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COMPANHIA “LO MEJOR DEL TANGO” 
A companhia “Lo mejor del Tango”, apresenta,  no show “Tango de todos los tiempos”, 
uma amostra do tango e suas manifestações em diferentes épocas, para tanto, 
executando e relatando o que significa o tango instrumental, dançado e cantado. 
Organizando o repertório em ordem cronológica, especificando a influência sócio-
cultural do estilo. Por exemplo, o espetáculo inicia-se com composições que datam, 
aproximadamente, de 1890, acompanhadas de coreografias montadas pelos nossos 
dançarinos, trajados e estilizados conforme a época, sobre as chamadas “milongas 
tangueadas”, e, pela nossa cantora interpretando algumas composições de Carlos Gardel 
(principal expoente do tango cantado), passando, neste caso, para o ano de 1905. E 
assim, progressivamente, o espetáculo evolui até os dias atuais. 
 

 
 
 
 

A PROPOSTA 
A proposta deste trabalho pode ser resumida a: levar às grandes massas, a cultura de um 
país irmão, cujo acesso só é possível aos mais privilegiados. Podemos exemplificar isso, 
destacando o último trabalho realizado pela companhia no “Centro da Arte 2010”, na 
Praça do Patriarca em São Paulo, patrocinado pelo Banco do Brasil. As duas 
apresentações tiveram gratificante aceitação popular.    
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SOBRE O TANGO  

Analisando a história do Tango, notaremos que este 
como gênero musical num todo (compreenda-se 
música – canto – dança), sofreu inúmeras mudanças 
e influências dos mais variados gêneros, até da 
própria música Erudita e do Jazz (basta ouvir Astor 
Piazzolla para entender isso). Entretanto, nos 
primórdios, limitava-se a uma “Milonga”(gênero 
musical argentino que deu origem ao tango), 
levemente modificada nas suas acentuações 
rítmicas,  executado de forma bem marcada e 
rápida. Obviamente, não se espera manter a atenção 
do público explicando-lhe esses detalhes, mas sim, 
organizar o espetáculo, escolhendo um repertório 
que exemplifique, em ordem progressiva, essa 
“transformação”, deixando claro a dito público, que 
é justamente isso o que estão “vendo e ouvindo” na 
prática, em forma de música, dança e canto. Em 
outras palavras, estão “assistindo” um resumo da 
história de um gênero musical latino-americano.   

 
 

SOBRE O REPERTÓRIO 
As composições poderão variar, entretanto, respeitando a cronologia. Isto é, se 
hipoteticamente, uma composição for substituída, será por outra pertencente à mesma 
época, e, que dê lugar ao mesmo relato utilizado na que foi substituída. Entretanto, os 
títulos abaixo tem sido os mais utilizados e 
que nos tem dado os melhores resultados.  
 
 Don Juan (Instrumental) 
 El Choclo (Instrumental) 
 El Garrón (Dançado) 
 Volver (Cantado) 
 El dia que me quieras (Cantado) 
 Por uma cabeza (Cantado) 
 Inspiración (Instrumental) 
 La cumparsita (Dançado) 
 Uno (Cantado) 
 Garufa (Canto e Dança) 
 La Morocha (Cantado) 
 Canaro em Paris (Instrumental) 
 9 de Julio (Dançado) 
 Libertango (Instrumental) 
 Adiós Nonino (Dançado) 
 Balada para un Lloco (Cantado) 
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SOBRE A COMPANHIA LO MEJOR DEL 
TANGO 

Formada por Susana di Karlo, cantora internacional, 
nascida em Montevidéu (Uruguai), hoje radicada no 
Brasil. 
Iniciou a sua carreira ainda na adolescência, como 

solista e também participando de conjuntos em Montevidéu. (Emissoras de rádio e 
televisão, restaurantes, hotéis, etc.) 
Por diversas vezes atuou em países do Pacífico (Equador, Peru, Colômbia, Venezuela e 
Chile). 
Vencedora, no gênero Tango, do “Festival de la canción de Rio Hondo” (Santiago del 
Estero – Argentina). Título que lhe valeu a gravação do seu primeiro disco. 
Participa como convidada especial dos festivais “De costa a costa”, em Punta del Este e 
Piriápolis, junto com figuras como: Trio Los Panchos, Charles Aznavour, Eddie 
Gourmet e Connie Francis, entre outros.  
No fim da década de 80, vem ao Brasil, cumprindo um contrato de uma temporada de 
seis meses. Vencido o contrato, decidiu ficar no país, em São Paulo. 
A partir de então, tem trabalhado com diversos grupos de tango, percorrendo 
praticamente todo o território brasileiro (de norte a sul).  
Com a Cia. “Mi Buenos Aires Querido”, por exemplo, apresentou-se: 
 Teatro Castro Alves (Salvador), 
  Teatro Nacional de Brasília 
 Hotéis Quatro Rodas 
 Novo hotel 

Em 1997 forma a sua própria companhia, “Lo mejor del tango” que conta com: 
 Quarteto típico (Bandoneón, Guitarra, contra-baixo e piano) 
 Três casais de dançarinos 
 Além dela própria, eventualmente, conta também com um cantor convidado.  

Lugares aonde a companhia já se apresentou: 
 Memorial da América Latina  
 Teatro Sergio Cardoso 
 Teatro São Pedro 
 Teatro Cultura Artística 
 Clube Pinheiros 
 Clube Hebraica 
 Círculo Militar 
 Palmeiras 
 Macabe 

Participou também de projetos culturais da prefeitura de 
São Paulo (Centro Cultural Vergueiro), e apresentou-se 
em várias unidades do Sesc (na capital e no interior). 
O último trabalho de Susana e a sua companhia, foi no 
projeto “Centro da Arte 2010”, patrocinado pelo Banco 
do Brasil.   
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