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Anselmo Zolla é natural de Bebedouro, São Paulo, o coreógrafo tem formação em Ballet 

Clássico, Dança Moderna e Jazz e chegou a ser bailarino do Teatro de Kaiserslautern e Teatro 

de Wiesbaden, na Alemanha. Criou diversas obras ao longo da sua carreira para diferentes 

companhias como, Azet Dance Company, Teatro de Heidelberg, Teatro de Manheimem e 

Teatro de Kaiserslautern , e em 2010, com a direção teatral de José Possi Neto criou as obras, 

“Martha Graham Memórias” (2010) e “Samba Suor Brasileiro”(2011), ambas apresentadas em 

Paris. Ao longo da sua carreira tem vindo a ser convidado para coreografar diversas 

companhias brasileiras como: Cia de Danças de Diadema, Balé do Estado de Goiás, Cia de 

Danças Lina Penteado, entre outras, bem como coreografou: “Teu Corpo é Meu Texto” obra 

dirigida por José Possi Neto tendo a participação especial de Christiane Torloni, apresentada 

em Paris, Lisboa e Porto; a ópera “SONHO DE UMA NOITE DE VERÃOS”, a convite de Jorge 

Takla estreada em outubro de 2018; a ópera RIGOLETTO que estreou em junho de 2019 entre 

muitos outros com enorme sucesso reconhecido. O seu repertório conta ainda com criação do 

musical “New York, New York”, a convite de José Possi, que lhe rendeu o prêmio de melhor 

coreógrafo de 2010 e ainda criou a coreografia para o musical “ Jesus Cristo Super Star” que 

estreou em 2014. Também em 2014 estreou-se no Festival de Teatro de Curitiba com o seu 

trabalho “Paixão e Fúria, Callas o Mito” trazendo como convidada especial Marilena Ansaldi. 

Este espetáculo seguiu com apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro, Milão e Paris. Entre 

2015 e 2018 estreou mais algumas obras como “ORPHEUS”, “Sala de Ensaio”, “O SARAU” e 

“ORQUESTRA”. Mais recentemente assumiu a direção de movimentos da ópera CARTAS 

PORTUGUESAS Com direção cênica de Jorge Takla e teve uma estreia mundial em agosto de 

2020 na Sala São Paulo exibida via streaming e fez a curadoria da Semana Paulista de Dança 

ON LINE em parceria com o MASP Auditório. Para além da sua extensa criação artística, entre 

1997 e 2011, trabalhou como diretor artístico da “Quasar Cia de Dança” (Goiás), do “Ballet da 

Cidade de São Paulo” e da Cia de Dança Deborah Colker e em 2003 ingressou no Studio3 

Espaço de Dança onde assumiu, também, a direção artística da Cia Sociedade Masculina e 

posteriormente da Studio3 Cia de Dança. No seu currículo conta ainda com diversos prémios 

como o que recebeu em 1996, o Prêmio Shakspeare por “Romeu e Julieta” e o que recebeu em 

2013, o Prêmio Bibi Ferreira pela coreografia de New York, New York. Por fim, lançou, 

recentemente, no seu canal no YOUTUBE, o projeto DE DENTRO PARA FORA que reúne 

depoimentos de profissionais de diversas áreas das artes cênicas e que visa mostrar ao público 

a visão dos mesmos sobre o amanhã das artes num contexto pós pandemia.  
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Anselmo Zolla was born in Bebedouro, São Paulo and he choreographer has a background in 

Classical Ballet, Modern Dance, Jazz and even became a dancer at the Kaiserslautern Theater 

and Wiesbaden Theater, in Germany. He created several works throughout his career for 

different companies such as Azet Dance Company, Heidelberg Theater, Manheimem Theater 

and Kaiserslautern Theater, and in 2010, with José Possi Neto's theatrical direction he created 

the works, “Martha Graham Memórias” (2010) and “Samba Suor Brasileiro” (2011), both 

presented in Paris.Throughout his career he has been invited to choreograph several Brazilian 

companies such as: Cia de Danças de Diadema, Ballet of the State of Goiás, Cia de Danças Lina 



Penteado, among others, as well as choreographing: “Teu Corpo é Meu Texto” artwork 

directed by José Possi Neto with the special participation of Christiane Torloni, presented in 

Paris, Lisbon and Porto; the opera “DREAM OF A NIGHT OF SUMMERS”, at the invitation of 

Jorge Takla premiered in October 2018; the opera RIGOLETTO which debuted in June 2019 

among many others with a huge acknowledged success. His repertoire also includes the 

creation of the musical “New York, New York”, at the invitation of José Possi, which won him 

the award for best choreographer of 2010 and also created the choreography for the musical 

“Jesus Cristo Super Star” that debuted in 2014. Also in 2014, he debuted at the Curitiba 

Theater Festival with his work “Passion and Fury, Callas o Mito” featuring Marilena Ansaldi as a 

special guest. This show continued with presentations in São Paulo, Rio de Janeiro, Milan and 

Paris. Between 2015 and 2018, he released some more works such as “ORPHEUS”, “Rehearsal 

Room”, “O SARAU” and “ORQUESTRA”. More recently he took over the direction of 

movements of the opera "CARTAS PORTUGUESAS" with scenic direction by Jorge Takla and 

had a world premiere in August 2020 at Sala São Paulo shown via streaming and curated the 

São Paulo Dance Week ONLINE in partnership with MASP Auditório . In addition to his 

extensive artistic creation, between 1997 and 2011, he worked as artistic director of “Quasar 

Cia de Dança” (Goiás), “Ballet da Cidade de São Paulo” and Cia de Dança Deborah Colker and in 

2003 he joined Studio3 Dance Space where he also assumed the artistic direction of Cia Male 

Society and later Studio3 Cia de Dança. In his curriculum he also has several awards such as the 

one he received in 1996, the Shakespeare Award for “Romeo and Juliet” and the one he 

received in 2013, the Bibi Ferreira Award for choreography in New York, New York. Finally, he 

recently launched, on his YOUTUBE channel, the project DE DENTRO PARA FORA, which 

gathers testimonies from professionals from different areas of the performing arts and which 

aims to show the public their view on the future of the arts in a post-pandemic context. 


