo e aos es-
tudantes atuar ao lado de bai-
larinos profissionais, fazendo 
que o aluno vivencie todo o 
processo desde a sala de aula 
até o palco.

O Corpo docente desse ano 
será formado por:
Guivalde de Almeida (Diretor 
Artistico) Ararcy de Almeida, 
Iain MacDonald, Olga Doga-
nova, Irina Kosareva, Maria 
Vakrusheva, Denise Siquei-
ra,   Everson Botelho,  Eliana 
Caminada, Eleusa Lorenzoni 
( Curso de Formação e Exce-
lência para professores de 
baby-class e dança infantil), 
Andrea Delgado  (O mundo 
dos tutus – um olhar da figu-
rinista), Augusto Sargio (Ma-
quiagem Cênica).

Mais informações 
www.guivaldealmeida.com/
forum/forum.html
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