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DANÇA NO DISTRITO CRIATIVO 
A região onde se localiza o Distrito Criativo, aproximadamente en-

tre as avenidas Cristovão Colombo e Farrapos, tem uma longa tradição 
ligada a dança. No número 400, da Av. Cristovão Colombo, um sobrado 
de 1916, nasceu em 1955 a Escola de Bailados de Antônia (Tony) Seitz 
Petzhold (1914-2000), umas das precursoras da dança no Brasil. 

Mesmo depois do final das atividades da escola, nos anos 90, o es-
paço foi utilizado para outras atividades artísticas, em especial, o tea-
tro. Mas em 2013, as duas sócias, Thais Petzhold, neta de Tony, e Ana 
Claudia Pedone criaram a Casa Cultural Tony Petzhold.  Entre os mais 
de 80 participantes, a Casa Tony é um dos sete grande hubs criativos do 
Distrito C, com intensa atividade semanal, desde cursos de dança, apre-
sentações, festas, projetos culturais, exposições, workshops e pesquisas. 

 Outro tradicional local de dança, participante do Distrito C, é a Tan-
guera Estudio de Danza, ou, como seu diretor, Valentin Cruz, gosta de 
dizer, com sotaque argentino, “Um cantinho de Buenos Aires bem aqui 
em Porto Alegre!”. O tango recentemente ganhou muito espaço na cida-
de e Valentin é um dos precursores. Durante todo o ano acontecem cerca 
de 20 milongas, bailes de tango para o público em geral. E desde 2010 a 
Tanguera realiza o Festival Internacional de Tango de Porto Alegre.

O terceiro espaço de dança, que participa do Distrito C é a Ciranda 
dos Ritmos. A Ciranda é o sonho realizado do casal Mario Teichmann e 
Simone Naibert, desde 2010, e hoje oferece uma ampla variedade de danças de salão, cerca de vinte!

Todos os três locais se localizam em torno da antiga Cervejaria Bopp, depois Continental, hoje Shopping 
Total , e todos ocupam antigos sobrados, que dessa forma são preservados e ganham vida acolhendo a arte da 
dança. A Av. Cristóvão está se transformando em um importante eixo de dança em Porto Alegre, pois, além 
dos três participantes do Distrito C, encontramos também a Del Puerto Companhia e Escola de Flamenco e a 
Africanamente Escola de Capoeira Angola. E terminando com Nietzsche, “perdido seja para nós aquele dia em 
que não se dançou nem uma vez!”.

Não deixe de visitar os sites para mais informação sobre cursos e horários: 
casaculturaltonypetzhold.wordpress.com  
tangueradanza.blogspot.com.br
www.cirandadosritmos.com.br

VIDA CRIATIVA
E INOVAÇÃO
FUNDADOR DA URBSNOVA POA/BARCELONA
JORGE PIQUÉ

jorgepique@gmail.com  – direto de Barcelona

Este mês esteve em Porto Alegre Josep Piqué, atu-
al vice-presidente da International Association of Science 
Parks and Areas of Innovation. Piqué foi de 2007 a 2012 
o principal executivo da empresa pública que dirigia o 
projeto de um distrito de inovação, o 22@, em Barcelona. 
Esse projeto foi realizado em um antigo bairro industrial, 
o Poblenou, cuja história é paralela ao 4º Distrito (ver link 
abaixo). Até os anos 60, o Poblenou concentrou as prin-
cipais indústrias da Espanha. A partir de então, com uma 
sequência de crises, as indústrias foram fechando ou se 
transferindo para fora da cidade. O bairro carecia de in-
fraestruturas e por estar junto ao mar eram frequentes os 
alagamentos. Mas a partir dos Jogos Olímpicos de 1992 
várias mudanças ocorreram, com melhorias urbanas sig-
ni� cativas.  Alguns grupos de artistas se instalaram em 
antigas fábricas desocupadas e o Poblenou começou a 
ser mais visível para a cidade. Em 1999, todas essas me-
lhorias levaram a criação de um novo plano urbano para 
essa região, o chamado 22@, criando solo produtivo, com 
infraestruturas e espaços públicos de qualidade e aumen-
tando o número de equipamentos para os cidadãos.

Piqué veio a Porto Alegre falar na Câmara de Verea-
dores dos acertos e erros do 22@ (foto). A grande lição é 
primeiramente a importância de uma equipe que inclua 
várias secretarias e órgãos municipais, onde diferentes 
aspectos se harmonizem. É preciso um projeto holístico, 
com sustentabilidade econômica, apoio às novas indús-
trias do conhecimento e da criatividade, mas também 
melhoria do entorno urbano, melhores ruas e avenidas, 
espaços públicos de qualidade e respeito ao patrimônio 
histórico. A cidadania deveria ter um papel ativo no pro-
cesso, juntamente com governo, empresas e universida-
des.

Piqué visitou também o Distrito C e em sua palestra 
elogiou o projeto, que envolve artistas e criadores desde 
2013: “Minha proposta, como falei com o prefeito  é apro-
veitar muito o Distrito Criativo, porque é uma realidade 
bottom-up e é fantástica”.

LINKS
Em 2013 propusemos uma aproximação entre o 4º Distrito 

e o projeto 22@:
urbsnova.wordpress.com/distritos-innovacion
Visita de Piqué a Porto Alegre e ao Distrito C, com áudios:
distritocriativo.wordpress.com/2015/10/18/josep-pique-

-fala-sobre-o-distrito-criativoVeja todas as ofertas culturais, cursos e compras, no Distrito Criativo, em novembro:
distritocriativo.wordpress.com/agenda

AGENDA DISTRITO C  

4º DISTRITO E O DISTRITO 
22@BARCELONA 

Casa Cultural Tony Petzhold e abaixo Valentin e Debora Carminatti 

FOTO: EDERSON NUNES/CMPA


