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A manutenção diária irá prolongar a vida útil do 
Piso Linóleo é um procedimento que deve ser reali-
zado diariamente.

1 VARRER - Todos os tapetes linóleo devem ser lim-
pos regularmente e toda poeira e outros materiais 
estranhos devem ser removidos. Para remover o 
pó superficial, recomendamos utilizar uma vas-
soura macia (de pelo) ou aspirador de pó.

2 APLICAR - Sobre o piso um pano levemente ume-
decido com água (de preferência morna em peque-
na quantidade - cuidado com umidade excessiva) e 
álcool. Nunca é necessário jogar água. Nunca apli-
car no piso produtos abrasivos como saponáceos, 
palha de aço (tipo Bom Brill) ou abrasivos.

3 NUNCA APLICAR - Produtos corrosivos, tais 
como, soda cáustica, ácidos, água sanitária ou pro-
dutos derivados de petróleo (cera, tiner, água raz, 
solventes, gasolina, querosene, benzina, óleos mi-
nerais).

4 REMOÇÃO DE MANCHAS - (Linóleo Branco ou 
Cinza) - Para remover manchas, passe apenas pano 
umedecido em álcool doméstico ou detergente 

neutro. Sempre limpe as manchas imediatamente, 
principalmente se forem de qualquer outro produ-
to derivado de petróleo.

Atenção: É muito importante que todos os resídu-
os do produto de limpeza sejam removidos. Não 
aplique nenhum tipo de selador de piso, ceras de 
qualquer tipo. Além disso, não varrer o linóleo com 
vassouras sintéticas ou piaçava. Não esfregar chão 
com poliéster rígido ou esponjas de nylon, palha de 
aço , escovas de aço , ou produtos de limpeza abra-
sivos piso . Estes materiais podem causar danos 
graves para a superfície do linóleo. Seria extrema-
mente útil se os sapatos de dança só foram usados   
na sala de dança ou palco, por exemplo de erro: 
uma bailarina coloca em seus sapatos de dança no 
vestiário ou camarim, caminha até a sala de aula 
ou palco passando por área comum, depois para o 
linóleo de dança. 

Com isso diversos micro detritos e poeira podem 
ser levados até o piso linóleo, afetando a perfor-
mance da bailarina. Pode ser útil para colocar ta-
petes (capacho) em todas as entradas e saídas para 
ajudar a remover a sujeira dos sapatos de tráfego 
regular.

4 DICAS PARA LIMPAR 
SEU LINÓLEO
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EDITORIAL

Ivan Grandi

Olá amigos da dança!
Nesta edição, como 
matéria de capa: 
World Ballet com-
petition Open Bra-
sil 2019.

Confira ainda nesta 
edição Danzameri-
ca, world ballet day, 
entrevistas exclu-
sivas entre outras 
matérias incríveis! 
Você também terá 
acesso às últimas 
notícias sobre espe-
táculos, saúde, dicas 
e curiosidades que 
você só encontra 
aqui, nas páginas 
da sua revista Dan-
ça Brasil e, também, 
através de nosso 
portal na internet, 
com notícias em 
tempo real. Desejo a 
todos  uma boa lei-
tura! 

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

Ivan Grandi

®

World Ballet Competition
Foto: Alceu Bett
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PRÓLOGO DO
BALLET ROMÂNTICO
Ao se pensar em um marco que determine o 
inicio do romantismo no ballet, com certeza 
o que nos vem como principal referencia é 
o ballet La Syphide de Filippo Taglioni. No 
entanto, este marco não seria possível sem a 
grande estreia do ballet das Freiras da Opera 
Robert le Diable. 

Robert le diable é uma grande ópera em cinco 
atos com música de Giacomo Meyerbeer e li-
breto francês de Eugène Scribe e Casimir De-
lavigne.  Com uma música dramática e seus 
sensacionais efeitos de palco (especialmente 
no Ballet das freiras) Meyerbeer levou o pu-
blico parisiense a exaltar e relacionar essa 
peça aos fatos políticos que anunciavam a 
guerras burguesas do século XIX.  

Frédéric Chopin, que estava entre a platéia, 
chegou a afirmar: "Se você já viu magnificên-
cia no teatro, duvido que atinja o nível de es-
plendor mostrado em Robert,uma obra-pri-
ma, Meyerbeer tornou-se imortal. " 

A ópera estreou em 21 de novembro de 1831 
na Ópera de Paris  e o sucesso foi em grande 
parte devido aos cantores :Nicolas Levasseur 
como Bertram e Adolphe Nourrit como Ro-
bert  e com a grande dançarina Marie Taglio-
ni . 

Essa participação de Marie Taglioni iria lan-
çar o estereótipo de bailarina etérea que pe-
saria em seus baixos ombros. Nesta peça, Ta-
glioni interpretava a Abadessa Helena, líder 
de uma falange de espíritos transviados de 
freiras que pecaram na luxuria. Esses espec-
tros de freiras assombravam um antigo con-

vento em ruínas e levavam os homens ao des-
vio dos pensamentos na área da sexualidade 
trasviada com danças lascivas os levando a 
perdição do inferno. No contexto da Opera, 
o Ballet das freiras, inaugurava as figuras do 
ballet branco, ou seja, espíritos etéreos que 
se caracterizavam pelo uso de tules brancos 
e danças em pontas onde se “flutuava” pelo 
palco. 

Tudo isso é muito significativo para a inser-
ção da imagem da bailarina de tutu branco, 
pele rosada, mulher ideal em um mundo 
imaginativo do Romantismo e lá estava ela, 
Marie Taglioni, interpretando a personagem 
principal do Ballet da Freiras. 

Foi a partir desta encenação, em um trecho 
de opera, que o Ballet vai tomar posse do seu 
lugar no romantismo abrindo as portas para 
que  a Grande Obra de Taglioni La Sylphide  
possa tomar seu lugar na Historia. 

Nos anos que se seguiram a Robert Le Diab-
le, uma geração de escritores, críticos de arte, 
pintores e músicos começariam a se interes-
sar pela dança através de Taglioni. Théophile 
Gautier, Jules Janin,Balzac, Heine, Stendhal 
e Victor Hugo, são alguns dos principais 
nomes que escreveram sobre o ballet nesta 
época. 

Deixo para o deleite dos leitores que nos 
acompanham as imagens do ballet das frei-
ras com a finalidade de analisarem as se-
melhanças desta obra com as outras mais 
conhecidas que viriam a ser encenadas uma 
década depois da estreia de Robert Le Diable·

 Por Natalia Samarino
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WORLD BALLET DAY
O Brasil foi representado no maior evento onli-
ne de dança do mundo, o “World Ballet Day”.  A 
São Paulo Companhia de Dança participou des-
sa ação inserida na programação de uma das 
companhias anfitriãs, o Royal Ballet. Agora em 
2019 evento aconteceu no dia 23 de outubro, com 
um dia inteiro de transmissões ao vivo pelo Fa-
cebook e demais mídias sociais das Companhias 
participantes. As companhias que sediam o 
World Ballet Day em suas páginas no Facebook 
são o Australian Ballet, o Bolshoi Theatre e o 
Royal Ballet. O Bolshoi inicia a transmissão às 3h 
da manhã (horário de Brasília), o vídeo ficará dis-
ponível na página do Bolshoi por 24 horas.

Esta celebração oportuniza ao público ver 
como funciona algumas das maiores e me-
lhores empresas do mundo na área artísti-
ca, proporcionando aos espectadores, uma 
visão interna da capacidade técnica e da 
dedicação necessária para a vida de um bai-
larino. Cada companhia apresentará, atra-
vés do LIVE no Facebook, sua rotina e suas 
experiências, em salas de aula, espetáculos, 
bastidores e muito mais, em seus respecti-
vos fuso horário. 

Mais informações:
www.worldballetday.com

Foto: Divulgação



I Dança Brasil8

Em temporada de duas semanas (até 9/11) de 
“Ato Infinito”, na Oficina Cultural Oswald de 
Andrade, a iN SAiO Cia de Arte, dirigida pela 
bailarina e coreógrafa Claudia Palma,  festeja 
10 anos de trajetória. 

“Ato Infinito” traz, num espaço em colapso, cor-
pos que persistem após o desmoronamento. 
As existências ganham urgências diante de um 
risco iminente, ou acontecido, ou suposto, ou 
anunciado, onde bordas e centros tornam-se 
móveis. Em tempos de reflexão sobre o modo 
como as estruturas do mundo se apresentam, 
sobre o que nos afeta e como agir diante deste 
contexto, aglutinar-se se torna uma necessida-
de para resistir e existir até a exaustão. 

Quando e Onde
Até 09/11 - quintas e sextas, 20h; sábados, 18h 
Oficina Cultural Oswald de Andrade 

13/11 - quarta-feira, 20h 
CEU Heliópolis 
19 a 22/12 - quinta a sábado, 21h; domingo, 20h 
Centro Cultural São Paulo 
 
Exposição-Instalação fotográfica iN SAiO 10 
Anos CONVIDA 
Centro de Referência da Dança 
abertura: 29/10 - terça-feira, das 18h30 às 21h; a 
partir de 30 de outubro, de segunda a sábado, 
 
Mesa de discussão: Mulheridades 
06/11 - quarta-feira, 19h 
Com Neon Cunha e Mirella Façanha
Oficina Cultural Oswald de Andrade
 
Mostra Mergulho Abissal 
26 /11 - terça-feira, das 14h às 21h 
Centro de Referência da Dança 
Baixos do Viaduto do Chá, s/n – Centro

IN SAIO CIA DE ARTE
COMEMORA 10 ANOS

Foto: Claudio Higa
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LA COLUNA
Em épocas de tantas informações via inter-
net poderiam parecer desnecessários en-
contros ao vivo com mestres de dança. Pre-
cisamente por ser a dança um “verbo (ação) 
conjugado unicamente em tempo presente” 
é que se faz necessário o contato direto (não 
mais o conhecimento, mas sim o saber/sa-
bor) de aqueles que tendo se colocado por 
anos como receptores da experiência do 
movimento agora o compartem com velhas 
e novas gerações. Acredito que o encontro 

fortalece a energia por trás das palavras e 
restaura de forma magnífica a verdadei-
ra função da dança. Da minha experiência 
como ouvinte e convidado tenho saído en-
riquecido de esta aproximação e revivido 
em mim o espírito de pleno entusiasmo que 
norteou meus primeiros passos na estrada 
do palco. Muchas gracias!

Luis Arrieta
São Paulo, 4 de julho de 2019 
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dos pela aula, ou melhor, por essa nova mo-
dalidade que é o MÉTODO DANÇA ACRO-
BÁTICA. Esse método requer movimentos 
delicados e sinuosos, ao mesmo tempo for-
tes e precisos. Algo que flui positivamente 
entre a música, a bailarina e os movimentos. 
Fica difícil de compreender somente lendo 
ou ouvindo. 

Tem que haver uma vivência e uma partici-
pação, permitir-se fazer algo novo, sair da 
rotina, você irá se surpreender com o resul-
tado tanto físico como emocional de seus 
alunos. 

E isso irá refletir diretamente no resultado 
financeiro de seu negócio, seja uma escola 
de dança, uma academia, um estúdio por 
exemplo, não importa o tamanho, você irá 
trabalhar de uma forma muito mais tran-
quila e bem mais profissional, com alunos 
e pais/responsáveis felizes te pagando bem, 
pois verão a felicidade estampada no ros-
to e a mudança na vida de seus filhos. Para 
saber mais sobre esta nova modalidade de 
dança que está revolucionando a área da 
dança, visite nas redes sociais e acompanhe 
a Revista Dança Brasil.

Mídias: @dancaacrobatica  -  @metododan-
caacrobatica  -    Michelle Canela

Site: 
www.aula.dancacrobatica.com.br/ 

Contato: 
michelle.canela@dancacrobatica.com.br

MÉTODO DANÇA 
ACROBÁTICA

Foram por motivos atuais e rotineiros que 
pude observar na vida das pessoas como: 
falta de tempo, falta de concentração, exces-
so de peso, bullying, baixa auto estima entre 
outros, que resolvi usar minha longa expe-
riência na área da dança para criar um Mé-
todo novo, onde podemos dançar e ser feliz. 
Quando digo feliz, é feliz mesmo! 

Algo que proporciona não só o aumento de 
serotonina (substância responsável pelo 
bom humor), mas aquelas expressões fa-
ciais que não precisam de legendas, basta 
observar para entender. Uma aula realmen-
te encantadora para quem aplica, para quem 
prática e para quem visita, algo totalmente 
novo e criativo, desafiador. 

Sem um biotipo próprio, apenas a vontade 
de dançar ou praticar uma atividade física, 
se surpreendendo ao ser capaz de execu-
tar movimentos e técnicas que nem mesmo 
você ou seu corpo sabiam que era capaz de 
reproduzir.

Para chegar a essa conclusão foram muitos 
anos de estudos, trabalhos e pesquisas com 
crianças, jovens e adultos, que praticavam 
qualquer atividade relacionada com dança 
ou ginástica.

É surpreendente e gratificante terminar 
uma aula e perceber que seus alunos an-
seiam pela próxima aula, pela nova desco-
berta e pela nova experiência. Não só acre-
dito no resultado do método, como certifico 
que mais de 90% dos alunos são apaixona-

 Por Michelle Canela
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A DANÇA PERDE MAIS
UMA ESTRELA

Alicia Alonso, diretora e cofundadora do Bal-
let Nacional de Cuba, morreu durante a segun-
da quinzena de outubro aos 98 anos, devido a 
uma doença cardiovascular, 

Alicia Alonso, que continuava ativa à frente do 
prestigiado Ballet Nacional de Cuba (BNC), es-
tava internada no Centro de Pesquisa Médica 
Cirúrgica (Cimeq) de Havana, onde morreu, se-
gundo Agência de Notícias Cubana.SUBSCRE-
VER

A notícia da morte da maior figura da dança 
cubana espalhou-se pelas redes sociais e há mi-
lhares de mensagens de despedida, lembrando 
que foram "o seu esforço e carisma" que torna-

ram a dança e a companhia, na principal mar-
ca da identidade cultural do país.

Nos últimos anos, muitas das estreias do Bal-
let Nacional de Cuba tornaram-se quase pere-
grinações, com pessoas a caminhar durante 
duas horas ou mais para conseguirem ver os 
espetáculos, como destaca a agência espanho-
la de notícias Efe.

Uma das mensagens de despedida publicadas 
é do Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
que destacou, no Twitter, o "enorme vazio" e 
"insuperável legado" deixado pela única baila-
rina latino-americana, que foi 'prima ballerina 
assoluta'.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação Foto: Divulgação
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CENTRO COREOGRÁFICO 
DA CIDADE DE RJ

Ao longo desses 15 anos de existência, o 
Centro Coreográfico como um catalisador 
das mais sofisticadas formas de dança da 
cidade, promove projetos e programas inte-
grados de desenvolvimento e manutenção 
dos artistas, grupos, coletivo e companhias 
de dança. 

Essa diversidade artística coabita o mesmo 
espaço com suas propostas criativas, refle-
xivas, a partir de um vasto catálogo de es-
petáculos. 
Classificado como um dos principais cen-
tros de dança da América Latina, o CCRJ é 
um espaço público da Dança. Localizado na 
zona norte do Rio, colabora para a democra-
tização do acesso aos mecanismos de refle-
xão, produção e difusão em dança, já que 

é um dos poucos que ocupa essa região da 
cidade dedicando seus espaços para a pes-
quisa, criação, e desenvolvimento artístico, 
ao desenvolvimento de uma dança plural e 
diversa com seus estilos e linguagens.

Entendendo a importância de democratizar 
o acesso, abarcar a diversidade de perspec-
tivas na área da dança e promover o inter-
câmbio entre artistas de diversas linhas de 
atuação na dança e em diferentes estágios 
da carreira, o CCRJ acolhe tanto aqueles 
que já têm uma carreira sólida como aque-
les que estão em fase de construção dos 
seus projetos estéticos. 

Desde 2017, adotamos as cotas em nossa 
chamada para Residências Artísticas com 

Pluralidade, diversidade, intercâmbio e internacionalização
 Por J.Luiz Castro

Foto: Jorge L. Castro
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garantia mínima de 20% das vagas disponí-
veis para iniciativas de dança vinculadas à 
escolas públicas e projetos socioculturais. 
Em contrapartida ao uso do espaço por até 
seis meses, os contemplados pelo progra-
ma oferecem oficinas gratuitas ao público 
em geral e ao público especializado na área, 
além de abrirem as portas do seu ensaio 
para estudantes da rede pública de ensino.  

Atualmente, o Centro possui cinco progra-
mas permanentes de ocupação e circulação 
do espaço, contemplando variados públicos: 
Programa de Residências Artísticas, Progra-
ma de Oficinas Livres, Programa de Espetá-
culos e Eventos com a ocupação do Teatro 
Angel Vianna, Galeria e outras salas onde 
se pensa e realiza as danças para públicos 
diversos, Programa Educativo em parceria 
com escolas públicas e o Grupo de Estudos 
com ocupação da Sala de Pesquisa e Acervo 
– Midiateca.

Sobre os Responsáveis pela administação do 
CCRJ:
Diego Dantas 
Diretor Artístico do Centro Coreográfico do Rio 
de Janeiro, Bailarino, Professor concursado, Cria-
dor e Diretor Cênico, foi indicado ao Prêmio Ces-
granRio de Dança na categoria especial pela Ges-
tão Artística do Centro Coreográfico e recebeu da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janei-
ro o Diploma Heloneida Studart de Cultura repre-
sentando o Centro Coreográfico em 2018.
Gil Santos 
Diretor Administrativo/Técnico do Centro Core-
ográfico. Técnico em Iluminação com mais de 15 
anos de experiência profissional, dedicando-se 
também no desenvolvimento dos processos de 
produção das Luzes Cênicas. Recebeu da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o 
Diploma Heloneida Studart de Cultura represen-
tando o CCRJ em 2018.

Fontes: Diego Dantas, Gil Santos.

Foto: Jorge L. Castro



I Dança Brasil14

PRIX DE LAUSANNE 2020

Apesar de entramos na época dos espetáculos de 
final de ano, não podemos deixar de pensar nas 
competições em 2020, a primeira será em Feverei-
ro de 2020 – Prix de Lausanne, onde já foram divul-
gados os nomes dos 84 jovens talentos candidatos 
a competir, destes 05 são do Brasil. Os seis prin-
cipais países que o Prix de Lausanne receberam 
mais candidatos inscritos foram: Japão, Austrália, 
Estados Unidos, Korea do Sul, Brasil e Canadá.

Destes seis países que mais enviam inscrições, re-
alizamos comparativo entre numero de candida-
tos X selecionados aprovados: Japão dos 78 can-
didatos apenas 13 foram selecionados, Austrália 
dos 78 candidatos apenas 12 foram selecionados, 
Estados Unidos dos 60 candidatos apenas 09 fo-
ram selecionados, Korea do Sul dos 28 candidatos 
apenas 08 foram selecionados, Brasil dos 19 candi-
datos apenas 05 foram selecionados e do Canadá 
dos 12 candidatos apenas 01 selecionado. A maio-
ria foram escolhidos através de vídeo (no Brasil 
ocorreu também seletiva presencial), escolhidos 
por um júri de 09 profissionais do mundo da dan-
ça, ao total foram 377 candidatos (301 candidatas e 
76 candidatos) de 44 países, sendo ao final selecio-
nados 84 candidatos de 26 países, sendo 76 por ví-
deo e 08 pré-selecionados por seletiva presencial.

Saiba os nomes dos candidatos do Brasil que esta-
rão no Prix de Lausanne – Rui Cesar Cruz, Gabriel 

Barbosa, Ana Luisa Negrão, Raquel Quintão, Vitor 
Augusto Vaz.

A curiosidade dos números fica para alguns paí-
ses onde o ballet é tradicional, a Russia com ape-
nas 01 candidato e, este nem sequer foi seleciona-
do, sendo 0% de aproveitamento,  a França enviou 
11 candidatos e apenas 01 foi selecionado, menos 
de 01% de aproveitamento. Pensando em núme-
ros,  países sem tradição em ballet como Singapu-
ra, enviou apenas 01 candidato sendo este aprova-
do ou, seja países sem tradição tiveram 100% de 
aproveitamento de candidatos. 

A explicação para estes números pode ser que a 
importância de competições de alto para países 
onde o ballet é tradição é quase nula, porque pos-
suem maior numero de escolas formativas de alto 
nível e mercado de trabalho bem estruturado, 
exemplo que deveria ser seguido no Brasil, traba-
lhar profissionalmente para fortalecer o mercado 
de trabalhado e, em paralelo cobrar fortemente 
das autoridades publicas a formação de novas 
companhias e fiscalização dos estabelecimentos 
do ensino da arte da dança, ao invés de pensar que 
a saída é o aeroporto mais próximo.

A 48ª edição do Prix de Lausanne será realizada 
de 02 á 09 de fevereiro, mais informações 
www.prixdelausanne.org

Foto: Alceu Bett
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Foto: Divulgação de Ballet Jazz de Montreal
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DANZAMERICA 
25º ANIVERSÁRIO

Comemoração com clima maravilhoso!

A Danzamerica comemorou seu 25º aniversá-
rio com um ambiente maravilhoso, nove dias 
de verdadeiras comemorações e agradecimen-
tos e a apresentação do livro Anniversary. Oito 
países presentes e 22 províncias argentinas 
representadas, 1502 coreografias, 4.967 dan-
çarinas da América Latina que desfilaram em 
busca do reconhecimento de figuras de dança 
de prestígio que oficiaram júris, bolsas de es-
tudo, prêmios e o prêmio de ouro, 100 metros 
quadrados de piso Linolium “Harlequin” foi 
entregado a Carina Odisio, diretora do Koi Bal-
let pela excelente avaliação em suas apresen-
tações de Ballet.

Brasil recebe um prêmio de $ 100.000 argenti-
nos ( U$ 1.700 ) foi para Daniela Marcondes do 
Brasil, diretora do Grupo Dança Castelo Bran-

co, pela melhor avaliação das performances 
de Jazz Dance, e a Cinderella Ballet School do 
Peru, recebeu US $ 100.000 argetinos ( U$ 1.700) 
pela apresentação de 79 coreografias.

Entre as figuras reconhecidas da dança nacio-
nal e internacional presentes, Paloma Herrera, 
diretora do Balé Estável do Teatro Colón, Bue-
nos Aires, Mario Galizzi, Héctor Barriles, Leo-
nardo Reale, Jorge Amarante, Marcelo Mangi-
ni, Ricardo Scheir, Alejandro Cervera, Gustavo 
Lesgart, Jorge Amarante, Marcelo Mangini, 
Ricardo Scheir e Walter Cammertoni, Norma 
Binaghi, diretor do Taller do Dança Contempo-
râneo do Teatro San Martin, que recebeu um 
tributo emocional, também apresenta Laura 
Roatta, Henry de Camargo, José Zartmann, 
Luis Hernández Silva, Patricia Belloni e Micha-

Foto: Danzamerica
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el Levell, estrela do Hip Hop 
no Millennium Dance Com-
plex, Los Angeles Califórnia, 
coach do Madonna, Michael 
Yackson e Justin Bieber, ofre-
cio bolsas de estudos para a 
famosa escola de Los Angeles.

O Gran Premio da América 
Latina da GPAL, em sua III 
edição, seleciona entre 314 bai-
larinos por vídeo, 114 que com-
petieron no GPAL, incluindo 
jovens selecionados em 3 paí-
ses da América Latina, Brasil, 
Paraguai e Chile, onde a GPAL 
tem representantes.

Em 3 de outubro, na Gala 
dos Finalistas, a Medalha de 
Ouro e a Bolsa para L'Etoile 
Academia Russa de Balé de 
Maryland para Washington 
DC; EUA, foram concedidas 
para Mariana Chaidez Garcia, 
do México.

Medalha de Prata e bolsa de 
estudos para o Programa In-
ternacional do Inverno - Brus-
sels Ballet School, destino 
Bruxelas, Bélgica, foram con-
cedidas para Paulo Lucas dos 
Santos do Brasil.

Medalha de bronze e foi pro-
movido pela Kirov Academy 
of Ballet, EUA - Washington 
D.C. para Xiomara Manen 
Oyarzabal da Argentina. En-
tre as 28 bolsas concedidas, 
Jonatas por Oliveira Coelho, 
Summer Houston Ballet Aca-
demy, destino Houston, Texas, 
USA. 

Pilar Cardozo, a Escola do 
Balé de Hamburgo John Neu-
meier, destino Hamburgo, 
Alemanha. Agustin Maximi-
liano Díaz, Summer Miami 
2020 - Miami City Ballet, des-
tino Miami, EUA. Nara María 
Belen Gallardo Boyler, Sum-
mer Houston Ballet Academy, 
destino Houston Texas, EUA.

Estiveram presentes como ju-
rados do GPA, Claudio Muñoz, 
da Academia de Ballet de 
Houston, Carolina Borrajo, 
Escola de Ballet de Hambur-
go, Alice Arja, School of Mia-
mi City Ballet, Larissa Araujo 
do Teatro Bolshoi do Brasil, e 
Svetlana Kravsotva do L'Etoi-
le The Russian Ballet Acade-
mia de Maryland, Washington 
DC, USA.

Foto: Danzamerica
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O LAGO DE NÓS

O espetáculo de dança aborda assuntos que en-
volvem as relações humanas e seus múltiplos 
afetos. O Núcleo Luz apresenta o espetáculo O 
Lago de Nós, de Chris Belluomini, no Teatro 
Sérgio Cardoso nos dias 14 e 15 de novembro, 
quinta e sexta-feira, às 20h30.

O espetáculo apresenta em sua poética dis-
cussões como a intolerância, os papeis sociais 
entre a ética e a moral, e as relações de afeto 
que envolvem os seres humanos. A imagem 
poderosa do lago – que transita da superfície 
à profundidade, do reflexo à imersão – e a pa-
lavra “nós” – que carrega o sentido daquilo que 
nos prende, além de significar o pronome que 
soma o eu ao outro – são metáforas que contri-
buíram para a construção da obra.

Cenas do espetáculo O Lago de Nós serão apre-
sentadas na Fábrica de Cultura Diadema no 
dia 8 de novembro, sexta-feira, às 14h30. Nesse 
formato, a apresentação tem o objetivo de al-
cançar não só o público local, como também os 
aprendizes dos ateliês artísticos dessa unidade 
da Fábrica.

Já nos dias 16 e 17 de novembro, sábado e do-
mingo, às 19h, também no Teatro Sérgio Car-
doso, serão apresentados fragmentos do 
processo de criação do espetáculo em constru-
ção Amor e Derivados. A obra tem como inspi-
ração uma cena de mesmo nome que faz parte 
de “Okinosmóv – Um ballet nada russo” (2015), 

de Chris Belluomini. Como continuidade à te-
mática desenvolvida naquela célula repleta de 
inquietações, essa produção aborda assuntos 
que abarcam as relações afetivas, em uma po-
ética com questões envolvendo o desejo, a pos-
se, o ciúme, a paixão e o amor.

Quando e Onde
O Lago de Nós – Fragmentos
8/11, sexta, às 14h30
Fábrica de Cultura Diadema – na área externa
Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135 – 
Centro, Diadema/SP
Entrada gratuita.
Dança | livre | 40 minutos
 
O Lago de Nós
14 e 15 de novembro de 2019, quinta e sexta, às 
20h30
Teatro Sérgio Cardoso – Sala Sérgio Cardoso
Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo/SP
Entrada gratuita – Distribuição de ingressos 1 
hora antes na bilheteria
Dança | livre | 90 minutos
Amor e Derivados – Work in Progress
16 e 17 de novembro de 2019, sábado e domingo, 
às 19h
Teatro Sérgio Cardoso – Sala Carlos Magno 
Paschoal
Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo/SP
Entrada gratuita – Distribuição de ingressos 1 
hora antes na bilheteria
Dança | livre | 60 minutos

Foto: Arthur Rampazzo
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CARNE 
URBANA

O T.F.Style Cia de Dança fará uma circulação 
do espetáculo Carne Urbana em três espaços 
culturais a partir do dia 17 de novembro. O 
espetáculo discute, a partir da dança urbana 
contemporânea, as dinâmicas dos corpos nas 
cidades, especialmente em grandes centros ur-
banos. O trabalho irá passar pelo Centro Cul-
tural Santo Amaro dia 17/11, no Centro Cultural 
da Penha dia 7/12 e no Centro Cultural Formo-
sa dia 8/12.
 
O Espetáculo
 O limite da carne em um tecido rasgado por re-
lações urbanas. É chegar às vísceras. Encarnar. 
Para além da pele, chegamos à carne, que gera 
movimento e torna vivo o urbano. Um fluxo 
incessante de trocas entre corpo e cidade. Um 
corpo guiado pelas aparências, pela imagem, 
pela busca da longevidade. Um corpo que nega 
a morte e torna-se escravo da sobrevivência. 
 
A solidão e o silêncio de cada um em meio ao 
caos de nossa existência, nos limites da vida 
urbana. Na sua eterna busca por alívio, por en-
torpecer-se, por dopar-se, a fim de livrar-se da 
dor de existir, de frustrar-se, de errar. Muitas 
vezes, é estar e não pertencer, necessitando de 
um esvaziamento no limiar do corpo morto. É 
preciso perder, deixar morrer, perceber o cor-

po que definha, engasga, emperra, interrompe, 
apodrece. E seguir, mesmo com a distopia de 
um lugar que revela gestos que quase desis-
tem, que abandonam. 
 
O trabalho busca refletir sobre a fisicalidade 
dos corpos urbanos e as transformações do 
corpo, revelando percepções ora silenciadas 
internamente, ora escancaradas no bando, e 
que emanam nesta exposição de carnes. 
Sobre o T.F.Style Cia de Dança
 
O T.F.Style Cia de Dança investiga a dança 
urbana contemporânea e pesquisa as possi-
bilidades de exercitar um pensamento con-
temporâneo do hip hop. Esta investigação 
concentra-se em descobrir novas possibilida-
des corporais a partir de técnicas de diferen-
tes danças urbanas, mas desenvolvendo um 
trabalho autoral, marcado por um percurso 
de investigação das sensações que estimulam 
esses corpos a partir da individualidade dos 
intérpretes. 
 
A pesquisa parte das danças urbanas, mas vai 
transformando suas bases, criando e modifi-
cando suas referências, desenvolvendo essa 
pesquisa particular. O grupo T.F.Style teve 
início em 2002, sob direção de Igor Gaspari-

Foto: Beto Assem
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ni. A partir de 2007, com a direção artística de 
Frank Tavantti e com o desenvolvimento do 
elenco, surge o T.F.Style Cia de Dança, passan-
do a existir enquanto companhia de dança na 
cidade de São Paulo, destacando-se justamen-
te por esse diferencial: ser um dos núcleos 
pioneiros nesta investigação da Dança Urba-
na Contemporânea. É contemplada pela 20ª e 
pela 24ª Edição do Fomento à Dança da cidade 
de São Paulo (2016 e 2018) e pelo Edital PROAC 
de Circulação de Espetáculos de Dança no Es-
tado de São Paulo.

 Quando e Onde
Dia 17 de novembro, domingo, 16h
Centro Cultural Santo Amaro (Av. João Dias, 
822 - Santo Amaro, São Paulo)
 Dia 7 de dezembro, sábado, 20h
Centro Cultural da Penha - Teatro Martins 
Penna (Largo do Rosário, 20 - Penha de França, 
São Paulo)
 Dia 8 de dezembro, domingo 20h
Centro Cultural Formosa - Teatro Zanoni Fer-
rite (Av. Renata, 163 - Chácara Belenzinho, São 
Paulo) 

Foto: Isis Gasparini
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A São Paulo Companhia de Dança (SPCD) di-
rigida por Inês Bogéa, apresenta duas novas 
obras: Vai, do norte-americano Shamel Pitts, e 
Anthem, do espanhol Goyo Montero. Esta é a 
primeira vez que ambos os coreógrafos fazem 
criações para uma companhia brasileira. As 
obras fazem parte da segunda parte da Tempo-
rada 2019 da SPCD no Teatro Sérgio Cardoso, 
em São Paulo. Titulada Sem Fronteiras, a tem-
porada traz programas distintos: 31 de outubro 
a 03 de novembro e 07 a 10 de novembro.
 
A obra Vai estreia no Sérgio Cardoso entre os 
dias 31 de outubro a 03 de novembro. A core-
ografia de Shamel Pitts traz um futuro pós-
-apocalíptico criado não pela necessidade 
ou destruição, mas pela capacidade humana 
de recomeçar, em uma jornada individual e 
coletiva baseada na euforia, excentricidade, 
descobrimento, encantamento e comparti-
lhamento. Na mesma semana, acontecem as 
apresentações de Ngali..., obra premiada do 
brasileiro Jomar Mesquita que retrata dife-
rentes relações amorosas que incluem um 
terceiro; e Odisseia, da francesa Joëlle Bou-
vier que também estreia na temporada do 
Teatro Sérgio Cardoso e traz uma estrutura 
dramática e poética que aborda temas ligados 
à questão dos migrantes: mudança, transição, 
partida e a esperança de uma vida melhor.
 
No programa de 07 a 10 de novembro, a SPCD 
apresenta Anthem. A obra de Goyo Montero 
traz uma reflexão sobre o processo de cons-
trução e desconstrução de identidades coleti-

vas, momentos que transformam canções em 
hinos e se convertem em algo com a qual nos 
identificamos. Além desta estreia na tempo-
rada de assinaturas, o repertório será forma-
do por outras duas obras: Melhor Único Dia, 
criação premiada do brasileiro Henrique Ro-
dovalho que procura traduzir, de alguma for-
ma, a curta existência que se expressa através 
do movimento em grupo; e Supernova (2009), 
criação de Marco Goecke com remontagem de 
Giovanni Di Palma inspirada pelo fenômeno 
astronômico das supernovas, na qual con-
trastes como a morte e a vida, escuro e claro, 
estão ligadas pela energia de cada corpo.  
 
“Esta temporada apresenta distintos olhares 
para a realidade que nos cerca, abordando 
questões sobre barreiras, acontecimentos, 
expansão de fronteiras e possibilidades do 
surgimento de mundos criados na confiança 
entre artistas que se disponham a expandir 
as fronteiras da nossa existência. São obras 
que falam de amores, chegadas e partidas e 
da busca da felicidade”, explica Inês Bogéa, di-
retora artística da Companhia. Os interessa-
dos em assistir aos espetáculos da São Paulo 
Companhia de Dança podem adquirir os in-
gressos – R$ 65,00 (plateia central/inteira), R$ 
50,00 (plateia lateral/inteira) e R$ 40,00 (bal-
cão/inteira) – diretamente na bilheteria do Te-
atro Sérgio Cardoso ou pelo site e/ou aplicati-
vo Ingresso Rápido.
 
Para mais informações, acesse: 
www.spcd.com.br 

SPCD
NOVAS OBRAS

Obras de Shamel Pitts e Goyo Montero
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O QUEBRA-NOZES
A Cisne Negro Cia de Dança já está pronta para 
entrar em cena novamente com o espetáculo 
natalino O Quebra-Nozes, criado por Tchai-
kovsky em 1891. A obra entra em cartaz dia 12 
de dezembro, no Teatro Alfa, com sessões até 
dia 22 de dezembro, com matinês aos sábados 
e domingos. Além do elenco oficial da compa-
nhia, 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 Semperoper  
Ballet, Alemanha e os brasileiros Cícero Go-
mes, 1º bailarino do Theatro Municipal do Rio 
de Janeiro e sua partner Manuela Roçado (Rio 
de Janeiro). Tradicional na cidade, o espetácu-
lo recebeu em 2012 o Prêmio Governador do 
Estado como Melhor Espetáculo de Dança – 
preferência popular.

O Quebra-Nozes é encenado em dois atos, o 
ballet conta a fantasia de Clara, uma menina 
que na noite de Natal ganha muitos presentes, 
mas se encanta de uma maneira especial por 
um deles, um boneco quebra-nozes. Quando 
todos vão dormir, Clara vai à sala para brin-
car com seu novo presente adormece e entra 
no mundo da fantasia. Os brinquedos ganham 
vida, dançam, lutam, viajam para O Reino das 
Neves e Reino dos Doces, onde Clara e seu prín-
cipe são homenageados com danças típicas de 

vários países e com um gracioso pas-de-deux 
da Fada Açucarada.

A criação do espetáculo foi inspirada em uma 
adaptação francesa de um trecho do conto 
Nussknacker und Mauserkonig (Quebra-No-
zes e o Rei dos Camundongos), de Hoffmann. 
Tchaikovsky se encantou com as colorações 
sinistras e fantásticas que envolvem a história 
e compôs a música para o ballet. O resultado 
é uma obra repleta de fantasia e romantismo.
A obra produzida pela Cisne Negro foi apre-
sentada pela primeira vez em 1983 sob a dire-
ção de Hulda Bittencourt, recebendo naquele 
ano o prêmio da Associação Paulista dos Crí-
ticos de Arte (APCA), como Melhor Espetácu-
lo de Dança. Desde então, foi incorporado ao 
repertório da Cisne Negro Cia de Dança até os 
dias de hoje. Uma das marcas do grupo é reno-
var o espetáculo a cada ano, emprestando a ele 
um toque de originalidade e inovação sem per-
der sua essência. A diversidade pode ser vista 
tanto nas coreografias quanto na montagem 
cênica.

No foyer do Teatro, haverá a apresentação de 
Corais convidados, interpretando músicas na-
talinas, uma hora antes do início dos espetácu-
los.

Ingressos 
www.ingressorapido.com.br/
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PROJETO AMIGOS DA CRIANÇA

O Projeto Amigos da Criança, recebeu neste 
ultimo sábado, dias das crianças um presen-
te especial, a edição 2019 da Revista Dança 
Brasil Kids com apoio da Só Dança.

Revista Dança Brasil Kids - É uma edição 
extra anual lançada em Julho ultimo com 
apoio da empresa Só Dança. Com conteúdo 

diferenciado das edições normais, a Dança 
kids como é carinhosamente chamada pelos 
jovens leitores conta com textos e atividades 
direcionadas aos jovens aspirantes da arte 
da dança.

A Dança Brasil Kids, pode ser adquirida tam-
bém através do site www.dancabrasil.com.br

Foto: Divulgação
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WBC 
OPEN BRASIL 2019

Nos dias 19 e 20 de outubro foi realizada na cida-
de de Sâo José dos Campos – SP a seletiva Brasil 
do World Ballet Competition, estudantes de todo 
Brasil e da America do Sul concorreram há vagas 
na final mundial em Orlando 2020. 

World Ballet Competition, é uma das mais presti-
giadas competições de dança do mundo, na etapa 
Brasil – World Ballet Competition Open Brasil, fo-
ram selecionados bailarinos na modalidade solo 
e conjunto de diversas cidade do Brasil e America 
do Sul. O World Ballet Competition é realizado 
no Brasil em parceria com a Dança Brasil dirigi-
da por Eleusa Lourenzoni Maire de ballet e Vice 
Presidente no Brasil do Conselho Internacional 
da Dança CID / UNESCO. A banca de jurados foi 

composta por Dany Bittencourt, Daniela Seve-
rian e Claudia Zaccari, maitre de ballet para más-
ter Sacha Svetloff.

Segundo Vasile Petrutiu, fundador e diretor exe-
cutivo do World Ballet Competition, "Hoje todos 
aqui no WBC Open Brasil, são vencedores. Todos 
vocês ganharam com sua experiência, trabalho 
duro, dedicação, nós estamos agradecidos e hon-
rados por ter dividido esses dias com todos os 
bailarinos participantes. Nosso objetivo é propor-
cionar aos jovens talentos brasileiros que sigam 
os passos de nossos ex-participantes do WBC que 
agora estão dançando em grandes companhias 
em todo o mundo, incluindo American Ballet The-
atre, Royal Swedish Ballet, Ópera e Balé de Kiev, 

Foto: Alceu Bett
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Boston Ballet, San Francisco Ballet, Tulsa Ballet, 
Ballet Noruega, Pittsburgh Ballet Theatre, Wa-
shington Ballet e muito mais!".

OS VENCEDORES 
CATEGORIA INTRODUTÓRIA NA DIVISÃO 
CONTEMPORÂNEO
-Medalha de ouro - Bianca Buback

CATEGORIA INTRODUTÓRIA NA DIVISÃO 
CLÁSSICO
-Menção especial - Mariana Ribeiro da Rosa
-Medalha de bronze - Giovana Niquerito Chauar
-Medalha de bronze - Bianca Buback
-Medalha de prata - Sophia Andressa Fonseca Pi-
res
-Medalha de prata - Mariana Nocera
-Medalha de ouro - Julia Mundim

Top 12 Categoria Preparatória (Idades 12 -13):
Nikole Chinaqui, Ana Clara de Arruda, Julia dos 
Santos, Natalia Ferreira, Maria Carolina Gaspar, 
Cidia Jeronimo, Luana Lessa, Beatriz Miranda, 
Isabella Perejon Salles, Beatriz Ribeiro, Sarah 
Sampaio, Isabela Terence
CATEGORIA PREPARATÓRIA NA DIVISÃO 
CONTEMPORÂNEA
-Menção especial - Nikole Chinaqui
-Medalha de bronze - Isabella Perejon Salles
-Medalha de prata - Beatriz Ribeiro
-Medalha de prata - Clara de Arruda

-Medalha de ouro - Maria Carolina Gaspar

OS VENCEDORES DA CATEGORIA PREPARA-
TÓRIA NA DIVISÃO CLÁSSICO
-Menção especial - Luana Lessa
-Medalha de bronze - Sarah Sampaio
-Medalha de prata - Maria Carolina Gaspar
-Medalha de prata - Beatriz Miranda
-Medalha de ouro - Ana Clara de Arruda
-Medalha de ouro - Beatriz Ribeiro

Top 12 Pré-Profissional (Idades 14-16):
Amanda Boucas, Isabela Buback, Helena Costa 
Gama, Isabele da Silva, Anna Clara de Almeida, 
Pedro Fernandes, Yasmin Ferreira, Ana Luiza Fili-
ppo, Amanda Lopes, Luiza Murari, Eduarda Nas-
cimento, Maiara Terra y Castro
CATEGORIA PRÉ-PROFISSIONAL NA DIVISÃO 
CONTEMPORÂNEA
-Menção especial - Amanda Lopes
-Medalha de bronze - Isabele da Silva
-Medalha de bronze - Isabela Buback
-Medalha de prata - Anna Clara de Almeida
-Medalha de prata - Yasmin Ferreira

CATEGORIA PRÉ-PROFISSIONAL NA DIVISÃO 
CLÁSSICAO
-Menção especial - Yasmin Ferreira
-Medalha de bronze - Helena Costa Gama
-Medalha de bronze - Anna Clara de Almeida
-Medalha de bronze - Isabela Buback

Foto: Alceu Bett
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-Medalha de prata - Ana Luiza Filippo
-Medalha de prata - Pedro Fernandes

Top 12 Categoria Profissional (Idades 17-24):
Patrick Amaral, Isadora da Silva Costa, Laura 
Boabaid de Barros, Nicole de Jesus, Amanda de 
Oliveira, Henrique de Paulo, Wellson Felipio Dos 
Santos, Giulia Duzzi Barretto, Heyler Lameda, Ju-
lia Pera, Jennifer Rosa, Lara Sousa

CATEGORIA PROFISSIONAL NA DIVISÃO 
CONTEMPORÂNEA
-Menção especial - Heyler Lameda
-Medalha de bronze - Wellson Felipio Dos Santos
-Medalha de prata - Patrick Amaral

CATEGORIA PROFISSIONAL NA DIVISÃO 
CLÁSSICA
-Menção especial - Heyler Lameda
-Menção especial - Giulia Duzzi Barretto
-Menção especial - Jennifer Rosa
-Medalha de bronze - Wellson Felipio Dos Santos
-Medalha de bronze - Julia Pera
-Medalha de prata - Henrique de Paulo

CATEGORIA ENSEMBLE – Conjunto

-Menção especial - Ballet Julia Pyles for “Colom-
binas”
-Menção especial - Anita Grossi Studio de Danca 
for “Deulo dos Milhos”
-Medalha de bronze - Compasso Academia de 
Danca for “Manu Dance from La Bayadere”
-Medalha de bronze - Expressao e Arte for “Dua-
logo”
-Medalha de prata - Ebateca for “Limelight”

Prêmio de Melhor Coreografia
“Amar e Malamar”, melhor coreografo (categoria 
solo) Jorge Anami. Realizada por Yasmin Ferreira.

Prêmio de Melhor Professor
Adriana Soares

Prêmio de Melhor Escola
Ebateca

Competidores convidados para as finais do World 
Ballet Competition, em Orlando, na Flórida, em 
2020, no mês de Junho

Giovana Niquerito Chauar, Bianca Buback, So-
phia Andressa Fonseca Pires, Mariana Nocera, 

Foto: Alceu Bett
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Julia Mundim, Sarah Sampaio, Maria Carolina 
Gaspar, Beatriz Miranda, Ana Clara de Arruda, 
Beatriz Ribeiro, Helena Costa Gama, Anna Clara 
de Almeida, Isabela Buback, Ana Luiza Filippo, Pe-
dro Fernandes, Wellson Felipio Dos Santos, Julia 
Pera, Henrique de Paulo, Ebateca for “Limelight” 
O World Ballet Competition Brasil não poderia 
ter acontecido sem o suporte de nossos genero-
sos patrocinadores e organizadores: Governo do 
Estado de São Paulo, Prefeitura da Cidade de São 
José dos Campos, Orange County Arts and Cultu-

ral Affairs, United Arts of Central Florida, Central 
Florida Ballet, Sansha, Capezio, Só Dança, Lucia 
Caliman, Revista Dança Brasil, Cisne Negro Com-
panhia de Dança, Faces Ocultas Cia de Dança, 
Mostra Dança Internacional, X Dance - Caio Nu-
nes, Festival Dança Brasil, Studio Eleusa Louren-
zoni, Roma Locadora de Veículos, GG Video Pro-
duções, Conselho Internacional da Dança – CID.

Mais informações 
www.worldballetcompetition.com

Foto: Alceu Bett
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Em cena há mais de duas décadas, a Kataklò 
Athletic Dance Theatre, apesar de se intitu-
lar uma cia de dança,  prioriza, na verdade, 
um espetáculo teatral-circense tendo como 
substrato básico a força física-acrobática de 
experimentados artistas, em sua maioria, 
originários da ginástica rítmica e das artes 
dos picadeiros.

Com seus cinco integrantes, aos quais se 
junta a participação episódica de cinco es-
pectadores escolhidos aleatoriamente nas 
suas turnês. E que pela não exigência de 

atributos artístico-atléticos acabam apenas 
preenchendo o espaço cênico. Meros figu-
rantes dos quais nada é destacável, a não 
ser a sua disponibilidade a serviço do espe-
táculo.

Na proposta do ideário estético desta Cia, 
inspirada no significado literal grego de Ka-
taklò - “eu danço dobrando-me e contorcen-
do-me”. Extensível à titulação do programa - 
Eureka (Achei, na língua portuguesa). Aqui, 
tendo como referencial a trajetória investi-
gativa através da conhecida exclamação do 

EUREKA
KATAKLÒ DANCE THEATRE

 Por: Wagner Corrêa de Araújo

Fisicalidade acrobática sem avanços coreográficos

Foto: Wagner Corrêa
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matemático grego Arquime-
des ao tornar pública, pelas 
ruas de sua cidade, uma de 
suas descobertas.

Onde o intencional estilís-
tico, segundo sua diretora 
artística Giulia Staccioli, é o 
de estabelecer uma cumpli-
cidade interativa palco-pla-
teia, simbolizada pelos cinco 
participantes-espectadores, 
através de uma pulsão co-
mum de movimentos corpo-
rais de fácil comunicabili-
dade e imediata percepção. 
Sem quaisquer apelos a in-
venções gestuais que trans-
mutem a espontânea plasti-
cidade física em pretensiosa 
intelectualidade da concep-
ção cênica.

Mas se fica patente o poten-
cial acrobático e teatral dos 
cinco intérpretes  - os acro-
batas e ginastas integran-
tes da cia (Matteo Battista, 
Giulio Crocetta, Carolina 
Cruciani,  Stefano Ruffato, 
Sara Palumbo e Eleonora 
Guerrieri, esta última sen-
do a única com formação 
de bailarina clássica),  o di-
mensionamento psicofísico 
da performance acaba se 
perdendo no contraponto 
de uma irregular progressão 
cênica.

Ora através de passagens 
mais energizadas de um se-
guro elenco original, sob 

funcionais recortes lumi-
nares de cores e sombras 
ressaltando um figurino bá-
sico.  E induzindo a uma en-
volvente paisagismo cênico 
com nuances exploratórias 
de uma corporeidade tec-
no-artistica, no entremeio 
de movimentos solares ou 
avanços espaciais.

Mas, por outro lado, recor-
rendo a efeitos quase sim-
plórios capazes, sobretudo, 
de evocarem programas te-
levisivos de auditório na sua 
imaginária ilusionista car-
regada de clichês ginásticos 
e exibicionismos atléticos. 
Sob um humor superficial e 
numa trilha sonora susten-
tada por desgastado apelo 
comercial.

Se nas turnês anteriores por 
nossos palcos, através dos 
espetáculos  Play e Puzzle,  
esta cia. italiana foi melhor 
sucedida na sua proposta de 
um teatro coreográfico, fí-
sico e acrobático, desta vez 
com o “Eureka” acabou, afi-
nal, foi encontrando uma 
pedra no meio do caminho...

E que tornou mais melancó-
lico ainda o epílogo da tem-
porada 2019, de tão escassos 
espetáculos coreográficos e 
de tamanha incerteza para 
escapar das brumas do que 
ainda pode estar vindo por 
aí...     
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MESTRES DA DANÇA
COM ARACY DE ALMEIDA

O mundo da dança tem muitas histórias e o 
projeto “Mestres da Dança” apresenta estas 
histórias por quem as viveu.

Espaço 10×21 apresenta, desde 2017 o projeto 
“Mestres da Dança” que tem como objetivo 
aproximar grandes professores que escreve-
ram a história do ballet no Brasil dos bailari-
nos e professores da nova geração.

A programação inclui uma aula para pessoas 
que já possuam uma base clássica, mas sem 

distinção de nível técnico ou idade. Após a aula 
haverá um bate papo onde o mestre convidado 
compartilhará sua experiência e visão sobre 
o universo da dança com os convidados. Uma 
oportunidade única de trocar informações 
com estes mestres e conhecer outros profissio-
nais da área.

O evento é muito mais que uma homenagem 
ou uma maneira de relembrar a história de 
grandes personalidades. Trata-se de proporcio-
nar a mais pessoas a experiência de uma aula 

Aracy de Almeida

Foto: Divulgação



dancabrasil.com.br  l33

exclusiva (normalmente com acesso limitado), 
e mais: aproximar gerações e assim difundir o 
legado da dança através das melhores fontes 
de conhecimento do ballet nacional.

Grandes personalidades do mundo da dança 
já estão confirmados para as próximas edições 
que acontecerão mensalmente aos sábados 
das 10h às 12h. Mestres da Dança tem apoio da 
Revista Dança Brasil.

As inscrições podem ser feitas através do Sym-
pla, no botão abaixo.

Vagas limitadas!

PRÓXIMA EDIÇÃO: Aracy de Almeida 
23 de novembro, sábado, das 10h às 12h30

Mais informações e inscrições 
www.mestresdadanca.com.br

Mestres da dança

Foto: DB Press
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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, ampliar hori-
zontes, conhecimentos, além de criar novos la-
ços de amizade. 

Selecionamos 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 desfru-
te destas oportunidades. 

X DANCE
Data:  27 de janeiro de 2020, 09h30 à 02 de feve-
reiro de 2020, 18h30
Local: Avenida das Américas, 5300, Barra da Ti-
juca
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 Janeiro – 
R. José Higino, 115 – Tijuca, Rio de Janeiro – 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
EM 2020

Foto: Divulgação
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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 Maria, São Paulo – 
SP
Telefone: (11) 2967-4882
Contato: mkt@racacentrode-
artes.com.br

Curso de Férias BalletArrj
Data: 7 à 25 de janeiro de 2020, 
entre as 9h às 22h
Local: Rua São Francisco Xa-
vier, 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.petite-
danse.com.br
Mostra Dança Internacional 
– São Paulo
Data: 14 à 24 de janeiro de 2020, 
entre as 9h às 19h
Local: Rua João Alvares So-

ares 1426 - Campo Belo - São 
Paulo - SP
Telefone: (11) 98823-0212
Contato: contato@mostra-
danca.com

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

CENTRO DE ARTES PAVARI-
NI
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@anatomia-
dadanca.com.br

Seminário Arte Minas Inter-
nacional
Data: 12 à 26 de janeiro de 2020, 
das 9h30 às 16h
Local: Rua Uruguai 473 - Sion - 
Belo Horizonte MG
Telefone: (31) 99382-7965
Contato: contato@seminario-
arteminas.net
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PARAISOPOLIZAR 

O Ballet Paraisópolis, formado por crianças e 
adolescentes moradores de Paraisópolis, se-
gunda maior comunidade de São Paulo, sobe 
ao palco do Auditório Ibirapuera – Oscar Nie-
meyer, pelo quinto ano consecutivo, na noite 
de 23 de novembro, sábado, às 19h. O grupo 
apresentará o conceito “paraisopolizar” de 
como lidar e transformar situações diversas 
da vida.

O espetáculo retrata o sonho da criança bai-
larina, moradora da comunidade, e como este 
sonho modela a realidade de seu dia-a-dia. O 
cisne, representando o imaginário idealizado 
do Ballet, se transforma ao longo do tempo, 
partindo de sua estrutura clássica e sofisticada 
para o contemporâneo, até se tornar real. Com 
aspectos identitários de Paraisópolis, a trama 
vai do “conto de fadas” ao “pancadão”, humani-
zando a idealização, contaminando a realidade 
e promovendo assim uma nova forma de ser, 
agir e sonhar. “Paraisópolis deixa de ser lugar e 
se torna verbo: paraisopolizar!”

Segundo Jum Nakao, roteirista do espetácu-
lo e diretor artístico do Ballet Paraisópolis, “a 
partir do imaginário e desejo dos alunos, cria-
mos o enredo do espetáculo. Buscamos trazer 
ao palco do Auditório Ibirapuera um pouco 
das vivências do dia-a-dia de Paraisópolis: 
simplicidade, alegria e coletividade. Para isso, 

contamos com a colaboração dos alunos; eles 
foram fundamentais para o processo de cria-
ção do roteiro, cenário e figurinos, tornando, 
assim, o resultado o mais próximo possível das 
situações reais de suas vidas, ocorridas dentro 
da comunidade”. O espetáculo também traz 
um marco importante: será a primeira vez que 
o Ballet Paraisópolis subirá ao palco com figu-
rinos, adereços e cenografia confeccionados no 
Ateliê de Costura e Criação Ballet Paraisópolis.

A montagem será composta por coreografias 
nos estilos clássico, neoclássico, contempo-
râneo e de repertório, e contará com a parti-
cipação especial do artista de Paraisópolis, 
Antônio Ednaldo da Silva, o Berbela. Segundo 
Monica Tarragó, diretora geral do Ballet Parai-
sópolis, “procuramos, cada vez mais, fortalecer 
nossa missão de formação artística-cidadã e 
tornar nosso trabalho mais inclusivo e identi-
tário. Este ano levaremos ao palco nossa pri-
meira coreografia com PcD e iremos realçar 
elementos característicos de Paraisópolis: arte, 
coletivo, alegria e simplicidade”.

Quando e Onde
Dia 23 de novembro de 2019
Sábado, às 19h
Local: Auditório Ibirapuera – Oscar Niemeyer
Av. Pedro Álvares Cabral, s/n – Portão 2 do Par-
que Ibirapuera – São Paulo
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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 | Contemporâneo

 | 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
MODALIDADES
Baby Class / Ballet Infantil / Street Dance
Jazz / 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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A Promessa da Dança para a terceira idade
Já falamos em matérias anteriores sobre os be-
nefícios da dança para as pessoas ditas na ter-
ceira idade. E você, professor de dança, sabe na 
prática o quanto essa atividade faz bem.

Desde que iniciamos o nosso Projeto "A Dan-
ça ComVida", pregamos e provamos o quanto 
a dança pode ser benéfica para saúde mental 
e física das pessoas, e quanto cada professor 
precisa conhecer seu público. Buscamos trazer 
a diversidade e fomos atrás de grupos específi-
cos e públicos que, por algum motivo se dizem 
ou se acham incapazes de dançar.

Sempre fomos atrás de tudo e de todos. Mas 
isso não aconteceu com o públicoSênior.

Desde que criamos o Projeto, as pessoas 
classificadas como da terceira idade, têm 
vindo até nós espontaneamente, se tornan-
do hoje, o público pioneiro de nossos traba-
lhos. Podemos dizer com toda certeza que é 
um Público muito mais ativo do que imagi-
namos.

Recentemente, participamos de uma feira 
na Expo Center Norte denominada "Lon-
gevidade Expo + Fórum". Uma feira 100% 
voltada para o Público Sênior. Empresas de 
vários segmentos, desde convênios médicos, 
até propostas de games para este público se 
faziam presentes. Foram 3 dias intensos de 
palestras, apresentações e interações que 
mostravam como as pessoas acima de 60 
anos de idade estão ativas na sociedade.

Foram workshops e treinamentos antes da re-
alização da própria feira para nos preparar e 
mostrar como realmente este público é ativo, 
empreendedor, consumidor e exigente.

Mas por que estamos falando sobre isso aqui?
Você já parou para pensar que uma promessa 
de turma nova em sua escola pode estar bem a 
sua frente e você não vê?

Vocês não imaginam o quanto tivemos de bus-
ca por aulas de dança em nosso Estande. Ouvi-
mos muito frases como:
"- Fico muito ociosa o dia todo, quero dançar e 
não tem nada perto de minha casa"
"- Dançar é algo que sempre sonhei, como faço 
para dançar com vocês?"
"- Meu sonho era dançar essa música, obriga-
do!"
“- Cheguei a esta feira buscando um convênio 
médico, mas agora quero aulas de dança.”

Com isso, percebemos que ainda não está cla-
ro o trabalho das Escolas de Dança com o Gru-
po Sênior. As pessoas ainda não conhecem lu-
gares e possibilidades para dançar e aprender 
algum ritmo.

Talvez essa possibilidade tenha que estar 
mais esclarecida, e eu diria mais "escracha-
da" nos banners de divulgação para que este 
público possa se identificar com seu espaço/
escola.

Contudo, precisamos entender também que, é 
um público que precisa de atenção diferencia-

A PROMESSA DA DANÇA
PARA TERCEIRA IDADE

Por: Luana Silva
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da e olhar voltado a seu Cor-
po e suas necessidades. Por 
mais que algum deles esteja 
em uma turma de pessoas 
com diferentes idades e não 
em uma turma Sênior fecha-
da, o professor, a escola ou o 
evento precisa entender que 
suas necessidades são espe-
ciais.

Empresas têm nos procurado 
para parcerias e até eventos, 
pois sabem de nosso trabalho 
e cuidado com o Público Sê-
nior.

É preciso conhecer não só o 
funcionamento e fisiologia 
de seu corpo, mas seu relacio-
namento social e entender até 
de algumas patologias.

E não nos limitamos e nem 
queremos exclusividade! Nos-
so intuito sempre foi e sempre 
será compartilhar materiais 
para que a profissão do pro-
fessor de dança seja cada vez 
mais valorizada! Não quere-
mos concorrentes, queremos 
parceiros! Não estamos aqui 
para julgar, mas sim ajudar. 
E por esse motivo criamos o 
Projeto.

Temos crescido sim. Mas gra-
ças a pessoas como você que 
acreditam na responsabilidade 
que tem o professor de dança.

Aulas de Ballet Clássico

Variação de repertório

Técnica Masculina

Alongamento para Ballet

Pontas

Tecnica de Giros e Saltos

Maquiam para palco

Vagas Limitadas!

WhatsApp– 21 997775585

CURSO DE FÉRIAS 2020
13 À 31 - RJ

No que depender de nós, os 
professores de dança serão 
cada vez mais valorizados.

E sem fugir do contexto de 
Grupo Sênior, temos treina-
mentos Especiais para que 
você possa trabalhar com esse 
grupo.

Você professor de dança, já 
é especial pelo que escolheu 
seguir para sua vida. Você é 
alguém que trabalha e mexe 
com os sonhos de outras pes-
soas. 

E neste momento queremos 
voltar seu olhar para um lado 
de fato promissor em todos os 
aspectos: A Dança para o gru-
po Sênior, ou melhor, A Dança 
para o Público Longevo.
Nomenclaturas mudaram, 
conceitos mudaram e não po-
demos parar no tempo.
Há muito mais nesse Público 
do que você possa imaginar!
Conte conosco!

A Dança ComVida
Instagram e Facebook: A Dan-
ça ComVida

YouTube: A Dança ComVida
E-mail: adancacomvida@hot-
mail.com

WhatsApp: (11) 96863-4858.
  (11) 98372-6859.

Por: Luana Silva
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12º FESTIVAL 
CONTEMPORÂNEO DE SP

Entre 5 e 10 de novembro de 2019 acontece a 12ª 
edição do Festival Contemporâneo de São Paulo, 
que traz duas potentes obras coreográficas inter-
nacionais: a coreógrafa e dançarina Ligia Lewis 
com “minor matter” (Sesc Avenida Paulista, 9 e 
10 de novembro) e Panaibra Gabriel Canda em 
“Tempo e Espaço: Os Solos da Marrabenta” (Itaú 
Cultural, dias 6 e 7 de novembro). Além das apre-
sentações, o FCD realiza palestras, conversas, pi-
tch sessions e encontros entre público, artistas e 
programadores da EDN (European Dancehouse 
Network).

O festival apresenta trabalhos criados por co-
reógrafos de países e contextos diversos que 

investigam em seus corpos práticas sensíveis 
de partilha, multiplicidades poéticas que ofere-
cem formas de resistência e reinvenção. Ligia 
Lewis e Panaibra Gabriel Canda realizam obras 
que ativam os afetos, provocam encontros que 
possibilitam os deslocamentos, as transforma-
ções, desestabilizando os lugares fixos. Ambas as 
obras partilham experiências plenas de vitalida-
de questionadora, alargando parâmetros para as 
artes contemporâneas.

A coreógrafa e dançarina Ligia Lewis apresenta-
rá pela primeira vez no Brasil seu trabalho. Lewis 
foi descrita pelo The New Yorker como uma “ex-
perimentalista americana” e traz ao FCD o espe-

Foto: Julieta Cervantes
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táculo “minor matter”, premiado em 2017 com o 
importante Bessie Award para produção de ex-
celência. O espetáculo é a segunda parte de uma 
trilogia (BLUE, RED, WHITE) onde Lewis recorre 
à cor vermelha, explorando a raiva e o amor. “mi-
nor matter” coloca em jogo dois dispositivos dis-
cursivos: blackness e a caixa preta. Criando uma 
lógica de interdependência entre as partes do 
teatro - som, luz, imagem e arquitetura – e os cor-
pos dos performers, Lewis faz emergir múltiplos 
sentidos, onde cada “matéria menor” importa 
dando vida a uma materialidade poética e social 
vibrante. Uma poética da dissonância, a partir 
da qual surgem questões de representação, apre-
sentação, abstração e limites da significação. 

Panaibra Gabriel Canda, um dos precursores da 
dança contemporânea em Moçambique, ques-
tiona em “Tempo e Espaço: Os Solos da Marra-
benta” o conceito de identidade como algo fixo 
e estável, desconstruindo representações de um 
corpo “puro” africano, em particular o corpo mo-
çambicano. O coreógrafo explora um corpo plu-
ral, pós-colonial, contemporâneo que se relacio-
nou com ideais de nacionalismo, modernidade, 
socialismo e liberdade de expressão, seu próprio 
corpo. Panaibra Gabriel Canda é coreógrafo há 
25 anos em Maputo, seus trabalhos foram apre-
sentados em diversos países e receberam impor-
tantes prêmios.

Após a apresentação de Panaibra Canda, o Cole-
tivo ERER + realizará uma conversa com o core-
ógrafo aberta ao público. O coletivo é formado 
por estudantes da Escola Estadual Dr. Américo 
Marco Antônio (localizada em Osasco) e orien-
tado por T. Angel, especialista em modificação 
corporal, performer e profissional da educação. 
O trabalho do Coletivo ERER + tem como foco a 
educação para as relações étnico-raciais e outros 
marcadores das diferenças sociais.

Além das apresentações e entrevistas, o FCD 
organizou um encontro público sobre os pro-
gramas realizados por cinco Casas de Dança 
participantes da EDN (European Dancehouse 

Network), sediadas na Irlanda, França, Portugal, 
Finlândia e República Tcheca. A EDN é a rede de 
trabalho das Casas de Dança da Europa, teatros 
que apresentam, promovem e coproduzem dan-
ça contemporânea. O FCD promoverá também 
uma série de encontros (Pitch Sessions e ensaios 
abertos) entre os programadores da EDN e os 
seguintes artistas que trabalham em São Paulo: 
Cristian Duarte, Eduardo Fukushima, Clarissa 
Sacchelli, Elisa Ohtake, Leandro de Souza, Bea-
triz Sano, Elisabete Finger, Marta Soares, Eliana 
de Santana, Daniel Kairoz e Pedro Galiza.
 
Programação 
5 de novembro, terça-feira
1ª Pitch Session – somente com artistas e progra-
madores EDN
6 de novembro, quarta-feira
Encontro - Artistas e Programadores EDN
Itaú Cultural, 20h: “Tempo e Espaço: Os Solos da 
Marrabenta”
Panaibra Gabriel Canda
7 de novembro, quinta-feira
Itaú Cultural, 20h: “Tempo e Espaço: Os Solos da 
Marrabenta”
Panaibra Gabriel Canda
8 de novembro, sexta-feira
2a Pitch Session - Artistas e Programadores EDN
Centro Cultural São Paulo (sala de ensaio), das 
14h às 17h: Apresentação pública sobre EDN e 
cinco Casas de Dança da rede.
9 de novembro, sábado
SESC Avenida Paulista, 21h: minor matter - Ligia 
Lewis

10 de novembro, domingo
SESC Avenida Paulista, 18h: minor matter - Ligia 
Lewis
 
Locais/ Endereços
Itaú Cultural - Av. Paulista, 149 - Bela Vista, São 
Paulo
SESC Avenida Paulista - Av. Paulista, 119 - Bela 
Vista, São Paulo
Centro Cultural São Paulo - Rua Vergueiro, 1000 - 
Paraíso, São Paulo
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BOLSHOI - LISTA DE APROVADOS 
SELEÇÃO NACIONAL - 2020

Durante os dias 18, 19 e 20 de outubro ulti-
mo, cerca de 800 crianças passaram pela Es-
cola do Teatro Bolshoi, em Joinville/SC, em 
busca da realização do sonho de se tornar 
bailarino. O índice de candidatos por vaga 
chegou a 116, uma disputa acirrada. 

Concorrentes de 19 estados brasileiros e 
Distrito Federal participaram do processo, 
com exames médicos, fisioterápicos, musi-
cal e artísticos. 

Foram aprovadas 41 crianças, que iniciam 
na primeira série e 6 (seis) adolescentes que 
vão para as séries mais avançadas, no início 
do ano de 2020.  

Os 47 aprovados serão bolsistas e ingressam 
no Curso de Dança Clássica, com duração de 
até oito anos. Além de ensino gratuito, ofe-
recido pelos Amigos do Bolshoi, os bolsis-
tas recebem benefícios como alimentação, 
transporte, uniformes, figurinos, assistên-
cia social, orientação pedagógica, assistên-
cia odontológica preventiva, atendimento 
fisioterápico, nutricional e assistência mé-
dica de emergência/urgência pré-hospita-
lar. 

O resultado final está publicado no site da 
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil 
www.escolabolshoi.com.br/audicoes. 

Confira a lista dos aprovados na Seleção 
em ordem alfabética:

Dança Clássica Feminina 1ª série:
Alice Lyrio Andrade Badaró
  Joinville/SC
Ana Julia D Moreira Leite
  Joinville/SC
Clara Chiari Quintão Resende
  Belo Horizonte/MG
Gabriela Vitoria Henrique da Silva
  São Bernardo do Campo/SP
Glenda L Vasconcelos de Sousa
  Colinas/MA
Julia da Silva Gomes
  Diadema/SP
Lara Nani de Souza Coutinho
  Belo Horizonte/MG
Lavínya Velasco Pereira 
  Rio de Janeiro/RJ
Letícia Maciel Lima
  Joinville/SC
Lígia Conceição Pires
  Salvador/BA
Liz Igrejas Taranto Mezacasa
  Niterói/RJ
Luna Fedrigo Ferronato
  Pranchita/PR
Maria Fernanda Rodrigues Dutra
  Alegrete/RS
Maria Laura Possato Garcia
  Joinville/SC
Maria Luisa Oitz de Paiva
  Rio de Janeiro/RJ
Maria V. do Rosário Evangelista
  Ananindeua/PA
Milena da Rocha Bortoluzzi
  Joinville/SC
Nathalia Krambeck Vandresen
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  Joinville/SC
Nathália Migdady
  Joinville/SC
Nicolle Lourenço Cerrades
  São Paulo/SP
Rebeca Faria de Morais
  Araçatuba/SP

Dança Clássica Masculina 1ª 
série:
André Eduardo Santos Lara
Rio de Janeiro/RJ
Arthur Jose Ferreira da Silva
São Pedro do Paraná/PR
Breno Alves Betz
Guaratingueta/SP
Bruno dos Santos Rodrigues
Itaporã/MS
Davi Freitas de Melo Novaes
Camaragibe/PE
Filipe Gabriel da Silva
Salvador/BA
Isaac Dillan Manenti dos San-
tos
Criciúma/SC
João Pedro Wenig
Joinville/SC
Kauã Batista Felippe
Joinville/SC
Keirison Henry Lima Dias
Joinville/SC
Leandro de Oliveira Carlos
Formosa do Rio Preto/BA
Marcos Silva Sousa
Grajaú/MA
Matheus A de Oliveira dos 
Santos
Joinville/SC
Miguel Silveira da Silva
São José/SC
Nicolas Mishel de Oliveira 
Costa

Joinville/SC
Pedro Amorim Freitas
Rio de Janeiro/RJ
Pedro L dos Santos M 
Raymundo 
Cacoal/RO
Pietro Luciano Bailker
Joinville/SC
Ruan Matos dos Santos
Taubaté/SP
Vinicius Mathies Lemos
Joinville/SC
                                                                             
Dança Clássica 2ª a 8ª série:
Gil Pimentel Zuntin
Mucugê/BA
Maria Eduarda Lima Coelho
São Paulo/SP
Mateus Gati
Santo André/SP
Otávio Ribeiro da Silva
Cubatão/SP
Sabrina Ferreira Magalhães
São Paulo/SP
Vinicius Ramos Gobato
Valinhos/SP

A matricula para os novos 
alunos da Escola do Teatro 
Bolshoi acontece de 4 a 29 de 
novembro de 2019. Os docu-
mentos estarão disponíveis 
via site www.escolabolshoi.
com.br. 

Para outras informações en-
trar em contato com a  secre-
taria escolar (47) 3422-4070  ou 
pelo e-mail 
secretaria@escolabolshoi.
com.br.  



I Dança Brasil46

BALÉ TEATRO GUAÍRA
SOB NOVA DIREÇÃO

O Balé Teatro Guaíra, terceira companhia mais 
antiga do país, está sob nova direção. O dire-
tor e coreógrafo Pedro Pires foi escolhido para 
iniciar um novo ciclo do BTG, com foco em am-
pliar o diálogo com o público e aproximar ain-
da mais os paranaenses do balé. Uma das novi-
dades será a realização de quatro temporadas 
de apresentações em Curitiba, uma grande 
turnê pelo Paraná e sessões didáticas para alu-
nos de escolas públicas. 

A diretora-presidente do Centro Cultural Te-
atro Guaíra, Mônica Rischbieter, explica que 
após a finalização do planejamento do cin-
quentenário da companhia, celebrado em maio 
deste ano, a equipe do CCTG percebeu que um 
ciclo havia se encerrado. “O BTG tem uma tra-

jetória incrível, são 50 anos nos corações dos 
paranaenses. E, talvez, uma de suas caracterís-
ticas mais marcantes seja a capacidade de re-
novação e reinvenção. Isso faz com que a com-
panhia seja sempre relevante e atual”, diz. 

Mônica afirma que foram necessários quase 
seis meses de planejamento para comemorar 
os 50 anos, um processo que envolveu mais de 
300 profissionais e alcançou 27 mil pessoas.“-
Foi um sucesso absoluto. Nossa missão foi ce-
lebrar a data com nosso público, que é a nossa 
razão de ser. Agora nos preparamos para um 
novo ciclo”, finaliza. 

O diretor artístico do CCTG, Cleverson Ca-
valheiro, explica que o planejamento de 2020 

Foto: Maringas Maciel
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para o Balé Teatro Guaíra terá 
como foco a proximidade com 
a população. “Nós temos uma 
diretriz do Governo do Estado 
que é estar perto do cidadão. 
Todo nosso planejamento 
para o próximo ano enfatiza 
isso”. O resultado é que o BTG 
fará quatro temporadas em 
Curitiba, em vez de duas como 
nos anos anteriores. Com isso, 
a companhia apresentará re-
montagens, coreografias iné-
ditas e um espetáculo para 
crianças. Todas as sessões te-
rão uma pré-estreia didática, 
em que o evento é apresenta-
do de forma explicada para os 
pequenos. 

Novo diretor tem currículo 
multidisciplinar e experiência 
internacional 
Quando Pedro Pires, 56, ini-
ciou sua carreira profissional 
no Balé Teatro Guaíra nos 
anos 80 ele não imaginava 
que um dia estaria na direção 
de uma das companhias mais 
importantes do Brasil. No ano 
em que Pedro estreou no pal-
co do Guairão, 1983, o BTG ha-
via passado por uma transfor-
mação que o tornou o grupo 
mais conhecido do país após 
o sucesso de O Grande Circo 
Místico, com obra musical de 
Chico Buarque e Edu Lobo. 
Sob a direção do português 
Carlos Trincheira, o BTG ga-
nhou reconhecimento nacio-
nal e internacional. “Aqui foi 
a minha base e esse retorno é 

como voltar para casa. É uma 
honra estar no mesmo lugar 
de Trincheiras”. 

Pires e o diretor português 
desenvolveram uma sólida 
parceria de trabalho, o que fez 
com que o jovem fosse envia-
do para um período de estu-
dos na Europa. Lá frequentou 
o Ballet Gulbenkian e dançou 
com mestres como Raymond 
Franchetti e Yves Cassati 
(França). De volta ao Brasil, foi 
solista do BTG e passou pelo 
Balé da Cidade de São Paulo. 

Sempre em busca de novas 
experiências artísticas, Pedro 
trabalhou como coreógrafo, 
ator, diretor teatral, cenógrafo 
e figurinista. Essa pluralidade 
de olhares fez com que enten-
desse o balé de forma integral, 
característica que a direção do 
BTG buscava para esse novo 
momento da companhia. “Mi-
nha missão é aproximar pú-
blico e bailarinos. Para isso, 
queremos montar espetácu-
los clássicos com linguagem 
contemporânea, mas que não 
exijam tanta estrutura para 
que a gente possa estar em to-
dos os palcos do estado.” 

Outra experiência que o novo 
diretor traz são as apresenta-
ções didáticas, nas quais ele 
faz questão de dialogar com 
os espectadores. “Esse é o de-
ver de uma companhia públi-
ca”. 
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SÃO PAULO CIA. DE DANÇA
RESISTÊNCIA E INVENTIVIDADE
A temporada 2019 da São Paulo Companhia 
de Dança reafirma seu propósito estético, 
conectando virtuosismo técnico, qualidade 
artística e, antes de tudo, muita resistência 
e inventividade para vencer o desafio de um 
momento tortuoso da criação cultural em 
moldes brasileiros.

Tendo a SPCD iniciado o ano coreográfico 
já com o favorecimento da crítica francesa 
como melhor Companhia estrangeira a se 
apresentar ali na temporada 2018/2019, aus-
piciosa noticia paralela à abertura da saison 
no último mês de junho.

Para encerrar a programação 2019, a SPCD 
desenvolve dois programas variados e se-
quenciais, entre 31 de outubro e 10 de novem-
bro. Alternando obras de seu repertório com 
estreias coreográficas em palcos brasileiros 
de outras criações, parte delas já apresenta-
da em turnês internacionais.

Marcados por um original direcionamen-
to temático de sua diretora artística Inês 
Bogéa, cada um deles procura reunir obras 
coreográficas que se interliguem, subjetiva-
mente, por abordagens quase absolutamente 
comuns, sob uma generalizada e significante 
epígrafe "Sem Fronteiras". Num panorama 
coreográfico que, assumidamente, alia o en-
tretenimento à reflexão.

No caso deste terceiro programa, através das 
diversas formas de relacionamentos afeti-
vos, desde a ludicidade dos jogos amorosos 
em Ngali à diáspora dos laços político-so-

ciais nos movimentos migratórios (Odisseia), 
a um futuro pós apocalíptico de questiona-
mento da sobrevivencia da própria condição 
humana, presencial na terceira coreografia 
(Vai).

Ngali, de Jomar Mesquita, a partir de uma 
expressão aborígine australiana (nós dois 
incluindo você) inspira-se na narrativa dra-
mática da peça La Ronde, 1897, do austríaco 
Arthur Schnitzler e da versão fílmica anos 
cinquenta de Max Ophuls, com possíveis 
ecos do poema de Drummond (Quadrilha).

Onde a insinuação de um sucessivo movi-
mento sensual do ir e vir, na troca de parcei-
ros de um casal quando o terceiro interfere 
no jogo erótico, alcança versátil e energizada 
transposição coreográfica, com substrato es-
tilístico da dança a dois de salão.

Em exercício exemplar de espontânea e au-
tentica brasilidade, extensiva à base musi-
cal MPB, na concepção de Jomar Mesquita, 
sob vistosos figurinos (Fernanda Yamamoto) 
e sutis marcações luminares (Joyce Drum-
mond), destacando-se nas turnês da SPCD, 
aqui e lá fora, desde sua estreia em 2016.

Da diversidade mais irônica e bem humora-
da desta obra brasileiríssima ao contrapon-
to trágico-poético da problemática universal 
dos surtos migratórios forçados, sob o signo 
da dor pelo abandono das raízes pátrias. Na 
visão de um nome representativo da nova 
dança francesa - Jöelle Bouvier - com o sim-
bólico referencial nominativo de Odisséia.

Por Wagner Corrêa de Araújo
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Desenvolvida sob a pulsão de recortes musi-
cais da Paixão Segundo São Matheus (Bach) 
e das Bachianas de Villa-Lobos, com incidên-
cia de sonoridades marítimas, em evocativa 
paisagem cênica sugestionando naus e velas 
no entremeio de ondas revoltas, naufrágios e 
corpos estirados à beira mar.

Num movimentar-se expressivo do lugar 
nenhum da destinação melancólica de seres 
humanos sob insistente caminhar ao léu. No 
belo alcance de trajes (Fábio Namatame) para 
intempéries em processo de patético despo-
jamento, com marcações de efusivo desenho 
de luzes entre sombras (Renaud Lagier).

Em remissivo ideário reflexivo da proposta 
coreográfica da temporada 2019 da SPCD – 
tornando mais visceral o Sem Fronteiras com 
o emblemático signo verbal gestualizado em 
Vai, do americano de ascendência judaica - 
Shamel Pitts.

Na transmutação imagético-corpórea de li-
rismo e caos, ele materializa, num inventário 

coreodramático, o irracional e o êxtase, atra-
vés da técnica catártica pelo método Gaga. 
Com rompante irradiação sensorial dos 
transes humanos questionados pela pers-
pectiva redentora ou insólita de um tempo 
futurista. 

Com uma multi trilha remix incidental (Ryo-
ji Ikeda, Nina Simone, Metá Metá, Milton 
Nascimento) e figurinos cotidianos (Tushrik 
Fredericks) que se metamorfoseiam na pele 
de cada bailarino sob luzes focais psicodeli-
zadas (Mirella Brandi).

Concretizando, enfim, mais uma envolvente 
realização cênica da SPCD, tanto no aspecto 
formal como na intenção critica, dando con-
tinuidade ao seu processo investigativo de 
uma criação coreográfica sempre sintoniza-
da com a contemporaneidade.

A Temporada 2019 da São Paulo Companhia 
de Dança no Teatro Sérgio Cardoso/ SP, 
prossegue, com seu último módulo, de 07 a 
10 de novembro, em horários diversos.

Foto: Willian Aguiar
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BALLET JOVEM 
DE MINAS GERAIS

No dia 05 de novembro, o Ballet Jovem Mi-
nas Gerais está embarcando rumo a dois 
importantes festivais internacionais na Co-
lômbia: o DanzaMed 2019 em Medellin e o 
XII Festival Danza En La Ciudad, em Bogotá. 
Neste ano, através de uma parceria entre os 
dois festivais, o Ballet Jovem se apresentará 
ao lado de companhias da Espanha, França, 
México, Japão, Canadá e Suiça.

Esta será a primeira vez que o projeto se 
apresenta fora do país e tem a oportunida-
de de divulgar o trabalho desenvolvido com 
muitos jovens bailarinos brasileiros. Na 
Colômbia, os bailarinos irão apresentar as 
coreografias Notório e Ritos, ambas do co-
reógrafo Alessandro Pereira. Residente na 
Dinamarca, o coreógrafo tem uma relação 
próxima com o projeto que vem desde 2013. 
De lá para cá, já são quatro coreografias e a 
quinta, está com estreia prevista para mar-
ço do ano que vem.

No dia 07 de novembro, o projeto se apre-
senta no Teatro Metropolitano de Medellin 
João Gutierrez Gomes. Já no dia 09 de no-
vembro, no Teatro Municipal Jorge Eliecer 
Gaitan em Bogotá. No dia seguinte, a dire-

tora artística Andréa Maia ministrará uma 
oficina para estudantes de dança e, logo de-
pois, participará de um seminário para falar 
sobre A Profissionalização e a Inserção de 
Jovens Bailarinos no Mercado de Trabalho.

O Ballet Jovem Minas Gerais é um projeto 
de profissionalização em dança que surgiu 
da percepção de um hiato entre a formação 
de jovens bailarinos e o mercado profissio-
nal da dança. É justamente neste período 
que muitos deles desistem da carreira de 
artista por falta de um espaço de formação 
continuada e também da pressão familiar 
ligada aos aspectos financeiros. 

Com um histórico de 12 anos de qualificação 
e geração de emprego na área, é neste lugar 
de acolher a demanda desses jovens, que o 
Ballet Jovem atua como projeto educacio-
nal, cultural e social ao mesmo tempo. Atu-
almente o Ballet Jovem reside no Centro de 
Referência da Juventude de Belo Horizon-
te e, para que consiga dar continuidade às 
atividades, busca, através da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura, empresas parceiras que 
acreditam na importância deste tipo inves-
timento e retorno para a sociedade. 

Foto: Notorio
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