
ESPETÁCULO “SONHOS”®
Despertando emoção no dançar e no assistir
Por Karen Ribeiro

Foi com muita emoção que ao fechar as 
cortinas do Espetáculo “SONHOS”  do 

BALLETADULTOKR® eu quase desfaleci 
de emoção e em choro puro num misto 
de exaustão, felicidade e plenitude.

Há exatos 4 dias da estreia de nossa 
escola de ballet para adultos, tive a 
infortuna decepção de não ter nenhum 
figurino pronto... Nenhum. Tive apenas 
um acesso raivoso e depois  disso um 
silêncio profundo, onde meu produtor e 
diretor do Studio Ana Esmeralda de fato 
se preocupou e intercedeu. Nestes 
últimos 4 dias citados, quase não dormi 
costurando e bordando cada figurino, 
cortando, modelando... e quando eu 
quase desisti, “Meu desfalecimento em 
choro quando as  cortinas  se fecharam de 
verdade seguido de um milhão de alunos 
me levantando no colo e agradecendo, 
não me deixando desmaiar, foi a coisa 
mais  emocionante. Ver as  2h da manhã 
quando eu quase joguei a toalha a sala de 
aula com mais de 20 pessoas costurando, 
bordando, sorrindo, e ajudando, tirou 
lágrimas  e deu forças. Não vou querer 

nunca um figurino de 800 reais. Vou 
querer sempre a possibilidade de sorrir e 
amar!” - dito a uma aluna muito especial 
ainda incomodada com o infortúnio dos 
figurinos. Mas nestes  meus 25 anos  de 
ballet clássico (completo bodas de prata 
- ai que chic!!!) como bailarina e como 
professora, já vi figurinos caríssimos não 
chegarem à tempo no espetáculo, 
dando errado, ficando torto e frustrando. 

Tenho certeza que se o figurino 
tivesse dado 100% certo, talvez aquelas 
mulheres e homens  que subiram ao 
palco não teriam se emocionado e nem 
emocionado tanto nossa belíssima 
plateia!

Sou uma escola de ballet clássico 
diferenciada dos  padrões  tradicionais 
pois dou aulas para ADULTOS. Tanto a 
compreensão do corpo, bem como a 
aplicação dos padrões  de cobrança ao 
meu bailarino tem que ser diferentes: 
“Minha escola é mais  que uma escola de 
ballet clássico é uma escola de 
possibilidades. Fazer história é trabalhoso, 
mas  faz parte da construção de um sonho. 

Dançar com uma perna bem mais  curta 
que a outra também. Mas ganhei prêmios 
assim. Mas sem pretensão. Minha 
pretensão é abrir possibilidades de acesso 
a arte e ao corpo que a arte do ballet 
clássico proporciona. Minha técnica em 
aula e minha cobrança são sutis  pois 
meus alunos tem cobranças  muito 
diferentes, no trabalho, em casa na conta 
bancária, e assim mesmo trata-os com 
rigor e disciplina. Apresento-vos 
professores e maestros  russos e trago o 
melhor do ballet clássico atual de forma 
possível e acessível, e recebo elogios  de 
meus maestros. Um corpo de baile que 
aprende agora a movimentar-se de forma 
sofisticada, sutil, em cima de pontas  com 
a postura e o corpo de forma totalmente 
diferente do que há mais de 20 anos 
estavam acostumados  a fazer.... me 
orgulha o ganho individual de meus 
alunos. E me orgulha ainda mais  a 
emoção que eles  fizeram brotar no 
coração de cada espectador....

BALLETADULTOKR®

Bailarinos com idade 
média de 26 anos e 
tempo médio de 1 ano da 
prática do ballet clássico 
despertam no público 
emoção, e provam a 
possibilidade de realizar o 
sonho de ser bailarino 
independente da idade 
com qualidade técnica e 
artística.
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 Antes  de mais nada eu preciso 
dizer PARABÉNS! Mulheres  e homens 
que integraram esse ano as  salas de aula 
e o palco do BALLETADULTOKR®.

Mais que tudo a dedicação de 
domingos inteiros ensaiando e 
ensaiando, principalmente para aqueles 
que dançavam menos coreografias  e 
aguardavam serenamente, ou nem tão 
sereno mas aguardavam... a dedicação 
na sala de aula, o amor nos  encontros 
extra sala de aulas... a mutação entre 
alguém e ser bailarino é impressionante!!!

Dedicados, disciplinados, presentes 
meus alunos e minhas alunas fizeram 
todos  se emocionarem... desde a 
entrada através da plateia   e a 
distribuição das  rosas  a cada passo, 
olhar, batida de coração... 

Recebi críticas  comparadas  a 
cobranças de ballets  profissionais, o que 
me encheu de orgulho, pois estamos  no 
caminho certo. Desde aqueles  que não 
buscam  se profissionalizarem, àqueles 
que o fazem com gana de formação, 
tivemos em 2010 um excelente 
crescimento: Maestro Boris, aulas de 
maestria para a Tia Ká, aulas  e aulas 
técnicas... Caras  e bocas que não 
precisavam de som, empurrões que 
fizeram perder o medo do giro. E muito 
amor.

O encontro clown... que fez a magia 
tornar-se ainda mais leve... eles, oops, 
nós!... alinhávamos  o encantamento 

juntamente com o texto maravilhoso da 
Nádia e sua perfeita interpretação isenta 
de leitura!!! 

O Eurico da Rocha e sua magia de 
costurar em menos  de 1 dia o que 
haviam nos  deixado na mão e com sua 
imensa categoria e estilismo produziu os 
figurinos mais  belos  das  solistas que 
encantaram e seduziram ainda mais 
nossa plateia. Ah Sim! Tem quem não 
gostou, coisa que também haveria se 
houvesse sido de outro jeito. Foram 1096 
e-mails elogiando o espetáculo, e 
desses quase 300 elogiando o figurino 
de “Sonhe”.

Para 2011 terei uma equipe nova de 
profissionais: Karen Ribeiro - direção e 
coordenação, professora de ballet 
clássico para adultos; Paola Bartolo - 
professora do projeto “novos  sonhos” e 
professora de ballet clássico para 
adultos; Carlos  Oliveira - professor de 
Técnica Masculina, e com honra e 
orgulho nossa maestra: Natasha 
Zemtchenkhova, esposa do maestro 
Boris, que passa a ser responsável pelas 
minhas aulas de maestria, e aulas 
particulares  de ballet clássico, 
metodologia russa aos  professores do 
BALLETADULTOKR®  e out ras 
novidades... 

AGUARDO VOCÊ EM 2011 para 
realizarmos sonhos juntos! Somos hoje a 
primeira escola especializada no ensino 
do ballet clássico para adultos! O seu 

objetivo aqui é você quem dá, mas  nós 
te levamos a sério!

BALLETADULTOKR®
seu sonho levado a sério!

beijo iluminado no coração,

Tia Ká!

Dança é a expressão do amor
Mais que ballet, possibilidade de sentir

B
A

LL
ET

A
D

U
LT

O
K

R
®

 0
5 

d
e 

ja
ne

ir
o

 d
e 

20
11

SENTINDO... 
Fazer rir, fazer chorar, 
fazer susto, fazer 
suspiro... A emoção 
experimentada por cada 
bailarino e cada 
espectador, fez surgir em 
muitos da plateia a 
vontade absurda de estar 
no palco.

Foto da sala de aula lotada de figurinos, de amor, de 
companheirismo e de alunas e alunos dando o 
máximo de si dentro e fora dos palco: 
BALLETADULTOKR® OBRIGADA POR 
EXISTIREM!


