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Lições da Vida
Tatiana Leskova
Professora e Bailarina

Gostaria que todos
entendessem que ser
bailarino requer muita disciplina e esforço.
Um grande bailarino
não se faz do dia para
a noite! O amor pela
dança deve vir antes
da ambição, independentemente das nossas qualidades, capacidade e talento. A
carreira de um bailarino se faz subindo degrau
por degrau, ainda que oportunidades surjam no
caminho. Diante dos “nãos”, temos que seguir
em frente, esperando a nossa vez de brilhar.
Lembro-me que meu pai nunca pensou que
eu seria uma primeira bailarina. Mas eu sempre tive muito amor por esta profissão, queria
dançar! Tive a oportunidade de trabalhar com
grandes nomes do balé, e sob suas orientações
tive contato com muitas pessoas do meio. Tudo
isso contribuiu para meu desenvolvimento artístico e cultural. E essa é minha maior riqueza
ao longo da vida! Tudo conquistado com muito
trabalho e esforço. Sozinhos não fazemos nada!
Como conselho, digo para que todos almejem o
posto de primeiro bailarino, mas conheçam seu
profundo amor pela dança, pois essa conquista
depende de muito trabalho ao longo da vida.
Decepções existem, mas para mim nunca foram motivos para desistir: fortaleceram-me. Fiz
parte de uma grande companhia com grandes
coreógrafos e bailarinos, que eu respeito e com
quem aprendi muito.
E mesmo agora, prestes a completar 98 anos,
olho para trás e não lamento as lutas que me
levaram a ser bailarina, afirmando ainda mais
meu profundo amor pela dança.

Life Lessons
I would like everyone to understand that being
a dancer requires a lot of discipline and effort.
A great dancer isn’t created overnight! Love for
dance must come before ambition, regardless
of our qualities, ability and talent. The dancer’s
career is built step by step, independent of the
opportunities that arise along the way. In the
face of “no”, we have to move on, waiting for
our turn to shine.
I remember that my father never thought I
would be a prima ballerina. But I always had
lots of love for this profession, I wanted to dance! I had the opportunity to work with big names in ballet, and under their guidance, I had
contact with many people from the artistic
world. All this contributed to my artistic and
cultural development. And that is my greatest
treasure throughout my life! All achieved with
hard work and effort. We do nothing alone!
As a piece of advice, I tell everyone to aspire to
the position of principal dancer, but know your
deep love for dance, because to achieve this
depends on a lot of work throughout your life.
Disappointments exist, but for me, they were
never a reason to give up. They strengthened
me. I was part of a great company with great
choreographers and dancers, which I respected and learned from.
And even now, about to turn 98, I look back
and don’t regret the struggles that led me to
be a dancer, further affirming my deep love for
dance.
Tatiana Leskova
Instructor and Ballerina
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Jogue limpo com a natureza, recicle.

Artístico

A Arte Respira!

Novos tempos exigem novas medidas, e a
Escola Bolshoi não poupa esforços para que
sua missão de formar artistas cidadãos seja
realizada com sucesso.
Quase oito meses após o fechamento das escolas devido à pandemia, a Escola do Teatro
Bolshoi no Brasil retomou parcialmente, em
novembro, as aulas presencias. A retomada,
de forma gradual, obedece a uma série de
medidas da Secretaria de Estado da Educação (GERED - Joinville), como distanciamento social, uso obrigatório de máscara nas
dependências da Escola e durante as aulas,
pontos de álcool em gel e aferição de temperatura. Assim, a instituição prioriza a saúde e
o bem-estar no âmbito coletivo e individual
dos alunos.
A grade horária foi toda refeita, realizando rodizio de turmas, para que as aulas não
aconteçam no mesmo ambiente. As disciplinas complementares e teóricas continuam no
formato on-line.
Para os alunos e professores, que viveram
dias intensos na pandemia, levados ao isolamento social e ao confinamento, esse retorno, mesmo que gradual, é a esperança de
dias melhores. Nesse contexto, pensando na
arte e no seu valor para o ser humano, ela representa o oxigênio para a vida; como escreve o poeta Ferreira Gullar, “a arte existe porque a vida não basta”.

Art breathes again!
New times demand new measures and the
Bolshoi School spares no effort so that its
mission of creating artist-citizens is carried
out successfully. Almost eight months after
closing schools due to the pandemic, the
Bolshoi Theater School in Brazil, in November, partially resumed its on-site classes.
Gradually and in compliance with a series of
measures by the State Secretariat of Education – GERED of Joinville such as: social distancing, mandatory mask use on the School’s premises and during classes, locations
for alcohol-based hand sanitizers and measuring temperatures; the institution prioritizes the students’ health and well-being both
collectively and individually.
Class schedules were entirely redone, rotating groups so that classes are not held in
the same space. Complementary and theoretical subjects continue online.
For students and instructors, who have
experienced intense days during the pandemic, which brought social isolation and
confinement, this return, even if gradual, is
hope for better days. In this context, thinking
about art and its value for humans, symbolizes oxygen for life, as the poet Ferreira
Gullar said, “art exists because life is not
enough”.

Artigo

Os Artistas do Amanhã

Neste mês de dezembro, a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil forma sua 13ª turma: 22
alunos se tornam bailarinos profissionais e
iniciam uma nova fase, em busca de oportunidade no mercado de trabalho. Os formandos, oriundos de 12 estados brasileiros
e da Argentina, não se abalaram diante da
pandemia, e não deixaram a distância nem
o isolamento social atrapalharem esse momento tão esperado por eles.
O ano de 2020, marcado pelos desafios
causados em decorrência do coronavírus,
fez com que os alunos transformassem suas
casas em sala de aula, mesmo diante das limitações de espaço físico, fazendo das dificuldades superação. A Escola buscou alternativas que atendessem seus alunos, em
especial os formandos, e, de forma gradual,
retomou as aulas de dança clássica ainda em
setembro.
As barreiras impostas pelo atual momento não desanimaram os futuros bailarinos.
Para João Sousa, do Piauí, esse é um sonho
sendo realizado: “Vim ainda pequeno para a
Escola Bolshoi, tinha apenas 10 anos. Foi difícil sair de casa, sou filho único, morava na
zona rural de Teresina, e ao chegar aqui, sozinho, estava descobrindo um novo mundo.
Meu amor pela dança cresceu, recebi estudo
de qualidade e me adaptei com a distância.
Agora vejo que tudo valeu a pena. Vou voltar
pra casa formado, com um diploma, e ainda
correr atrás de um emprego no exterior, em
uma companhia profissional, é muita emoção. Quero retribuir tudo que recebi aqui levando a dança e a arte àqueles que não têm
acesso. Mesmo sendo um ano difícil para todos, estou feliz e muito realizado”.
Ao longo desses 20 anos, centenas de crianças e jovens realizaram o sonho de estudar
na Escola Bolshoi e ter a oportunidade de se
formar e ser bailarinos profissionais. Nem
sempre é fácil atingir este objetivo, mas com
força de vontade, ajuda da família, amigos,
professores, ensino de excelência e patrocinadores que acreditam no poder da arte, ser
um vitorioso torna-se possível.

Os formandos 2020 são de 12 estados do
Brasil e da Argentina
The Graduates in 2020 are from 12 states in Brazil and Argentina
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João Sousa, ao centro.
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Tomorrow’s artists

João Vitor dos Santos

João Sousa

This December, the Bolshoi Theater School in Brazil
graduates its 13th class, where 22 students become professional dancers and begin a new phase,
looking for opportunities in the job market. The graduates, coming from 12 Brazilian states and Argentina, were unfazed by the pandemic, and did not let
the distancing or social isolation get in the way of this
long-awaited moment for them.
The year 2020, marked by the challenges caused
by the coronavirus, made students transform their
homes into a classroom, even facing physical space limitations, turning difficulties, into challenges to
overcome. The School looked for alternatives that
would meet students’ needs, especially the graduating class, who gradually resumed classical dance
classes already in September.
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Maria Vitória Cesco

Sofia Martina

The barriers imposed by the current moment did not
discourage future dancers, and for João Sousa, from
Piauí, this is a dream come true. “I came as a little
boy to the Bolshoi School, I was only 10 years old. It
was hard to leave home, I’m an only child, lived in
the rural area of Teresina, and when I arrived here,
alone, I was discovering a new world. My love for
dance grew, I received quality studies, and I adapted
to the distance. Now I see that it was all worth it. I
will go home graduated, with a diploma, and will be
pursuing a job abroad in a professional company, it’s
a lot of emotion. I want to repay everything I’ve received here, taking dance and art to those who don’t
have access. Even though it was a difficult year for
everyone, I’m happy and extremely fulfilled”, adds
João.
Over these 20 years, hundreds of children and young
people have realized their dream of studying at the
Bolshoi School and having the opportunity to graduate and be professional dancers. It’s not always
easy to reach this goal, but with willpower, help from
family, friends and instructors, teaching excellence
and sponsors who believe in the power of art, being
a winner becomes possible.

Matheus Damião

Rinaldo Cardoso

“Desejo que a chama de artista
nunca se apague dentro de vocês.”
“I hope that the flame of an artist
within you never goes out.”
Vladimir Vasiliev
Patrono Fundador da Escola Bolshoi
Vinicius Freire

Vitoria Cardoso
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Espetáculos on-line marcam 2020

Online performances mark 2020

O lema de 2020 foi assistir a espetáculos do
conforto de sua casa. Assim, aconteceram
23 apresentações artísticas no canal do YouTube da Escola Bolshoi Brasil, levando arte e
dança para mais de cento e dez mil espectadores. Mas isso foi só uma parte de todo o
processo on-line que a Escola Bolshoi realizou. No IGTV do Instagram, foram 78 vídeos, com mais de 870 mil visualizações. Além
disso, o processo contou com aulas, e as
“sextas com arte”, que foram gravadas pelos
próprios alunos. Para fechar o ano com chave de ouro, nesse momento virtual, um espetáculo especial, com produtoras de vídeo
parceiras da Escola Bolshoi, que por meio da
sétima arte passaram ao público toda a essência dos Palcos de Joinville, coreografias
gravadas, mostrando as belezas que a Cidade da Dança emana.

The motto of 2020 was – watch performances from the comfort of your home. So, 23
artistic shows took place on Bolshoi Brazil
School’s YouTube channel, bringing art and
dance to over 110,000 spectators. But that
was just part of the entire online process
that the Bolshoi School carried out. On Instagram’s IGTV, there were 78 videos, with
more than 870,000 views. Additionally, the
process included classes, Art Fridays, which were recorded by the students themselves. And to close the year on a high note, in
this virtual moment, a special performance
with the Bolshoi School’s video production
partners, which through the seventh art,
transmitted the essence of the Joinville Stages to the public, recording choreographies,
showing the beauties that the city of dance
exudes.

Mídia Internacional

International media

O solista Jovani Furlan, do New York City
Ballet, fruto da Escola Bolshoi, estampou
a capa de uma das revistas mais importantes do mundo, a “Dance Magazine”,
que não poupou elogios ao bailarino em
uma matéria que reconhece seu talento
e conta sua trajetória. Jovani, em seus
depoimentos, sempre comenta que será
eternamente grato aos ensinamentos do
Bolshoi Brasil.

New York City Ballet Soloist, Jovani Furlan, offspring of the Bolshoi School, graced the cover of one of the world’s most
important magazines, “Dance Magazine”
lavishly praising the dancer in a cover
article that recognizes his talent and tells
his story. Jovani, in his interviews, always
comments that he is, and will be forever
grateful for the teachings of Bolshoi Brazil.

Patrimônio Cultural Imaterial
O dia 29 de outubro de 2020
tornou-se histórico para a Escola
do Teatro Bolshoi
no Brasil, com
a publicação da
Lei Ordinária que
estabelece a instituição como Patrimônio Cultural
Imaterial do Município de Joinville.
A outorga do título, concedido pela
Câmara de Vereadores de Joinville
e homologado pelo prefeito, foi proposta pela
vereadora Tânia Larson, que contou com a
aprovação, a sensibilidade e o reconhecimento
da Escola Bolshoi como parte integrante do patrimônio cultural e artístico da cidade.

Intangible Cultural Heritage
October 29, 2020 became historic for the
Bolshoi Theater School in Brazil, with the publication of the Ordinary Law that establishes
the institution as an Intangible Cultural Heritage of the Municipality of Joinville.
The title, granted by Joinville’s City Council
and signed by Joinville’s Mayor, and presented by city councilwoman Tânia Larson,
recognized the approval, sensibility and recognition of the Bolshoi School as an integral
part of the city’s cultural and artistic heritage.

Amigos do Bolshoi

CAIXA e Bolshoi, juntos!

A CAIXA é o banco de todos os brasileiros. Atuar para o desenvolvimento
sustentável do Brasil, gerando valor aos
clientes e à sociedade, como instituição
financeira pública e agente de políticas
de Estado, é a missão que norteia a atuação do banco.

Com o patrocínio à Escola Bolshoi Brasil,
a CAIXA soma esforços ao objetivo da
instituição de formar artistas-cidadãos,
promover e difundir arte-educação e colaborar para a inclusão social de crianças e adolescentes por meio de educação
profissional em dança.

Em 2020, a CAIXA atingiu a marca de 100
milhões de contas digitais e se tornou o
maior banco digital da América Latina,
operando um amplo programa de inclusão bancária. Isso demonstra que, a cada
ano, a CAIXA estreita os laços e amplia o
compromisso com a sociedade brasileira.

Nesta parceria, a CAIXA ratifica o compromisso em atuar para democratizar o
acesso dos cidadãos aos bens culturais e
retribui a todos os brasileiros a confiança e o apoio recebidos. CAIXA e Bolshoi
seguem juntos, reafirmando o intuito de
valorizar e difundir a cultura brasileira.

CAIXA & Bolshoi, together!
CAIXA is the bank for all Brazilians. Striving for Brazil’s sustainable development, creating value for customers and
society, as a public financial institution
and an agent of State policies, is the mission that guides the bank’s operations.
In 2020, CAIXA reached the milestone of
100 million digital accounts and became
Latin America’s largest digital bank, operating an extensive financial inclusion
program. This shows that, each year,
CAIXA strengthens its ties and expands
its commitment to Brazilian society.

With its sponsorship of the Bolshoi Brazil
School, CAIXA adds efforts to the institution’s goal of training artist-citizens, promoting and disseminating art education
and collaborating for the social inclusion
of children and adolescents through professional education in dance.
In this partnership, CAIXA ratifies its
commitment to work towards democratizing citizens’ access to cultural assets
and give back to all Brazilians the trust
and support received. CAIXA and Bolshoi
move forward together, reaffirming the
goal of valuing and spreading Brazilian
culture.

