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 O último programa do ano de 2011 foi a visita à exposição Ocupação Ballet 
Stagium, seguida do espetáculo de dança, em comemoração aos 40 anos de vida do 
Ballet Stagium. 
 Nosso ponto de encontro foi no ITAÚ CULTURAL, na Av. Paulista, onde os 35 
participantes prestaram muita atenção à exposição de Fabiano Garcia sobre a dança 
como manifestação artística, sobre a história da companhia de dança paulistana, Ballet 
Stagium, sobre o balé clássico e a dança moderna ou contemporânea. Em seguida, 
entramos na exposição Ocupação Ballet Stagium, onde fomos acompanhados por 
monitores do local. Foi muito interessante ver a história do grupo retratada em vídeos, 
que exibiam entrevistas com os diretores da companhia, Décio Otero e Marika Gidali, 
trechos de peças, registros de viagens e aulas, bem como momentos de criação e 
testemunhos dos lugares pelos quais o Stagium passou.  
 Após a visita, caminhamos em direção ao Teatro Sérgio Cardoso, atravessando 
o bairro do Bixiga e parando na Padaria Nova Charmosa para um gostoso lanche.  

No Bixiga, fizemos mais uma parada e o grupo ouviu com muito interesse a 
história do bairro, contada pelo Fabiano. Passamos por pontos importantes como o 
Teatro Ruth Escobar, escadaria São José ou também conhecida como escadaria do 
Bixiga, Praça Dom Orione e o casario remanescente. 
 Chegando ao Teatro, houve mais uma exposição do Fabiano sobre o espetáculo 
de dança que iríamos assistir, Ballet Stagium 40 anos – Adoniran. Porém, um susto, 
não era o espetáculo do Adoniran. Que pena... Mas todos gostaram muito do que 
assistiram: Old melodies. O espetáculo era uma homenagem aos 75 anos do rádio no 
Brasil. Música e movimento integrados numa apresentação muito bonita, colorida e 
dinâmica. 

E para fechar o programa, o grupo foi presenteado com uma conversa com 
Marika Gidali, fundadora e diretora do Ballet Stagium. Com muita simpatia, Marika nos 
contou sua trajetória na dança e a história da companhia. 

Por fim, os participantes preencheram a ficha de avaliação e encerramos a 
atividade. Foi um programa que trouxe grande aprendizado a todos e agradáveis 
momentos de lazer. 
 
 


