
Temporada de Dança Dell’Arte 2018: Ballet du Capitole 

de Toulouse, María Pagés Compañía, Ballet de Santiago, 

eVolution Dance Theatre 

Temporada deste ano traz renomados espetáculos entre abril e 

outubro, para diversas cidades do país 

 

Coreografias refinadíssimas e modernas, a reunião de palavra, ritmo, canto e melodia, 

sapateado e percussão, humor e ironia, uma das mais importantes coreografias do 

repertório da dança clássica e um show de pura magia teatral são alguns dos 

destaques dos quatro espetáculos trazidos para o Brasil pela Temporada de Dança 

Dell’Arte 2018, que acontece entre abril e outubro. 

Abrindo a Temporada, o Ballet du Capitole de Toulouse, com 250 anos de história e 

atualmente sob a direção de Kader Belarbi, apresenta o espetáculo “Nos Passos de 

Noureev”, de 5 a 7 de abril, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, dias 10 e 11 de 

abril, no Teatro Alfa, em São Paulo, e dia 14 de abril, no Teatro Guaíra, em Curitiba. No 

programa serão apresentados atos dos renomados espetáculos La Bayadère, A Bela 

Adormecida, Romeu e Julieta, O Lago dos Cisnes e Dom Quixote, com coreografias 

concebidas por Rudolf Nureyev. 

Em maio, é a vez da María Pagés Compañía encantar o público carioca nos dias 11 e 

13, no Theatro Municipal, depois seguir para São Paulo, onde se apresentam no dias 

15 e 16 no Teatro Alfa, e fechar a turnê com apresentação única em Belo Horizonte, no 

SESC Palladium, dia 17. A companhia da magistral e superpremiada Maria Pagés, 

apresenta a obra Óyeme com los Ojos, que traz o título de um poema escrito pela 

freira Juana Inés de la Cruz e conta a vida e as inquietudes de uma mulher que tinha a 

vocação da dança no distante século 17. 

Com a brasileira Marcia Haydée como diretora criativa da companhia desde 2004, o 

Ballet de Santiago chega como a terceira atração da série em 2018, se apresentando 

de 9 a 12 de agosto, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e de 16 a 19 de agosto, 

no Teatro Alfa, em São Paulo. A companhia, que é hoje uma das mais conceituadas do 

mundo, apresenta uma das mais importantes coreografias do repertório da dança 

clássica: “Romeu e Julieta”. Com uma interpretação rigorosa e divertida, o balé prende 

o público com sua performance incrível do início ao fim. 

Fechando a Temporada de Dança Dell’Arte 2018, o eVolution Dance Theater apresenta 

o espetáculo Night Garden em seis cidades brasileiras: dias 17 e 18 de outubro, no 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro; dias 20 e 21, no Teatro Opus, em São Paulo; dia 



23, no Theatro Municipal Paulínia (SP); dia 24, no SESC Palladium, em Belo Horizonte; 

dias 27 e 28, no Teatro Bourbon Country, em Porto Alegre; e dias 31 de outubro e 1º 

de novembro, no Teatro Castro Alves, em Salvador. Em sua nova proposta, a 

companhia, que completa 10 anos em 2018, apresenta ao público criaturas 

fosforescentes, projetando sombras coloridas em uma paisagem pintada com luzes.  

As assinaturas para assistir a todos os espetáculos da temporada estarão à venda 

partir de 8 de janeiro, no telefone 4002-0019 ou site www.dellarte.com.br/danca. 

A Temporada de Dança Dell’Arte – Rio de Janeiro 2018 apresenta para o público um 

calendário diversificado de eventos, com espetáculos internacionais de grande 

sucesso, voltados para a dança. Tornando-se assinante, você garante assento 

reservado durante toda a temporada, de 30% a 50% de desconto no valor dos 

ingressos avulsos (mais informações no “serviço” abaixo) e prioridade na compra de 

outros eventos da Dell’Arte. 

 

ATRAÇÕES 

Ballet du Capitole de Toulouse 

Nos Passos de Noureev 

O Ballet du Capitole de Toulouse foi criado há 250 anos. Atualmente sob a direcã̧o de 

Kader Belarbi , que manteve a tradicã̧o do grande repertório clássico e neoclássico , a 

companhia se abriu à diversidade de estéticas dando grande ênfase às criacõ̧es 

contemporâneas. A tradicã̧o e a modernidade do seu repertório é também inspiracã̧o 

na formacã̧o do seu corpo de baile de 35 bailarinos de 12 nacionalidades diferentes. O 

Ballet du Capitole , orgulho da Franca̧ contemporânea e das grandes tendências , 

oferece a cada temporada um balé vivo e vibrante. 

Nesta turnê brasileira , trará “Nos Passos de Nureyev“ , uma série de coreografias 

refinadíssimas e modernas concebidas por Rudolf Nureyev . A figura do grande 

bailarino que encantou o mundo na segunda metade do séc ulo XX se consagra e se 

eterniza em suas coreografias pujantes , onde a técnica secular do ballet russo , 

contínua referência, se soma a uma sensualidade e beleza estética sem igual. 

Programa: 

La Bayadère, 

No reino das sombras - 3º ato 

 



A Bela Adormecida, 

Pas de deux - 3º ato 

 

Romeu e Julieta, 

Cena de amor - 1º ato 

 

O Lago dos Cisnes, 

Pas de trois do Cisne Negro - 3º ato 

 

Dom Quixote - 3º ato 

 

María Pagés Compañía 

Óyeme com los Ojos 

Mais uma obra magistral de María Pagés, criadora premiadíssima que, a partir do início 

de carreira com o grande mestre Antonio Gades, desenvolveu uma linguagem própria, 

poderosa e marcante pela personalidade singular. Fundou sua companhia em 1990 e 

desde então não cessou de colaborar com os grandes da dança da nossa época, de 

Barýshnikov a Sidi Larbi Cherkaoui. 

A obra traz o título de um poema escrito pela freira Juana Inés de la Cruz, que conta a 

vida e as inquietudes de uma mulher que tinha a vocação da dança no distante século 

17. Acompanhada por 6 músicos, a peça é um compêndio de palavra, ritmo, canto e 

melodia, sapateado e percussão, humor e ironia, com uma protagonista humana e 

próxima. 

 

Ballet de Santiago 

Romeu e Julieta 

Criatividade e rigor técnico são algumas das principais características do Ballet de 

Santiago, que tem a consagrada brasileira Marcia Haydée como sua diretora criativa 

desde 2004. A companhia é um exemplo bem sucedido de parcerias com os mais 

criativos coreógrafos de nosso tempo, construindo espetáculos que fazem do Ballet de 



Santiago atualmente uma das companhias mais conceituadas do mundo. No Brasil, 

eles apresentarão o balé “Romeu e Julieta”, a clássica história de amor que há séculos 

encanta o público em todo o mundo. 

Considerada uma das mais importantes coreografias do repertório da dança clássica, o 

balé “Romeu e Julieta”, uma releitura da famosa obra de Prokofiev baseada na peça de 

Shakespeare, estará de volta aos palcos brasileiros, apresentada por uma das mais 

tradicionais e aclamadas companhias de dança de todo o mundo, o Ballet de Santiago, 

dirigido por Marcia Hayde. A companhia fornece uma interpretação rigorosa e 

divertida do clássico de balé em um dos contos mais persistentemente populares do 

mundo. É uma performance incrível, tanto para os entusiastas do balé como para os 

novatos, o que cativa de princípio a fim para deixar seu público aplaudindo com a 

alegria até o fechamento da cortina. 

 

eVolution Dance Theatre 

Night Garden 

Transportá-lo a um reino mágico onde se descobre, à luz do luar, o que acontece 

quando o mundo sonha — esta a proposta do novo espetáculo do eVolution Dance 

Theater, companhia que completa 10 anos em 2018 e que já ultrapassou os limites da 

dança, criando obras baseadas na fusão do balé contemporâneo com outras 

expressões artísticas como teatro, atletismo, ilusionismo e vídeo-arte. 

Em “Night Garden” abre-se aos nossos olhos um mundo novo, habitado por criaturas 

fosforescentes, que esvoaçam projetando sombras coloridas, em uma paisagem 

pintada com luzes. Lá, as leis da natureza assumem uma nova realidade: brilhante, 

com contornos surreais, em um show de pura magia teatral, visualmente fascinante! 

E tudo se revela com maior intensidade na hora do crepúsculo, naqueles instantes 

mágicos que ocorrem quando o dia cede lugar à noite, transformando a paisagem e 

alterando sensações. Essa mudança de luminosidade desperta nossos instintos mais 

primitivos. 

Findo o dia de trabalho, ingressamos no lusco-fusco, um momento de reflexão e 

devaneios do amanhã. É quando mergulhamos na tepidez e na luz de nossos lares. Mas 

lá fora, todo um outro mundo começa a despertar onde nada é o que parece ser... 

 

SERVIÇO 



Assinatura Temporada de Dança Dell’Arte 2018 – 4 espetáculos 
 
Estudantes e Idosos 

Frisa e Camarote  R$ 2.640 
Plateia e B. Nobre  R$ 440 
B. Superior   R$ 290 
Galeria Promocional  R$ 120 
 

Novos Assinantes 
 
Frisa e Camarote  R$ 3.696 
Plateia e B. Nobre  R$ 616 
B. Superior   R$ 406 
Galeria Promocional  R$ 120 
 

 

Formas e condições de pagamento: 

Internet - dellarte.com.br/danca 

Telefone - 4002-0019 

Todos os cartões de crédito (2x sem juros) 

 

Vendas a partir das 12h de 8 de janeiro 2018 

Benefícios: 

 De 30% a 50% de desconto no valor dos ingressos avulsos 

 Mesmo lugar em toda a temporada 

 Prioridade na compra de outros espetáculos Dell'Arte 

 

 


