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Prezado leitor,
Com este número 154, a Revista CONCERTO completa 14 anos de circulação
ininterrupta, um marco inédito para publicações culturais em nosso país. E, como você já
reparou, para comemorar o aniversário, a Revista CONCERTO ganhou um novo projeto
com formato maior, novas colunas, mais informações e um roteiro ilustrado. A grande
novidade editorial, que nos deixa muito orgulhosos, é uma seção especial com notícias
e artigos da revista inglesa “Gramophone”, uma das mais respeitadas publicações de
música clássica do mundo. Esperamos que você goste da nova Revista CONCERTO.
Estamos curiosos para ouvir suas opiniões, sugestões, elogios ou críticas em nosso
e-mail: cartas@concerto.com.br. (E não deixe de divulgar e distribuir a nova Revista
CONCERTO entre seus amigos e conhecidos. Agora, a publicação estará à venda nas
principais bancas e livrarias de todo o país.)
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COLABORARAM NESTA EDIÇÃO:

***

Camila Frésca, jornalista e pesq uisadora

Antonio Meneses é o artista que estreia a capa da nova Revista CONCERTO.
A partir da página 24, nosso colaborador Leonardo Martinelli narra a espetacular trajetória
deste violoncelista pernambucano, em uma matéria ilustrada por fotos tiradas em agosto
passado, em Siena, durante as master classes que Meneses realiza anualmente naquela
cidade italiana. Neste mês, Antonio Meneses se apresentará no Brasil em concertos nas
cidades de Belo Horizonte, São Paulo e Ribeirão Preto. Se você ainda não teve a chance
de ouvir esse artista excepcional, não perca essa oportunidade. Você, que já conhece
Meneses, eu sei que não vai perder...
Sobreviver do ofício da composição não é fácil. Assim, é comum ver compositores
atuando na vida acadêmica ou engajados em algum órgão da administração cultural.
O compositor carioca João Guilherme Ripper não foge à regra. Além de ser um criador
bastante presente nos programas de concerto, Ripper tem desenvolvido – com muito
sucesso – a sua carreira de gestor, sendo diretor da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro,
desde 2004. Não pense que é fácil: a Sala é um equipamento do governo do Estado e
hoje – com o Municipal carioca fechado para reformas e o esqueleto da Cidade da Música
abandonado – é praticamente o único espaço musical da cidade. Nosso colaborador Clóvis
Marques conversou com Ripper, que contou de suas ideias musicais e dos desafios de seu
trabalho na Sala Cecília Meireles.
Inauguramos nesta edição a nova coluna de Lauro Machado Coelho, intitulada
“Vidas Musicais”. Ali, todos os meses, Machado Coelho apresentará um dos grandes
criadores da história da música, com um relato de sua vida e obra. Quem abre a seção é o
compositor austríaco Franz Schubert. E não por acaso. É que uma das principais atrações
do mês musical, no Rio do Janeiro e em São Paulo, é a extraordinária contralto Nathalie
Stutzmann, que apresentará dois ciclos de canções de Schubert.

Clóvis Marques, jornalista e crítico
musical
Irineu Franco Perpétuo, jornalista e
crítico musical
João Marcos Coelho, jornalista e crítico
musical
José Augusto Nepomuceno, arquiteto
especializado em salas e auditórios
Júlio Medaglia, maestro
Lauro Machado Coelho, jornalista e
crítico musical
Leonardo Martinelli, jornalista e
compositor

ACONTECEU EM SETEMBRO
Nascimentos
Jean-Philippe Rameau
25 de setembro de 1683
Clara Schumann
13 de setembro de 1819
Arnold Schönberg
13 de setembro de 1874
George Gershwin
26 de setembro de 1898

Saltando 200 anos para os dias de hoje – e em mais uma clara demonstração de que
a música erudita (ou clássica) está mais viva do que nunca –, as cidades de São Paulo e de
Santos abrigarão em setembro a 44ª edição do Festival Música Nova. Serão mais de 20
concertos com importantes atrações, como você poderá ler nas páginas a seguir.

Dmitri Shostakovich
25 de setembro de 1906

Osesp com a ópera O cavaleiro da rosa, Quarteto Fauré, Trio Guarneri de Praga,
Filarmônica de Minas Gerais, Orquestra Sinfônica Brasileira, a soprano Sumi Jo, novo
piano no Teatro Municipal de São Paulo, Ivo Pogorelich e muito mais – tudo o que se passa
no mundo da música clássica você encontra aqui. Leia a Revista CONCERTO e desbrave
com a gente o fascinante mundo da música.

Estreias

Glenn Gould
25 de setembro de 1932

La clemenza di Tito,
de Wolfgang Amadeus Mozart
6 de setembro de 1791
Missa nº 2, de Anton Bruckner
29 de setembro de 1869
Sinfonia nº 7, de Gustav Mahler
19 de setembro de 1908
Bachianas Brasileiras nº 1,
de Heitor Villa-Lobos
12 de setembro de 1932

Nelson Rubens Kunze
diretor-editor
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Réquiem polonês, de Kryzstof Penderecki
28 de setembro de 1984
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Música em Belo Horizonte

Marcelo Bratke

Foi com grande alegria que encontrei, pela primeira vez, uma revista especializada em música
erudita. Em Belo Horizonte, o público para esse
tipo de entretenimento não é tão vasto quanto
em São Paulo ou Rio de Janeiro, por exemplo,
mas é bastante promissor. As apresentações da
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais costumavam ser baratíssimas e, ainda assim, não
ficavam cheias. Agora, no entanto, é como se
um movimento de renovação estivesse sendo
vivenciado pela cidade. É movido por esse
sentimento, sem dúvida, que escrevo para vocês,
e lhes envio uma poesia que escrevi por ocasião
da apresentação do virtuose Ricardo Castro em
sua passagem por Belo Horizonte. São, sem dúvida, as palavras de um provinciano, que ainda se
deixa emocionar por esses magníficos espetáculos. De qualquer maneira, deixo aqui meu caro
agradecimento pelo trabalho que vocês vêm
realizando pela música erudita no Brasil.

Agradeço pelo excelente CD de Marcelo Bratke
que ganhei com a assinatura da Revista CONCERTO. Interpretações notáveis de Bach, Schubert
e Nazareth. E Nazareth colocado em seu devido
lugar: ao lado de Bach e Schubert (tal como
Arnaldo Cohen também costuma fazer). Com tais
presentes, o preço da assinatura é reduzido a um
valor simbólico.

Rafael Guimarães Tavares da Silva, por e-mail

Teatro Municipal de São Paulo
Participei da promoção do Site CONCERTO (www.
concerto.com.br) e ganhei os ingressos para a
excelente apresentação da Orquestra Sinfônica
Municipal, regida pelo maestro Jamil Maluf, no
último dia 31 de julho. Foi um grande prazer ouvir dois de meus compositores preferidos: Sibelius e Saint-Saëns (com o impecável Emmanuele
Baldini ao violino). Espero que o nosso Teatro
Municipal possa, em breve, voltar a ocupar o
lugar de destaque que sempre teve no cenário
artístico paulista e brasileiro. A lamentar, apenas,
a falta de educação de uma parcela (pequena,
mas não tanto assim) do público presente, que
continua sentindo-se “em casa”, no pior sentido
possível, filmando, fotografando, conversando e
atendendo ao celular durante as apresentações.
Wilson Campanella, por e-mail

Cosme Damião de Souza Marinho, por e-mail

Por onde anda o maestro?
Sim, estou me referindo ao maestro John
Neschling, figura tão apreciada dos amantes
da música. Nunca houve explicação satisfatória
sobre a sua intempestiva demissão da Osesp,
até porque não houve manifestação do maestro,
pelo menos que seja do meu conhecimento.
Mas isto é passado, apesar de ter sido uma dura
prova para alguém, a quem tanto devem a Sala
São Paulo, a Osesp e o público em geral. O que
nós queremos é ver o maestro de volta, com
todo aquele brilhantismo que o caracteriza.
Claro que mágoa ficou, mas é hora de dar a
volta por cima, nós haveremos de aplaudi-lo
de pé como em tantas outras vezes.
Ricardo Guilherme Busch, por e-mail

e-mail: cartas@concerto.com.br
Cartas para esta seção devem ser remetidas por
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04609-003 São Paulo, SP), com nome e telefone.
Escreva para nós e dê sua opinião!
A cada mês uma correspondência será premiada
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Notícias do mundo musical
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Morre afinador
Giovanni Aronne

Pianista brasileiro Sérgio Monteiro assume
posto na Universidade Oklahoma
Na onda de emigração de grandes pianistas brasileiros para as universidades norteamericanas
(que já cooptaram nomes como Flavio Varani, Caio Pagano e Arnaldo Cohen), agora é a vez do
jovem Sérgio Monteiro fazer suas malas rumo à pátria de Barack Obama. Neste mês de setembro,
o pianista natural de Niterói (RJ) assume a chefia do departamento de piano da Wanda L. Bass
School of Music, instituição ligada à Oklahoma City University, situada na planície central dos
EUA. Tendo realizado sua formação musical no Rio de Janeiro, sob a orientação de Myrian Dauelsberg, Monteiro teve sua carreira catapultada a partir de sua premiação na segunda edição do
Martha Argerich International Piano Competition, em Buenos Aires. Desde então o pianista tem
se apresentado em importantes salas do mundo, como tais como a Philharmonie e Konzerthaus,
em Berlim, o Kremlin e o Mozarteum Argentino. Este mês ele se apresenta no Kennedy Center,
em Washington, e para o ano que vem já está acertado um recital no Lincoln Center, em Nova
York. Apesar das atribuições e do intenso trabalho que o espera em Oklahoma, Monteiro afirma
que isto não alterará sua rotina de concertista. “Muito ao contrário: ao contratar um artista com
o meu perfil, a universidade reforça a estratégia de aumentar o prestígio, o reconhecimento e a
competitividade da escola no cenário norteamericano”, diz o pianista, que só lamenta o fato de
fazer muito tempo que não toca para o público paulistano...

MEMÓRIA MUSICAL

A cena clássica paulistana despediuse no dia 6 de agosto do afinador
de pianos Giovanni Aronne. Nascido
na Itália, onde aprendeu o ofício de
marceneiro, veio para o Brasil com
apenas 16 anos de idade, fixando-se
em São Paulo, onde começou a
trabalhar no setor de marcenaria da
Pianofatura Paulista, a fabricante dos
pianos Fritz Dobert. Foi em seu período
na fábrica que aprendeu o ofício de
afinador, ao mesmao tempo em que
se especializou na manutenção e reparo
do complexo mecanismo do piano.
Já na década de 1950, Giovanni abriu
sua própria oficina, momento em que
passou a aguçar sua paixão pelos pianos
da marca Steinway & Sons, iniciando
uma carreira que o consagrou como
o “homem do Steinway” da capital
paulista. Ao longo dos anos Giovanni
foi o responsável pela afinação e
manutenção dos pianos de importantes
teatros da cidade, como o Teatro
Municipal e o Cultura Artística.
Nos últimos anos Giovanni e sua família
(seus filhos Armando e Angela continuam a tocar os negócios) abriram em
São Paulo duas lojas, e há pouco mais
de um ano e meio são os representantes
oficiais da Steinway & Sons na cidade.
Giovanni faleceu aos 72 anos, vítima de
um infarto do miorcárdio, e se manteve
ativo até pouco antes de sua morte, tendo recentemente realizado a afinação
e manutenção do piano da Fundação
Magda Tagliaferro, um dos muitos e
fiéis clientes do “velho Gigio”.

Acaba de ser lançado em Belo Horizonte o CD “Lia Salgado e a canção
brasileira”. Feito para ser distribuído a conservatórios e escolas de
canto de todo o Brasil, o disco é, além de um tributo a esta cantora
que dedicou boa parte da vida a interpretar obras de autores brasileiros, um documento histórico que recupera importantes gravações.
Lia costumava trabalhar as obras diretamente com os compositores,
e procurava balizar suas interpretações nas indicações que recebia.
Exemplos desse trabalho podem ser conferidos em suas interpretações de canções de Camargo Guarnieri, Francisco Mignone e Jaime
Ovalle. Recentemente, seu acervo foi doado ao Museu Histórico Abílio Barreto, em Belo
Horizonte. São quase 700 documentos e objetos, incluindo programas, partituras com
dedicatória de compositores, críticas de concerto, fotografias, recortes e periódicos.

O Teatro Municipal de São Paulo conta com um novíssimo piano recém-adquirido. O Steinway
Concert Grand D, modelo com quase três metros de comprimento, foi doado pela Odebrecht ao
Municipal e estreado no último mês com um recital solo de Maria João Pires. O exemplar que
chegou ao teatro veio da fábrica da Steinway & Sons de Hamburgo, na Alemanha. O instrumento foi escolhido pelo pianista e professor Gilberto Tinetti, que no próximo dia 13 sola o novo
Steinway no Concerto para piano nº 5 de Beethoven, “Imperador”, acompanhado da Orquestra
Experimental de Repertório sob direção de Jamil Maluf.
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Tinetti sola em novo Steinway do Teatro Municipal

Notícias do mundo musical

Sons novos no século XXI

Dell’Arte lança temporada internacional

Está sendo finalizada a programação dos concertos que comporão a XVIII Bienal de Música Brasileira Contemporânea,
organizada pela Funarte, que ocorrerá em fins de outubro,
no Rio de Janeiro. Uma comissão de seleção formada por
Erick Magalhães de Vasconcelos, Isaac Chueke, Lutero
Rodrigues, Norton Morozowicz, Rodolfo Caesar, Ronaldo
Miranda e Vânia Dantas Leite selecionou 87 obras (uma por
compositor), de várias tendências, de um total de 396. “Cada
compositor podia propor até duas obras para seleção. Dos
256 compositores que inscreveram obras, 80 participaram de
Bienais anteriores; os 176 que não participaram de nenhuma Bienal propuseram 257 obras. Essa grande quantidade
de compositores inéditos em Bienais aponta para uma
intensificação da atividade composicional no Brasil”, conta
Flávio Silva, coordenador de música da Funarte. Além dessas,
a Bienal apresentará as 10 obras de bolsistas vencedores do
concurso de composição do ano passado: Dimitri Cervo, Eli-Eri
Moura, Felipe Kirst Adami, Heitor M. Oliveira, Jorge Antunes,
José Orlando Alves, Marcus Siqueira, Salomão Habib, Roberto
Victorio e Ségio Kafejian Franco. Serão, também, executadas
obras de 12 compositores considerados hors concours por já
haverem participado de 12 ou mais bienais. Assim, a XVIII
Bienal incluirá 109 obras, que serão ouvidas em cerca de 11
concertos. Todos os concertos serão gravados e acrescentados ao acervo do Centro de Música da Funarte, que já contém
mais de 800 obras das bienais anteriores.

O público carioca poderá acompanhar, a partir desse mês, a 16ª edição da
Série Dell’Arte Concertos Internacionais. Por conta da reforma do Theatro Municipal, a temporada 2009, patrocinada pela Bradesco Seguros e
Previdência, ocupará o palco do Teatro João Caetano. Entre setembro e
novembro, a série levará ao Rio de Janeiro quatro grandes atrações da cena
clássica internacional. A primeira delas, no dia 28 deste mês, será a cantora francesa Nathalie Stutzmann, que apresenta um programa baseado em
obras de Schubert ao lado da pianista sueca Inger Södergren (leia detalhes
à pág. 31). As outras atrações são o pianista russo Arcadi Volodos (19 de
outubro), os austríacos da Wiener Akademie acompanhados do Chorus
Sine Nomime sob regência de Martin Häselböck (dia 26 de outubro) e o
Great Voices of Gospel, com regência de Gregory Hopkins, que apresentará um programa de “spirituals” (dia 16 de novembro). Assinaturas estão à
venda pelos telefones (21) 3235-8545 e (21) 2568-8742.

Rodrigo de Carvalho é o novo
titular da Sinfônica Municipal

Sergio Viotti, ator apaixonado
por música clássica, morre aos 82

FOTO: DIVULGAÇÃO

O maestro paulistano Rodrigo de Carvalho é o novo regente titular da Orquestra
Sinfônica Municipal de São Paulo. Rodrigo
era regente assistente do grupo mas já
vinha sendo seu principal condutor desde
o início do ano, com a saída de José Maria
Florêncio. Aos 35 anos, é o mais jovem
maestro da história da orquestra a assumir o cargo. Ele conta que seu trabalho
será uma sequência do que já vem desenvolvendo com a orquestra, o que inclui concertos na Sala Olido com músicos
da casa. A programação habitual do Municipal, com regentes e solistas convidados, bem como as temporadas de ópera,
só devem ser retomadas no final do primeiro semestre de 2010, com o término
das reformas. Rodrigo de Carvalho é também diretor artístico e regente titular da
Orquestra Sinfônica do Conservatório de
Tatuí, além de regente convidado permanente da Orquestra Sinfônica MÁV, de Budapeste. “São orquestras bem distintas
– uma é orquestra ligada a uma escola,
a outra a melhor orquestra de ópera do
país, e a terceira uma orquestra europeia.
O trabalho com cada uma delas é complementar e muito gratificante, procuro levar a experiência aprendida de uma para
outra”, conta o jovem regente.

No dia 26 de julho morreu em São Paulo o ator Sérgio Viotti.
Muito conhecido do grande público por suas participações em
telenovelas, Viotti era também um aficionado por música clássica. Já no final da década de 1950, período em que residiu em
Londres, trabalhou para a prestigiada Rádio BBC. Ao mesmo
tempo, começou a redigir suas primeiras críticas de ópera e dança, atividade que continuou a exercer no Brasil para os jornais
O Estado de S. Paulo (entre 1969 e 1971) e o Jornal da Tarde
(entre 1976 e 1983). Além disto, Viotti foi um dos fundadores da
TV Cultura, em 1960, antes mesmo da instauração da Fundação
Padre Anchieta, em 1967. Grande entusiasta da música clássica,
Viotti participou de diferentes projetos ligados à área ao longo
de sua carreira. Coincidentemente, sua última atuação, pouco
antes de sua internação no final de abril, foi no espetáculo Händel Gala, da temporada internacional do Mozarteum Brasileiro,
onde Viotti representou o célebre compositor inglês, contando
com a participação musical do Coral da Academia do Festival
de Música de Schleswig-Holstein e da Sinfônica de Heliópolis,
sob a regência de Rolf Beck. Além de ator, Viotti teve também
destacada atuação como diretor de teatro e tradutor.

Gravações do “Prelúdio” da TV Cultura retornam em setembro
O programa “Prelúdio”, bem sucedida
iniciativa da TV Cultura de São Paulo que visa
dar espaço a novos talentos da música clássica, inicia as gravações de sua quinta edição
neste mês. Até o momento, cerca de 80 candidatos se apresentaram à frente da orquestra
do programa, que é regida pelo maestro Júlio
Medaglia, idealizador e diretor da atração.
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As eliminatórias da quinta temporada serão gravadas aos sábados, entre 5 de setembro
e 31 de outubro, e exibidas pela TV Cultura
todos os domingos, entre 27 de setembro e 6
de dezembro, quando acontece a grande final,
que será transmitida ao vivo.
Outra novidade é que o site do programa
(www.tvcultura.com.br/preludio), foi total-

mente reformulado, e traz agora um blog
alimentado pela equipe de produção, além
de vídeos com os principais momentos das
edições anteriores e a seção “vídeos dos internautas”, espaço para novos talentos da
música erudita postarem seus trabalhos. Os
melhores vídeos serão exibidos na TV durante as edições do “Prelúdio”.

Por Júlio Medaglia
medaglia-maestro@uol.com.br

Il prete d’Heliópolis

DIVULGAÇÃO

U

Maestro Sílvio Baccarelli,
idealizador de projeto exemplar

10 Setembro 2009 CONCERTO

m dos mais populares compositores da história da música foi também das
mais importantes e influenciadoras personalidades do período Barroco
(de cerca de 1600 a 1750): Antonio Vivaldi. Ainda nos dias de hoje a
beleza, o frescor e o brilho instrumental de suas obras a todos encantam, a ponto
de fragmentos de suas Quatro Estações, por exemplo, serem utilizados em propagandas de TV. Poucos sabem, no entanto, que Vivaldi era padre e, por possuir
cabelos de fogo, era conhecido em Veneza, sua cidade natal, como Il prete rosso
– o padre ruivo. Com o tempo, porém, Vivaldi foi deixando as atividades eclesiásticas, dedicando-se exclusivamente a projetos sociais e musicais. Trazia crianças
carentes da periferia da cidade a um orfanato, conhecido como Ospedale della
Pietà, onde lhes era oferecida formação e ensino musical. Para elas e para os mais
diversos instrumentos, o mestre compunha obras especialmente.
Em meados de agosto último fui convidado, juntamente com o maestro
Zubin Mehta que nos visitava, a conhecer o projeto musical para crianças e adolescentes do Instituto Baccarelli, situado na favela de Heliópolis, a maior de São
Paulo, com mais de 120 mil habitantes. Fala-se muito no poder disciplinador e
transformador da música e também em sua capacidade de propiciar a “inserção
social” – tirando-se a metralhadora ou as drogas das mãos de uma criança de favela e nelas colocando um violino. Tudo é muito bonito, “nobre”, mas, fazer uma
ideia dessas dar certo, é dificílimo. Ver um projeto desse realizado, é comovente.
Silvio Baccarelli, que também foi padre no passado, ao ver certa vez pela televisão
um incêndio na referida favela, esteve na região e, tentando engajar-se no drama
daquela comunidade, achou que a música poderia ser também um instrumento
de solução para os problemas. Assim iniciou o projeto, que hoje tem seu nome e
abriga em torno de mil jovens de 7 a 25 anos.
E o que é importante e sinalizador nessa iniciativa, alem dos resultados – ver
crianças bem vestidas, cantando com absoluta disciplina e afinação conduzidas
com musicalidade e inteligência pela maestrina Silmara Drezza, ou uma sinfônica
de egressos de uma favela tocar com grande vigor a dificílima Sinfonia italiana de
Mendelssohn, regida pelo competente Roberto Tibiriçá –, é o fato de três gigantes do empresariado brasileiro nela estarem envolvidos: Votorantim, Petrobras e
Volkswagen. Parece que as empresas brasileiras já começam a se dar conta de que
suas relações com as comunidades, das quais tiram seus funcionários e para as quais
vendem seus produtos, devem ir além do aspecto meramente mercadológico.
Nós temos o hábito de importar dos Estados Unidos aquilo que eles têm de
pior, como rodeio, hip-hop ou filmes de violência. No entanto, naquele grande e
sério país, uma empresa que não se relaciona de mil maneiras com a comunidade
onde atua está fadada ao insucesso. As mais de 2 mil sinfônicas que lá funcionam
são financiadas exclusivamente por empresários e lá não existe algo semelhante
e generoso como a Lei Rouanet, que permite o abatimento de 100% do montante
investido do imposto devido.
Para a nossa alegria, porém, vemos que projetos dessa natureza estão surgindo em todo o país, alguns dos quais com apoio estatal, como o Projeto Guri
de São Paulo, que possui mais de 300 núcleos no Estado. Faço votos que eles se
multipliquem, não apenas para que tenhamos mais músicos profissionais, mas
para que a música, com sua capacidade de atuação nos dois lados do cérebro
humano – um que cuida da sensibilidade e outro, da razão – contribua para formação de brasileiros sadios. E, se você quiser ver como isso funciona, dê um pulo
ali em Heliópolis, na Estrada das Lágrimas 2.317, que de há muito deixou de ser
um local de tristezas e passou a ser de alegrias, belas sonoridades e formação de
cidadãos de verdade.

Por detrás da grande festa
Acompanhamos os bastidores da comemoração
dos dez anos da Sala São Paulo
Por Leonardo Martinelli

E

Fotos Fernanda Quinta

m 1978, no filme “Ensaio de Orquestra”, o cineasta italiano Federico Fellini
mostrou ao mundo que por detrás da
casaca e dos finos vestidos de festa, um músico
ou musicista de orquestra era um ser humano
normal, com todos os defeitos e fraquezas típicos do homo sapiens. Desta forma, a orquestra
era uma espécie de microcosmos, uma minicivilização, que, em decorrência dos valores e
interesses diferentes de seus integrantes, estava sujeita aos mais diversos tipos de conflitos.
Para a felicidade dos músicos da Osesp,
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e
de sua audiência, a anárquica orquestra do filme
não condiz com o cotidiano dessa instituição (o
que não quer dizer que ela não tenha lá seus traços fellinianos...). São quase 10 horas da manhã
do dia sete de julho e logo mais a orquestra fará
o primeiro ensaio geral para o concerto em comemoração aos 10 anos da Sala São Paulo. Com
todos os músicos a postos em seus lugares, ecoa
pela sala a gostosa cacofonia típica de músicos
afinando e esquentando seus instrumentos.
Sob direção do regente principal Yan Pascal Tortelier, o ensaio começa com o Gloria, de
Francis Poulenc, que conta com a participação
do Coro da Osesp e dos solos da soprano norteamericana Laura Claycomb. Com um regente
francês, uma solista norteamericana, um coro
brasileiro e uma orquestra que é uma verdadeira Babel, toda comunicação é feita em inglês,
apesar de Tortelier sistematicamente deixar escapar alguns alors, c’est bon e très bien. Generoso, o maestro não poupa elogios ao trabalho
do coro, ao mesmo tempo em que, atencioso,
pede sempre a Naomi Munakata (regente do
grupo) sua impressão do resultado geral ouvido na plateia. A manhã segue com os ensaios
do Pássaro de fogo de Igor Stravinsky, onde a
meticulosidade de Tortelier é manifestada pelo
cuidadoso trabalho tímbrico.
À tarde, é a vez de Claycomb passar o grande solo da “Cantilena” da Bachiana brasileira nº
5, de Heitor Villa-Lobos, com o grupo de violoncelos da orquestra. Em seguida, a Osesp volta ao
palco para o ensaio com a pianista Maria João
Pires, que interpreta o Concerto nº 20, de W. A.
Mozart, sua especialidade e com quem alcançou
projeção internacional. O pequeno porte de sua
figura é antagônico ao tamanho de sua arte e do
respeito que evoca na orquestra, com quem realiza um trabalho tão natural e fluído que, não
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fosse uma ou outra parada para eventuais correções, poderia muito bem somar-se à imensa
discografia da musicista.
O GRANDE MOMENTO
Nove de julho de 2009. O edifício da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, que abriga
a Sala São Paulo, ganha ares de lounge, com
luzes e decorações espalhadas pelo hall e belas
hostesses distribuindo o programa da noite.
Faltando pouco mais de meia hora para o início
do concerto, os corredores técnicos da sala estão tomados por músicos ensaiando, afinando
seus instrumentos, ajeitando o nó da gravata
(ou a alça do vestido), retocando a maquiagem
ou simplesmente botando o papo em dia.
A poucos minutos do grande momento, o
vazio volta a imperar. Já com todo o conjunto
posicionado no palco, surge no corredor a figura de Tortelier, seguido de Claycomb. Emmanuele Baldini, spalla da Osesp, troca algumas
palavras com o regente antes de adentrar ao
palco e liderar a afinação da orquestra. Concentrado, Tortelier espera fazer silêncio para então
percorrer os doze passos que separam a coxia
do pódio no palco da Sala São Paulo.
Ao som dos primeiros acordes do Hino
nacional brasileiro, a soprano Claycomb, que
ainda aguarda na coxia o momento para entrar
na Sala, exclama: “Hei! Este é muito mais divertido que o nosso!” Através de um monitor
ela acompanha a música de Francisco Manuel
da Silva com ávido interesse. Findo o momento
cívico, Claycomb e Tortelier vão ao palco para a
execução do Gloria. É quando, de repente, surge Maria João Pires, abandonando a solidão de
seu camarim e se refugiando no aconchego da
coxia para acompanhar a primeira obra do concerto, fitando sentadinha um monitor instalado
pela TV Cultura de São Paulo, que transmitiria
o evento para todo o país.
Para o grande público foi uma noite excepcional, mas nos bastidores o frenesi era o
mesmo de todo concerto, onde um pequeno
batalhão está sempre trabalhando para o espetáculo que não pode parar.
Fotos de cima para baixo: a soprano norteamericana Laura Claycomb na coxia da Sala São
Paulo; ensaio da Bachiana brasileira nº 5; Maria
João Pires na noite do concerto; músicos da Osesp
esquentam seus instrumentos no camarim; o
maestro Tortelier dirige-se ao acesso ao palco

A acústica da Sala São
Paulo dez anos depois
Por José Augusto Nepomuceno

U

Uma sede com qualificação técnica para a Osesp era uma das reivindicações do maestro John Neschling ao assumir a orquestra. E a
missão de avaliar teatros existentes em São Paulo coube ao engenheiro
e maestro norte-americano Chris Blair. Em dezembro de 1996 ele visitou
o Memorial da América Latina, o Sérgio Cardoso, o São Pedro, entre outros – e todos foram descartados por não reunir as condições acústicas
adequadas para música sinfônica.
Entre as opções estava o concourse da Estação Sorocabana. Para
chegar ao concourse Chris atravessou o jardim interno da Estação Júlio
Prestes. E foi justamente nesse percurso que ele notou as semelhanças
de dimensão entre o jardim e o Concertgebouw, em Amsterdã, além das
salas de Boston e Viena. Assim, por acaso, foi descoberto o local onde
seria construída a sede da Osesp.
Naquela altura, o engenheiro Ismael Solé, contratado pela Secretaria de Cultura para ser o coordenador-geral do trabalho, havia me convidado para participar do projeto acústico da sala.
Em março de 1997 começamos a trabalhar na futura Sala São Paulo:
Solé na coordenação e dividindo a cenotécnica com Michael Mell, Chris
Blair e eu na acústica. Debatemos como deveria ser a Sala, o seu programa de uso e a distribuição dos espaços no prédio, a posição do palco e a
configuração da plateia. Revisei com Chris, à exaustão, os fundamentos
acústicos do projeto. Um deles era eliminar as vibrações transmitidas
pelos trens com a construção de uma laje flutuante para a plateia. Refletíamos sobre as dificuldades de utilizar sistemas de controle de ruído tradicionais em um prédio histórico, e quais as possíveis opções. Foi quando Chris apresentou uma ideia surpreendente: instalar um forro móvel
na Sala, com o qual poderíamos variar a sua acústica. Por uma questão
elementar de honestidade intelectual e profissional, é preciso creditar a
Chris a autoria da ideia e da sua concepção.
As diretrizes de acústica e planejamento orientaram todos as frentes, da arquitetura de Nelson Dupré à estrutura comandada por Anibal
Knijnick, do posicionamento das casas de máquinas ao dimensionamento estrutural dos balcões. Dez anos após a inauguração da Sala São Paulo,
os resultados são muito importantes e definitivos. A Sala é um divisor de
águas na forma de se projetar espaços de apresentação no Brasil. É cada
vez mais usual a equipe de acústica participar da concepção inicial de
teatros. Ora, se as salas de música são instrumentos musicais, o consultor
em acústica é o luthier do prédio. Atualmente, poucos ainda resistem a
esta ideia.
Na época da obra insisti que os isoladores de vibração deveriam ser
fabricados no Brasil. Os isoladores que foram concebidos para a Sala não
só são brasileiros, como hoje eles estão disponíveis em linha de produção
e são exportados.
Para alguns, o forro móvel e os ajustes acústicos da Sala eram uma
forçada de barra para fazer um espaço inadequado “virar” uma sala de
concertos. Na verdade, os conceitos adotados na Sala São Paulo se tornaram referência para outros projetos – aqui e no exterior. E a notável
sonoridade da Sala mostrou a força destas ferramentas.
A partir deste espaço sinfônico todas as orquestras brasileiras passaram a reivindicar um local apropriado para aperfeiçoar seu trabalho e
desenvolver sua sonoridade.
Finalmente, a Sala São Paulo se consolidou como uma das melhores
salas de concertos do mundo. Sua acústica é elogiada por maestros, músicos e público, e tornou-se um local de referência mundial.

José Augusto Nepomuceno é arquiteto especializado em salas e auditórios.
Participou, entre outros projetos, da Sala São Paulo, do Auditório Ibirapuera e
do Schermerhorn Symphony Hall.

Um músico correndo
atrás da barra de
compasso
Entrevista com o compositor

João Guilherme Ripper

A

o completar 50 anos, João Guilherme Ripper está com pouco tempo para compor,
muito ocupado com seu “outro lado”: o
de gestor cultural, como diretor (desde 2004) da
Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro. “Gerir um
espaço como este não atrapalha, pelo contrário:
tanta música ouvida, o convívio com tantos músicos... Mas é preciso adotar algumas estratégias”,
explica ele: “Estou compondo pequenas peças
para piano, pois o horizonte da barra dupla final
fica mais perto. Quando se tem pouco tempo, compor obras muito longas é doloroso.” Sua criação
recente de maior repercussão é Olhos de Capitu,
para soprano e orquestra, estreada em 2008 no
Festival Internacional de Inverno de Campos do
Jordão, onde foi compositor residente, e retomada
mês passado pela Orquestra Sinfônica Brasileira
no Rio. Ela sucede a três óperas, alguns ciclos de
canções, peças corais como a cantata Peabiru, o
Psalmus de 2002 e um Magnificat, configurando
um lugar privilegiado para a vocalidade em sua trajetória criativa. O ano de 2010 pode dar mais tempo ao compositor, já que a Sala entrará em obras de
modernização que dificilmente serão concluídas
em poucos meses. Nesta conversa, Ripper fala de
sua música, dos rumos que tem imprimido à Sala
– depois de dirigir também a Escola de Música da
Universidade Federal do Rio de Janeiro – e do desafio que pode ser levar a música “culta” a públicos
mais amplos.

Por Clóvis Marques
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Você parece reservar um espaço especial em sua música
para a expressão vocal.

De fato existe uma certa predominância da música vocal, por
conta da minha vivência inicial na área da música popular. Ela
me trouxe o gosto de trabalhar a harmonia e a melodia, de trabalhar a música brasileira, de me abrir a influências desde VillaLobos a Tom Jobim, passando pelos antigos chorões. E na minha
música vocal as obras mais significativas são as óperas, entre elas
Domitila, para soprano solo, em torno das cartas de amor entre
Dom Pedro e a Marquesa de Santos, tocada nesse mês de agosto
em Curitiba, e O anjo negro, uma ópera maior que foi montada
em São Paulo, baseada na peça de Nelson Rodrigues. Na ópera,
o ofício do compositor é muito mais exigido, pois você tem que
escrever – no caso do Anjo negro, por exemplo – quase três
horas de música.
Como você situa sua linguagem e suas técnicas de compositor no panorama atual?

Eu comecei trabalhando com música tonal, até por conta dessa
vivência da música popular. Mergulhei em seguida na música
atonal e no serialismo, voltei à tonalidade e hoje encaro o tonalismo, o atonalismo e o serialismo como técnicas composicionais,
que me servem para determinadas ambiências expressivas. Em
certos momentos eu acho importante que o tonalismo prevaleça, numa mesma obra onde há uma parte atonal. Esses materiais
se tornam ferramentas da composição, não mais com aquela
visão de um valor absoluto que tem de ser seguido como linguagem única. Hoje é muito mais difícil que na época de Mozart,
quando havia apenas uma linguagem, um cânone a ser seguido.
Temos uma paleta muito mais ampla, e cada compositor deve
saber amarrar tudo isso, podendo inclusive trazer elementos da
música popular.
Você tem lamentado um certo confinamento da composição no âmbito universitário.

Eu não estou plenamente convencido de que o lugar da música
seja a universidade. Este é um modelo americano, ao passo que
na Europa prevalece o modelo do conservatório – o que não implica as práticas obrigatórias de ensino, pesquisa e extensão que
de saída delimitam a atividade do compositor na universidade.
Na universidade, ele já começa a criar pensando na necessidade
de gerar material teórico e de pesquisa. Claro que existe muita
coisa interessante sendo composta nas universidades, mas quando a música é criada originalmente para ser objeto de pesquisa,
tende a se tornar muito cerebral, a se afastar do público. Mas por
outro lado é necessário educar o público, trazê-lo para uma es-
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cuta... nem direi do século XXI, mas do século XX ainda. É o que
nós temos tentado na programação da Sala Cecília Meireles.
Como foi a parte americana de sua formação?

Eu tive o privilégio de estudar na Universidade Católica da América, em Washington, com um compositor que fora aluno de
Paul Hindemith, o Helmut Braunlich, numa escola de música
que tinha um centro latino-americano, onde convivi com músicos paraguaios, peruanos, chilenos, argentinos, o que representou uma troca muito rica. Tive também um professor que me
apoiou na linguagem que escolhi. Começando a fazer doutorado em 1994, eu transitava entre o tonal e o atonal. E até pelos
motivos que acabei de mencionar, sobre a questão da música
na universidade, anos antes seria difícil encontrar um professor
que aceitasse orientar um aluno compondo tonalmente. Como
parte do doutorado, compus a ópera Augusto Matraga sobre
libreto de Guimarães Rosa, uma Wind symphony para orquestra de sopros e uma peça chamada Metamorfoses, para violino
e piano. E o meu trabalho incorporava influências da música
latino-americana. Além disso, claro, havia nos Estados Unidos
acesso a excelentes espetáculos, eu tive oportunidade de ensinar na universidade como professor assistente e fundei uma sociedade com compositores da área onde morava, a Composers
Society of Montgomery County, que ainda hoje recebe verbas
do governo local para promover concertos. Enfim, criei vínculos
importantes e tive experiências decisivas para meu percurso na
volta ao Brasil, a partir de 1998.
Como você vê a vocação da Sala Cecília Meireles?

Eu costumo dizer que a Sala funciona como um museu e uma
galeria de arte contemporânea, ou seja, a gente tem a missão de
apresentar as obras do repertório e também aumentar as possibilidades de escolha do público através da ampliação desse repertório e da introdução de novas obras. Em 2006, por exemplo,
apresentamos no Rio pela primeira vez a Sinfonia nº 14 de Shostakovich, no contexto de um ciclo Schumann-Shostakovich.
Este ano, tivemos o ciclo Contrapontos Vienenses, com obras
que nunca foram tocadas, como algumas de Webern e outras
que não eram ouvidas aqui há muito tempo, como o Concerto para violino de Berg. Também mostramos o Concerto para
piano de John Corigliano, fizemos há dois anos uma integral
da obra para piano de Pierre Boulez, algo até então inédito no
Rio de Janeiro. Outra coisa importante é o incentivo a criações
brasileiras: foram onze encomendas, já, desde que assumi a direção da Sala em 2004. Note-se que essas obras são editadas pelo
banco de partituras da Academia Brasileira de Música e postas

à disposição das orquestras no Brasil e no exterior. Há também
o incentivo aos intérpretes brasileiros. Temos uma temporada
internacional, mas privilegiamos o músico brasileiro. E desenvolvemos um projeto pedagógico muito bem sucedido, o Sala
de Música, em que mandamos transporte para trazer jovens de
escolas públicas de todo o Estado: enviamos antecipadamente
material didático, os professores também recebem uma instrução prévia e trabalham com os jovens esse material. Eles vêm,
recebem um lanche e assistem a um concerto didático. Isto tem
dado um resultado fantástico, pois as escolas se reinscrevem –
mostrando que existe um desejo de que se continue nessa linha
de educação –, e muitos jovens que moram na cidade do Rio de
Janeiro e cercanias passam a vir a concertos independentemente do projeto.
Como tem sido transitar na gestão da Sala para uma parceria do poder público com o setor privado?

A Sala Cecília Meireles passou, em 2006, a captar recursos
através da sua Associação de Amigos, dando lugar a uma corresponsabilidade da sociedade que vem proporcionando mais
eficiência e mais excelência à programação. A Associação tem
autonomia, por acordo com o governo do Estado, para organizar a temporada da Sala. Hoje o governo mantém a Sala e os
seus funcionários e dá uma verba para parte da programação,
enquanto a maior parte é financiada por patrocinadores como a
Petrobras, o BNDES e outros.
Que fazer sobre a clamorosa decadência urbana ao redor
da Sala Cecília Meireles?

Só será possível recuperar a área com a revitalização dos imóveis e a requalificação do seu uso. Temos, a dois prédios daqui,
o antigo Hotel Bragança invadido e ocupado por toda sorte de
atividades comerciais ilícitas, venda ilegal de bebidas a preço
baixo, com pessoas urinando na rua ao lado da Sala. Falta banheiro público, falta controle. Na rua vizinha, um imóvel caiu
por falta de fiscalização, pois era um casarão cujos pilares foram
retirados para usar o espaço como garagem. Acredito que outros
prédios na redondeza corram risco de ruir. É uma questão de
responsabilidade. Precisamos olhar para esse lado da Lapa com
o mesmo carinho dedicado à parte mais revitalizada, do outro
lado dos Arcos. A Sala Cecília Meireles dará uma grande contribuição com a obra que faremos no ano que vem. Mas durante
as obras ela estará fechada, e a tendência será piorar, se nada for
feito para de fato modificar o uso dos prédios próximos.
Obrigado pela entrevista.
CONCERTO Setembro 2009 15
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Novos olhares
sobre o passado
Músicos contemporâneos criam novas obras em diálogo criativo com
os grandes mestres da história
Por João Marcos Coelho

TRÊS PROPOSTAS RADICAIS
Três exemplos recentíssimos de gravações que acabam de
ser internacionalmente lançadas comprovam a tese.
O primeiro é o oboísta, compositor e regente suíço Heinz
Holliger. Ele completou 70 anos em maio passado, mas permanece radical. Não faz concessões. Pois seu mais recente CD
intitula-se “Romancendres” (ECM). A palavra fala das cinzas do
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m 1956, na passagem dos 200 anos de nascimento de
Mozart, o jornalista e crítico musical alemão Heinrich
Strobel convidou jovens compositores a criarem obras
relacionadas com a A flauta mágica. Mas a vanguarda reagiu
indignada. Luigi Nono, Karlheinz Stockhausen e Henri Pousseur, três dos mais representativos, nem responderam. E o francês Pierre Boulez, àquela altura um autêntico pitbull da música
mais radical, mandou este bilhete: “No momento, a única coisa
que Boulez e Mozart têm em comum é a letra ‘z’”. Pois não é
que meio século depois o mesmíssimo Boulez grava Mozart?
Em DVD pode-se assisti-lo regendo Maria João Pires no Concerto para piano nº 20, o mesmo que ela interpretou em julho
passado na Sala São Paulo (Euroarts, 2004) ou então na Gran
Partita (Ensemble Intercontemporain, Decca, 2008).
Mais do que a natural placidez provocada em todo ser humano pelo passar do tempo, que transforma pitbulls em dóceis
e minúsculos chiuauas, a questão é outra. Depois do frenesi da
vanguarda espalhado pela segunda metade do século passado,
vivemos hoje realidade bem diferente. Música e músicos contemporâneos olham de modo criativo para o passado. Sem passadismos ou rótulos.
É como se o patrulhamento jamais houvesse existido. Até
Willy Corrêa de Oliveira incensa Villa-Lobos – logo ele, que
“matou” o autor das Cirandas durante décadas em suas aulas
na USP. Pois Willy hoje cita um samba como “Mulher de 30” do
cantor popular Miltinho em uma obra recente – sem que o rubor
lhe suba às faces. Isso é bom, porque parecemos retomar hoje a
saudável prática dos músicos do século XVIII. Bach gostava de
Vivaldi? Pois apanhava seus concertos e os transcrevia. Gostava
de uma melodia de outro? Apropriava-se dela sem cerimônia.
O que valia era o seu talento para recriá-la. Brahms chamou de
imbecis os críticos que identificaram identidade excessiva entre
um tema de uma de suas sinfonias com a Nona de Beethoven.
Era uma citação mesmo.
Não é uma tendência brasileira ou localizável em algum outro país. É geral. Basta dar uma olhada rápida sobre os lançamentos de CDs – sim, eles ainda estão sendo lançados e alimentam
todo mês, às centenas, as revistas internacionais especializadas
(claro que também estão disponíveis para download, na maioria
dos casos). Esta realidade é irreversível.

O oboísta, compositor e regente Heinz Holliger

romance – no caso, o de Clara com Robert Schumann. São duas
partes distintas. Na primeira, o violoncelista Christoph Richter e
o pianista Dénes Várjon interpretam os Três romances opus 22
de Clara, compostos em 1853, ano em que a loucura manifestou-se de vez no marido; em seguida, a faixa-título, excepcional,
assinada por Holliger para a mesma formação. E, finalmente,
em “Gesänge der Frühe”, Holliger coloca textos das cartas com
estruturas de composições de Robert daquele ano. É música tocante e novíssima, para coral, orquestra e sons pré-gravados. Ele
mesmo rege a Orquestra da Rádio de Stuttgart.
O compositor italiano Salvatore Sciarrino, de 62 anos, é tão
experimental quanto Holliger. E olha para o passado de modo
ainda mais surpreendente. Em seu mais recente CD, “Storie di
altre storie” (Winter & Winter, 2009), obras radicais como Efebo
con radio, Il giornale della necropoli e Autoritratto nella notte,
convivem com a faixa-título, para acordeon e orquestra sinfônica. A obra compõe-se de arranjos de peças muito conhecidas de
Mozart, Machaut e Domenico Scarlatti. Acordeon neste tipo de
repertório? Pois sim. E fica excelente, podem acreditar.
Do lado popular, entre muitas propostas inovadoras, fico
com a mais recente, do pianista italiano de jazz Enrico Pieranunzi. Seu CD “EP plays Domenico Scarlatti – sonatas and improvisations” (CamJazz, 2009) é uma façanha. Ele tem sólida formação erudita, e ora interpreta as sonatas seguindo a partitura – e
depois improvisa sobre ela. Ou, como confessa em alguns casos,
as sonatas são tão perfeitas, que ele fica com a versão original
de Domenico. Rara demonstração de humildade e ao mesmo
tempo de exercício da liberdade de um formidável pianista, por
qualquer ângulo que seja julgado.

Relacionamentos geniais
A curiosa história de como Mário de Andrade
“encomendou” as Cirandas a Villa-Lobos
Por Camila Frésca

teria surgido por encomenda sua.
Mas como não poderia simplesmente “encomendar” algo a Villa,
pois ele provavelmente nunca
atenderia ao pedido, Mário valeuse de recursos mais sofisticados.
O trecho é longo mas vale pelas
revelações:
Como toda pessoa que tem
alma de professor, sou um notável
artista de teatro [...] Daí eu fazer
muitos esforços, até os da representação teatral, pra me impor
aos artistas. [...] Muitas vezes,
sem necessidade pessoal nenhuma enfeito uma passagem com
um berloque bem bonitinho, que
eu sei vai produzir um efeito decisivo no aluno, que não sabe que
está sendo meu aluno, mas que,
me respeitando, insensivelmente
vai aprendendo comigo. E às vezes, franqueza, tenho dado golpes admiráveis de segurança. As
Cirandas e em consequência as Cirandinhas, sem dúvida das
coisas mais geniais do Villa, ele as deve a mim. Fui eu que, observando certa resistência do Villa em aceitar o aproveitamento
folclórico, observando a dificuldade de construção formal dele e
outras coisas assim, escrevi uma carta de pura mentira pro Villa,
me dizendo encantado com as obras de Allende, um chileno
que eu fingia descobrir no momento, observava as peças em forma A-B, uma aproveitando um tema popular, outra criação livre,
quando muito se servindo de constâncias folclóricas, coisas assim, e está claro fingindo uma admiração danada pelo homem,
que ia escrever sobre ele, coisas que, eu sabia, deixavam o Villa
sangrando em sua imensa vaidade. Mas a esperteza maior foi,
em seguida, fingindo amizade subalterna, pedir que ele me escrevesse umas peças de meia-força pros meus alunos de piano.
Como sempre: nenhuma resposta, o Villa só escreve cartas precisando da gente. Mas poucos meses depois vim no Rio, [...] me
encontro com o Villa numa roda. E ele imediatamente: ‘Olhe,
vá lá em casa! Tenho umas coisas pra você. Bem! Não é nada
daquilo que você me pediu!’ E sorriu com um arzinho superior
meio depreciativo. Eu fui e eram as Cirandas. E era exatamente o
que pedira, o que tivera a intenção de provocar no Villa, embora
estivesse longe de imaginar as Cirandas.
Como essa saborosa história, muitas outras estão por trás
do surgimento de obras de Villa-Lobos. Especificamente sobre o
relacionamento entre os dois “gênios” em questão, muita coisa
pode ser descoberta na leitura do ótimo “Mário de Andrade e
Villa-Lobos”, livro de Flávia Camargo Toni escrito a partir de
vasta documentação entre cartas, artigos e textos.
FOTO: ACERVO MUSEU VILLA-LOBOS

U

ma das efemérides que mais tem influenciado a escolha
de repertório entre os programadores musicais brasileiros em 2009 são os 50 anos da morte de Villa-Lobos.
Embora faltem iniciativas mais ambiciosas, como, por exemplo,
programar a integral das Bachianas, dos Choros, dos quartetos
de corda ou mesmo de concertos do compositor, muitas de suas
obras vêm sendo levadas ao público em apresentações sinfônicas e de câmara.
Lembrar a figura de Villa-Lobos é lembrar de histórias incomuns, protagonizadas por alguém muitas vezes descrito como
uma espécie de gênio visionário. Mas, ao invés de aspectos eloquentes, gostaria de contar uma história curiosa relacionada a
uma de suas mais importantes obras para piano, a coleção de 16
Cirandas, e que creio não ser do conhecimento de muitos de
seus admiradores.
Na primeira metade do século XX, nenhum outro personagem teve igual importância para a configuração daquilo que seria
a “música erudita brasileira” do que Mário de Andrade. Além de
disseminar suas ideias em livros e artigos, o escritor acompanhava
de perto e com enorme interesse não só a produção como também os rumos que músicos como Francisco Mignone, Villa-Lobos
e Camargo Guarnieri davam a suas carreiras. Era não apenas um
observador como um conselheiro e crítico bastante atuante. Por
meio de cartas e crônicas, dava sua opinião sobre as obras dos
artistas tendo como parâmetro não só a qualidade estética, mas,
principalmente, se estas contribuíam para o desenvolvimento da
música brasileira, ou seja, se tais obras obedeciam aos preceitos de
seu projeto nacionalista.
Embora de forma menos direta que com Mignone e Guarnieri – com quem tinha relações mais próximas –, não raro Mário
procurava aconselhar e até mesmo influenciar Villa-Lobos. Em
uma carta escrita em 1924 a Manuel Bandeira, um trecho engraçado nos permite entrever como o escritor enxergava o músico.
Comentando a vinda de Villa a São Paulo, Mário afirma: Villa
chegou. Como sempre: chega, vê e vence. E cansa também [...]
Ao mesmo tempo que domina a gente pela música e pelo jeito,
cansa, meu Deus! Quando ele começa a falar e diz teorias, críticas, etc., é um pavor. Nunca vi cabeça mais embrulhada que
aquela. Às vezes tem críticas finíssimas, acertadíssimas. Mas
isso vem de embrulho com uma porção de nefelibatismos, erros
e até tolices. Mas não faz mal. A gente aguenta a conversa dele
porque se lembra da música.
Nessa relação dúbia de Mário de Andrade com Villa-Lobos
– onde, por um lado, havia admiração e reconhecimento da genialidade do compositor e, por outro, uma falta de afinidade entre
as personalidades de ambos – é interessante observar, a partir de
depoimento do próprio Mário, como teria se dado a criação das
Cirandas. O relato é interessante sobretudo porque ilustra bem
os esforços do escritor para a consolidação de seu projeto musical,
e de que “armas” ele se utilizava. Em uma carta de 1940 para
sua amiga e discípula Oneyda Alvarenga, Mário revela que a obra

CONCERTO Setembro 2009 19

Por Lauro Machado Coelho

Franz
Schubert

Hoje, passados 212 anos de seu
nascimento, ninguém mais tem dúvidas
de ele ter sido um dos maiores poetas da
história da música. Neste mês, a exímia
contralto Nathalie Stutzmann interpreta
ciclos de canções de Schubert na Sala São
Paulo (SP) e no Teatro João Caetano (RJ).

(1797-1828)

D

e certa forma, Franz Schubert é um caso isolado na história da música. Foi ele o único grande compositor a praticamente nunca obter, em vida, nenhum tipo de sucesso
– a não ser junto a um grupo muito restrito de admiradores: seus
protetores, aos quais devemos as “schubertíadas”, saraus que o
pintor Julius Schmidt celebrizou num quadro que o mostra ao
piano, cercado por seus amigos. Ao morrer – em 19 de novembro de 1828, com apenas 31 anos –, Schubert ainda não tinha
recebido o reconhecimento à importância de sua imensa obra. E,
no entanto, dos gêneros existentes em seu tempo, o único que
ele não praticou foi o concerto para solista e orquestra. Escreveu
9 sinfonias, 7 missas, 18 óperas, extensa obra de câmara e para
piano, incluindo 19 quartetos de cordas e 21 sonatas. E é o autor
de 603 canções, com as quais estabeleceu o modelo para o lied
— a canção para voz e piano, sobre texto poético —, influenciando Schumann, Brahms, Hugo Wolf, Richard Strauss e todos os
outros mestres desse gênero, germânico por excelência.
Para a obscuridade contribuiu o fato de Schubert, ou Franz
Seraph Peter Schubert, ter sido praticamente o único grande
compositor a não fazer carreira como instrumentista, tal qual,
antes dele, Bach ao órgão, Vivaldi ao violino, Mozart e Beethoven ao piano. O quarto filho de Franz Theodor Schubert, modesto mestre-escola no subúrbio vienense de Lichtenthal, nascido
em 31 de janeiro de 1797, não era um virtuose do piano nem
um regente brilhante. Isso limitou a sua notoriedade em vida e
fez com que relativo esquecimento caísse sobre ele, após seu
desaparecimento precoce.
O interesse pela obra de Schubert só começou timidamente
a despertar depois que Felix Mendelssohn regeu, em Leipzig, em
29 de março de 1839, a estreia de sua Sinfonia nº 9 — de uma

Casa em que nasceu
Franz Schubert

amplitude de concepção que lhe valeu o nome de a “Grande”.
De repente, o mundo musical alemão percebeu estar diante de
uma obra genial, que andara praticamente esquecida por muito
tempo: Robert Schumann encontrara por acaso a partitura em
casa de Ferdinand Schubert, irmão do compositor. Ainda assim,
houve setores de sua obra que precisaram de muito mais tempo
para se impor. A ausência de exibicionismo virtuosístico em sua
escrita para o piano, a organização complexa de suas sonatas, de
extrema concentração expressiva, as exigências que elas fazem
não só ao intérprete mas também ao ouvinte, não as tornavam
atraentes para os pianistas. Apenas na década de 1930, artistas
como Arthur Schnabel começaram a revelar a genialidade de
peças como a Fantasia Wanderer, de 1822 (assim chamada porque, no segundo movimento, um adagio, ele reutiliza o tema da
canção Der Wanderer/O peregrino, de 1816).
Hoje, as características que faziam com que a música para
piano de Schubert fosse considerada de escrita ingrata são exatamente a prova de sua grandeza. Foi preciso que se superasse
o lado mais extrovertido e, de certa maneira, mais superficial
do Romantismo, para que os músicos e seu público pudessem
se dar conta de como ela era rica — e atual. E artistas como
Wilhelm Kempff, Ingrid Haebler, Alfred Brendel, ou Sviatoslav
Richter a executaram ao vivo e gravaram, dando a plena medida
de seu valor. E ainda assim, ainda assistimos hoje ao resgate de
parte substancial de sua obra: a ópera, por exemplo, gênero para
o qual ele era acusado de não possuir talento – ideia preconcebida que, até pouco tempo atrás, continuava a ser repetida
sem que os musicólogos se dessem ao trabalho de reexaminála. Remontagens atuais de Alfonso und Estrella ou Fierrabras
encarregam-se, lentamente, de dissipar esse preconceito.

Pintura de Moritz von
Schwind sobre o tema do Rei
dos elfos, de Goethe

Autógrafo do Rei dos elfos

Lied Der Erlkönig
(O Rei dos elfos)
Beethoven – Sonatas para
Violoncelo nºs 4 e 5.

1815

1797
Nascimento, em Viena,
em 31 de janeiro.
Haydn – A criação.
Cherubini – Medea.
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1816
Sinfonia nº 4 em dó menor
“Trágica”.
Rossini – Il barbiere di Siviglia.
Jovem Schubert

1819
Quinteto em lá
maior “A Truta”.
Beethoven – Missa
Solemnis (em 1818).

Lauro Machado Coelho indica dois CDs para a discoteca
básica de Franz Schubert
Die schöne Müllerin (A bela moleira) D 79�.
Com Dietrich Fischer-Dieskau – barítono e Gerald Moore
– piano. Selo Deutsche Grammophon.

Sinfonia n 9, A grande D 944.
Com Orquestra Filarmônica de Viena, regência de
Sir Georg Solti. Gravação original de 1981. Selo Decca.

Sempre foi prodigiosa a facilidade com que Schubert compunha. Seus amigos diziam que ele criava uma peça nova em
menos tempo do que um copista levaria para passá-la a limpo.
No lied estão alguns desses exemplos mais surpreendentes.
O Ständchen (Serenata), de Grillparzer, uma de suas melodias
mais conhecidas, foi composta em poucos minutos para o meiosoprano Josephine Fröhlich. Franz tinha apenas 18 anos, em
outubro de 1815, ao compor Der Erlkönig (O rei dos elfos).
É extraordinária a habilidade com que põe em música a história fantástica narrada por Goethe; e os coloridos diferentes que
exige da voz do cantor para sugerir a de cada personagem. É notável a dissonância que enfatiza, de modo pungente, o terror do
menino quando ele pergunta: “Meu pai, meu pai, ah!, não ouves o que o Rei dos Elfos me promete baixinho?” E é um achado
de gênio o final quase falado do lied, quando o narrador termina
a história dizendo: “E em seus braços a criança estava... morta”,
e a última palavra cai como uma bofetada entre dois acordes do
piano. Das canções estróficas, em que a mesma melodia se repete a cada grupo de versos, Schubert evolui para formas livres,
cada vez mais elaboradas, e com a combinação desses recursos,
cria grandes ciclos de canções: A bela moleira (1823), Viagem
de inverno (1827), Canto do cisne (1828) – em que ele sabe
transfigurar, com a sua música, versos não exatamente geniais,
como os de Wilhelm Muller. “Schubert consegue fazer a poesia
cantar e a música falar”, escreveu o poeta Franz Grillparzer a
respeito de suas melodias, de desarmante simplicidade.
Qual é o Schubert mais notável? O da música de câmara – a
graça irresistível do Quinteto da Truta, opondo-se à violência
contida do Quarteto em ré menor “A morte a donzela” e à
olímpica grandeza do Octeto em fá maior –; o da magnífica
maior chamada de “Grande Duo”, verdadeira
Sonata em dó maior,
sinfonia para piano, por sua extensão e pelo tratamento orquestral que ele dá ao teclado; ou o da música visionária que, em
seus últimos momentos, já aponta o caminho às grandes construções sinfônicas de Bruckner? É difícil dizer. E, no entanto,
foram precisos 40 anos, depois de sua morte, para que o mundo
percebesse que ele tinha sido um gênio da mesma estirpe que
Mozart ou Beethoven. Hoje, passados 212 anos seu nascimento, ninguém mais tem dúvidas de ele ter sido um dos maiores
poetas da história da música. Mas foi preciso um longo percurso
antes que o mundo se desse conta de quem realmente era aquele homenzinho rubicundo, de cabelos cacheados e óculos de
fundo de garrafa.

Schubertíade, de
Julius Schmidt

O túmulo de
Schubert, em Viena

A bela moleira
(ciclo de canções).
Beethoven – Sonata nº 32.
Weber – Euryanthe.

1823
1822
Sinfonia nº 8 em si menor
“Inacabada”.
Beethoven – Sonatas
nºs 31 e 32 (em 1821-23).

Sonata para Piano nº 18 em sol maior.
Morte de Weber.
Mendelssohn – abertura de Sonho de
uma noite de verão.

Sinfonia nº 9 em dó maior
“A Grande”; Sonata nº 21
em si bemol maior;
O canto do cisne
(último ciclo de canções).

1826

1824
Octeto em fá maior e Quarteto
nº 14 “A morte e a donzela”.
Nascimento de Bruckner.
Beethoven – Quarteto nº 12.

1828
1827

Viagem de inverno
(ciclo de canções).
Morte de Beethoven.
Bellini – Il Pirata.

1828
Morte, em Viena,
em 19 de novembro.
Berlioz – Herminie.
Chopin – Polonaises nºs 9 e 10.
IMAGENS: REPRODUÇÕES
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No mês em que completa 15 anos de atividades,
o Coro da Osesp lança CD com obras de
compositores brasileiros.
Por Camila Frésca

Q

uem prestar atenção na programação de setembro da
Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, verá que
nos dias 25 e 26 o Coro da Osesp lança seu primeiro CD
e faz um concerto em comemoração aos... 15 anos do Coro Sinfônico do Estado de São Paulo! Mas o que exatamente significa
isso? Num final de manhã, após um ensaio, a maestrina Naomi
Munakata e alguns dos artistas que integram o Coro da Osesp
me explicam a história.
Até 1994, o Estado não contava com um grupo coral profissional e, quando havia necessidade de um conjunto, entrava
em cena o Coral Jovem, ligado à antiga Universidade Livre de
Música. Aylton Escobar, diretor da instituição à época, percebeu a necessidade de uma formação profissional e criou o Coro
Sinfônico do Estado. Houve um concurso público e 80 cantores
foram selecionados, tendo o maestro José Ferraz como seu primeiro regente. Mas já em 1995 Naomi Munakata assumiria o
grupo, ainda como regente temporária.
Dois anos depois, aconteceu a reformulação da Osesp e
logo passou a existir um relacionamento entre os dois grupos:
o primeiro concerto da nova Osesp, em 1997, no Theatro São
Pedro, contou com a participação do Coro Sinfônico. O mesmo
aconteceu em 1999, na já histórica inauguração da Sala São
Paulo, quando a orquestra apresentou a Sinfonia nº 2 de Mahler.
“Era um desejo de John Neschling incorporar o coro à Osesp, e
em 2000 isso se concretizou”, explica Naomi.
Com a transformação de Coro Sinfônico do Estado para
Coro da Osesp, um novo teste foi realizado, selecionando apenas 30 membros do antigo coral. Destes, onze compõem o Coro
até hoje, justamente o simpático grupo com quem conversei: os
cantores Heloísa Peterlevitz, Regina Ayres, Viviana Casagrandi, Maria Angélica Leutwiler, Mariana Valença, Mônica Weber
Bronzati, Francisco Meira, Laercio Resende, Nibaldo Araneda,
Silas de Oliveira e o pianista co-repetidor Fernando Tomimura.
Passar a integrar a Osesp, contam, implicou em grandes
mudanças. “As condições de trabalho melhoraram muito, sejam as condições físicas [os ensaios passaram do apertado prédio da ULM para a Sala São Paulo, com espaço próprio para o
coro] como a estrutura de apoio. Também houve um reajuste
completo dos salários. Além disso, no antigo coral passamos por
um longo período de instabilidade, achando que o coro poderia
acabar de um mês para outro.” Com a incorporação pela Osesp,
os coralistas passaram a ser prestadores de serviço e, há alguns
anos, a situação foi regularizada com a contratação via CLT. Artisticamente, o crescimento pelo qual o coro passou pode ser
equiparado ao da própria orquestra.
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Um coro
bem afinado
Hoje o Coro da Osesp conta com 57 cantores e duas estruturas: o Coro Sinfônico, que engloba todos os membros, ensaia
três vezes por semana e cuja programação é basicamente aquela que faz ao lado da orquestra; e o Coro de Câmara, com 40
cantores e que é responsável pela série própria do coro. Naomi
Munakata é a coordenadora geral e regente de ambos.
Entre as principais realizações do grupo destacam-se as
primeiras audições no Brasil de Os sete portões de Jerusalém,
de Krzysztof Penderecki, Spring symphony op.44, de Benjamin
Britten, e Belshazzar’s feast, de William Walton. Também merece destaque a elogiada turnê por cidades espanholas, em 2006.
Quando quero saber quais são as maiores qualidades do
coro, Naomi responde sem hesitar: “é um coro afinado, homogêneo, versátil e ágil, já que todos os integrantes leem partitura e
isso faz com que possamos preparar as peças com maior rapidez”.
De fato, já se tornou frequente dentro do trabalho do grupo ouvir
elogios admirados dos regentes convidados que vêm comandar a
Osesp. “Os maestros ficam impressionados também pelo fato de
sermos um coro profissional especializado no repertório sinfônico. Em países com maior tradição musical o comum é haver corais
especializados em ópera. Quando necessitam de coros para obras
sinfônicas, as orquestras apelam para associações, universidades,
locais que em geral possuem coros amadores de boa qualidade.
A maioria delas não conta com um grupo como o nosso, então
esse trabalho é, além de tudo, é um privilégio”, explica Naomi.
Mas, para além das virtudes artísticas, os músicos destacam outras qualidades: “ensaiamos com entusiasmo e vontade,
o grupo é entrosado e nosso trabalho é feito num clima agradável para todos”. De fato, fica evidente a “afinação espiritual”
que reina entre os integrantes – que fazem questão de frisar
que esse entrosamento não se dá apenas entre coralistas, mas
também entre estes e a regente. “Normalmente o maestro fica à
parte, mas aqui não existe isso, somos todos amigos”, afirmam.
“O único problema que é às vezes não consigo mandar, né?”,
emenda, bem-humorada, Naomi.
No primeiro CD do Coro da Osesp, optou-se em gravar apenas compositores brasileiros. São obras de autores do século XX
e contemporâneos, incluindo algumas canções populares. Este
repertório será explorado na segunda parte dos concertos. Na primeira, intitulada “Aos aniversariantes”, estarão obras escolhidas
pelos onze veteranos. “Pedi pra esse pessoal que está aqui, que
são os que completam os 15 anos, escolher peças que gostassem
ou que fossem marcantes para o coro”, explica Naomi, só confirmando o ótimo relacionamento que impera no grupo – hoje sem
dúvida o melhor coro em atividade no Brasil.

São Paulo
sesc Consolação · sesc Vila Mariana
Centro Universitário Maria Antonia · Theatro São Pedro
Santos
sesc Santos · Teatro Guarany · Teatro Coliseu
oficina de computação musical - ircam
de 3 a 8 de setembro de 2009 · mis · Museu de Imagem e do Som de São Paulo
inscrições gratuitas através do site www.festivalmusicanova.com.br
mais informações info@iracema.art.br
direção artística Gilberto Mendes
www.festivalmusicanova.com.br
www.sescsp.org.br
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“França.Br 2009” de Ano da França no Brasil (21 de abril até 15 de novembro) é organizada:
Na França: pelo Comissariado Geral Francês, pelo Ministério das Relações Exteriores e Européias,
pelo Ministério da Cultura e da Comunicação e por Culturesfrance.
No Brasil: pelo Comissariado Geral Brasileiro, pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério das Relações Exteriores.

música nova

Les Percussions de Strasbourg
Ensemble 2e2m
Martine Joste e Orquestra Sinfônica Municipal de Santos
Ircam
Mireille Gleizes
Ensemble Mentemanuque
Duo Contexto
Antonio Eduardo e Madrigal Ars Viva
Ensemble Música Nova
Interações Manoury-Menezes
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A trajetória e a arte do brasileiro que é um dos grandes músicos do mundo
Por Leonardo Martinelli
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Um milagre
chamado Meneses

A

té bem recentemente a história da música brasileira foi
escrita principalmente por meio da vida e da obra de
nossos grandes compositores. Porém, com o início do
século XX, pouco a pouco a figura do instrumentista foi ocupando seu lugar. Nesse contexto, a presença maciça do piano
em centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo – onde
eram tidos como um instrumento ao mesmo tempo chique e
utilitário – fez com que se iniciasse uma extensa linhagem de
grandes instrumentistas de teclas. Mas, Brasil afora, as bandas
marciais (integradas principalmente por instrumentos de sopros
e de percussão) eram o principal meio de ouvir e conhecer música antes o início da era do disco. Dado este contexto, que lugar
era ocupado por instrumentos de cordas como o violino, a viola,
o violoncelo e o contrabaixo?
É um senso comum de que grandes escolas de cordas – de
onde eventualmente pode surgir um músico excepcional – estão sempre atreladas à existência de um mercado orquestral
estável. Mas se mesmo hoje em dia, após uma década de melhorias a olhos vistos no mercado clássico brasileiro, “estabilidade” está longe de ser o adjetivo que melhor defina a situação
das maiorias das orquestras brasileiras, o que dizer então disto
tudo há 40, 50 anos? Na realidade não havia muitas opções,
sendo o talento, a força de vontade e, claro, a sorte as únicas
ferramentas com as quais um aspirante a concertista de cordas
podia contar.
É nesse sentido que podemos chamar a carreira do violoncelista Antonio Meneses como “uma espécie de milagre”. A
expressão foi utilizada pelo crítico literário Harold Bloom para
definir a figura de Machado de Assis em meio aos grandes nomes
da literatura universal. “É uma espécie de milagre, mais uma demonstração da autonomia do gênio quanto a fatores como tempo
e lugar, política e religião, e todo o tipo de contextualização que
supostamente produz a determinação dos talentos humanos”.
Oriundo de uma família muito humilde, mulato descendente de
escravos num país que só aboliria a escravidão quando o escritor
já contava com quase 50 anos e educado graças à generosidade
de seus patrões, Machado tinha tudo para se perder na massa de
destituídos do Rio de Janeiro do século XIX. A sentença se remete
ao escritor, mas encaixa perfeitamente para definir este que é um
dos maiores talentos da música brasileira.
Antonio Jerônimo Meneses nasceu em 23 de agosto de
1957, no Recife, Pernambuco. Com pouco mais de um ano de
idade sua família mudou-se para o Rio de Janeiro, onde o pai
assumiu o cargo de primeira trompa na extinta Ópera do Rio de
Janeiro, dando os passos decisivos para esta que viria se tornar
uma família de músicos.
“Meu pai achava que já tinha muitos músicos de sopros no
país e que faltavam músicos de cordas. Por isto que eu e meus
quatro irmãos acabamos indo por este caminho”, afirma Meneses, que iniciou seus estudos de violoncelo aos dez anos, sob a
orientação de Nydia Soledad Otero. Durante a adolescência, o
talento de Meneses, aliado a muito estudo, causou admiração
a quem quer o ouvisse. “���������������������������������
Conheço o Antonio desde seus tempos de aluno de violoncelo da dona Nydia, dos tempos em que
tocava na Orquestra Sinfônica Nacional, na década de 1960.
Sempre tive noção – e não só eu – do notável talento que ele
demonstrava. Sabia que seria brilhante o seu futuro”, afirma o
maestro John Neschling, com quem Meneses tem atuado de
forma regular ao longo das últimas décadas.
Foi esta mesma energia artística que impressionou o violoncelista italiano Antonio Janigro (1918-1989) em sua visita ao Brasil. Após ouvir Meneses, na época com apenas 16 anos, Janigro foi
o articulador da ida do músico brasileiro para Europa.

POR MARES NUNCA D’ANTES NAVEGADOS
A partida de Meneses para o Velho Mundo, onde passaria
a estudar com Janigro em Düsseldorf, na Alemanha, foi o passo
decisivo para que a “grande promessa” de fato pudesse se materializar. Em 1977 o músico conquistou o primeiro lugar no ARD
Concurso Internacional de Munique, que desde 1952 já revelou nomes como Jessye Norman, Anne Sofie von Otter, Thomas
Quasthoff, Christoph Eschenbach e Mitsuko Uchida. Porém, o
grande divisor de águas viria mesmo em 1982, quando, aos 24
anos, conquistou na então União Soviética o primeiro lugar no
prestigioso Concurso Tchaikovsky, em Moscou.
A partir daí seu nome começou a se projetar mundo afora,
ainda mais quando ele passou a ser estampado junto ao amarelo
vivo da Deutsche Grammophon, e associado ao nome do maestro Herbert von Karajan e da Filarmônica de Berlim, com quem
gravou o Don Quixote, de Richard Strauss, e o Concerto Duplo
de Brahms, ao lado da violinista Anne-Sofie Mutter. Iniciou-se
assim a carreira internacional de Meneses, que nos anos seguintes viria a atuar junto às mais renomadas orquestras do mundo
(tais como Sinfônica de Londres, Concertgebouw de Amsterdã
e as filarmônicas de Moscou e a de Nova York), conduzidas por
regentes como Claudio Abbado, Riccardo Muti, Ricardo Chailly
e Mstislav Rostropóvich, entre outros.
Porém, o sucesso não lhe subiu a cabeça, e mesmo quando
tinha recém conquistado o Concurso Tchaikovsky voltou seus
olhos para o Brasil, tendo iniciado seu duo com a pianista brasileira Cristina Ortiz. “Ao saber que um violoncelista brasileiro
havia vencido o Tchaikovsky, meu então agente entrou em contato para ver se ele se interessava em tocar comigo. Antonio chegou em minha casa em Londres para ensaiar, com aquela atitude
tipicamente ‘distante’ dele, mas super-simpático, como se nos
conhecêssemos há tempos”, afirma Ortiz, com quem em 2010
Meneses irá excursionar pelo Oriente em concertos em Seul,
Tóquio, Kyoto e Pequim. Além disto, o violoncelista tem sido
uma constante nos palcos brasileiros, não apenas em festivais e
recitais, mas também como solista junto à Osesp, OSB, e, mais
recentemente, com a Filarmônica de Minas Gerais e a Banda
Sinfônica do Estado de São Paulo, com as quais se apresentará
neste mês.
O HOMEM E SUA MÚSICA
Na cena clássica mundial vários são os fatores que podem
fazer com que um concertista se destaque em meio aos seus
colegas, sendo o talento apenas aquilo que, em maior ou menor medida, os põe em pé de igualdade. Assim, aqui também
sentimos a ação da lógica de mercado e da indústria cultural,
que também produziu no meio clássico suas figurinhas “pops”.
E também no nicho dos violoncelistas a regra se faz presente,
onde temos nomes como Pablo Casals e Mstislav Rostropóvich
associados ao engajamento político e o de Yo-Yo Ma pegando carona na onda do ecletismo musical (nem sempre com resultados
muito felizes), tornando-se uma espécie de celebridade.
Ciente de suas ambições pessoais, Meneses preferiu construir sua carreira sem jamais se valer dos estereótipos ou de algum folclore que poderia ser associado à sua história, trilhando
seu caminho exclusivamente pela música (algo também marcante em outra estrela brasileira da mesma grandeza, o pianista
Nelson Freire).
“Nestes tempos de poucos violoncelistas requintados, Antonio Meneses é um verdadeiro ‘grande violoncelista’” afirma o
celebrado pianista Menahem Pressler, um dos fundadores do Trio
Beaux-Arts, do qual Meneses foi um dos integrantes (o grupo foi
oficialmente extinto, mas ainda se reúne de vez em quando para
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APRESENTAÇÕES DE ANTONIO MENESES
EM SETEMBRO NO BRASIL:
Quinta-feira 3 / Belo Horizonte
solista da Filarmônica de Minas Gerais,
regência de Fabio Mechetti
Sábado 5 / São Paulo
solista da Filarmônica de Minas Gerais,
regência de Fabio Mechetti
Quarta-feira 9 / Belo Horizonte
música de câmara com Iura de Rezende
(clarinete) e Celina Szrvinsk (piano)
Sábado 12 / Ribeirão Preto
solista da Orquestra Sinfônica de Ribeirão
Preto, regência de Claudio Cruz
Quarta-feira 16 / São Paulo
solista da Banda Sinfônica do Estado
de São Paulo, regência de Abel Rocha
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apresentações esporádicas, tal como a realizada
mês passado em Leipzig). Seu compromisso
com a música necessariamente o afastou do
lado show business do mundo clássico, tendo
Meneses se orientado menos pelos princípios
comerciais (por exemplo, sua discografia, apesar
de preciosa, não chega ser extensa se comparada a de outros violoncelistas do mesmo porte)
e mais pelo o que lhe instiga musicalmente.
O resultado disso é, além de uma agenda de
apresentações lotada, uma diversidade de repertório e formações incomuns. Só neste mês de setembro serão cinco concertos, quatro deles com
programas totalmente diferentes. “Normalmente, tenho um repertório do tipo que sou capaz de
tocar até ‘dormindo’, tais como os concertos de
Haydn, Dvorák, Saint-Saëns e as sonatas de Beethoven e Brahms. Mas sempre adiciono obras
novas, como o concerto do Friedrich Gulda [mais
conhecido como pianista, 1930-2000], que farei
com a Banda Sinfônica, e o segundo concerto
de Krzysztof Penderecki, que tocarei em Berlim
em novembro. Além disso, estou sempre a reaprender obras que não toco há muito tempo,
tal como a sonata de César Franck [1822-1890],
que não tocava há mais de 25 anos”.
Entre as novas empreitadas recém enfrentadas por Meneses está uma série de obras para
violoncelo solo que ele encomendou a diversos
compositores brasileiros para serem apresentadas em meio aos concertos da integral das Suítes de Bach, e que neste mês serão lançadas no
CD Suítes brasileiras.
A priorização total da música frente a
quaisquer outros fatores fez com que Meneses chegasse num modus operandi que lhe é
bem específico. “Geralmente me aproximo
das obras muito antes de realmente começar
o trabalho de aprendizado. É uma espécie de
namoro com a obra, que para mim é muito
importante para que haja uma familiarização
intelectual e espiritual com ela. Depois disso,
muitas vezes começo a estudá-la mesmo sem
ter nenhum concerto marcado. Só quando me
sinto bem à vontade com ela é que marco a
data do ‘casamento’, ou no caso, da apresentação. O interessante é que isso pode ser uma
questão de um mês ou de muitos anos, sem
que haja uma regra que explique a quantidade
de tempo necessária. Mas é um processo muito
importante para mim”, diz Meneses, que há
alguns anos tem como companheiro (inclusive com assento próprio em suas viagens áreas)
um violoncelo construído por volta de 1730
pelo luthier italiano Alessandro Gagliano, que
aprendeu seu ofício com mestres como Nicolò
Amati e Antonio Stradivari.
“Uma técnica infalível, uma sonoridade
de uma especial beleza e a busca por uma musicalidade fazem dele um artista como poucos.
Foi um privilégio tê-lo como parceiro no BeauxArts Trio”, conta Pressler, cujos anos de parceria
conferem ainda mais autoridade a sua análise.

É esta sua relação visceral com a matéria-prima
da música que faz com que Meneses seja reverenciado por todos aqueles que já tiveram
o privilégio de dividir o palco com ele. “É um
grande prazer trabalhar com Antonio. A musicalidade dele nos transporta, a inspiração está
sempre presente”, afirma a cravista brasileira
Rosana Lanzelotte, com quem recentemente
Meneses gravou um CD de repertório barroco.
Já Cristina Ortiz aprofunda sua análise: “Trabalhar com Antonio sempre foi um prazer para
mim. Mas com a passagem do tempo, também
ele, que sempre me pareceu tímido, controlado
(no bom sentido da palavra), de repente passou
a alcançar alturas extra-terrestres com seu instrumento, a meu ver não-igualadas por outro
violoncelista, quase que viajando para o ‘além’,
levando com ele todos os que escutam sua música”. Este estado de suspensão da realidade é
também relatado por Neschling, com quem a
comunicação “é direta e facílima. Quase não
precisamos mais de palavras”. Poucos artistas
gozam de tamanha unanimidade.
POR DETRÁS DO PALCO
Por mais glamorosa que possa parecer a
vida de um grande concertista, ela não deixa de
ser o reflexo de muito trabalho, além do interminável vai-e-vem em aeroportos ao redor do
mundo, algo que Meneses encara como mera
rotina. “É tão parte da minha vida como seria
para uma pessoa, que trabalha em um escritório, sair todos os dias às 9 da manhã e voltar às
5 da tarde”, afirma com uma serenidade espantosa, se levarmos em conta que desde o início
deste ano ele já se apresentou no Brasil, França, Grécia, EUA, Portugal, Suíça, Alemanha,
Croácia, Espanha, Inglaterra, Áustria e Itália,
e em alguns deles fazendo diversas viagens internas.
Dessa forma, é ainda mais louvável constatarmos que em meio a esta intensa agenda
Meneses faça questão de reservar um tempo
para suas atividades didáticas. Desde 2007 ele
reassumiu suas aulas no Conservatório de Berna, na Suíça, além de participar regularmente
de master classes na Accademia Musicale Chigiana, na Itália, disputadas por estudantes do
mundo todo.
Quando não está em uma de suas viagens
intercontinentais ou ministrando os seus cursos, Meneses vive seus momentos caseiros na
Basileia, cidade ao norte da Suíça. Ali o músico
vive com sua segunda esposa, dividindo seu
tempo livre entre leituras e eventuais incursões
como chef em sua cozinha.
Se Meneses é a sumidade que é, isso se
deve justamente ao conjunto de suas atividades que, todas elas, dão unidade à figura deste músico, que é “uma honra para seu país e
um orgulho para todos os brasileiros amantes
da música”, como afirma Menahem Pressler.
E disso Meneses pode ter certeza.
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Sumi Jo

SÃO PAULO
Orquestra Filarmônica de Minas Gerais,
Fabio Mechetti – regente e
Antonio Meneses – violoncelo (5/21h)

Naomi Munakata
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44º Festival Música Nova (de 5 a 25)
Ópera O cavaleiro da rosa, de Richard Strauss
(9/19h30, 11/20h e 13/16h)
Karlsruher Konzert Duo (10/20h)
Quarteto de Cordas da Cidade
de São Paulo (12/16h)
Orquestra Sinfônica Municipal,
Coral Paulistano e Tiago Pinheiro – regente
(12/20h30)
Orquestra Experimental de Repertório,
Jamil Maluf – regente e Gilberto Tinetti –
piano (13/11h)
Sumi Jo – soprano e Gary Mattewman – piano
(14/21h)
Banda Sinfônica do Estado de São Paulo,
Antonio Meneses – violoncelo
e Abel Rocha – regente (16/21h)

Quarteto Fauré
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Quarteto Fauré – cordas e piano (18/21h)
Osesp, Fabio Mechetti – regente e Dang
Thai Son – piano (18/21h e 19/16h30)
OSB, Roberto Minczuk – regente e
Ivo Pogorelich – piano (20/17h)
Nathalie Stutzmann – contralto e Inger
Södergren – piano (21 e 22/21h)
Cia. Pina Bausch (24, 25 e 26/21h)
Coro da Osesp, Naomi Munakata – regente
e Fernando Tomimura – piano (25/21h
e 26/16h30)

Antonio Del Claro
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Osusp, Guillermo Scarabino – regente
e Antonio Del Claro – violoncelo (27/17h)
Fanny Clamagirand – violino
e Vanya Cohen – piano (29/21h)
Fabio Mechetti
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Osesp, Coros Infantil, Juvenil e Adulto
da Osesp e Alunos da Academia de Música
(27/10h)
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Dominique Merlet
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Tio Guarneri de Praga

Gilberto Mendes

RIO DE JANEIRO

OUTRAS CIDADES

Miguel Proença – piano (4/20h30)

Aracaju, SE – Orquestra Sinfônica de Sergipe
(24/20h30)

Trio Guarneri de Praga (11/20h)

Belém, PA – III Festival Internacional de Ópera
da Amazônia (de 4 a 20)

OSB, Fabio Mechetti – regente
e José Feghali – piano (12/16h e 13/17h)

Belo Horizonte, MG – Orquestra Filarmônica
de Minas Gerais (3 e 29/20h30)

Orquestra Sinfônica e Coro do Teatro
Municipal do Rio de Janeiro e Roberto
Minczuk – regente (12 e 13/16h)

Belo Horizonte, MG – Ópera A menina
das nuvens, de Villa-Lobos (20 e 26/18h
e 22 e 24/20h30)

Orquestra Sinfônica Nacional
e Sarah Higino – regente (13/10h)

Ópera Rita, de Donizetti
(15/20h30 e 17/13h)

Campinas, SP – Oratório Colombo,
de Carlos Gomes (18 e 19/20h e 20/11)

Orquestra Petrobras Sinfônica (16/20h)
OSB, Roberto Minczuk – regente
e Ivo Pogorelich – piano (18/20h e 19/16h)

Miguel Proença

Orquestra Petrobras Sinfônica,
Enrique Diemecke – regente e Saul Medina
– marimba (25/20h e 27/17h)

Régis Pasquier

Dominique Merlet – piano (26/20h)
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Brasília, DF – Orquestra Sinfônica do Teatro
Nacional Claudio Santoro (8, 15 e 29/20h)
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VI Semana do Cravo (15, 18 e 16/12h)

Goiânia, GO – 34º Festival Nacional
de Música (de 23 a 29)
Olinda, PE – MIMO – Mostra Internacional
de Música em Olinda (de 1 a 7)
Paulínia, SP – Régis Pasquier – violino,
Emmanuel Strosser – piano e Solistas
de Paulínia (10/20h)
Paulínia, SP – José Feghali – piano (25/20h)

Nathalie Stutzmann – contralto
e Inger Södergren – piano (28/20h30)

Porto Alegre, RS – Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre (8, 15 e 22/20h30)
Ribeirão Preto, SP – Orquestra Sinfônica
de Ribeirão Preto (12/21h)
Salvador, BA – Orquestra Sinfônica da Bahia
(3/21h e 30/20h)
Salvador, BA – Ópera La traviata, de Verdi
(10, 12 e 14/20h)

Roberto Minczuk

Roberto Duarte

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: CONCERTO / CARLOS GOLDGRUB

Santos, SP – 44º Festival Música Nova
(de 8 a 24/20h30)
Vitória, ES – Orquestra Filarmônica do Espírito
Santo (9 e 24/20h)

As programações são fornecidas pelas
próprias entidades promotoras.
Confirme pelo telefone antes de sair de casa.
Endereços São Paulo: página 44
Endereços Rio de Janeiro: página 52
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Roteiro Musical SP
1 TERÇA-FEIRA

Sala São Paulo

Osesp programa mês especial com ópera
A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo terá
um mês de intensa atividade em setembro. Nos dias
9, 11 e 13 a orquestra apresentará em concerto a sua
segunda ópera do ano, O cavaleiro da rosa de Richard
Strauss. Leia mais sobre esta programação abaixo.
Já nos dias 18, 19 e 20, outro programa leva
novamente ao pódio da Osesp o excelente maestro
Fabio Mechetti, diretor da Filarmônica de Minas Gerais e da Orquestra de Jacksonville, nos EUA. Sob sua
batuta, a orquestra interpreta obras de Barber, Strauss
e o Concerto para piano nº 1, de Mendelssohn, que
terá como solista o exímio pianista vietnamita Dang
Thai Son. O último evento da Osesp no mês será um
concerto ao ar livre no domingo, dia 27.

Nos dias 25 e 26 o programa ficará a cargo do
Coro da Osesp, sob direção de sua maestrina titular
Naomi Munakata. A programação especial faz uma
homenagem aos 15 anos do Coral Sinfônico do Estado – que deu origem ao Coro da Osesp – e marca
também o lançamento do primeiro CD do grupo (leia
detalhes sobre os 15 anos do Coral na seção Palco
desta edição).
A Osesp também dá prosseguimento à sua temporada de câmara com um concerto no dia 6. O
percussionista e regente Ricardo Bologna recebe a
soprano Alejandra Malvino para um programa com
obras de Jan Koetsier, Samuel Barber, Eric Ewazen e
Alberto Ginastera.

Ópera O cavaleiro da rosa é a grande atração lírica
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Masp. Entrada franca.

19h00 LA SONNAMBULA, de Bellini
O soprano de coloratura no
Romantismo. Exibição de DVD com
legendas em italiano. Com Eva Mei,
José Bros, Giacomo Prestia, Nicoletta
Curiel, Gemma Bertagnolli, Enrico
Turco e Saverio Bambi. Diretor
musical e regente: Daniel Oren.
Seleção e apresentação: Sergio Casoy.
Istituto Italiano di Cultura. Entrada franca.
Reapresentação dia 2 às 15h00.

Dias 9, 11 e 13, Sala São Paulo

to, enquanto as heroínas de Puccini são quase todas
criaturas dóceis e submissas, nas óperas de Richard
Strauss há todo tipo de mulher: a revoltada, a megera, a doce e sábia e até mesmo a mulher doente de
amor. Musicalmente, Richard Strauss levou a atonalidade às últimas consequências em óperas anteriores,
como Salomé e sobretudo Elektra. No entanto, em
O cavaleiro da rosa, o que se encontra é uma música
que mescla valsas e suaves melodias tonais com todo
o arrojo das tendências musicais contemporâneas,
resultando, nesse sentido, numa obra menos ousada
que as antecedentes.

21h00 FELIPE SCAGLIUSI – piano
Programa: obras de Schumann, Chopin
e Villa-Lobos.
Teatro Municipal.

2 QUARTA-FEIRA
15h00 LA SONNAMBULA, de Bellini
Exibição de DVD com legendas
em italiano. Veja detalhes dia 1 às
19h00.
Istituto Italiano di Cultura. Entrada franca.

20h30 COLETÂNEA DE MÚSICA
ELETROACÚSTICA BRASILEIRA
Concerto de lançamento. Curadoria e
difusão eletroacústica: Flo Menezes.
Programa: Velloso – Espaço de
outono; Ruviaro – Fonepoemas;
Zampronha – Trama Nudo Flujo;
Fritsch – Synthetic horizon; Menezes
– O livro do ver(e)dito e Antunes –
Anaphore symphocéanique. Leia mais
na página 61.
Instituto de Artes da Unesp – Teatro de
Música. Entrada franca.

21h00 CARMINA BURANA, de Carl Orff
Coral da ECA-USP, Comunicâmara,
Studio Coral – Vozes Femininas e
Percussivo USP. Regente: Carmen
Helena Téllez. Solistas: Abigail
Mitchell – soprano, Daniel Bubeck
– contratenor e Howard Swyers – barítono. Pianos: Heloísa e Amílcar Zani.
Diretor cênico: Roberto Borges.
Teatro Santa Cruz. De R$ 20 a R$ 30.
Reapresentação dia 3.

3 QUINTA-FEIRA

Maestro Richard Armstrong
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O grande destaque da programação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo em setembro
(e um das principais atrações de toda a temporada
2009) é a apresentação, em versão de concerto,
da ópera O cavaleiro da rosa, de Richard Strauss.
O programa reunirá um extenso número de artistas
entre solistas, coralistas e outros profissionais. Nos
papeis principais estarão nomes como Anne Schwanewilms (soprano), Franz Hawlata (baixo), Kristine
Jepson (soprano), Rodrigo Esteves (barítono), Anna
Korondi (soprano), Marília Vargas (soprano), Marcos
Thadeu (tenor) e Denise de Freitas (mezzo-soprano).
André Heller-Lopes responde pela direção cênica
e William Vendice atua como assistente musical.
Participa ainda das récitas o Coro da Osesp. Quem
comanda todo esse time é o excelente regente britânico Sir Richard Armstrong. O prestigiado maestro
tem uma extensa carreira na qual se destacam suas
realizações no campo da ópera. Entre 1993 e 2005
foi diretor da Ópera Escocesa, período em que esteve à frente de grande número de produções, que
incluíam não apenas clássicos do repertório como
obras contemporâneas, como a estreia de Inês de
Castro, de James MacMillan. Armstrong também
comandou importantes produções em algumas das
maiores casa de ópera do mundo, como a Royal Opera, o Covent Garden e a English National Opera.
O cavaleiro da rosa tem libreto de Hugo von
Hofmannsthal, parceiro de Strauss em outras empreitadas, e é uma homenagem à Viena dos tempos da
imperatriz Maria Teresa. Estreou em Dresden, em
janeiro de 1911, e tornou-se uma das mais populares
óperas do compositor. Trata-se de uma leve história
de amor protagonizada pelo jovem conde Octaviano,
amante da bela e madura Marechala von Werdenberg. Por ter apenas 17 anos, seu papel foi escrito para
uma mulher. Dessa forma, o compositor criou para
sopranos os três personagens principais da ópera: a
Marechala, Octaviano e Sophie, sua namorada.
Tal qual Puccini, grande parte das óperas de Richard Strauss tem por título um nome de mulher e
está centrada num personagem feminino. No entan-

12h30 LEONARDO PADOVANI –
violino e DIOGO CARVALHO – violão
Música no Masp. Programa: obras de
Dvorák, Piazzolla, Debussy, Fauré,
Tchaikovsky, Tom Jobim, Beethoven,
Paganini e Padovani/Carvalho.

12h30 ELIANE SALEK – canto e piano
Concerto ao Meio-Dia. Programa: obras
de Chiquinha Gonzaga, Anacleto de
Medeiros, Villa-Lobos e Salek, entre
outros.
Centro Cultural São Paulo – Sala Adoniran
Barbosa. Entrada franca. Reapresentação dia
4 às 18h30.

Sala Olido. Entrada franca. Retirar ingressos
com 1 hora de antecedência. Reapresentação
dias 10, 17 e 24.

21h00 CARMINA BURANA, de Carl Orff
Veja detalhes dia 2 às 21h00.
Teatro Santa Cruz. De R$ 20 a R$ 30.

4 SEXTA-FEIRA
18h30 ELIANE SALEK – canto e piano
Concerto às Seis e Meia. Veja detalhes
dia 3 às 12h30.
Centro Cultural São Paulo – Sala Adoniran
Barbosa. Entrada franca.

20h30 Musical O PRIMO BASÍLIO, de
Eça de Queiroz
Com Luiz Araújo, Ligia Paula Machado,
Álvaro Franco e Isadora Ferrite,
entre outros. Direção: Dan Rosseto.
Adaptação: Francisco Braga. Direção
musical: Dyonisio Moreno.
Teatro Brigadeiro. R$ 40 e R$ 20.
Reapresentação no mesmo horário dia 5 e
dia 6 às 19h00.

5 SÁBADO
15h00 SIMON BOCCANEGRA, de Verdi
Ópera Comentada em DVD. Verdi –
Plenitude Romântica. Com Sherrill
Milnes, Anna Tomowa-Sintow, Paul
Plishka, Richard J. Clark, James Courtney,
Vasile Moldoveanu e Coro e Orquestra
do Metropolitan Opera de Nova York.
Regente: James Levine. Programação e
comentários: Lauro Machado Coelho.
Sala Cultura Inglesa do Centro Brasileiro
Britânico. Entrada franca.

16h00 VIOLÃO NO MASP
Peterson Reiman. Programa: obras
de Bellinati e Garoto. Duo PriedolsKacelnik. Programa: obras de
Giuliani, Lora, Gnattali e Marlos Nobre.
Coordenação artística: Henrique Pinto.
Masp. R$ 10 e R$ 5.

16h00 PEDRO E O LOBO com CIA.
IMAGO
Adaptação e direção: Fernando Anhê.
Narração pré-gravada e direção musical:
Jamil Maluf. Elenco: Daniela Sakumoto,
Valter Felipe, Janette Santiago, Isa
Gouvêa e Fernando Anhê.
Teatro Cosipa Cultura. R$ 16 e R$ 8
(estudantes e crianças até 12 anos).
Reapresentação dia 6.

20h30 O PRIMO BASÍLIO, de Eça de
Queiroz
Musical. Veja detalhes dia 4 às 20h30.
Teatro Brigadeiro. R$ 40 e R$ 20.

21h00 ORQUESTRA FILARMÔNICA DE
MINAS GERAIS
Regente: Fabio Mechetti. Solista:

Antonio Meneses – violoncelo.
Programa: Weber – Abertura Oberon;
Schubert – Sinfonia nº 5 e R. Strauss –
Don Quixote. Leia mais na página 34.
Sala São Paulo. De R$ 40 a R$ 20. Ingresso
Rápido: tel. 4003-1212. A Orquestra
Filarmônica de Minas Gerais se reapresentará
dia 6 às 11h00.

21h00 LES PERCUSSIONS DE
STRASBOURG
44º Festival Música Nova. Com
Jean-Paul Bernard, Claude Ferrier,
Bernard Lesage, Keiko Nakamura,
François Papirer e Olaf Tzschoppe –
percussão. Programa: Grisey – Tempus
ex machina; Cendo – Refontes;
Campion – Ondoyants et divers;
Taïra – Hiérophonie V. Direção
artística: Gilberto Mendes. Leia mais
na página 37.
Sesc Consolação – Teatro Anchieta. R$ 10,
R$ 5 e R$ 2,50. Reapresentação dia 6 às 18h30.

21h00 CORPO DE BAILE JOVEM
Aniversário do Teatro Municipal.
Programa: Les Sylphides, de Michel
Fokine e Etudes, de Raymundo Costa.
Teatro Municipal. De R$ 10 a R$ 15.
Reapresentação dia 6 às 17h00.

6 DOMINGO
11h00 ORQUESTRA FILARMÔNICA DE
MINAS GERAIS
Concertos Matinais. Regente: Fabio
Mechetti. Programa: Weber – Abertura
Oberon; Schubert – Sinfonia nº 5 e
Bernstein – Danças sinfônicas de West
Side Story. Leia mais na página 34.
Sala São Paulo. R$ 2.

11h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL e CORAL PAULISTANO
Regente: Tiago Pinheiro. Programa:
Händel – Concertos grosso op. 6 nº 9
e nº 5 e Dixit Dominus.
Theatro São Pedro. R$ 20 e R$ 10.
Reapresentação dia 12 às 20h30 no Teatro
Municipal.

11h30 EUDÓXIA DE BARROS – piano
Clássicos do Domingo. Programa:
Bach – Fantasia e fuga em sol menor;
Beethoven – Seis variações sobre a
Marcha Turca de “As ruínas de Atenas”;
Debussy – Soirée dans Grenade;
Schumann – Tocata; Cupertino – Tocata;
Tacuchian – Vitrais; Lacerda – Didi, valsa
nº 5, para a mão esquerda e Estudo nº
8; Guarnieri – Toada; Nazareth – Turuna;
Zequinha de Abreu – Soluçar de um
coração; Chiquinha Gonzaga – Gaúcho
e Gottschalk – Grande fantasia triunfal
sobre o Hino Nacional Brasileiro.
Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho.
Entrada franca.

16h00 JULIANA D’AGOSTINI – piano
Música no MuBE. Programa: Beethoven
– Sonata op. 53 Waldstein; Liszt –
Consolação nº 3 e Venezia e Napoli e
Debussy – Pour le piano.
MuBE. R$ 20 e R$ 10.

Dias 21 e 22, Sala São Paulo / Rio de Janeiro, dia 28

Nathalie Stutzmann promete
encantar público em recitais
Considerada uma das
maiores vozes de sua geração, a contralto Nathalie
Stutzmann, acompanhada
pela pianista Inger Södergren, é a grande atração deste mês dentro da temporada
da Sociedade Cultura Artística dias 21 e 22. A artista, que
acaba de cantar no Festival
de Santander, na Espanha,
faz em São Paulo recitais dedicados a Schubert nos quais
apresenta dois diferentes ciclos de lieder – gênero que
é uma de suas especialidades
e que é tema de sua mais recente gravação. (Leia mais
sobre Schubert na coluna Vidas musicais à página 20.)
Nathalie Stutzmann começou a estudar canto com sua mãe, a soprano lírica Christiane Stutzmann, e mais tarde prosseguiu-os na École Lyrique de L’Opéra de Paris, onde concentrou suas atenções no lied alemão,
sob a orientação do barítono Hans Hotter. A cantora é também pianista,
fagotista e musicista de câmara.
Como artista lírica, Nathalie Stutzmann interpretou inúmeros personagens de ópera, tais como os papeis-título de Radamisto, de Händel,
em Marselha; Orfeo, de Gluck, em Lyon e Giulio Cesare, de Händel, em
Bordeaux. Com a ópera, apresentou-se ainda nos principais palcos europeus, em cidades como Zurique, Barcelona, Bruxelas, Florença, Veneza,
Bonn e Salzburgo.
A artista realizou mais de 50 gravações para vários selos, incluindo
Erato, Philips, EMI, DG, Harmonia Mundi, Sony e Virgin. A qualidade
destes registros rendeu-lhe diversos prêmios, como o Deutsche Schallplatten Kritik, o Diapason d’Or, o Japan Record Academy Award e o
Grammy.
Desde 1994 Stutzmann se apresenta em recitais e realiza gravações
com a pianista Inger Södergren. Nascida na Suécia, Södergren começou
seus estudos em Estocolmo, onde recebeu uma bolsa da Academy of
Music. Seguiu aperfeiçoando-se em Viena, Salzburgo e Paris, com mestres como Carlo Zecchi, Nadia Boulanger e Yvonne Lefébure. Realizou
elogiadas gravações para o selo Calliope, que igualmente lhe renderam
prêmios: Diapason d’Or, Choc (da revista Le Monde de La Musique) e
Grand Prix du Disque da Academia Charles Cros.
Ao longo destes 15 anos, a parceria entre as duas artistas só depurouse, e hoje o duo representa um dos mais refinados representantes da
música de câmara. Conforme nos explica Lauro Machado Coelho, o lied
é a comunhão da voz com o piano, na missão de revelar a relação estreita
entre música e palavra. Para ele, “Nathalie Stutzman conhece todas as
regras desse ritual: pouquíssimos gestos, expressão fisionômica parcimoniosa, rigor na articulação do texto. Dispondo de técnica soberba, bem
resolvida, de emissão fácil e espontânea, ela pode concentrar-se na interpretação, nos valores estilísticos e expressivos das obras.” Lauro ainda
destaca o timbre privilegiado, a musicalidade e a inteligência da artista.
Assim, é um recital do mais alto grau de excelência que o público
poderá conferir nos dias 21 – quando interpreta o ciclo A bela moleira – e
22 – quando mostra as canções de O canto do cisne.
Nathalie Stutzmann e Inger Södergren apresentam-se também no
Rio de Janeiro, abrindo a nova temporada de concertos internacionais da
Dell’Arte (leia mais detalhes à página 8).

FOTO: DIVULGAÇÃO

14h00 ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE
REPERTÓRIO
Concerto Didático – Pequeno Dicionário
Musical. Regente: Juliano Suzuki.
Direção musical e narração: Jamil Maluf.
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Municipal tem aniversário e
fecha para reforma do palco

FOTO: DIVULGAÇÃO

Este é o mês em que o Teatro Municipal de São Paulo faz
aniversário. Seus 98 anos serão
festejados com uma semana de
concertos com os diversos corpos estáveis da casa.
As apresentações comemorativas incluem o Corpo de
Baile Jovem, nos dias 5 e 6, o
Balé da Cidade de São Paulo,
dias 10 e 11, e o Quarteto de
Cordas da Cidade de São Paulo,
que no dia 12 interpreta obras
de Villa-Lobos e Debussy. As
comemorações seguem com um Pianista Gilberto Tinetti
concerto da Orquestra Sinfônica
Municipal e do Coral Paulistano, também no dia 12, sob regência de
Tiago Pinheiro. No dia 13, a Orquestra Experimental de Repertório toca
sob regência de seu maestro titular Jamil Maluf e conta com solos do
pianista Gilberto Tinetti, que estreia o novo piano adquirido pela casa
(leia detalhes à pág. 6). Este concerto também marca o encerramento
temporário das atividades do Municipal, que fechará suas portas para a
esperada reforma do palco.
Os corpos estáveis da casa, porém, continuarão se apresentando em
outros espaços. Já no dia 6 a Orquestra Sinfônica Municipal e o Coral
Paulistano apresentam-se no Theatro São Pedro. Sob regência de Tiago Pinheiro, os grupos executam obras de Händel. Após o fechamento do Municipal, diversos concertos acontecerão na Sala Olido: a OSM apresenta-se
sob regência de Rodrigo de Carvalho no dia 25; a OER e o Coral Lírico
mostram obras de Villa-Lobos sob regência de Mário Zaccaro no dia 27; o
espetáculo “Pequeno Dicionário Musical” acontece com a Experimental
dias 3, 10, 17 e 24; e o “Almanaque Musical”, que introduz o universo
orquestral ao público de forma didática, acontece dias 14, 15, 28 e 29.

16h00 PEDRO E O LOBO com CIA.
IMAGO
Veja detalhes dia 5 às 16h00.

Ring. Realização: Sociedade de Cultura
Artística e CPFL Cultura. Leia mais na
página 41.

Teatro Cosipa Cultura. R$ 16 e R$ 8
(estudantes e crianças até 12 anos).

Teatro Cultura Artística – Itaim. Entrada franca.
Retirar ingressos com 2 horas de antecedência,
2 por pessoa.

17h00 MEMBROS DA ORQUESTRA
SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Série de Câmara. Regente: Ricardo
Bologna – regente. Solista: Alejandra
Malvino – soprano. Programa:
Koetsier – Sinfonia para metais;
Barber – Mutações sobre Bach; Ewazen
– Sinfonia para metais e Ginastera –
Cantata para América mágica. Leia
mais na página 30.
Sala São Paulo. De R$ 24 a R$ 42.

17h00 CORPO DE BAILE JOVEM
Veja detalhes dia 5 às 21h00.
Teatro Municipal. De R$ 10 a R$ 15.

18h30 LES PERCUSSIONS DE
STRASBOURG
Veja detalhes dia 5 às 21h00.
Sesc Consolação – Teatro Anchieta. R$ 10,
R$ 5 e R$ 2,50.

19h00 DUO KARLSRUHER KONZERT
Clássicos no Centro da Cultura Judaica.
Com Reinhard Armleder – violoncelo e
Dagmar Hartmann – piano. Programa:
Schumann – Peças de fantasia op. 73;
Mendelssohn – Variações concertantes
op. 17 e Canção sem palavras op. 109;
Ravel – Peça em forma de habanera;
De Falla – La vida breve e Piazzolla –
Le grand tango.
Centro da Cultura Judaica. Entrada franca.

19h00 O PRIMO BASÍLIO, de Eça de
Queiroz
Musical. Veja detalhes dia 4 às 20h30.
Teatro Brigadeiro. R$ 40 e R$ 20.

8 TERÇA-FEIRA
Dia 27, Sala São Paulo

Osusp faz Haydn e Beethoven

FOTO: DIVULGAÇÃO

Neste mês, a temporada da Osusp enfoca a obra de dois dos maiores
mestres da música: Haydn e Beethoven. Do primeiro será interpretado
o Concerto para violoncelo em dó maior, com solos de Antonio Del
Claro. Exímio violoncelista, Del Claro nasceu em São Paulo e desde cedo
conviveu com a música em sua família. Aos sete anos iniciou os estudos
com seu pai, também violoncelista, prosseguindo-os com Jean Jacques
Pagnot (Brasil), Radu Aldulescu
(Itália), Roberto Salles (França)
e Pierre Fournier (Suíça). Integrou premiados conjuntos de
câmara no Brasil e no exterior,
além de desenvolver importante carreira pedagógica.
Quem comanda a récita,
que ainda tem a Sinfonia nº 3 de
Beethoven, é Guillermo Scarabino. O regente argentino, que já
se apresentou diversas vezes por
aqui, também é um destacado
Maestro Guillermo Scarabino
professor de regência orquestral.
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12h00 QUARTETO DE CONTRABAIXOS
DA BANDA SINFÔNICA JOVEM DO
ESTADO
Música do Meio-Dia. Com Felipe da
Cunha Freire, Fábio Vieira, Kenneth
Stanley Neves e Guilhermes Pelaes
do Nascimento. Programa: obras de
Brumby, Bartók e Villani-Côrtes.
Memorial da América Latina – Sala dos
Espelhos. Entrada franca.

12h30 HELOISA PETRI – soprano e
TADEU BORGES – piano
Música no Masp. Programa: Villa-Lobos
– Serestas.
Masp. Entrada franca.

20h30 MARTIN TUKSA – violino e
OLGA KOPYLOVA – piano
A música no século XXI. Música
Degenerada. Programa: Hindemith –
Sonata para violino e piano; Schönberg
– Fantasia para violino e piano op.
47; Schulhoff – Sonata para violino e
piano e Weill – Sete peças da Ópera
dos três vinténs. Curadoria: Roberto

21h00 ENSEMBLE 2EM
44º Festival Música Nova. Regente:
Pierre Roullier. Com Jean-Philippe
Grometto – flauta; Véronique Fèvre – clarinete, Pierre-Stéphane Meuge – saxofone, Véronique Briel – piano, Eric Crambes
– violino, Claire Merlet – viola, Frédéric
Baldassare – violoncelo e Tanguy
Menez – contrabaixo. Programa: Buchala
– Partita e Eindrücke; Hurel – D’un TraitTrentemps e Pour Luigi e Bedrossian – It.
Direção artística: Gilberto Mendes.
Sesc Vila Mariana – Teatro. R$ 10, R$ 5 e
R$ 2,50.

9 QUARTA-FEIRA
19h30 O CAVALEIRO DA ROSA,
de Richard Strauss
Ópera em forma de concerto.
Orquestra Sinfônica do Estado de
São Paulo e Coro da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo
Regente: Richard Armstrong. Regente
do coro: Naomi Munakata. Solistas:
Kristine Jepson, Anna Korondi, Marília
Vargas, Natália Áurea e Claudia
Habermann – sopranos; Denise de
Freitas e Keila de Moraes – mezzosopranos; Mônica Weber Bronzati
– contralto; Marcos Thadeu, Atalla
Ayan, Geilson Santos, Paulo Queiroz,
Rúben Araújo, Marco Antonio Jordão
e Anderson Luiz de Sousa – tenores;
Rodrigo Esteves, João Vitor Ladeira e
Silas de Oliveira – barítonos e Franz
Hawlata e Carlos Eduardo Marcos
– baixos. Direção cênica: André HellerLopes. Leia mais na página 30.
Sala São Paulo. De R$ 30 a R$ 104. Reapre
sentação dia 11 às 20h00 e dia 13 às 16h00.

20h00 QUARTETO CAMARGO
GUARNIERI
Sesi Música. Com Elisa Fukuda e
Ricardo Takahashi – violinos, Silvio
Catto – viola e Joel de Souza – violoncelo. Programa: Guarnieri – Quarteto
nº 3 e Borodin – Quarteto nº 2.
Teatro do Sesi Vila Leopoldina. Entrada franca.
Reapresentação dia 11 às 14h00 no Teatro do
Sesi AE Carvalho.

20h00 ALBERTO GUEDES – violão
Música na Capela. Programa: obras
de Parma, Mudarra, Bach, Villa-Lobos
e Bellinati.
Catedral Evangélica de São Paulo. Entrada
franca.

20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL DE SANTOS e MARTINE
JOSTE – piano
44º Festival Música Nova. Regente:
Luís Gustavo Petri. Direção artística:
Gilberto Mendes.
Theatro São Pedro. R$ 10 e R$ 5.

Roteiro Musical SP
10 QUINTA-FEIRA

Dias 5 e 6, Sala São Paulo

Fabio Mechetti dirige Filarmônica
de Minas Gerais na Sala São Paulo

FOTO: DIVULGAÇÃO / RAFAEL MOTTA

A Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, criada em 2008 e que já
desponta como um dos melhores conjuntos sinfônicos do país, faz sua estreia na Sala São Paulo em dois concertos. Será uma ótima oportunidade
de ouvir a nova orquestra e conferir o trabalho extraordinário do maestro
Fabio Mechetti, diretor artístico do conjunto, que dirigirá os concertos.
O primeiro deles, dia 5, conta com a participação especial do violoncelista Antonio Meneses (leia mais sobre o artista em matéria nesta edição),
que sola o poema sinfônico Don Quixote, de Richard Strauss. Já no dia 6, a
Filarmônica de Minas se apresenta dentro do projeto Concertos Matinais,
com ingressos a preços populares. Esta é a segunda vez que a Filarmônica
de Minas Gerais se apresenta na cidade de São Paulo.
Além dos concertos em São Paulo, a Filarmônica de Minas Gerais
realiza diversas apresentações em Belo Horizonte e faz uma miniturnê
por seu Estado (leia detalhes na página 57).

Dia 14, Sala São Paulo

Sumi Jo é destaque da Tucca
Substituindo a programação originalmente prevista, a Tucca traz a
São Paulo, para uma única apresentação, a excelente soprano lírico-coloratura Sumi Jo. Nascida na Coreia do Sul, Sumi Jo iniciou-se na música
com sua mãe, pianista e cantora amadora. Começou a ter aulas de piano
aos quatro anos e de canto aos seis. Durante a infância, Jo costumava
ficar oito horas por dia estudando música.
Em 1983, ela deixou seu país para aprimorar-se na Accademia di
Santa Cecilia, na Itália, onde foi aluna de Carlo Bergonzi e Giannella
Borelli. Nesta época apresentou-se com frequência por cidades italianas,
e é a partir dessa experiência que decide adotar o nome “Sumi”, de mais
fácil pronúncia para os ocidentais, ao invés do original “Soo Kyung”.
Sumi Jo graduou-se em 1985 em piano e canto, e seguiu seus estudos
com Elisabeth Schwarzkopf. Venceu uma série de competições internacionais e, em 1986, conquistou por unanimidade o primeiro prêmio
do Concurso Internacional Carlo Alberto Cappelli, em Verona. Um dos
mais importantes concursos do mundo, ele é aberto apenas para cantores vencedores de primeiros prêmios de outras grandes competições.
É também em 1986 que Jo dá início a uma carreira operística que, em
pouco tempo, a levaria aos maiores palcos do mundo.
Hoje a artista é presença regular nas grandes montagens líricas internacionais e uma das mais importantes vozes de sua geração. Sumi Jo
tem mais de 50 gravações, das quais participam artistas do calibre dos
maestros Georg Solti e Herbert von Karajan.
Para este recital ela vem acompanhada pelo pianista inglês Gary
Mattewman para interpretar árias famosas do repertório do bel canto,
do qual é grande especialista.
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12h30 KROMA – quarteto de
guitarras elétricas
Concerto ao Meio-Dia. Com Heraldo
Paarmann, Alexandre Spiga, Igor de
Bruyn e Alexandre de Orio. Programa:
Villa-Lobos – Lenda do caboclo; Bartók
– Microcosmos 153; Marisa Ramires
– Marcha e Mozart – Eine kleine
Nachtmusik; entre outros.
Centro Cultural São Paulo – Sala Adoniran
Barbosa. Entrada franca. Reapresentação dia
11 às 18h30.

14h00 ORQUESTRA EXPERIMENTAL
DE REPERTÓRIO
Concerto Didático – Pequeno Dicionário
Musical. Regente: Juliano Suzuki.
Direção musical e narração: Jamil Maluf.
Sala Olido. Entrada franca. Retirar ingressos
com 1 hora de antecedência. Reapresentação
dias 17 e 24.

20h00 KARLSRUHER KONZERT DUO
Sesi Música. Série Internacional. Com
Reinhard Armleder – violoncelo e
Dagmar Hartmann – piano. Programa:
Schumann – Peças de fantasia op. 73;
Mendelssohn – Variações concertantes
op. 17 e Canção sem palavras op. 109;
Ravel – Peça em forma de habanera;
De Falla – La vida breve e Piazzolla –
Le grand tango.
Teatro do Sesi de Mauá. Entrada franca.

21h00 BALÉ DA CIDADE DE SÃO PAULO
Aniversário do Teatro Municipal.
Programa: Canela fina, de Cayetano
Soto; Umbral, de Luiz Arrieta e A linha
curva, de Itzik Galili. Leia mais na
página 32.
Teatro Municipal. De R$ 10 a R$ 20.
Reapresentação dia 11.

11 SEXTA-FEIRA
14h00 QUARTETO CAMARGO
GUARNIERI
Veja detalhes dia 9 às 20h00.
Teatro do Sesi AE Carvalho. Entrada franca.

14h00 VILLA DAS CRIANÇAS
Sesi Música. Com Renata Campos
– narração, Cristina Poles – flauta,
Domingos Elias – clarinete, Marcos
Fokin – fagote e Marcelo Arty – violão.
Programa: Villa-Lobos – O trenzinho
do caipira e Choro nº 1; Pixinguinha –
Segura ele e músicas folclóricas.
Teatro do Sesi Vila das Mercês. Entrada franca.

18h30 KROMA – quarteto de
guitarras elétricas
Concerto às Seis e Meia. Veja detalhes
dia 10 às 12h30.
Centro Cultural São Paulo – Sala Adoniran
Barbosa. Entrada franca.

20h00 O CAVALEIRO DA ROSA,
de Richard Strauss
Ópera em forma de concerto.
Orquestra Sinfônica do Estado de

São Paulo e Coro da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo
Regente: Richard Armstrong. Regente
do coro: Naomi Munakata. Solistas:
Kristine Jepson, Anna Korondi, Marília
Vargas, Natália Áurea e Claudia
Habermann – sopranos; Denise de
Freitas e Keila de Moraes – mezzosopranos; Mônica Weber Bronzati
– contralto; Marcos Thadeu, Atalla
Ayan, Geilson Santos, Paulo Queiroz,
Rúben Araújo, Marco Antonio Jordão
e Anderson Luiz de Sousa – tenores;
Rodrigo Esteves, João Vitor Ladeira e
Silas de Oliveira – barítonos e Franz
Hawlata e Carlos Eduardo Marcos
– baixos. Direção cênica: André HellerLopes. Leia mais na página 30.
Sala São Paulo. De R$ 30 a R$ 104.
Reapresentação dia 13 às 16h00.

20h00 OLGA KIUN – piano
Sesi Música. Série Pianistas. Programa:
Bach – Chacone, transcrição para piano
de Busoni; Brahms – Oito valsas op. 39;
Shostakovich – Dez prelúdios op. 34 e
Chopin – Variações sobre o tema “La ci
darem la mano” de Mozart e Polonaise
op. 53.
Teatro do Sesi de Osasco. Entrada franca.
Reapresentação dia 12 às 20h00 no Teatro do
Sesi de São Bernardo do Campo.

20h00 METRÓPOLE QUARTETO DE
SAXOFONE
Sesi Música. Série Instrumental. Com
Ed Fogaça, Edenilson Fogaça, Felipe
Cesar Sanches e Alex Souza. Programa:
obras de Beethoven, Bach, Ed Fogaça,
Gershwin, Schumann, Grieg, Vivaldi,
Dvorák e Mozart, entre outros.
Teatro do Sesi de Santo André. Entrada franca.

21h00 IRCAM
44º Festival Música Nova. Com Sylvie
Levesque, Donatienne Michel-Dansac,
Sylvie Sacoun e Geneviève Strosser –
voz. Direção musical: Georges Aperghis.
Programa: Aperghis – Machinations.
Direção artística: Gilberto Mendes.
Sesc Vila Mariana – Teatro. R$ 10, R$ 5 e
R$ 2,50. Reapresentação no mesmo horário
dia 12 e dia 13 às 18h30.

21h00 BALÉ DA CIDADE DE SÃO
PAULO
Veja detalhes dia 10 às 21h00.
Teatro Municipal. De R$ 10 a R$ 20.

12 SÁBADO
15h00 A PAIXÃO GREGA, de Martinu
Ópera Comentada em DVD. Com
John Mitchinson, Helen Field, Jeffrey
Lawton, Artur Davies, Geoffrey Moses,
Rita Cullis, Phillip Joll, Catherine
Savory, Coro Filarmônico de Praga,
Kühn Childrens’s Choir e Orquestra
Filarmônica de Brno. Regente: Charles
Mackerras. Programação e comentários: Lauro Machado Coelho.
Sala Cultura Inglesa do Centro Brasileiro
Britânico. Entrada franca.

Roteiro Musical SP
Dia 20, Sala São Paulo / Rio de Janeiro, dias 18 e 19

Pianista virtuose Ivo Pogorelich
se apresenta com OSB

FOTO: DIVULGAÇÃO

Após o ótimo programa
que faz dias 12 e 13 no Rio de
Janeiro (leia detalhes na página 45), a Orquestra Sinfônica
Brasileira apresenta-se mais
uma vez em São Paulo dentro
da Série Ametista. Sob a regência de seu titular Roberto
Minczuk, o grupo convida um
dos pianistas do primeiríssimo
time internacional, o croata
Ivo Pogorelich. Ele interpreta
o Concerto para piano nº2 em
fá menor de Frédéric Chopin.
Apesar do nome, este foi o
primeiro concerto do compositor a ser escrito (em 1830),
sendo porém o segundo a ser
Pianista Ivo Pogorelich
publicado. Estreou em março
do mesmo ano, em Varsóvia,
Polônia, tendo o próprio Chopin como solista, e traz um dos mais
famosos temas da obra do compositor. O programa ainda tem as
Bachianas brasileiras nº 8, de Villa-Lobos, e a bela La valse, de Ravel,
que, escrita em 1919, faz uma homenagem à valsa vienense, entrelaçando melodias e reinterpretando o brilhantismo do gênero pela
ótica do pós-guerra.
Nascido em Belgrado, Ivo Pogorelich recebeu suas primeiras lições
de piano aos sete anos de idade. Em 1976, começou a estudar com a
pianista e professora Aliza Kezeradze, que passou a ele a tradição da escola Liszt-Siloti e foi sua esposa durante 16 anos, até falecer em 1996.
Vencedor de diversos concursos, seu nome ficou atrelado, no entanto,
a um certame que não ganhou. Em 1980, no Concurso Internacional
de Piano Frédéric Chopin em Varsóvia, Pogorelich foi eliminado na
semifinal, provocando a demissão de membros do júri, entre eles a
pianista argentina Martha Argerich, colocando-o nas capas de jornais
e revistas mundiais.
Pogorelich é hoje um artista mundialmente reconhecido, que faz
recitais nas maiores salas de concerto do mundo e grava exclusivamente pelo selo Deutsche Grammophon, com o qual já lançou mais de 15
discos. Ele também investe parte de sua fama e prestígio em causas
nobres, criando fundações com objetivos sociais, apresentando-se em
eventos beneficentes e fomentando iniciativas de apoio e aperfeiçoamento a jovens artistas. (Este programa acontece também no Rio de
Janeiro, dias 18 e 19.)
Dia 16, Theatro São Pedro / Dia 23, Sesi Paulista / Dia 24, Guarulhos

Banda faz obra de Friedrich Gulda
Entre as diversas apresentações que o violoncelista Antonio Meneses
faz no Brasil, a apresentação do dia 16, ao lado da Banda Sinfônica do Estado, destaca-se por seu repertório. Meneses irá solar o pouco difundido
Concerto para violoncelo e sopros de Friedrich Gulda, mais conhecido
como um dos mais destacados – e um tanto extravagante – pianista do
século XX. A Banda, que estará sob regência de seu titular Abel Rocha,
mostra ainda obras de Villa-Lobos, Daloia e Meij.
Marcos Sadao Shirakawa é quem rege o grupo nas demais apresentações do mês: dia 23, no Sesi Paulista, dentro da série “Pra ver a Banda tocar!”, e dia 24, em Guarulhos. Ambos os concertos têm entrada franca.
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16h00 QUARTETO DE CORDAS DA
CIDADE DE SÃO PAULO
Aniversário do Teatro Municipal. Com
Betina Stegmann e Nelson Rios – violinos, Marcelo Jaffé – viola e Robert
Suetholz – violoncelo. Programa: VillaLobos – Quarteto nº 17 e Debussy –
Quarteto. Leia mais na página 32.
Teatro Municipal. De R$ 10 a R$ 15.

16h00 VIOLÃO NO MASP
Guilherme Fachetti. Programa: obras
de Villa-Lobos, Brouwer, Barrios,
Segovia, Turina e Morel. Quaternaglia:
João Luiz, Fábio Ramazzina, Paola
Picherzky e Sidney Molina – violões.
Programa: obras de Bellinati, Tiné,
Gismonti e Marco Pereira. Coordenação
artística: Henrique Pinto.
Masp. R$ 10 e R$ 5.

20h00 OLGA KIUN – piano
Veja detalhes dia 11 às 20h00.
Teatro do Sesi de São Bernardo do Campo.
Entrada franca.

20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL e CORAL PAULISTANO
Aniversário do Teatro Municipal.
Regente: Tiago Pinheiro. Programa:
Händel – Concertos grosso op. 6 nº 9
e nº 5 e Dixit Dominus. Leia mais
na página 32
Teatro Municipal. De R$ 10 a R$ 20.

21h00 IRCAM
Veja detalhes dia 11 às 21h00.
Sesc Vila Mariana – Teatro. R$ 10, R$ 5
e R$ 2,50.

21h00 Musical ESTA É A NOSSA
CANÇÃO
Com Tadeu Aguiar, Amanda Acosta,
Ana Baird, Mauro Gorini, Anna Bello,
Pedro Henrique Lopes, Carolina Futuro,
Sérgio Somene, Flávia Rinaldi e Victor
Maia. Direção: Charles Randolph Wright.
Teatro Imprensa. R$ 60 (sexta-feira) e R$ 70
(sábado e domingo). Reapresentação sextas e
sábados às 21h00 e domingos às 18h00. Até
29/11.

13 DOMINGO
11h00 ORQUESTRA EXPERIMENTAL
DE REPERTÓRIO
Aniversário do Teatro Municipal.
Regente: Jamil Maluf. Solista: Gilberto
Tinetti – piano. Programa: Beethoven –
Concerto para piano e orquestra
nº 5 Imperador e Brahms – Sinfonia
nº 1. Leia mais na página 32.
Teatro Municipal. De R$ 10 a R$ 20.

11h00 CORAL JOVEM DO ESTADO
Regentes: Naomi Munakata e
Nibaldo Araneda.
Theatro São Pedro. Entrada franca.

11h00 THIAGO ABDALLA – violão
Programa: obras de Narvaez, Sor,
Tárrega, Mompou, Turina, Torroba
e Ruiz-Pipo.
Museu da Casa Brasileira. Entrada franca.

11h30 SÔNIA GOUSSINKY – soprano
e VALÉRIA MASTROROSA – piano
Clássicos do Domingo. Programa:
Monteverdi – Felice cor mio; Purcell –
Dear pretty youth; Rousseau – Si des
galans de la ville; Anônimo – Non, je
n’irai plus au bois; Pergolesi – Visto
ben, vi comparisco, A Serpina penserette e Stizzoso mio stizzoso; Berlioz –
Zaide; Satie – La diva de l’Empire;
R. Strauss – Drei Lieder der Ophelia op.
67; Chiquinha Gonzaga – Lua Branca
e Henrique – Uirapuru.
Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho.
Entrada franca.

12h00 KAMMERKONZERT TRIO
Com Maria Lúcia Waldow – mezzosoprano, Horácio Gouveia – piano e
Renato Bandel – viola. Programa:
obras de Brahms, Loeffler, Ravel,
Kodály e canções hebraicas.
Teatro do Sesi de São Paulo. Entrada franca.

15h00 GRUPO AUM
Com Arlete Tironi Gordilho – piano,
Liliana Bertolini – flauta, Hélcio de
Latorre – flauta e flautim, Gilson Barbosa
– oboé e corne inglês, Clóvis Camargo –
contrabaixo e Nathan Calan – percussão.
Programa: choros de Villani-Côrtes, Jacob
do Bandolim, Pixinguinha, Waldir de
Azevedo e K-Ximbinho.
Coreto da Praça XIV – Santana do Parnaíba.
Entrada franca.

16h00 O CAVALEIRO DA ROSA,
de Richard Strauss
Ópera em forma de concerto.
Orquestra Sinfônica do Estado de
São Paulo e Coro da Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo
Regente: Richard Armstrong. Regente
do coro: Naomi Munakata. Solistas:
Kristine Jepson, Anna Korondi, Marília
Vargas, Natália Áurea e Claudia
Habermann – sopranos; Denise de
Freitas e Keila de Moraes – mezzosopranos; Mônica Weber Bronzati
– contralto; Marcos Thadeu, Atalla
Ayan, Geilson Santos, Paulo Queiroz,
Rúben Araújo, Marco Antonio Jordão
e Anderson Luiz de Sousa – tenores;
Rodrigo Esteves, João Vitor Ladeira e
Silas de Oliveira – barítonos e Franz
Hawlata e Carlos Eduardo Marcos
– baixos. Direção cênica: André HellerLopes. Leia mais na página 30.
Sala São Paulo. De R$ 30 a R$ 104

16h00 RICHARD OCTAVIANO KOGIMA
– piano
Música no MuBE. Programa: Beethoven
– Sonata op. 53 Waldstein; Liptak –
Starlight; Debussy – Dois prelúdios; Rach
maninov – Etude-tableaux op. 33 nº 4 e
op. 39 nº 5 e Tchaikovsky – Dumka.
MuBE. R$ 20 e R$ 10.

18h30 IRCAM
Veja detalhes dia 11 às 21h00.
Sesc Vila Mariana – Teatro. R$ 10, R$ 5
e R$ 2,50.

11h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL, CORAL LÍRICO e CORAL
PAULISTANO
Concerto Didático – Almanaque Musical.
Regente: Rodrigo de Carvalho. Roteiro
e narração: João Malatian.
Sala Olido. Entrada franca. Retirar ingressos
com 1 hora de antecedência. Reapresentação
no mesmo horário dia 28 e dias 15 e 29 às
9h30 e 11h30.

21h00 SUMI JO – soprano
Série de Concertos Tucca. Piano: Gary
Mattewman. Leia mais na página 34.
Sala São Paulo. De R$ 50 a R$ 140, à venda
pela Tucca – Tel. 3057-0131 e na bilheteria
da Sala. Renda revertida para a Tucca.

15 TERÇA-FEIRA
09h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL, CORAL LÍRICO e CORAL
PAULISTANO
Concerto Didático – Almanaque Musical.
Regente: Rodrigo de Carvalho. Roteiro
e narração: João Malatian.
Sala Olido. Entrada franca. Retirar ingressos
com 1 hora de antecedência. Reapresentação
às 11h30, dia 28 às 11h30 e dias 15 e 29 às
9h30 e 11h30.

12h30 JI YON SHIM – piano e DANIELI
LONGO – violoncelo
Música no Masp. Programa: Oswald –
Élegie; Paganini – Variações sobre um
tema de Rossini; Schumann – Adagio
e Allegro op. 70 e Piazzolla – Le grand
tango.
Masp. Entrada franca.

19h00 LUCREZIA BORGIA,
de Donizetti
O soprano de coloratura no
Romantismo. Exibição de DVD com
legendas em italiano. Com Dimitra
Theodossiou, Roberto De Biasio, Enrico
Giuseppe Iorio, Nidia Palacios, Luigi
Albani, Giuseppe di Paola e Mauro
Corna. Diretor musical e regente:
Tiziano Severini. Seleção e apresentação: Sergio Casoy.
Istituto Italiano di Cultura. Entrada franca.
Reapresentação dia 16 às 15h00.

20h00 CARMINA BURANA, de Carl Orff
Coro do Colégio Visconde de Porto
Seguro, Coral Infantil da Escola da
Comunidade do Colégio Visconde
de Porto Seguro e Percussivo USP.
Regente: Sérgio Assumpção. Solistas:
Edna D’Oliveira – soprano, Hélder Savir
– tenor e Sebastião Teixeira – barítono.
Pianos: Cláudia Siste e Rogério Zaghi.
Colégio Visconde de Porto Seguro – Unidade I.
Entrada franca.

20h30 DANIEL STEIN – violino, ANDRÉ
MICHELETTI – violoncelo e GABRIELLA
AFFONSO – piano
A música no século XXI. Música
Degenerada. Programa: Gold – Tango;

Bloch – Nigun da suíte Baal Shem
e Shlomo; Gideon Klein – Duo para
violino e violoncelo e Kaczerginski
– Frühling. Curadoria: Roberto Ring.
Realização: Sociedade de Cultura
Artística e CPFL Cultura. Leia mais
na página 41.
Teatro Cultura Artística – Itaim. Entrada franca.
Retirar ingressos com 2 horas de antecedência,
2 por pessoa.

20h30 MIREILLE GLEIZES – piano
44º Festival Música Nova. Programa:
Philippe Manoury – Pluton, Júpiter e
Neptune e Flo Menezes – A Dialética
da Praia e Parcours de l’Entité. Direção
artística: Gilberto Mendes.
Sesc Vila Mariana – Auditório. R$ 10, R$ 5
e R$ 2,50.

16 QUARTA-FEIRA
15h00 LUCREZIA BORGIA, de
Donizetti
Exibição de DVD com legendas em italiano. Veja detalhes dia 15 às 19h00.
Istituto Italiano di Cultura. Entrada franca.

19h30 NAHIM MARUN – piano, LUÍS
AFONSO MONTANHA – clarinete,
MARCELO JAFFÉ – viola e ROBERT
SUETHOLZ – violoncelo
Recital de lançamento do CD “Histórias
Fantásticas”. No programa obras de
Eduardo Seincman. Haverá sessão de
autógrafos após o concerto.
Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos.
Entrada franca.

21h00 BANDA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO e ANTONIO MENESES –
violoncelo
Regente: Abel Rocha. Programa:
Gulda – Concerto para violoncelo
e sopros; Villa-Lobos – Fantasia
em três movimentos em forma de
Choros; Meij – The big apple e Daloia
– Suíte Carmen Miranda. Leia mais
na página 36.
Theatro São Pedro. R$ 30 e R$ 15.

21h00 ENSEMBLE MENTEMANUQUE
44º Festival Música Nova. Com Iuka
de Almeida Prado – soprano, Sara
Lima – flauta, Krista Muñoz – clarinete, Carlos Sulpício – trompete,
Eliana Sulpício – percussão, Gustavo
Costa – violão e viola caipira, Rubens
Ricciardi – piano, Cláudio Cruz – violino e Robson Fonseca – violoncelo.
Programa: Rubens Ricciardi – Chacona
sobre um tema vienense da Caatinga,
Via Lucca e Babel; Marcos Câmara
de Castro – Trio para clarinete, violoncelo e piano; Rodolfo Coelho de
Souza – Cinco canções japonesas para
soprano, marimba e piano; Gilberto
Mendes – Meu amigo Koellreutter e
José Gustavo de Camargo – Velas e
vagalumes. Direção artística: Gilberto
Mendes.
Sesc Consolação – Teatro Anchieta. R$ 10,
R$ 5 e R$ 2,50.

Entre os dias 5 e 25, espaços nas cidades de São Paulo e Santos

Tradicional Festival Música Nova
realiza 44ª edição
Principal referência
em música contemporânea no país e na América
Latina, o Festival Música
Nova atinge sua 44ª edição em 2009, com uma
programação especial por
ocasião do Ano da França
no Brasil. O evento acontece entre os dias 5 e 25
e além de concertos terá
oficinas de computação
musical com o núcleo de
ensino do Ircam.
Com direção artística
Les Percussions de Strasbourg
de Gilberto Mendes – criador do Festival e um dos
mais importantes compositores brasileiros da atualidade –, o evento é uma
realização do Sesc São Paulo e da Prefeitura de Santos, com patrocínio da
Petrobras. Esta edição receberá grandes atrações da música contemporânea francesa: o grupo Les Percussions de Strasbourg, o Ensemble 2E2M, o
espetáculo multimídia “Machinations”, criação de Georges Aperghis em
parceria com o Ircam, a pianista Martine Joste (que apresenta-se com a Orquestra Sinfônica Municipal de Santos) e o compositor Phillipe Manoury,
em colaboração com Flo Menezes e o estúdio PANaroma. A pianista belga
Mireille Gleizes completa a lista de convidados internacionais.
A programação traz ainda solistas e formações corais e camerísticas
de atuação marcante no cenário nacional: o Ensemble Mentemanuque,
o pianista Antonio Eduardo, o coral Madrigal Ars Viva e o Ensemble
Música Nova, criado especialmente para o Festival em 2007 e que este
ano apresenta-se com Ricardo Bologna como regente convidado, num
programa elaborado em conjunto com Gilberto Mendes.
Serão ao todo mais de 20 apresentações nas cidades de São Paulo –
nos Sescs Vila Mariana e Consolação, no Theatro São Pedro e no Centro
Universitário Maria Antonia – e Santos – Teatro Coliseu, Teatro Guarany
e Sesc Santos. A programação do festival é completada com o lançamento do CD Duo Contexto, marcando os 20 anos de atividades da parceria
entre Eduardo Leandro e Ricardo Bologna.
A proposta didática do Música Nova também foi ampliada para este
ano, com a realização de uma oficina de computação musical pelo Ircam,
que traz para o Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, a excelência
tecnológica e musical que o tornou referência na criação de música contemporânea mundial, desde sua fundação por Pierre Boulez, em 1970.
A atividade, voltada para compositores e estudantes de composição, contará com o núcleo de ensino do Ircam e se baseia na composição musical
por computadores e técnicas composicionais de vanguarda.
Segundo os organizadores, ao oferecer ao público o que há de mais
novo em produção musical erudita, o Festival cumpre as premissas que
norteiam as suas mais de quatro décadas de existência: abranger um
repertório raramente incluído nas temporadas de concertos tradicionais
e propiciar a atualização técnica de músicos e compositores. Ao mesmo
tempo, contribui com a formação de plateia para a música erudita e com
a divulgação de uma vertente da produção musical brasileira de qualidade, que ainda busca canais adequados para sua difusão.
Para tanto, o Festival passa a contar este ano com um Conselho
Artístico presidido por Gilberto Mendes e formado por Lorenzo Mammì,
Luiz Gustavo Petri, Emiliano Patarra e Rodolfo Coelho de Souza, todos
especialistas em música contemporânea, além de Aline de Moraes, que
assume a direção executiva do Festival.
FOTO: DIVULGAÇÃO / GUY VIVIEN
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Dia 18, Masp

Excelente quarteto alemão
apresenta-se no Masp

FOTO: DIVULGAÇÃO / KASSKARA

A série Música no Masp Internacional recebe, no dia 18, o excelente
Quarteto Fauré. O conjunto, que já se apresentou por aqui com grande
sucesso, foi criado em 1995 na Alemanha e hoje é considerado um dos
principais grupos de câmara da Europa. Para esta apresentação, o Quarteto
Fauré traz obras de Mendelssohn e Brahms, além de uma peça dedicada
ao grupo pelo compositor e violinista alemão Volker David Kirchner.
Formado por Erika Geldsetzer (violino), Sascha Frömbling (viola),
Konstantin Heidrich (violoncelo) e Dirk Mommertz (piano), o Quarteto
Fauré conquistou o primeiro lugar nos importantes concursos alemães
Deutscher Hochschulenmusikwettbewerb e Deutscher Musikwettbewerb. Também foi agraciado com prêmios em cidades italianas como
Trieste (Concorso Trio di Trieste) e Florença (Concorso Vittorio Gui), além
de vencer o concurso Parkhouse Award, em Londres, na Inglaterra.
A discografia do conjunto inclui CDs com obras de Gabriel Fauré e
Dvorák, além de dois discos gravados pelo conceituado selo Deutsche
Grammophon, com dois quartetos para piano de Mozart e Brahms.
Além de apresentar-se em seu país, o Quarteto Fauré tem excursionado por toda a Europa, e realiza concertos na Ásia, América Central e
América do Sul. (Consulte no Roteiro Musical a programação gratuita
da série Música no Masp.)

Dia 27, Auditório Ibirapuera / Rio de Janeiro, dia 29

Cravista Rosana Lanzelotte
lança projeto “Nazareth”
Em concertos que acontecem dia 27 em São Paulo e dia 29 no
Rio de Janeiro, a cravista Rosana Lanzelotte lança seu mais novo CD,
“Nazareth”. O disco é parte de um ambicioso projeto que, além do registro fonográfico, inclui um site que pela primeira vez reúne a totalidade
das obras do compositor carioca Ernesto Nazareth (1863-1934).
Nome dentre os mais importantes da música brasileira e cuja extensa obra vai muito além de peças como Odeon ou Apanhei-te, cavaquinho!, Nazareth, que era praticamente autodidata, escreveu nada menos
do que 218 peças para piano. Todas estas peças – que foram recuperadas,
revistas e digitalizadas – estarão à disposição do público no site www.
ernestonazareth.com.br.
O disco “Nazareth” apresenta 15 peças do compositor, incluindo as
inéditas Encantador e Furinga. Rosana interpreta as obras, originalmente
escritas para piano, ao cravo. “Selecionei na obra de Ernesto Nazareth as
peças que mais se adaptavam ao cravo”, conta a artista. Segundo ela,“o
piano que Nazareth tocava pouco tem em comum com o grande piano
moderno. Talvez se pareça mais com o pianoforte, ou o cravo, já que ele
estipulava em suas obras ‘aqui o acompanhamento deve se assemelhar
ao violão’ ou ‘ao cavaquinho’ – instrumentos de cordas pinçadas, como
é o cravo”. Rosana ainda conta no disco com as participações especiais
do percussionista Caíto Marcondes e do violonista Luis Leite.
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12h30 JARBAS TAURYNO – voz e
MARILENA DE OLIVEIRA – piano
Concerto ao Meio-Dia. Brasil-França.
Programa: obras de Villa-Lobos,
Mignone, Villani-Côrtes, Waldemar
Henrique, Ronaldo Miranda, Fauré
e Debussy, entre outros.
Centro Cultural São Paulo – Sala Adoniran
Barbosa. Entrada franca. Reapresentação
dia 18 às 18h30.

14h00 ORQUESTRA EXPERIMENTAL
DE REPERTÓRIO
Concerto Didático – Pequeno Dicionário
Musical. Regente: Juliano Suzuki.
Direção musical e narração: Jamil Maluf.
Sala Olido. Entrada franca. Retirar ingressos
com 1 hora de antecedência. Reapresentação
dia 24.

21h00 ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Regente: Fabio Mechetti. Solista:
Dang Thai Son – piano. Programa:
Barber – Meditação e Dança da vingança de Medeia; Mendelssohn – Concerto
para piano nº 1 e R. Strauss – Morte e
transfiguração e Till Eulenspiegel. Leia
mais na página 30.
Sala São Paulo. De R$ 30 a R$ 104.
Reapresentação dia 19 às 16h30.

21h00 QUARTETO FAURÉ
Música no Masp Internacional.
Com Erika Geldsetzer – violino, Dirk
Mommertz – piano, Sascha Frömbling
– viola e Konstantin Heidrich – violoncelo. Programa: Kirchner – Echo
und Narziss Poème; Mendelssohn –
Quarteto para piano e cordas op. 2 e
Brahms – Quarteto para piano e cordas
op. 26. Leia mais ao lado.

20h00 FLÁVIO RODRIGUES – violão
Série Guitarrísimo. Participação:
Concha Jareño – bailarina e Pedro
Obregón – cantor. No programa obras
do CD “Anyway”.

Masp. R$ 60, com coquetel a partir das 20h00
e durante o intervalo. Reservas: tel. 3284-8384.

Instituto Cervantes – Auditório. Entrada
franca. Distribuição de senhas 1 hora antes.

15h00 DER ZAREWITSCH, de Lehár
Ópera Comentada em DVD. Com
Wieslaw Ochmann, Teresa Stratas,
Harald Juhnke, Birke Bruck, Lukas
Amman, Paul Esser, The Kuban Cosacks
e Orquestra Sinfônica Kurt Graunke.
Regente: Willy Mattes. Programação e
comentários: Lauro Machado Coelho.

20h30 QUARTETO ARCORDAS
O período clássico por meio de
Mozart. Com Cristina Poles – flauta
transversal, Anderson Dubiniack –
violino, Bel Rebello – viola e Sueldo
Francisco – violoncelo. Comentários:
Erica Hindrickson. Programa: Mozart –
Quartetos K 285b, K 285 e K 298.
Sesc Osasco. Entrada franca. Retirar ingressos
no local com uma hora de antecedência.

21h00 DUO CONTEXTO
44º Festival Música Nova.
Lançamento de CD. Com Eduardo
Leandro e Ricardo Bologna – percussão. Participação: Cássia Renata Lima
– flauta e Flo Menezes – live eletronics. Programa: Eduardo Álvares
– Estudo II e Táleas; Phillipe Manoury
– Le livre de claviers; Marcos Lacerda
– Finistera; Flo Menezes – Quaderno
para marimba e live eletronics e
Hermeto Pascoal – O galo do Airan.
Direção artística: Gilberto Mendes.
Sesc Consolação – Teatro Anchieta. R$ 10,
R$ 5 e R$ 2,50.

21h00 BETINA STEGMANN – violino,
MARCELO JAFFÉ – viola e SÉRGIO
CARVALHO – cravo
Bach: Tema & Contratema. Programa:
Bach – Sonatas do período de Köthen
(1717-1722).
Espaço Cachuera! R$ 20 e R$ 10.

18 SEXTA-FEIRA
18h30 JARBAS TAURYNO – voz e
MARILENA DE OLIVEIRA – piano
Concerto às Seis e Meia. Veja detalhes
dia 17 às 12h30.
Centro Cultural São Paulo – Sala Adoniran
Barbosa. Entrada franca.

19 SÁBADO

Sala Cultura Inglesa do Centro Brasileiro
Britânico. Entrada franca.

16h00 VIOLÃO NO MASP
Braulio Bosi. Programa: obras
de Dowland, Bach, Sor, Albéniz e
Dyens. Duo Bassani-Brombilla:
Renam Bassani e Marcelo Brombilla.
Programa: obras de Rameau, Rodrigo
e Piazzolla. Coordenação artística:
Henrique Pinto.
Masp. R$ 10 e R$ 5.

16h30 ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Regente: Fabio Mechetti. Solista:
Dang Thai Son – piano. Programa:
Barber – Meditação e Dança da vingança de Medeia; Mendelssohn – Concerto
para piano nº 1 e R. Strauss – Morte e
transfiguração e Till Eulenspiegel. Leia
mais na página 30.
Sala São Paulo. De R$ 30 a R$ 104.

20 DOMINGO
11h00 ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Concertos Matinais. Regente: Fabio
Mechetti. Solista: Dang Thai
Son – piano. Programa: Barber –
Meditação e Dança da vingança de
Medéia; Mendelssohn – Concerto
nº 1 para piano op. 25 e R. Strauss
– Till Eulenspiegel. Leia mais na
página 30.
Sala São Paulo. R$ 2.
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11h00 CORALUSP
Domingo na Yayá. 1ª parte: O velho
e o novo mundos. Regente: Paula
Monteiro. Programa: Canção regional portuguesa – O milho da nossa
terra; Dowland – If my complaints;
Marenxio – Scaldava il sol e Guarnieri
– Ave Maria. 2ª parte: Cantos do Povo.
Regente: Selma Boragian. Programa:
canções folclóricas de diversos países.
Casa de Cultura Dona Yayá. Entrada franca.

11h30 TRIO IMAGES
Sons de Paris. Com Achille Picchi – piano, Cecília Guida – violino e Henrique
Muller – viola. Programa: Fauré – Trio
op. 120; Martin – Trio sobre melodias
irlandesas e Juon – Trio op. 60.
Fundação Maria Luisa e Oscar Americano.
R$ 20 (acesso à Fundação e ao concerto) e
R$ 10 (estudantes e pessoas acima de 60 anos).

11h30 MARIA DE LOURDES CUTOLO –
cravo
Clássicos do Domingo. Programa:
Bach – Prelúdio em dó maior; W.F.
Bach – Polonaise e Sonata; C.P.E.
Bach – Rondeau, Abschied von
Silbermannschen Clavier in einem
Rondeau; Purcell – Suíte em ré maior;
Mucillo – Luz loura do luar de ouro e
Haydn – Sonata em fá maior.
Centro Cultural São Paulo – Sala Jardel Filho.
Entrada franca.

12h00 MARCO ALCÂNTARA – piano
Música em Cena. Programa: D. Scarlatti
– Sonatas K 172 e K 289; Marlos Nobre
– Sonatina op. 66; Liszt – Au lac de
Wallenstadt, Au bord d’une source e
Les cloches de Genève e Saint-Saëns/
Liszt – Dança macabra.
Teatro do Sesi de São Paulo. Entrada franca.

12h00 ENSEMBLE HARMONIEMUSIK
Com Mônica Lucas e Luciano Pereira
– clarinetes históricos, Michael Alpert
e Flavio Faria – trompas naturais,
Luis Antonio Ramoska e Mariana
Bergsten – fagotes clássicos. Programa:
Krommer – Partita e Mozart – Serenata
K 375 trechos de “A flauta mágica”.
Páteo do Colégio. Entrada franca.

16h00 ANTONIO VAZ LEMES – piano
Música no MuBE. Programa: Poulenc
– Melancolie; Ravel – Sonatine e
Schumann – Kreisleriana op. 16.
MuBE. R$ 20 e R$ 10.

16h00 CORALUSP
Domingo na Yayá. 1ª parte: Mitos
e lendas. Regente: Alberto Cunha.
Programa: obras de Vecchi, Weelkes,
Händel, Lacerda e D. Caymmi. 2ª
parte: João Sebastião Choro Canção.
Regente: Mauro Aulicino. Programa:
Bach – Jesu meine Freude e Mitten
wir im Leben sind; Zequinha de
Abreu – Tico-tico no fubá; Mauro de
Almeida/Donga – Pelo telefone e
Nazareth – Odeon.
Casa de Cultura Dona Yayá. Entrada franca.
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17h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA
Série Safira. Regente: Roberto
Minczuk. Solista: Ivo Pogorelich –
piano. Programa: Chopin – Concerto
nº 2; Villa-Lobos – Bachianas brasileiras
nº 8 e Ravel – La Valse. Leia mais na
página 36.
Sala São Paulo. De R$ 35 a R$ 110.

17h00 XVI FESTIVAL DE COROS DA
ASSOCIAÇÃO CATÓLICA KOLPING
Coro Misto da Associação Católica
Kolping, regente: José Ferraz de Toledo;
Coral do Carmo-Bunkyo de Mogi das
Cruzes, regente: Guilherme Faria; Grupo
Klang, regente: Vismar Ravagnani;
Coral Universitário Mackenzie, re
gente: Parcival Módolo; Coral Feminino
da Sociedade Brasileira de Cultura
Japonesa, regente: Teruo Yoshida;
Coral Municipal Infanto-Juvenil de
Itaquaquecetuba, regente: João Batista
da Silva e Coro Stella Alpina e Càneva
de Santa Olímpia, regente: Jânea Falcão.
Associação Católica Kolping. Entrada franca.

18h00 ANTONIO EDUARDO – piano
e MADRIGAL ARS VIVA
44º Festival Música Nova. Programa:
Boudweijn Buckinx – El sueño eterno, in memorian Álvaro Guimarães;
Hermelino Neder – Meu amigo Gilberto
Mendes; Mario Ficarelli – Crucifixus;
Almeida Prado – Fantasia litorânea;
Olivier Toni – Recitativo VI, com seis
notas; Edson Sant’anna – Tocata;
Rodolfo Coelho de Souza – VersoReverso; Gil Nuno Vaz – Suave Maria;
André Ribeiro – Ave Maria; Villa-Lobos
– Ave Maria, O Cor Jesu, Padre Nosso
e O Salutaris; João Carlos Rocha – Ave
Maria e Gilberto Mendes – Ave Maria.
Direção artística: Gilberto Mendes.
Centro Universitário Maria Antônia – USP.
Entrada franca.

20h00 BANDA SINFÔNICA JOVEM DO
ESTADO
Regente: Mônica Giardini. Programa:
obras de Willy Verdaguer.
Memorial da América Latina – Auditório
Simón Bolívar. Entrada franca.

21 SEGUNDA-FEIRA
21h00 NATHALIE STUTZMANN – con
tralto e INGER SÖDERGREN – piano
Sociedade de Cultura Artística –
Temporada 2009. Programa: Schubert
– Die schöne Müllerin (A bela Moleira).
Leia mais na página 31.
Sala São Paulo. De R$ 60 a R$ 130 e R$ 10
(estudantes até 30 anos, meia hora antes
do concerto). Nathalie Stutzmann e Inger
Södergrenn se reapresentarão dia 22.

22 TERÇA-FEIRA
12h30 DUO MARÍA JOSÉ
BARANDIARÁN e MARÍA JOSÉ DE
BUSTOS – pianos

Música no Masp. Programa: Brahms –
Sonata op. 34; Shostakovich – Noturno
da suíte op. 6; Poulenc – Capricho
de O baile de máscaras; Nieto –
Brandemburgo 2.2 e Albéniz – Triana
e Navarra.
Masp. Entrada franca.

19h00 NABUCCO, de Verdi
O soprano de coloratura no
Romantismo. Exibição de DVD com
legendas em italiano. Com Renato
Bruson, Lauren Flanigan, Carlo
Colombara, Maurizio Frusoni, Monica
Bacelli, Franco Federici, Angelo
Casertano e Fiorenza Cedolins.
Diretor musical e regente: Paolo
Carignani. Seleção e apresentação:
Sergio Casoy.
Istituto Italiano di Cultura. Entrada franca.
Reapresentação dia 23 às 15h00.

20h30 MARTIN TUKSA – violino,
DANA RADU – piano, OTINILO
PACHECO – clarinete e MAURO
BRUCOLI – violoncelo
A música no século XXI. Música
Degenerada. Programa: Schulhoff –
Duo para violino e violoncelo; Berg
– Adágio para clarinete, violino e piano
e Hindemith – Quarteto. Curadoria:
Roberto Ring. Realização: Sociedade
de Cultura Artística e CPFL Cultura. Leia
mais na página 41.
Teatro Cultura Artística – Itaim. Entrada franca.
Retirar ingressos com 2 horas de antecedência,
2 por pessoa.

21h00 NATHALIE STUTZMANN –
contralto e INGER SÖDERGREN –
piano
Sociedade de Cultura Artística –
Temporada 2009. Programa: Schubert
– Schwanengesang (Canto do cisne).
Leia mais na página 31.
Sala São Paulo. De R$ 60 a R$ 130 e R$ 10
(estudantes até 30 anos, meia hora antes do
concerto).

21h00 ENSEMBLE MÚSICA NOVA
44º Festival Música Nova.
Regente: Ricardo Bologna. Programa:
música brasileira, francesa e latino-americana. Direção artística: Gilberto Mendes.
Sesc Vila Mariana – Teatro. R$ 10, R$ 5 e
R$ 2,50.

23 QUARTA-FEIRA
12h05 BANDA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Música em Cena. Pra ver a Banda
tocar! Regente: Marcos Sadao
Shirakawa. Solista: Marisa Takano
Lui – clarinete. Programa: Roost
– Olímpica; Rossini – Abertura de
Guilherme Tell; Shaw – Concerto para
clarinete; Milray – Cake walk phantasy;
Duda – Suíte pernambucana de bolso e
Niehaus – Rhapsodia concertante (canja sinfônica). Leve seu instrumento e
suba ao palco para tocar com a banda
na canja sinfônica.

Teatro do Sesi de São Paulo. Entrada franca.
Reapresentação dia 24 às 20h00 no Teatro
Adamastor.

15h00 NABUCCO, de Verdi
Exibição de DVD com legendas em italiano. Veja detalhes dia 22 às 19h00.
Istituto Italiano di Cultura. Entrada franca.

24 QUINTA-FEIRA
14h00 ORQUESTRA EXPERIMENTAL
DE REPERTÓRIO
Concerto Didático – Pequeno Dicionário
Musical. Regente: Juliano Suzuki.
Direção musical e narração: Jamil Maluf.
Sala Olido. Entrada franca. Retirar ingressos
com 1 hora de antecedência.

14h00 RECITAL DE CANTO LÍRICO
Encontro com os compositores da
Escola Superior de Música – Faculdade
Cantareira. Canções do compositor Julio
Cesar Figueiredo interpretadas pelos
alunos de canto lírico da Faculdade.
Escola Superior de Música – Faculdade
Cantareira. Entrada franca.

20h00 BANDA SINFÔNICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
Regente: Marcos Sadao Shirakawa.
Solista: Marisa Takano Lui – clarinete.
Programa: Roost – Olímpica; Rossini
– Abertura de Guilherme Tell; Shaw –
Concerto para clarinete; Milray – Cake
walk phantasy; Duda – Suíte pernambucana de bolso e Niehaus – Rhapsodia
concertante (canja sinfônica). Leve seu
instrumento e suba ao palco para tocar
com a banda na canja sinfônica.
Teatro Adamastor. Entrada franca.

20h00 GRUPO ZABAIONE MUSICALE
Homenagem a Händel – Um poliglota
criativo. Com Roberto Anzai – teclado
e direção, Claudete Biasoli – soprano,
Patrícia Casadei – violino, Eduardo
Klein – viola da gamba e flauta doce
e Wagner Lavos – violoncelo. No
programa obras de Händel em várias
línguas e obras instrumentais. Direção
artística: Gilberto Mendes.
Espaço Cultural Alberico Rodrigues. R$ 10.

21h00 INTERAÇÕES MANOURYMENEZES
44º Festival Música Nova. Com Joaquim
Abreu, Thierry Miroglio e Fábio Oliveira
– percussão, Ancuza Aprodu – piano,
Rogério Wolf – flauta e Flo Menezes,
Philippe Manoury e Miller Puckette –
eletrônica. Programa: Philippe Manoury
– Pluton e Flo Menezes – A dialética da
praia. Direção artística: Gilberto Mendes.
Sesc Consolação – Teatro Anchieta. R$ 10,
R$ 5 e R$ 2,50. Reapresentação dia 25.

21h00 CIA. PINA BAUSCH
Temporada de Dança. Coreografia:
Pina Bausch. Programa: Café Müller
e A sagração da primavera.
Teatro Alfa. De R$ 40 a R$ 200. Reapresentação
dias 25 e 26.

Sala Olido. R$ 10.

21h00 CORO DA ORQUESTRA
SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Homenagem aos 15 anos do Coral
Sinfônico do Estado de São Paulo.
Lançamento do CD “Canções do
Brasil”. Regente: Naomi Munakata.
Piano: Fernando Tomimura. Solistas:
Elisabete Mendonça e Claudia
Habermann – sopranos, Ivo Haun
– tenor, Fernando Coutinho – baixo
e Eduardo Gianesella, percussão.
Programa: 1ª parte: Mendelssohn
– Seis provérbios op. 79; Söderman
– Domine; Holst – Ave Maria; Aguiar
– Sine nomine et sine sensu; Araneda
– Ismália; Electo Silva – Canción;
Guarnieri – Aos mesmos Caramurus;
Albanese/Pereira – Jequi-Bach;
Villani-Côrtes – Frevo fugato e
Guastavino – Indianas – Gala del día e
Una es dos. 2ª parte – Repertório do
CD: Gilberto Gil/Nana Caymmi – Bom
dia; Escobar – Flora, cinco canções de
Amor; Miranda – Suíte Nordestina;
Mignone – Congada; Marlos Nobre –
Cancioneiro de lampião; Villa-Lobos
– Duas lendas ameríndias e Estrela é
lua nova e Lacerda – Ofulú lorerê. Leia
mais na página 30.
Sala São Paulo. De R$ 20 a R$ 42.
Reapresentação dia 26 às 16h30.

Sala São Paulo – Sala do Coro. Entrada franca.
Distribuição de senhas a partir das 11h00.

15h00 AGRIPPINA, de Händel
Ópera Comentada em DVD. Händel
– 250 anos de morte. Com Günther
von Kannen, Barbara Daniels, David
Kuebler, Janice Hall, Claudio Nicolai,
Carlos Feller e The London Baroque
Players. Regente: Arnold Östman.
Programação e comentários: Lauro
Machado Coelho.
Sala Cultura Inglesa do Centro Brasileiro
Britânico. Entrada franca.

16h00 VIOLÃO NO MASP
Diogo Oliveira. Programa: obras
de Brouwer, Villa-Lobos, Ponce,
Rodrigo, Sor e Mignone. Duo Rafael
Cardoso – violão e Pedro Macedo
– contrabaixo. Programa: obras de
Montes, Dyens, Cardoso, Barrios,
Fleury, Powell, Garoto e Brouwer.
Coordenação artística: Henrique
Pinto.
Masp. R$ 10 e R$ 5.

16h30 CORO DA ORQUESTRA
SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Homenagem aos 15 anos do Coral
Sinfônico do Estado de São Paulo.
Lançamento do CD “Canções do
Brasil”. Regente: Naomi Munakata.
Piano: Fernando Tomimura. Solistas:
Elisabete Mendonça e Claudia
Habermann – sopranos, Ivo Haun –
tenor, Fernando Coutinho – baixo e
Eduardo Gianesella, percussão. Veja
detalhes dia 25 às 21h00. Leia mais
na página 30.
Sala São Paulo. De R$ 20 a R$ 42.

21h00 INTERAÇÕES MANOURYMENEZES
Veja detalhes dia 24 às 21h00.
Sesc Consolação – Teatro Anchieta. R$ 10,
R$ 5 e R$ 2,50.

21h00 CIA. PINA BAUSCH
Veja detalhes dia 24 às 21h00.
Teatro Alfa. De R$ 40 a R$ 200.

21h00 JAZZ SINFÔNICA e RICHARD
GALLIANO – acordeón
Série Jazz +. Direção artística: João
Maurício Galindo.
Auditório Ibirapuera. R$ 30 e R$ 15.
Reapresentação dia 26.

26 SÁBADO
11h30 ANA VALÉRIA POLES –
contrabaixo e DANA RADU – piano
Encontros Clássicos. Recital de lançamento do CD “Por toda minha vida”
(veja detalhes na seção “Lançamentos
de CDs”). Programa: Cameron –
Reivenção; Mahle – Sonatina 1975;
Lacerda – Chacona; Storch – Variações
sobre um tema tirolês; Bottesini –

18h30 ORQUESTRA DE CORDAS
LAETARE
Centro de Música Brasileira –
Temporada 2009. Regente: Muriel
Waldman. Programa: obras de
Nepomuceno, Mahle, Lacerda,
Tacuchian e Henrique de Curitiba.
Auditório Cultura Inglesa – Higienópolis.
Entrada franca (sócios), R$ 10 (não-sócios)
e R$ 5 (estudantes, pessoas acima de 60
anos e alunos da Cultura Inglesa).

20h00 SÉRIE CULTURA INGLESA
CONVIDA
Coral Cultura Inglesa. Regente:
Júlio Sergl. Piano: Marcos Alves da
Gama. Programa: Rutter – Magnificat.
Coral Cantabile. Regente: Eli de
Souza Gonçalves. No programa
obras de Atteinang, Lindembergue
Cardoso, Pixinguinha, entre outros.
Coral Unifesp. Regente: Eduardo
Fernandes. Percussão e violão:
Alexandre Cueva. Percussão: Adriana
Prior. No programa obras de Álvaro
Cueva e Alexandre Cueva.
Sala Cultura Inglesa do Centro Brasileiro
Britânico. Entrada franca.

Dia 29, Sesc Vila Mariana

Talentoso duo de jovens francesas
toca no Sesc Vila Mariana
Por conta das comemorações do Ano da França no Brasil,
o Sesc Vila Mariana tem promovido apresentações com artistas
daquele país. Neste mês, a atração fica por conta do recital das
premiadas Fanny Clamagirand
(violino) e Vanya Cohen (piano).
Ambas têm menos de 30
anos e vêm destacando-se como
importantes intérpretes de sua
geração. Fanny Clamagirand, que toca num violino Matteo Goffriller
construído em Veneza em 1700, cursou o Conservatório de Paris e o
Royal College of Music de Londres. Vanya Cohen nasceu em Mônaco e
iniciou seus estudos de piano aos sete anos na Academia de Música Príncipe Rainier III. Aos 15 mudou-se para Paris, onde ingressou no Conservatório Superior de Música. A pianista aperfeiçoou-se em master classes
com Leon Fleischer, Maria João
Pires, Paul Badura Skoda, Nikolai
Petrov e Lazar Berman.
O concerto acontece no dia
29 e terá obras de Beethoven,
Brahms, Prokofiev, Villa-Lobos e
Cesar Franck. A violinista Fanny
Clamagirand ainda ministra um
master class gratuito na Aliança
Francesa no dia 30.
FOTO: DIVULGAÇÃO

19h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL
Regente: Rodrigo de Carvalho.
Programa: Haydn – Sinfonia nº 83,
A galinha; Villa-Lobos – Uirapuru e
Stravinsky – O pássaro de fogo, suíte
1919. Leia mais na página 32.

Elegie e Leitermeyer – 12 ensaios.
Haverá sessão de autógrafos após o
concerto.

FOTO: DIVULGAÇÃO

25 SEXTA-FEIRA

Dias 8, 15, 22 e 29, Cultura Artística – Itaim / Campinas, dias 12, 19 e 26,

CPFL discute “música degenerada”
“Música degenerada” é o nome da série de concertos que neste
mês dá prosseguimento à ótima temporada da CPFL Cultura, dedicada
à música contemporânea.
Violoncelista e produtor cultural, Roberto Ring é o curador do módulo, que acontecerá em São Paulo (às terças-feiras) e em Campinas
(sábados). Segundo ele, o termo “degenerado” foi inventado no século
XIX para designar uma condição anormal – anormalidade sendo compreendido como uma deterioração. Assim, os pregadores da ideologia
nazista adotaram este conceito para difamar a música atonal, arranjos de
jazz e a música de compositores judeus. Em nome de doutrinas raciais,
antissemitismo e sua convicção na supremacia da raça ariana, os censores proibiram espetáculos e interromperam carreiras inicialmente na
Alemanha e posteriormente nos territórios ocupados. Muitos músicos
foram obrigados a emigrar causando uma enorme lacuna de talentos na
vida musical europeia.
“Atualmente a palavra ‘entartet’ (degenerado) está totalmente abolida do debate político. Por outro lado, existem tendências ao estabelecimento de novos critérios de valor baseados em métodos como audiência
de rádio ou vendas de CDs. Para estas tendências, assim como para aquelas desenvolvidas por simpatias nacionalistas, o exemplo histórico da ‘música degenerada’ deve servir como um alerta contra qualquer tentativa de
prescrição de normas e pelo pluralismo cultural”, afirma Ring.
Baseado nestas convicções é que o módulo apresenta músicas compostas na primeira metade do século XX por autores como Paul Hindemith, Schönberg, Kurt Weill, Ernst Bloch e Erwin Schulhoff, contando
com excelentes intérpretes como o violinista Martin Tuksa, a pianista
Olga Kopylova e o violoncelista Mauro Brucoli, entre outros.
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Histórias Fantásticas, CD com obras de Eduardo Seincman que dá
continuidade a um projeto que engloba música e literatura, será lançado no dia 16. Quatro obras inspiradas pelos universos literários de
Jorge Luis Borges, Edgar Allan Poe, Machado de Assis e Guimarães
Rosa serão interpretadas por Nahim Marun (piano), Luís Afonso Montanha (clarinete), Marcelo Jaffé (viola) e Robert Suetholz (violoncelo).
(Leia detalhes sobre o CD na página 76.)
O MuBE, Museu Brasileiro da Escultura, segue com sua série semanal
de recitais de piano, que já se transformou numa ótima oportunidade
para que jovens pianistas mostrem seu trabalho ao público. Neste
mês, além dos jovens e talentosos Juliana D’Agostini (dia 6) e Richard
Octaviano Kogima (dia 13), o MuBE acolhe apresentações de Antonio
Vaz Lemes (dia 20), artista e professor com vasta atuação profissional,
e Maria José Carrasqueira (dia 27), uma de nossas grandes pianistas
da atualidade.
Fundado em 1999 por Cecilia Guida (violino), Henrique Muller (viola)
e Achille Picchi (piano), o premiado Trio Images toca dia 20 dentro da
temporada musical da Fundação Maria Luisa e Oscar Americano.
O programa tem obras de Fauré, Franck Martin e Paul Juon.
Projeto desenvolvido desde o início do ano pelo Coral da ECA-USP,
Carmina Burana, de Carl Orff, será apresentada em versão cênica dias
2 e 3. Além dos solistas e do coro, que é dirigido pelo professor Marco
Antonio da Silva Ramos, o espetáculo contará com o duo de pianos
Heloísa e Amílcar Zani e o conjunto Percussivo USP, orientado por Ricardo Bologna. A regência é da professora convidada Carmen Helena
Téllez, da Universidade de Indiana, nos EUA, e a direção cênica de
Roberto Borges. O projeto faz parte do acordo de cooperação internacional entre o Depto. de Música da USP e a Jacobs School of Music, da
Universidade de Indiana.
Betina Stegmann (violino), Marcelo Jaffé (viola) e Sérgio Carvalho
(cravo) são os responsáveis pelo próximo recital da série Bach: Tema
& Contratema, que acontece dia 17 no Espaço Cachuera!. O programa
terá música de câmara de Bach do período de Köthen (1717-1722).

21h00 ORQUESTRA JOVEM TOM JOBIM
Regente: Roberto Sion.
Memorial da América Latina. Entrada franca.

21h00 CIA. PINA BAUSCH
Veja detalhes dia 24 às 21h00.
Teatro Alfa. De R$ 40 a R$ 200.

21h00 JAZZ SINFÔNICA e RICHARD
GALLIANO – acordeón
Série Jazz +. Direção artística: João
Maurício Galindo.
Auditório Ibirapuera. R$ 30 e R$ 15.

27 DOMINGO
10h00 OSESP NO PARQUE
Coro Infantil; Coro Juvenil; Coro
Adulto; Alunos da Academia;
Osesp (às 12h00). Regente: Kazem
Abdullah. Programa: Guarnieri –
Encantamento; Nepomuceno – O garatuja; Villa-Lobos – Bachianas brasileiras
nº 4 e Brahms – Sinfonia nº 2. Leia
mais na página 30.
Parque Villa-Lobos. Entrada franca.

11h00 ORQUESTRA EXPERIMENTAL
DE REPERTÓRIO e CORAL LÍRICO
Regente: Mário Zaccaro. Solista:
Lydia Schäffer – mezzo-soprano.
Programa: Villa-Lobos – Magnificat e
Descobrimento do Brasil, suíte nº 4.
Sala Olido. R$ 10.

11h00 ORQUESTRA JOVEM DO ESTADO
Regente: João Maurício Galindo.

A série “Concerto ao meio-dia”, que acontece às quintas-feiras no
Centro Cultural São Paulo, agora é reprisada às sextas no “Concerto
às seis e meia”. As atrações deste mês são a cantora e pianista Eliane
Salek, dias 3 e 4; o quarteto de guitarras elétricas Kroma com repertório de música clássica, dias 10 e 11; o cantor Jarbas Tauryno e da
pianista Marilena de Oliveira, dias 17 e 18; e o grupo de música judaica Klezmer4, nos dias 24 e 25. Já a tradicional “Clássicos do Domingo”
traz quatro ótimas atrações: a pianista Eudóxia de Barros; a soprano
Sonia Goussinsky e a pianista Valéria Mastrorosa; a cravista brasileira
radicada em Buenos Aires Maria de Lourdes Cutolo; e o quarteto de
flautas doces Fotegara.

Theatro São Pedro. Entrada franca.

Flávio Rodrigues é a atração de Guitarrísimo, projeto que acontece
mensalmente no Auditório do Instituto Cervantes e que mostra a riqueza do violão espanhol. Nascido em São Paulo numa família de músicos,
Flávio teve o primeiro contato com o violão com seu pai, aos cinco anos
de idade. Desde 2000 mora na Espanha, onde colabora com algumas
das principais figuras do ambiente flamenco. Nesta apresentação, dia
17, ele apresenta seu novo CD solo, “Anyway”, e traz como convidados
a bailaora Concha Jareño e o cantaor Pedro Obregón.

12h00 DAVI GRATON – violino
e DANA RADU – piano
Música em Cena. Programa: Frank
– Sonata para violino e piano e SaintSaëns – Sonata nº 1 op. 75.

Uma das mais importantes companhias de dança do mundo, a Cia.
Pina Bausch – fundada pela destacada bailarina de mesmo nome,
falecida recentemente – apresenta-se este mês em São Paulo dentro
da temporada de dança do Teatro Alfa. Dias 24, 25 e 26, serão apresentadas Café Müller (de 1978) e A sagração da primavera (1975),
duas das mais famosas coreografias criadas por Pina Bausch.
A série Sesi Música, que promove dezenas de concertos mensais em
São Paulo e no interior do Estado, tem como atrações em São Paulo o
grupo Mind Priority (dia 6), o Kammerkonzert Trio (dia 13), o pianista
Marco Alcântara (dia 20), a Banda Sinfônica do Estado (dia 23) e o
duo formado pelo violinista Davi Graton e a pianista Dana Radu (dia
27). A série ainda promove concertos em Araraquara, Birigui, Franca e
Itapetininga, entre outras cidades paulistas.

11h30 QUARTETO FOTEGARA DE
FLAUTAS DOCES
Clássicos do Domingo. Com Ana
Cristina Rossetto, Bernardo Toledo
Piza, Claudia Freixedas e Marília
Macedo. Programa: obras de Bach,
Purcell, Frescobaldi, Palestrina e
Joplin, entre outros.

Teatro Santos Dumont. Entrada franca.

17h00 CARINA INOUE – piano e
DANIEL OLIVEIRA – clarinete
Cultura aos Domingos. Programa: de
Milhaud, Finzi, Messager e Villani-Côrtes.
Auditório Cultura Inglesa – Higienópolis.
R$ 20 e R$ 10.

19h00 ROSANA LANZELOTTE – cravo
Lançamento do CD “Nazareth – cravo,
pinho e afoxé”. Com Caíto Marcondes
– percussão e Luís Leite – violão. Leia
mais na página 38.
Auditório Ibirapuera. R$ 30 e R$ 15.

19h45 CAMERATA ALLEGRO
Série Sacra Música. Com Luiz Carlos
Modesto – flauta, Roberto Twiaschor
e Rodrigo Leite – violinos, Robson
Gonçalves – viola, Daniel Cesar Martins
– violoncelo e Carina Inoue – cravo.
Programa: obras de Haydn e Mozart.
Capela da PUC. Entrada franca.

28 SEGUNDA-FEIRA
11h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL, CORAL LÍRICO e CORAL
PAULISTANO
Concerto Didático – Almanaque
Musical. Regente: Rodrigo de
Carvalho. Roteiro e narração: João
Malatian.
Sala Olido. Entrada franca. Retirar ingressos
com 1 hora de antecedência. Reapresentação
dia 29 às 9h30 e 11h30.

29 TERÇA-FEIRA

Centro Cultural São Paulo. Entrada franca.

Teatro do Sesi de São Paulo. Entrada franca.

16h00 MARIA JOSÉ CARRASQUEIRA –
piano
Música no MuBE. Programa: Schumann
– Papillons op. 9; Mendelssohn –
Variações sérias op. 54; Liszt – Soneto
de Petrarca e Chopin – Balada op. 38.
MuBE. R$ 20 e R$ 10.

17h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DA USP
Regente: Guillermo Scarabino.
Solista: Antonio Del Claro – violoncelo. Programa: Haydn – Concerto para
violoncelo e Beethoven – Sinfonia nº 3
Heroica. Leia mais na página 32.
Sala São Paulo. De R$ 10 a R$ 50.

42 Setembro 2009 CONCERTO

17h00 ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM
DA FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO
CAETANO DO SUL
Regente: Geraldo Olivieri Júnior.
Solista: Bruna Zenti – violino.
Programa: Mozart – Abertura de A
flauta mágica e Concerto para violino
K 216 e Haydn – Sinfonia nº 97.

09h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
MUNICIPAL, CORAL LÍRICO e CORAL
PAULISTANO
Concerto Didático – Almanaque
Musical. Regente: Rodrigo de
Carvalho. Roteiro e narração: João
Malatian.
Sala Olido. Entrada franca. Retirar ingressos
com 1 hora de antecedência. Reapresentação
às 11h30.

12h00 FLAUTISTAS DA BANDA
SINFÔNICA JOVEM DO ESTADO
Música do Meio-Dia. Com Henrique
Augusto Amado, Rodrigo Beneducci,
Felipe Macz e Jonas Mena Alota –
flautas. Participação: Thelma Cristina
de Souza – piano. Programa: obras de
Prokofiev, Bohm e Martinu.
Memorial da América Latina – Sala dos
Espelhos. Entrada franca.

12h30 BANDA SINFÔNICA
ESZTERHÁZA
Música no Masp. Programa: obras

,

Sydney Molina

Destaques da programação
setembro/2009

Sala de Concerto

O Violão na Era do disco: a arte de Juliam Bream.

Dia 1° de setembro

Dia 2 de setembro

Segundas, terças, quintas e sextas – das 21h às 23h
Missa em si menor BWV 232, de Johann Sebastian Bach, em uma gravação de 2008 pelo grupo francês Les Musiciens du Louvre, sob a direção de
Marc Minkowski.

Dia 4 de setembro

A Orquestra de Câmara de Zurique e Rudolf Buchbinder (piano e regência)
interpretando obra de Mozart.

Dia 11 de setembro

Música de câmara com o violinista Joshua Bell e o pianista Frederic Chiu
interpretando sonatas de Beethoven e Brahms.

Dia 18 de setembro

Sinfônica de Heliópolis com o violinista Erik Schumann sob a regência de
Roberto Tibiriçá interpretando obras Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Dia 25 de setembro

Zubin Mehta dirige a Filarmônica de Israel com obras de Beethoven.

Com Sydney Molina - Quartas-feiras 20 horas.

Music for Voice and Guitar (1963)/ Julian Bream (1964)/ J. S. Bach Suítes
n.1 and 2 (1964)

Dia 9 de setembro

Baroque Guitar (1965)/ Lute Music from the Royal Courts of Europe (1966)
20th Century Guitar (1966).

Dia 16 de setembro

The Dances of Dowland (1967)/ Julian Bream and his Friends (1968)
Classic Guitar (1968)

Dia 23 de setembro

Sonatas for Lute and Harpsichord (1969)/ Elizabethan Lute Songs (1970)
Romantic Guitar (1970)

Dia 30 de setembro

Julian Bream Plays Villa-Lobos (1971)/ Together (1971)/ The Woods so Wild
(1972)/ Julian Bream 70s (1973)

Contribuir para a formação crítica do homem para a cidadania é a missão da Fundação Padre Anchieta, mantenedora da Televisão Cultura, Rádio Cultura Brasil e Rádio Cultura FM, Cultura Marcas, Cultura Serviços, Cultura Data, RadarCultura e TV Rá Tim Bum. É uma organização sem fins lucrativos,
cujos resultados são revertidos integralmente na produção de conteúdos.

anúncio_rádio_cultura_FM_1.indd 2
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Roteiro Musical SP
de Offenbach, Haydn, Villa-Lobos,
Ketèlbey e Mancini, entre outros.
Masp. Entrada franca.

20h30 PABLO DE LEÓN – violino,
HORÁCIO SCHAEFER – viola, ROBERTO
RING – violoncelo e DANA RADU –
piano
A música no século XXI. Música
Degenerada. Programa: Gideon Klein
– Trio para violino, viola e violoncelo;
Krása – Tanec, dança para trio de
cordas e Zemlinsky – Trio para violino,
violoncelo e piano. Curadoria: Roberto
Ring. Realização: Sociedade de Cultura
Artística e CPFL Cultura. Leia mais na
página 41.
Teatro Cultura Artística – Itaim. Entrada franca.
Retirar ingressos com 2 horas de antecedência,
2 por pessoa.

21h00 FANNY CLAMAGIRAND –
violino e VANYA COHEN – piano
Ano da França no Brasil. Programa:
Beethoven – Sonata nº 5 op. 24
Primavera; Brahms – Scherzo da Sonata
FAE; Prokofiev – Cinco melodias para
violino e piano op. 34a; Villa-Lobos –
Sonata-fantasia nº 2 Desesperança e
Franck – Sonata para violino e piano.
Leia mais na página 41.
Sesc Vila Mariana. R$ 20, R$ 10 e R$ 5.

Endereços São Paulo
Associação Católica Kolping –
Rua Barão do Triunfo, 1213 – Campo
Belo – Tel. (11) 5532-0267 (300 lugares)

Livraria Cultura do Shopping Villa-Lobos
– Av. Nações Unidas, 4777 – Tel. (11) 30243599 (120 lugares)

Auditório Cultura Inglesa –
Higienópolis – Av. Higienópolis, 449 –
Consolação – Tel. (11) 3826-4322
(80 lugares)

MASP – Grande Auditório (364 lugares)
e Pequeno Auditório (72 lugares) – Av.
Paulista, 1578 – Cerqueira César – Tel.
(11) 3251-5644. Bilheteria: 1 hora antes
do início do concerto. Estacionamento
convenidado: Av. Paulista, 1636 (entrando pelo elevador no térreo)

Auditório Ibirapuera – Av. Pedro
Álvares de Cabral, s/nº – Portão 3
do Parque Ibirapuera – Tel. (11)
6846-6000. Estacionamento
Zona Azul (800 lugares)
Capela da PUC – Rua Monte Alegre,
948 – Perdizes – Tel. (11) 3862-2498
(200 lugares)
Casa de Cultura Dona Yayá –
Rua Major Diogo, 353 – Bexiga
(ao ar livre)
Catedral Evangélica de São Paulo –
Rua Nestor Pestana, 152 – Consolação –
Tel. (11) 3255-6111 (600 lugares)
Centro Cultural São Paulo – Salas
Adoniran Barbosa (630 lugares),
Jardel Filho (324 lugares), Paulo
Emílio Salles Gomes (110 lugares)
e Jardim Interno (40 lugares) – Rua
Vergueiro, 1000 – Tel. (11) 3383-3400.
Bilheteria: 1 hora antes do evento

30 QUARTA-FEIRA

Centro da Cultura Judaica – Rua Oscar
Freire, 2500 – Tel. (11) 3065-4333
(298 lugares)

20h30 QUARTETO DE CORDAS
BRITTEN e QUINTETO SAMPA
Clássicos dos Clássicos. Quarteto de
Cordas Britten: Anderson Cardoso e
David Gama – violinos, Rafael Martinez
– viola e Rafael Cesário – violoncelo.
Programa: Haydn – As sete últimas
palavras de Cristo na cruz e Quarteto
op. 1 nº 1. Quinteto Sampa: Anderson
Cardoso e David Gama – violinos,
Rafael Martinez – viola, Rafael Cesário
– violoncelo e Aleh Ferreira – bandolim. Programa: Ferreira – Baião de 3,
Mozarteando e Suíte dos mestres.

Centro Universitário Maria Antônia
– USP – Rua Maria Antônia, 294 – Tel.
(11) 3255-7182 (90 lugares)

Teatro União Cultural. R$ 20.

21h00 GILSON ANTUNES – violão
Comemoração de 20 anos de carreira.
Programa: obras do repertório internacional.
Musicalis – Núcleo de Música.

1/10 QUINTA-FEIRA
21h00 ORQUESTRA SINFÔNICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Regente: Kazem Abdullah. Solista:
Evelyn Glennie – percussão.
Programa: Nepomuceno – O garatuja;
MacMillan – Concerto para percussão
e Veni veni Emmanuel!; Villa-Lobos
– Bachianas brasileiras nº 4 e Bartók
– Suíte de O mandarim maravilhoso
op. 19.
Sala São Paulo. De R$ 30 a R$ 104.
Reapresentação no mesmo horário dia 2/10
e dia 3/10 às 16h30.
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Colégio Visconde de Porto Seguro
– Unidade I – Rua Floriano Peixoto
Santos, 55 – Morumbi – Tel. (11) 37493250 (590 lugares)
Coreto da Praça XIV de Novembro –
Santana do Parnaíba
Escola Superior de Música –
Faculdade Cantareira – Rua Marcos
Arruda, 729 – Belém – Tel. (11) 60905900 (80 lugares)

Memorial da América Latina –
Auditório Simón Bolívar (876 lugares)
e Sala dos Espelhos – Av. Auro Soares
de Moura Andrade, 664 – Metrô
Barra Funda – Tel. (11) 3823-4600 –
Estacionamento: R$ 10
MuBE – Museu Brasileiro de Escultura
– Av. Europa, 218 – Jd. Europa – Tel. (11)
3081-8611 (192 lugares)
Museu da Casa Brasileira – Av. Brig.
Faria Lima, 2707 – Jd. Paulistano – Tel.
(11) 3032-3727 / 2564 (230 lugares)

Teatro Cultura Artística – Itaim –
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830 –
Itaim Bibi – Tel. (11) 5213-4107
(349 lugares)
Teatro do Sesi AE Carvalho –
Rua Deodato Saraiva da Silva, 110 –
C.A.E. Carvalho – Tel. (11) 6280-2366
(150 lugares)
Teatro do Sesi de Mauá – Av.
Presidente Castelo Branco, 237 –
Mauá – Tel. (11) 4514-2555 ramais
206/207 (132 lugares)
Teatro do Sesi de Osasco – Av.
Getúlio Vargas, 401 – Tel. (11) 36863500 (233 lugares)

Musicalis – Núcleo de Música – Rua
Dr. Sodré, 38 – Tel. (11) 3845-1514 (80
lugares)

Teatro do Sesi de Santo André –
Praça Dr. Armando de Arruda Pereira,
100 – Santo André – Tel. (11) 49973177 (248 lugares)

Parque Villa-Lobos – Av. Prof. Fonseca
Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros – Tel.
(11) 5505-7797

Teatro do Sesi de São Bernardo do
Campo – Rua Suécia, 900 – Assunção –
Tel. (11) 4109-6788

Páteo do Colégio – Páteo do Colégio, 84 –
Centro – Tel. (11) 3105-6899 (260 lugares)

Teatro do Sesi de São Paulo – Av.
Paulista, 1313 – Cerqueira César – Tel.
(11) 284-9787. Ingressos gratuitos –
retirar na bilheteria de quarta a sextafeira, das 14h00 às 18h00 e sábados e
domingos das 14h30 às 16h00.

Sala Cultura Inglesa do Centro
Brasileiro Britânico – Rua Ferreira de
Araújo, 741 – Pinheiros – Tels. (11) 30390575 e 3095-4466 (157 lugares)
Sala Olido – Av. São João, 473 – Centro –
Tel. (11) 3334-0001 (300 lugares)
Sala São Paulo – Praça Júlio Prestes,
s/nº – Tel. (11) 3223-3966. Ingressos: tel.
(11) 4003-1212 e www.ingressorapido.
com.br. Pessoas acima de 60 anos e estudantes pagam meia entrada (somente na
bilheteria da Sala). Estacionamento: R$ 8,
desconto para clientes da Porto Seguro.
(1501 lugares)

Espaço Cachuera! – Rua Monte Alegre,
1094 – Perdizes – Tel. (11) 3872-8113
(100 lugares)

Sesc Consolação – Teatro Sesc Anchieta
(328 lugares), Hall de Convivência e
Miniauditório – Rua Dr. Vila Nova, 245 –
Vila Buarque – Tel. (11) 3234-3003

Espaço Culturas Alberico Rodrigues –
Praça Benedito Calixto, 159 – Pinheiros
– Tels. (11) 3064-3920 e 3064-9737

Sesc Osaco – Av. Sport Club Corinthians
Paulista, 1300 – Jardim das Flores – Tel.
(11) 3685-2148

Fundação Maria Luisa e Oscar
Americano – Av. Morumbi, 4077 –
Butantã – Tel. (11) 3742-0077. O
ingresso às dependências da Fundação
custa R$ 20 (107 lugares)

Sesc Vila Mariana – Rua Pelotas, 141 –
Teatro (608 lugares) e Auditório (131
lugares) – 1º andar – Tel. (11) 5080-3147

Instituto Cervantes – Auditório – Av.
Paulista, 2439 – Térreo – Tel. 3897-9609
(90 lugares)

Teatro Cosipa Cultura – Av. do Café,
277 – Jabaquara – Tel. (11) 5070-7018.
Venda de ingressos: (11) 4003-1212
ou www.teatrocosipacultura.com.br.
Estacionamento: Rua Guatapará, 170,
R$ 9 (288 lugares)

Teatro Adamastor – Av. Monteiro
Lobato, 690 – Macedo – Guarulhos – Tel.
(11) 6408-6926 (680 lugares)

Instituto de Artes da Unesp – Teatro
de Música – Rua Dr. Bento Teobaldo
Ferraz, 271 (estacionamento) – Várzea
da Barra Funda – Tels. (11) 5627-7064 e
5627-7011 (Portaria) (275 lugares)

Teatro Alfa – Rua Bento Branco de An
drade Filho, 722 – Tel. (11) 5693-4000.
Telemarketing 0300-789-3377 e (11)
5693-4000 – www.ingressorapido.com.br.
Estacionamento com manobrista:
R$ 18 ou estacionamento conveniado
Estapar: R$ 9 (1122 lugares)

Istituto Italiano di Cultura – Av.
Higienópolis, 436 – Tel. (11) 3660-8888
(80 lugares)

Teatro Brigadeiro – Av. Brig. Luís
Antônio, 884 – Tels. (11) 3115-2637 e
3107-5774 (676 lugares)

Teatro do Sesi Vila das Mercês –
Rua Júlio Felipe Guedes, 138 – Tel. (11)
6969-7195
Teatro do Sesi Vila Leopoldina –
Gastão Vidigal – Rua Carlos Weber, 835
– Tel. (11) 3833-1042
Teatro Imprensa – Rua Jaceguai, 400 –
Bela Vista – Tel. (11) 3241-4203, terça
e quarta-feira das 14h às 19h. Em dias
de espetáculo das 14h até o início da
apresentação. Ingressos: Ticketmaster –
Tel. (11) 6846-6000 – www.ticketmaster.
com.br (449 lugares)
Teatro Municipal de São Paulo – Praça
Ramos de Azevedo s/nº – Tel. (11) 33970327 (bilheteria). Ingressos: Ticketmaster
– Tel. (11) 6846-6000 – www.ticketmaster.com.br (1500 lugares)
Teatro Santa Cruz – Rua Orobó, 277
– Alto de Pinheiros – Tel. (11) 30245191. Poltronas especiais para obesos.
Estacionamento com manobrista:
R$ 12.
Teatro Santos Dumont – Av. Goiás,
1111 – São Caetano do Sul – Tel. (11)
4238-3030
Teatro União Cultural – Rua Mário
Amaral, 209 – Paraíso – Tels. (11) 21482904 e 2148-2905
Theatro São Pedro – Sala principal
– Rua Barra Funda, 171 – Barra Funda –
Tel. (11) 3667-0499 – Metrô Marechal
Deodoro (636 lugares)

Roteiro Musical Rio

12h30 ADÃO OLIVEIRA – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Bach – Prelúdio e
fuga nº 21; Beethoven – Sonata op.
110; Liszt – Estudo transcendental nº
11; Padre José Penalva – Sonata nº 1
e Villa-Lobos – Prole do bebê nº 2 e
Dança do índio branco.
Museu do Primeiro Reinado. Entrada franca.

12h30 QUARTETO SÃO PAULO e LUIZ
FERNANDO BENEDINI – piano
Toda palavra é música. Com Davi
Gratton e Cláudio Micheletti – violinos, Estela Cerezo Ortiz – viola e Júlio
Cerezo Ortiz – violoncelo. Programa:
Schumann – Quarteto op. 47, Peças
de fantasia op. 73 e Arabesque op. 18.
Leia mais na pág. 50.
Centro Cultural Banco do Brasil. R$ 6 e R$ 3.
Reapresentação no mesmo local às 18h30.

18h00 COLETÂNEA DE MÚSICA
ELETROACÚSTICA BRASILEIRA
Concerto de Lançamento. Programa:
obras de Reginaldo Carvalho, Jorge
Antunes, Conrado Silva, José Maria
Neves, Rodolfo Coelho de Souza,
Rodrigo Cicchelli Velloso, Fernando
Iazzetta e Eduardo Reck Miranda.
Curador e difusão eletroacústica:
Rodrigo Cicchelli Velloso. Leia mais
na pág. 61.
Escola de Música UFRJ. Entrada franca.

18h00 FERNANDA CANAUD – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Barrozo Netto
– Valsa capricho; Mignone – Valsa
de esquina; Krieger – Sonatina;
Gnattali – Pretensiosa, Prenda minha,
Motto Continuo, Vaidosa, Canhoto e
Tocata; Santoro – Paulistana; Francis
Hime – Pássara; Nazareth – Batuque,
Coração que sente e Odeon; Carlos
Cruz – Gravuras de Debret e Villa-Lobos
– Valsa da dor e Polichinelo.

18h00 MÔNICA KUDIESS – piano
Música no Museu. Concertos de Inverno.
Programa: Villa-Lobos – Prelúdio das
Bachianas brasileiras nº 4, Lenda do
caboclo, Valsa da dor e Choro nº 5 Alma
brasileira; Mignone – Valsa em sol maior
e Chopin – Estudo op. 10 nº 3, Valsas op.
69 nº 2 e op. 70 nº 1, Balada nº 1 op. 23
e Scherzo nº 3 op. 39.
Museu do Exército. Entrada franca.

18h30 GABRIEL MARINS – viola e
PRISCILA BONFIM – piano
Série Música no Conservatório.
Programa: Bach – Suíte nº 2;
Hoffmeister – Estudo nº 5; Paganini
– Capricho n° 16; Guerra-Peixe – Três
peças para viola e piano; Bruch –
Romanze; Brahms – Sonata op. 120
nº 2 e Stamitz – Concerto op. 1.
Auditório Lorenzo Fernandez. Entrada franca.

3 QUINTA-FEIRA
12h30 EWANDRO STENZOWISKI –
tenor e JONAS DANTAS – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Schumann – Amor
de poeta op. 48; Guerra-Peixe –
Carreiros; Mignone – Solau do desamado; Gallet – Foi numa noite calmosa;
Nepomuceno – Trovas e Villa-Lobos
– Canção do poeta do século XVIII.
Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada franca.

17h00 HOMENAGEM A RIVA FINEBERG
Apresentações de diversos músicos.
Leia mais na pág. 48.
Auditório Ibam. Entrada franca.

19h00 NEWTON NAZARETH e GRUPO
CORDAS DOURADAS
Música no Museu. Concertos de Inverno.
Programa: obras de Chiquinha Gonzaga,
Waldir de Azevedo, Jacob do Bandolim,
Pixinguinha, Altamiro Carrilho, Nazareth
e Zequinha de Abreu, entre outros.
Museu Militar Conde de Linhares. Entrada
franca.

Sala Cecília Meireles

OSB faz excelentes concertos
A Orquestra Sinfônica Brasileira abre seus concertos do mês com
mais uma apresentação da Série Topázio, que em seu quarto programa,
dias 12 e 13, traz dois destacados convidados: o pianista brasileiro radicado nos EUA José Feghali e o regente Fabio Mechetti – que igualmente
desenvolveu carreira nos EUA e recentemente vem ganhando destaque
também por sua gestão à frente da Filarmônica de Minas Gerais.
O programa faz homenagens e lembra efemérides, começando com
os 90 anos de Claudio Santoro, um dos maiores nomes da música brasileira e co-fundador da OSB, de quem a orquestra executa a Brasiliana. Já
de Villa-Lobos, no ano do cinquentenário de sua morte, será apresentado
Momoprecoce – Fantasia para piano e orquestra, uma alusão ao carnaval carioca feita em forma de um painel de oito movimentos que evocam também as canções infantis tradicionais. O Concerto para piano de
Francis Poulenc marca o Ano da França no Brasil e, para encerrar, a Orquestra Sinfônica Brasileira interpreta O pássaro de fogo, de Stravinsky,
obra-prima do despertar do século XX escrita para os Ballets Russes.
José Feghali, grande solista da noite, despertou atenção mundial
ao conquistar a cobiçada Medalha de Ouro do sétimo Concurso Internacional de Piano Van Cliburn. Seus concertos incluem apresentações
com renomadas orquestras como as filarmônicas de Berlim, Rotterdam, Varsóvia e da BBC e as sinfônicas de Londres, Birmingham, Chicago, Saint-Louis, Pittsburgh, Detroit, Houston, Dallas, Minneapolis,
Indianopolis, Atlanta, Baltimore e Nacional dos EUA. Feghali é artista
residente da Texas Christian
University em Fort Worth e
tem interesse especial nas tecnologias de gravação digital e
internet. Em 2007, recebeu
um dos maiores prêmios oferecidos pela TCU por seu trabalho com o ensino à distância
via internet.
A Orquestra Sinfônica
Brasileira ainda realiza outro
excelente programa, no Rio
de Janeiro dias 18 e 19 e em
São Paulo no dia 20, sob a batuta de seu maestro titular Roberto Minczuk. Leia detalhes
Pianista José Feghali
na página 36.
FOTO: DIVULGAÇÃO

1 TERÇA-FEIRA

Museu do Primeiro Reinado. Entrada franca.

18h30 CARLOS HENRIQUE BERTÃO
– fagote e MARIA TERESA MADEIRA –
piano
Concertos Finep. Programa: obras
de Dutilleux, Mignone, Büsser e VillaLobos.
Espaço Cultural Finep. Entrada franca.

2 QUARTA-FEIRA
12h30 ROBERTO MORAES –
harmônica de boca e MARCELO
CÂMERA – violão
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Piazzolla – Adiós
Nonino; Porter – Night and day;
Hammerstein – All the things you are;
Katchaturian – Dança do sabre e VillaLobos – Trenzinho caipira, entre outros.
Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada
franca.

4 SEXTA-FEIRA
12h30 QUARTETO DE CLARINETES
4ª JUSTA
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Batista Jr. – clarinete e clarone, Márcio Costa – clarinete e requinta,
Marcos Passos e Ricardo Ferreira
– clarinetes. Programa: Queca Vieira
– Quarteto; Verdonck – Amorpheus;
Gershwin – Quatro canções; Piazzolla
– Tema de Maria; J. Plaza – Payadora
noturna e Nazareth – Odeon.
Centro Cultural Light. Entrada franca.

17h00 Duo JOSÉ BATISTA JÚNIOR
– clarinete e MARINA SPOLADORE –
piano
Sala de Concerto. Programa: Pierne
– Canzonetta; Panaro – Sonatina;
Milhaud – Duo concertante; Ravel –

Dia 26, Centro Cultural Justiça Federal

Temporada do Prelúdio 21 é
retrato da música contemporânea
O grupo de compositores Prelúdio 21 há anos promove uma louvável iniciativa que é a manutenção de uma temporada regular de concertos, no Rio de Janeiro. Foi formado há onze anos e é integrado por
Alexandre Schubert, Caio Senna, Heber Schünemann, J. Orlando Alves,
Marcos Lucas, Neder Nassaro e Sergio Roberto de Oliveira. São sete
autores com estéticas diferentes que procuram difundir suas obras por
meio de CDs, concertos e palestras, e que também têm o intuito de
criar uma aproximação do público com a música contemporânea. A cada
concerto, o Prelúdio 21 convida um grupo de intérpretes para executar
suas obras.
Neste mês, a apresentação fica sob responsabilidade do Trio Jacarandá, formado pela pianista Sara Cohen, pela trompista Waleska Beltrami e
pelo clarinetista Thiago Tavares. Com entrada franca, o concerto, no dia
26, terá obras como Fantasia para trompa e piano e Concordâncias.
CONCERTO Setembro 2009 45
��

Roteiro Musical Rio
Le tombeau de Couperin; Carlos Cruz –
Ensaio rítmico a dois; Penderecki –
Três miniaturas e Medaglia – Requinta
maluca.

prano, Marcio Sanches – violino e viola
e Viviane Sobral – piano. Programa:
obras de Fauré, Debussy, Poulenc,
Ravel e Brahms.

Rádio MEC. Entrada franca.

Museu de Arte Moderna. Entrada franca.

19h00 Ópera LA BOHÉME, de Puccini
Com Neti Szpilman e Fernanda
Schreder – sopranos, Geraldo Matias –
tenor, Frederico de Assis – barítono e
Eliara Puginna – piano.

7 SEGUNDA-FEIRA

Hotel Mercure – Panorama. R$ 75 (inclui
coquetel e jantar).

20h00 Ópera CARMEN, de Bizet
Projeto ACMusica. Coro da ACM.
Solistas: Fátima Scalzo e Myruan
Ferreira – sopranos, Cíntia Fortunato
e Helena Arueira – mezzo-sopranos,
Ilem Vargas – tenor, Adejovane Júnior
– barítono e Priscila Bonfim – piano.
Direção cênica e musical: Ilem Vargas.
Teatro da ACM. R$ 5. Reapresentação dia 5
às 17h00.

20h30 MIGUEL PROENÇA – piano
Piano Brasil V. Programa: Chopin –
Polonaise fantasie op. 61 e Fantasia
op. 49; Gluck – Dança dos espíritos
abençoados; Nepomuceno – Quatro
peças líricas; Scriabin – Estudo op. 2
nº 21; Rachmaninov – Prelúdio op. 32
e Etude tableaux op. 39 nº 5 e Debussy
– La soirée dans Grenade, La cathedrale
engloutie e L’isle joyeuse. Leia mais
na pág. 50.
Sala Cecília Meireles. R$ 10 e R$ 5.

15h00 MARCOS LEITE e ELAZIR DOS
SANTOS – pianos e BELCHIOR SANTOS
– voz
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de Tacuchian,
Chiquinha Gonzaga, Carlos Gomes e
Villa-Lobos, entre outros.
Museu do Primeiro Reinado. Entrada franca.

8 TERÇA-FEIRA
12h30 EMÍLIO DE MELO – ator e
ORLANDO ALONSO – piano
Toda palavra é música. Programa: Liszt
– Sonata para piano e Três estudos
transcendentais, e poesias de Castro
Alves e Ferreira Gullar. Leia mais
na pág. 50.
Centro Cultural Banco do Brasil. R$ 6 e R$ 3.
Reapresentação às 18h30.

15h00 RUDÁ BRAUNS – bandolim,
LUCAS CARVALHO – violão e PEDRO
JAGUARIBE – percussão
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de Vivaldi,
Gnattali, Nazareth e Paco de Lucia,
entre outros.

5 SÁBADO
11h30 JORGE SANTOS – violão
Música no Museu. Concertos de
Primavera. Tárrega – Prelúdio nº 2
e Oremus; Bach – Fuga BWV 997;
Brouwer – Tres apuntes; Caio Senna
– De castelo, repolhos e reis; Rodrigo
– Fandangos; Villa-Lobos – Cadenza;
Barrios – La catedral; Krieger –
Ritimata e Mignone – Estudo nº 6.

18h30 TRIO MIGNONE
Concertos Finep. Com Afonso Oliveira
– flauta, Ricardo Santoro – violoncelo
e Mirian Grossman – piano. Programa:
Mignone – Canção sertaneja, Lenda
sertaneja, Modinha, Festança sem boi
e Trio nº 2.

17h00 Ópera CARMEN, de Bizet
Projeto ACMusica. Coro da ACM.
Solistas: Fátima Scalzo e Myruan
Ferreira – sopranos, Cíntia Fortunato
e Helena Arueira – mezzo-sopranos,
Ilem Vargas – tenor, Adejovane Júnior
– barítono e Priscila Bonfim – piano.
Direção cênica e musical: Ilem Vargas.
Teatro da ACM. R$ 5.

17h00 MARCOS LEITE – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Chopin – 13 prelúdios e Villa-Lobos – Sem interrupção.
Fazenda Todos os Santos. Entrada franca.

6 DOMINGO
11h30 CIA. VERSÁTIL
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Daniela Mesquita – mezzo-so46 Setembro 2009 CONCERTO

12h30 LUAN GOES – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de Debussy,
Ravel, Brahms e Chopin.
Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada franca.

14h00 III CONCURSO NACIONAL
JOVEM DESTAQUE
Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Entrada
franca. Continuidade dias 11 e 12 às 14h00 e
dia 14 às 19h00: recital dos vencedores.

20h00 Recital de MICHELLE
CANNICCIONI – soprano e PRISCILA
BONFIM – piano
Série OSB/Eva Klabin. Programa: árias
de Bellini, Puccini, Catalani e Verdi.
Fundação Eva Klabin. R$ 80 e R$ 40.

Real Gabinete Português de Leitura. Entrada
franca.

Parque das Ruínas. Entrada franca.

10 QUINTA-FEIRA

11 SEXTA-FEIRA
15h00 DANIEL LEVIN – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Beethoven –
Sonata op. 27 nº 2; Krieger – Prelúdio
e Fuga; Villa-Lobos – Impressões seresteiras e Festa no sertão e Chopin – Seis
prelúdios op. 28, Dois noturnos op. 48
nºs 1 e 2 e Polonaise op. 53.
Centro Cultural Justiça Federal. Entrada franca.

Rádio MEC. Entrada franca.

20h00 TRIO GUARNERI DE PRAGA
Concertos Internacionais. Programa:
obras de Brahms e Schumann. Leia
mais na pág. 51.
Sala Cecília Meireles. R$ 30 e R$ 15.

9 QUARTA-FEIRA

12 SÁBADO

12h30 CLÉLIA LOZADA, ANNA
BERECHAUSER, MARIA ALICE MARTINS
e INOCÊNCIA ALVES – dois pianos a
quatro mãos
Música no Museu. Concertos de Inverno.
Programa: Mozart – Sonata K 545;
Scriabin – Estudo op. 2 nº 1; Villa-Lobos –
Bachianas brasileiras nº 4 e Ary Barroso
– Aquarela do Brasil, entre outros.

11h30 FÁBIO LIMA – violão
Música no Museu. Concertos de Inverno.
Programa: obras de Bach, Tárrega,
Torroba e Rodrigo, entre outros.

18h30 CORO LÍRICO HELOIZA
FIDALGO
Série Música no Conservatório.
Regente: Joabe Ferreira. Solista:
Heloíza Fidalgo – piano. Programa:
obras de Verdi, Bizet, Puccini e
Mascagni.
Auditório Lorenzo Fernandez. Entrada
franca.

Igreja da Candelária. Entrada franca.
Reapresentação dia 13.

17h00 CORDAS DA ORQUESTRA
PETROBRAS SINFÔNICA
Série Mestre Athayde. Regente: Carlos
Prazeres. Programa: obras de Dvorák,
Guerra-Peixe e Ernani Aguiar.
Igreja de São Sebastião dos Frades
Capuchinos. Entrada franca.

17h00 LUAN GOES – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de Debussy,
Ravel, Brahms e Chopin.
Fazenda Todos os Santos. Entrada franca.

17h30 MARCOS LEITE – piano
Programa: obras de José Siqueira,
Arnaldo Rebello e Villa-Lobos.
Primeira Igreja Batista do Ingá. Entrada
franca.

20h00 ORQUESTRA BACHIANA
BRASILEIRA
Pianos em Jubileu. Regente: Ricardo
Rocha. Solistas: Clélia Iruzun, Giulio
Draghi e Flávio Augusto – pianos.
Programa: Santoro – Concerto nº 1 para
piano; Mendelssohn – Concerto nº 1
para piano e Villa-Lobos – Bachianas
brasileiras nº 3.
Sala Cecília Meireles. R$ 20.

17h00 MARCELO THYS – piano
Sala de Concerto. Programa:
Beethoven – Rondó op. 51 nº 2;
Brahms – Peças para piano op. 51 nº 2;
Mignone – Estudos transcendentais
e Lenda sertaneja nº 8 e Villa-Lobos –
Prole do bebê nº 2.

Espaço Cultural Finep. Entrada franca.

Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada
franca.

Minczuk. Programa: Verdi – Réquiem.
Leia mais na pág. 50.

Parque das Ruínas. Entrada franca.

16h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA
Série Topázio. Regente: Fabio
Mechetti. Solista: José Feghali – piano. Programa: Santoro – Brasiliana;
Villa-Lobos – Momoprecoce; Poulenc
– Concerto para piano e Stravinsky – O
pássaro de fogo. Leia mais na pág. 45.
Sala Cecília Meireles. R$ 122 e R$ 62.
Reapresentação dia 13 às 17h00.

16h00 ORQUESTRA SINFÔNICA e
CORO DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO
DE JANEIRO
Projeto Candelária. Regente: Roberto

13 DOMINGO
10h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
NACIONAL
Regente: Sarah Higino. Programa:
J. Strauss – Abertura de O Morcego;
Ronaldo Miranda – Suíte festiva e
Mendelssohn – Sinfonia nº 4 Italiana.
Cine-Arte UFF. Entrada franca.

11h30 DANIELLE GREGÓRIO –
soprano e ELIARA PUGGINA – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de Liszt,
Santoro, Mignone, Villa-Lobos, Lehár,
Puccini, Charpentier, Bizet, Mascagni
e Gounod.
Museu de Arte Moderna. Entrada franca.

16h00 ORQUESTRA SINFÔNICA e
CORO DO TEATRO MUNICIPAL DO
RIO DE JANEIRO
Projeto Candelária. Regente: Roberto
Minczuk. Programa: Verdi – Réquiem.
Leia mais na pág. 50.
Igreja da Candelária. Entrada franca.

17h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA
Série Topázio. Regente: Fabio
Mechetti. Solista: José Feghali – piano. Programa: Santoro – Brasiliana;
Villa-Lobos – Momoprecoce; Poulenc
– Concerto para piano e Stravinsky
– O pássaro de fogo. Leia mais na
pág. 45.
Sala Cecília Meireles. R$ 122 e R$ 62.

Roteiro Musical Rio
Dias 25 e 27, Sala Cecília Meireles

Petrobras Sinfônica toca programa
com obras pouco executadas

FOTO: DIVULGAÇÃO

Nos dias 25 e 27,
dentro da série Portinari, a Orquestra Petrobras
Sinfônica realiza um programa com obras pouco
executadas e tendo como
convidados o maestro Enrique Diemecke e o percussionista Saul Medina.
Veredas, da pianista e
compositora carioca Marisa Rezende, foi escrita em
2003. Num movimento
único, a peça contrapõe
fragmentos melódicos a
outros rítmicos. A compositora observa que “a
peça trabalha com o total
cromático das alturas,
agrupadas em dois conjuntos que dão unidade
a seus muitos fragmentos
Percussionista Saul Medina
melódicos”.
Em seguida a Opes interpreta o Concerto para marimba e orquestra,
do compositor alemão Eckhard Kopetzki, nascido em 1956. A obra foi
estreada em Stuttgart em 1999 e dedicada a Katarzyna Mycka, reconhecida mundialmente por seu extraordinário desempenho na marimba.
O mexicano Saul Medina, solista da obra, é diretor musical dos grupos
Minimalist Ensemble, Ensamble Rythus e do Conservatório Nacional de
Música no México.
A segunda parte do programa ainda traz a Sinfonia nº 1, de Shostakovich, escrita quando o compositor tinha apenas 19 anos e que até
hoje é uma de suas obras mais executadas.
Também mexicano, Enrique Diemecke é regente, violinista e compositor. Fez várias gravações com a Sinfônica Nacional do México e com
a Royal Philharmonic Orchestra, de Londres. Atualmente é diretor musical da Orquestra Filarmônica de Buenos Aires e da Sinfônica de Long
Beach da Califórnia. É ainda o diretor principal convidado da Sinfônica
de Fort Worth do Texas.

Dias 3, 15, 17, 22 e 23, Ibam

Música no Ibam homenageia
sua idealizadora Riva Fineberg
Uma das mais antigas séries de concerto do Rio de Janeiro, “Música
no Ibam” inicia as atividades do mês homenageando sua idealizadora,
Riva Fineberg, falecida recentemente. No dia 3 dezenas de artistas, como
o violonista Paulo Pedrassoli, a pianista Maria Teresa Madeira, a cantora
Carol McDavit, o Quarteto Meneses e o Trio Aquarius apresentam-se
num recital com repertório variado.
Nos dias 15 e 17, uma versão reduzida da ópera Rita, de Donizetti,
será realizada por Manuela Vieira (soprano), Raoni Hübner (tenor), Rômulo Nicolai (barítono), Dília Tosta (piano), Lucio Zandonade (direção
musical) e Bruno Furlanetto (direção cênica).
Outra atração é o Trio Aquarius, formado por Ricardo Amado (violino), Ricardo Santoro (violoncelo) e Flávio Augusto (piano), que se apresenta nos dias 22 e 23 com repertórios diferentes.
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14 SEGUNDA-FEIRA

16 QUARTA-FEIRA

12h30 STAEL MALAMUT e VERÔNICA
MARQUES – flautas
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Anônimo –
Greensleeves; Telemann – Sonata op.
2; Locatelli – Sonata op. 4 nº 5; Fesch –
Sonata op. 9 nº 3 e Haydn – Echo.

12h00 VI SEMANA DO CRAVO
1ª parte: Michele Lopes. Programa:
obras de L. Couperin e F. Couperin. 2ª
parte: Clara Fernandes Albuquerque.
Programa: obras de Bach, Rameau e
D. Scarlatti. 3ª parte: Beatriz Pavan.
Programa: obras de L. Couperin e
Froberger. Leia mais na pág. 51.

Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos
Mercadores. Entrada franca.

16h30 BANDA SINFÔNICA DO CORPO
DE BOMBEIROS
Série Sala Música. Programa a ser
determinado.
Sala Cecília Meireles. Entrada franca.

19h00 MUSICAIS DA BROADWAY
Com Priscila Campello – soprano,
Alive Fontanella – mezzo-soprano,
Hugo Penido – tenor, e Felipe Turl –
barítono. Direção musical e piano:
Romeo Savastano. Programa:
trechos de musicais da Broadway
e zarzuelas.
Teatro Municipal de Niterói. Entrada franca.

15 TERÇA-FEIRA
12h00 VI SEMANA DO CRAVO
1ª parte: Thiago Tavares da Silva.
Programa: Prelúdios de compositores anônimos. 2ª parte: Rodrigo
Hoffmann. Programa: obras de Dornel
e Couperin. 3ª parte: Carlo Arruda.
Programa: obras de Couperin e
Froberger. Leia mais na pág. 51.

Escola de Música da UFRJ. Entrada franca.

12h30 YOKO TOKUE – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de VillaLobos, Mignone, Carlos Gomes,
Mendelssohn, Chopin e Liszt, entre
outros.
Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada franca.

18h30 THIAGO TAVARES – clarinete
Série Música no Conservatório. Paris
Mecanique. Programa: obras de
Dubois, Tomasi, e Jolivet.
Auditório Lorenzo Fernandez. Entrada franca.

20h00 ORQUESTRA PETROBRAS
SINFÔNICA
Programa: Mendelssohn – Sonho de
uma noite de verão e Sinfonia nº 4 e
Ernani Aguiar – Instantes II. Concerto
beneficente.
Sala Cecília Meireles. R$ 30 e R$ 20.

17 QUINTA-FEIRA

12h30 GABRIEL CASARA – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de
Beethoven, Debussy e Guarnieri.

12h30 MIRIAM GROSMAN – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Ravel – Pavane;
Mendelssohn – Andante com variações
op. 82; Tacuchian – Il fait du soleil,
Arcos da Lapa e Leblon à tarde e
Chopin – Noturno op. 32 nº 1 e Scherzo
nº 3 op. 39.

Museu do Primeiro Reinado. Entrada
franca.

Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada
franca.

18h00 VI SEMANA DO CRAVO
1ª parte: Ailen Meireles. Programa:
obras de Bach. 2ª parte: Gisela
Gregori. Programa: obras de Couperin
e Händel. 3ª parte: Eduardo Almeida.
Programa: obras de Bach.

13h00 Ópera RITA, de Donizetti
Projeto Ibambini – Um olhar musical.
Com Manuela Vieira – soprano, Raoni
Hübner – tenor, Rômulo Nicolai – barítono, Dília Tosta – piano. Direção musical:
Lucio Zandonade. Direção cênica: Bruno
Furlanetto. Leia mais ao lado.

Escola de Música da UFRJ. Entrada franca.

Escola de Música da UFRJ. Entrada franca.

Auditório Ibam. Entrada franca.

18h30 FESTIVAL FRANCISCO MIGNONE
DE JOVENS INTÉRPRETES
Concurso de cordas. Apresentação
de cinco candidatos com obras de
Mignone e outros compositores.
Espaço Cultural Finep. Entrada franca.
Continuidade dias 22 e 29.

20h30 Ópera RITA, de Donizetti
Com Manuela Vieira – soprano, Raoni
Hübner – tenor, Rômulo Nicolai –
barítono, Dília Tosta – piano. Direção
musical: Lucio Zandonade. Direção
cênica: Bruno Furlanetto. Leia mais
ao lado.
Auditório Ibam. Entrada franca.
Reapresentação dia 17 às 13h00.

20h00 MÚSICA ATRAVÉS DOS SÉCULOS
Com Cristiane Migon, Eulina Rufino,
Fátima Scalzo, Myriam Ferreira – sopranos; Jo Pereira e Maria Moreno –
mezzo-sopranos e Ilem Vargas – piano.
Programa: obras de Verdi, Puccini,
Bizet, Offenbach e Carlos Gomes.
Teatro da ACM. Entrada franca.

18 SEXTA-FEIRA
15h00 EDUARDO PRADO – trompa,
LUCIA BIANCHINI – voz e PRISCILA
BONFIM – piano
Música no Museu. Concertos de

Roteiro Musical Rio
No dia 4 o pianista Miguel Proença apresenta-se na Sala Cecília Meireles, dentro do Projeto Piano Brasil. Com 75 concertos e dezenas de
master classes realizadas, o Piano Brasil conclui este mês sua quinta
edição, após ter percorrido 20 cidades de norte a sul do país.
“Toda palavra é música – Um retrato poético e musical do Romantismo”, série de espetáculos que acontece no Centro Cultural Banco do
Brasil, tem seus dois últimos programas neste mês. Com curadoria
de Viviane Mosé e Lilian Barretto, o projeto une música aos poetas
brasileiros dos séculos XIX e XX. “A solidão, o amor e a morte” será
apresentado no dia 1º, com a atriz e filósofa Viviane Mosé apresentando poemas próprios e de Álvarez de Azevedo. O programa musical
traz obras camerísticas de Schumann, interpretadas pelo violinista
Michel Bessler, o violista Gabriel Marin, o violoncelista Alceu Reis e o
pianista Luiz Fernando Benedini. “O amor pela humanidade e a indignação social”, no dia 8, é o último espetáculo, com o ator Emílio de
Melo representando a indignação dos poetas Castro Alves e Ferreira
Gullar com relação ao sofrimento alheio. Na segunda parte, o pianista
cubano Orlando Alonso homenageia as obras mais representativas do
virtuosismo pianístico de Franz Liszt.
Dando sequência à temporada 2009, a Orquestra Sinfônica Nacional – UFF, faz dois programas com obras variadas e entrada franca.
Sarah Higino rege o primeiro, no dia 13, e o maestro Carlos Prazeres
comanda o segundo, dia 27.
A Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, que
tem realizado boa parte de sua temporada na Igreja da Candelária
(enquanto o Municipal permanece em obras), faz concertos dias 12 e
13 com entrada franca. Sob regência de seu maestro titular Roberto
Minczuk, será interpretado o belo Réquiem de Verdi.
O projeto Música no Museu, que realiza concertos gratuitos em museus, centro culturais e igrejas do Rio de Janeiro e outras cidades do
Brasil, tem o piano como tema do mês. Após o sucesso do Pianestival, que reuniu pianistas amadores de todo o mundo em agosto,
agora o projeto trará renomados pianistas brasileiros, bem como duas
atrações internacionais: a pianista japonesa Yoko Tokue e o argentino
Antique Cordova Ensamble. Também marcam presença jovens músicos como Luan Goes, Adão Oliveira, Gabriel Casara e Daniel Levin. Ao
total serão 45 concertos: 33 no Rio de Janeiro, nove em outras cidades
brasileiras e três internacionais (em Lisboa e Rabatt, no Marrocos).
A Orquestra Rio Camerata, fundada em 1986 pelo maestro Israel
Menezes, desenvolve uma regular programação de concertos no Rio
de Janeiro. Um belo programa, a ser apresentado dias 24 e 29, traz
Elza Marins tocando o Concerto para oboé de Johann Sebastian Bach.
A violinista Cremilda Marques vai solar o Concerto para violino de
Mendelssohn, uma das obras de maior rigor e dificuldade do repertório do instrumento. O programa se encerra com as coloridas Danças
húngaras nºs 1 e 10 de Brahms.
O Auditório da Rádio MEC continua sua programação com ótimos
artistas, sempre às sextas-feiras. Dia 4 os convidados são o duo de
clarinete e piano de José Batista Júnior e Marina Spoladore. Já o pianista Marcelo Thys escolheu autores alemães, Beethoven e Brahms, e
brasileiros: Francisco Mignone (Estudos transcendentais) e Villa-Lobos
(Lenda sertaneja nº 8 e Prole do bebê nº 2) para seu concerto dia 11.
Na sexta-feira 18 tocam Daniel Guedes e Flávio Augusto. O violinista Daniel Guedes é dono de uma biografia que inclui apresentações
desde os 10 anos de idade como recitalista, camerista e solista das
principais orquestras brasileiras e também nos EUA, Canadá, Inglaterra, Noruega, Itália e América do Sul. Sob a regência de grandes regentes colheu inúmeras críticas elogiosas que já lhe valeram o nome
de “Nelson Freire do violino”. Acompanhado pelo pianista Flávio Augusto, um dos mais premiados pianistas brasileiros e detentor de 28
primeiros prêmios em Concursos Nacionais e Internacionais de Piano
(em 1988 tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar o 1º lugar do
Concurso Internacional de Piano “Villa-Lobos”, no Rio de Janeiro) irá
executar um repertório variado que inclui peças de Dvorák, Korngold,
Didier, John Williams, Sarasate e Gnattali. Fecha a programação dia 25
a Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro.
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Inverno. Programa: F. Strauss –
Noturno; R. Strauss – Alphorn op. 15 e
Schubert – Rastlose Liebe, Nacht und
Träume e Auf dem Strom.
Centro Cultural Justiça Federal. Entrada franca.

17h00 DANIEL GUEDES – violino e
FLÁVIO AUGUSTO – piano
Sala de Concerto. Programa: Dvorák –
Romance op. 14; Korngold – Suíte Muito
barulho por nada; Didier – 5 minutos;
Williams – Tema de A lista de Schindler;
Sarasate – Árias ciganas e Gnattali – Flor
da noite. Leia mais ao lado.
Rádio MEC. Entrada franca.

20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA
Série Ametista. Regente: Roberto
Minczuk. Solista: Ivo Pogorelich – piano. Programa: Chopin – Concerto para
piano nº 2; Villa-Lobos – Bachianas
brasileiras nº 8 e Ravel – La valse.
Leia mais na pág. 36.
Sala Cecília Meireles. R$ 172 e R$ 88.
Reapresentação dia 19 às 16h00.

19 SÁBADO
11h30 LEONARDO UZEDA e JORGE
MATHIAS – contrabaixos
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de Bach.
Parque das Ruínas. Entrada franca.

16h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA
Série Ametista. Regente: Roberto
Minczuk. Solista: Ivo Pogorelich – piano. Programa: Chopin – Concerto para
piano nº 2; Villa-Lobos – Bachianas
brasileiras nº 8 e Ravel – La valse.
Leia mais na pág. 36.
Sala Cecília Meireles. R$ 172 e R$ 88.

17h00 DANIEL LEVIN – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Beethoven –
Andante Favori, Sonata op. 27 nº 2;
Krieger – Prelúdio e Fuga; Villa-Lobos
– Impressões seresteiras e Festa no
sertão e Chopin – Seis Prelúdios op.
28; dois noturnos op. 48 nºs 1 e 2
e Polonaise op. 53.
Fazenda Todos os Santos. Entrada franca.

17h00 ENCONTRO DE CORAIS
Música no Museu. Concertos de Inverno.
Coral Lorenzo Fernandez – Regente:
Solange Pinto Mendonça; Madrigal da
Ilha do Governador – Regente: Ana
Maria Wiezzer; Coral FEIC e Coral do CR
do Flamengo – Regente: Luiz Carlos de
Lima. Programa: obras de Villa-Lobos,
entre outros.
Museu do Exército. Entrada franca.

20 DOMINGO
11h30 ANTIQUE CORDOVA ENSAMBLE
DE ARGENTINA
Música no Museu. Concertos de

Inverno. Programa: obras de Zipoli,
Sumaya, Velasco e Juán de Araujo,
entre outros.
Museu de Arte Moderna. Entrada franca.

21 SEGUNDA-FEIRA
11h30 NEWTON NAZARETH – piano
eletrônico
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de Carlos
Gomes, Villa-Lobos, Pixinguinha e
Chiquinha Gonzaga, entre outros.
Casa Histórica de Deodoro. Entrada franca.
Reapresentação às 18h30 na Igreja Santa Cruz
dos Militares.

19h00 QUARTETO RIGOLETTO
Com Priscila Campello – soprano, Alice
Fontanella – mezzo-soprano, Hugo
Penido – tenor e Felipe Turl – barítono.
Piano: Romeo Savastano. Programa:
árias de óperas.
Teatro Municipal de Niterói. Entrada franca.

22 TERÇA-FEIRA
12h30 GARDÊNIA GARCIA – piano e
voz, OSIAS GONÇALVES – contrabaixo
acústico e OTÁVIO GARCIA – bateria
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Participação: Carl Aune – voz.
Programa: obras francesas.
Museu do Primeiro Reinado. Entrada franca.

20h30 TRIO AQUARIUS
Música no Ibam. Com Ricardo Amado
– violino, Ricardo Santoro – violoncelo
e Flávio Augusto – piano. Programa:
Villa-Lobos – Trio nº 1 e Mendelssohn –
Trio nº 2. Leia mais na pág. 48.
Auditório Ibam. Entrada franca.

23 QUARTA-FEIRA
12h30 GISELE DINIZ – soprano
e MIRKA DA PIEVA – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras alemãs
e brasileiras para canto e piano.
Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada franca.

14h00 TRIO AQUARIUS
Projeto Ibambini – Um olhar musical.
Com Ricardo Amado – violino, Ricardo
Santoro – violoncelo e Flávio Augusto
– piano. Programa: obras de Haydn, J.
Strauss, Piazzolla, Villa-Lobos e VillaniCôrtes. Leia mais na pág. 48.
Auditório Ibam. Entrada franca.

18h30 BEATRIZ STUTZ – clarinete
e VALÉRIA BERTOCHE – piano
Série Música no Conservatório.
Programa: Hahn – Sarabanda e tema
com variação; Fauré – Siciliana;
Ferguson – Quatro pequenas peças;
Villa-Lobos – Lenda do Caboclo e Três
Marias; José Siqueira – Sonatina e
Gnattali – Bate papo.
Auditório Lorenzo Fernandez. Entrada franca.

12h30 ORQUESTRA RIO CAMERATA
Regente: Israel Menezes. Solistas:
Elza Marins – oboé e Cremilda
Marques – violino. Programa: Bach
– Concerto para oboé; Mendelssohn
– Concerto para violino e Brahms –
Danças húngaras nºs 1 e 10.
Auditório da Universidade Santa Úrsula.
Entrada franca.

12h30 DUO SELENE
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Com Lucia Berrenechea e Luiz
Eduardo Domingues – piano a quatro
mãos. Programa: Ligeti – Five pieces;
Mendelssohn – Allegro brilhante op.
92; Mahle – Suíte nordestina e Ravel –
Ma mère l’oye.
Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada
franca.

20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DO TEATRO MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO
Programa: Ópera Cavalleria Rusticana,
de Mascagni.
Sala Cecília Meireles. R$ 30.

25 SEXTA-FEIRA
12h30 CYRO DELVIZIO – violão e
MANUELAI CAMARGO – soprano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de Lorenzo
Fernandez, Santoro, Mignone e VillaLobos, entre outros.
Museu Histórico Nacional. Entrada franca.

17h00 ORQUESTRA DE SOLISTAS
DO RIO DE JANEIRO
Sala de Concerto. Programa: Bizet
– Suíte da ópera Carmen; Brahms –
Marcha húngara e Quinteto para
clarinetes e Guerra-Peixe – Mourão.
Rádio MEC. Entrada franca.

19h30 LUIS CARLOS BARBIERI –
violão, PAULO PASSOS – clarinete
e SARAH COHEN – piano
Sala Cecília Meireles – Auditório Guiomar
Novaes. R$ 10.

20h00 ORQUESTRA PETROBRAS
SINFÔNICA
Série Portinari III. Regente: Enrique
Diemecke. Solista: Saul Medina –
marimba. Programa: Marisa Rezende
– Veredas; Kopetzki – Concerto para
marimba; Shostakovich – Sinfonia
nº 1. Leia mais na pág. 48.
Sala Cecília Meireles. R$ 30 e R$ 20.
Reapresentação dia 27 às 17h00.

26 SÁBADO
15h00 GRUPO PRELÚDIO 21 e TRIO
JACARANDÁ
Trio Jacarandá: Sara Cohen – piano,
Waleska Beltrami – trompa e Thiago

Tavares – clarinete. Programa: Sérgio
Oliveira – Jacarandá; Marcos Lucas
– Três; Neder Nassaro – Massas;
Schünemann – Peças para piano 1 a 4;
Orlando Alves – Fantasias para trompa
e piano; Alexandre Schubert – Trio
para trompa, clarinete e piano e Caio
Senna – Concordâncias. Leia mais na
pág. 45.
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24 QUINTA-FEIRA

Centro Cultural Justiça Federal. Entrada franca.

17h00 EWANDRO STENZOWISKI –
tenor e JONAS DANTAS – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Schumann –
Amor de poeta op. 48; Guerra-Peixe
– Carreiros; Mignone – Solau do
desamado; Gallet – Foi numa noite
calmosa; Nepomuceno – Trovas e
Villa-Lobos – Canção do poeta do
século XVIII.
Fazenda Todos os Santos. Entrada franca.

18h00 LÍCIA LUCAS – piano
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: obras de VillaLobos, Brahms, Schumann, Liszt,
Rachmaninov, Chopin e Gottschalk.
Palácio São Clemente. Entrada franca.

20h00 DOMINIQUE MERLET – piano
Concertos Internacionais. Programa:
obras de Ravel, Satie e Poulenc. Leia
mais na pág. 51.
Sala Cecília Meireles. R$ 30 e R$ 15.

27 DOMINGO
10h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
NACIONAL
Regente: Carlos Prazeres. Programa:
Bizet – Abertura de Carmen; VillaLobos – Sinfonietta nº 1; A. Prazeres –
Improviso e Ravel – Ma mère l’oye.
Cine-Arte UFF. Entrada franca.

11h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
BRASILEIRA JOVEM
Concerto da Juventude. Regente:
Marcos Arakaki.
Sala Cecília Meireles. R$ 2.

11h30 RAQUEL BETY GIERSZONOWICZ
e DORA TUEIV – pianos
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Programa: Mozart – Eine
kleine Nachtmusik; Schumann – Cenas
infantis; Waldteufel – Os patinadores;
Miranda – Variações sérias sobre um
tema de Anacleto de Medeiros e Liszt –
Rapsódia húngara n° 2.
Museu de Arte Moderna. Entrada franca.

17h00 ORQUESTRA PETROBRAS
SINFÔNICA
Série Portinari III. Regente: Enrique
Diemecke. Solista: Saul Medina –
marimba. Programa: Marisa Rezende
– Veredas; Kopetzki – Concerto para
marimba; Shostakovich – Sinfonia
nº 1. Leia mais na pág. 48.
Sala Cecília Meireles. R$ 30 e R$ 20.

Trio Guarneri de Praga
Dias 11 e 26, Sala Cecília Meireles

Sala Cecília Meireles tem
destacada agenda internacional
A Sala Cecília Meireles é atualmente a principal casa de concertos
do Rio de Janeiro. A despeito de sua excelente qualidade para a realização de apresentações de câmara, ela tem sediado também temporadas sinfônicas importantes como a da Orquestra Sinfônica Brasileira
e a Petrobras Sinfônica. Outro destaque são os concertos promovidos
pela própria Sala, como sua série internacional. Neste mês, ela traz duas
ótimas atrações.
No dia 11, o Trio Guarneri de Praga interpreta obras de Brahms e
Schubert. Criado em 1986 por solistas de renome internacional – Ivan
Klánsky (piano), Cenék Pavlík (violino) e Marek Jerie (violoncelo)
– o trio é um dos grandes conjuntos de câmara da atualidade. O grupo é
convidado regularmente por festivais internacionais como de Lucerne,
o Festival de Música de Schleswig-Holstein e o Festival de Victoria, na
Austrália, entre outros. Em 1996, para celebrar seus dez anos de existência, o Guarneri de Praga apresentou em turnê a integral dos trios de
Beethoven. Seu nome foi escolhido porque Pavlik toca um Guarneri del
Gesú de 1735 que pertenceu a Vuillaume, Efrem Zimbalist e Jascha Heifetz. Já Marek Jerie toca um violoncelo Andrea Guarneri de 1684.
No dia 26, a atração é um recital solo do pianista Dominique Merlet. Nascido em Bordeaux, Merlet estudou no Conservatório de Paris
e venceu diversos prêmios internacionais, incluindo o Concurso de
Música de Genebra em 1957, ano no qual concorriam Martha Argerich
e Maurizio Pollini. Hoje, além de uma sólida carreira como solista,
recitalista e camerista, Merlet exerce intensa atividade na formação
de novos pianistas, orientando alunos nos conservatórios de Paris e
Genebra. No Ano da França no Brasil, Merlet dedica seus concertos a
obras de Ravel, Satie e Poulenc.
Entre 14 e 16, Escola de Música da UFRJ

Semana do Cravo promove
programação com especialistas
Entre os dias 14 e 16 acontece na Escola de Música da UFRJ a VI Semana do Cravo. Criado em 2004 e realizado anualmente, o evento tem
reunido professores e alunos de cravo de diversas instituições brasileiras.
A Semana do Cravo tem como objetivo promover o intercâmbio acadêmico bem como oferecer ao público a chance de conhecer melhor o
instrumento através de recitais e palestras, sempre com entrada franca.
Estiveram em edições anteriores importantes cravistas brasileiros,
como Roberto de Regina, Helena Jank, Rosana Lanzelotte e Marcelo
Fagerlande, criador e coordenador do evento, além de instrumentistas
de outros países.
Desta edição participam os professores Ana Cecilia Tavares (Escola
de Música de Brasília), Christine Daxelhofer (Escola Superior de Música
de Karlsruhe, Alemanha), Edmundo Hora (Unicamp), Maria de Lourdes
Cutolo (Argentina), além de Fagerlande (UFRJ).
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28 SEGUNDA-FEIRA

29 TERÇA-FEIRA

18h00 QUARTETO DE CLARINETES
4ª JUSTA
Música no Museu. Concertos de
Inverno. Com Batista Jr. – clarinete
e clarone; Márcio Costa – clarinete
e requinta; Marcos Passos e Ricardo
Ferreira – clarinetes. Programa:
obras de Gershwin, Piazzolla, Plaza
e Nazareth, entre outros.

18h00 ORQUESTRA RIO CAMERATA
Regente: Israel Menezes. Solistas:
Elza Marins – oboé e Cremilda
Marques – violino. Programa: Bach
– Concerto para oboé; Mendelssohn
– Concerto para violino e Brahms –
Danças húngaras nºs 1e 10.
Museu do Exército. Entrada franca.

20h30 NATHALIE STUTZMANN
– contralto e INGER SÖDERGREN –
piano
Série Dell’Arte. Concertos
Internacionais. Programa: obras
de Schubert. Leia mais na pág. 31.

19h00 ORQUESTRA DE SOLISTAS
DO RIO DE JANEIRO
Regente: Rafael de Castro.
Programa: Benguerel – Sete
fábulas de La Fontaine; Villa-Lobos –
Melodia sentimental e Choros
nº 7 e Stravinsky – Dumbarton
oaks.

Teatro João Caetano. R$ 200 e R$ 120.

Sala Cecília Meireles. R$ 20 e R$ 10.

Casa de Cultura Laura Alvim. Entrada franca.

20h30 ROSANA LANZELOTTE – cravo
Lançamento do CD “Nazareth –
cravo, pinho e afoxé”. Com Caíto
Marcondes – percussão e Luís Leite –
violão. Leia mais na pág. 38.
Espaço Tom Jobim.

30 QUARTA-FEIRA
12h30 YUKA SHIMIZU – piano
Música no Museu. Concertos
de Inverno. Programa: Kozaburo
Hirai – Fantasia para piano; Scarlatti
– Sonatas; Mendelssohn – Rondo
caprichoso; Villa-Lobos – Suíte
floral, Bachianas brasileiras nº 4 e
Festa no sertão e Chopin – Polonaise
op. 53.
Centro Cultural Banco do Brasil. Entrada
franca.

18h30 PAULO SANTORO –
violoncelo e GILBERTO MALAFAIA –
piano
Série Música no Conservatório.
Programa: Schubert – Serenata;
Saint-Saëns – O cisne; Villa-Lobos –
Melodia sentimental; Chopin – Valsa
do Adeus; Gershwin – Summertime;
Negro Spiritual – Were you there?;
Adams – The Holy City e Malafaia
– Baladas nºs 1 e 2, Fuga e Choro
sinfônico.
Auditório Lorenzo Fernandez. Entrada
franca.

19h00 MARIA JOSÉ BARANDIARÁN
e MARIA JOSÉ DE BUSTOS – pianos
Programa: Brahms – Sonata op. 34
e obras de Shostakovitch, Poulenc,
Nieto e Albéniz.
Sala Cecília Meireles. R$ 10.

Endereços Rio de Janeiro
Auditório da Universidade Santa
Úrsula – Rua Farani, 42 – Botafogo –
Tel. (21) 2554-2500 (400 lugares)

Escola de Música da UFRJ – Rua do
Passeio, 98 – Lapa – Tel. (21) 2240-1391
(800 lugares)

Auditório Ibam – Largo Ibam, 1 –
Humaitá – Tel. (21) 2536-9797
(221 lugares)

Espaço Cultural Finep – Praia do
Flamengo, 200 – Tel. (21) 2555-0717
(100 lugares)

Auditório Lorenzo Fernandez –
Conservatório Brasileiro de Música
– Av. Graça Aranha, 57 / 12º andar –
Tel. (21) 3478-7600 (150 lugares)

Espaço Tom Jobim – Rua Jardim
Botânico, 1008 – Tel. (21) 2274-7012
(500 lugares)

Casa de Cultura Laura Alvim – Av.
Vieira Souto, 176 – Ipanema – Tel.
(21) 2332-2015 (70 lugares)

Fazenda Todos os Santos – Estrada de
Sacra Família, 4400 – Engenheiro Paulo
Frontin

Igreja de São Sebastião dos Frades
Capuchinos – Rua Haddock Lobo, 266
– Tijuca – Tel. (21) 2569-2852 (600
lugares)
Igreja Santa Cruz dos Militares – Rua
Primeiro de Março, 36 – Centro – Tel.
(21) 2509-3878 (190 lugares)
Museu de Arte Moderna – Av.
Infante Dom Henrique, 85 – Praia
do Flamengo – Tel. (21) 2240-4944
(180 lugares)

Parque das Ruínas – Rua Murtinho
Nobre, 169 – Santa Teresa – Tel.
(21) 2253-8645 (100 lugares)
Primeira Igreja Batista do Ingá –
Rua Paulo Alves, 125 – Tel. (21)
2621-1268 (100 lugares)
Rádio MEC – Praça da República,
141A – Centro – Tel. (21) 2117-7853
(70 lugares)
Real Gabinete Português de
Leitura – Rua Luís de Camões, 30
– Centro – Tel. (21) 2221-3138
(140 lugares)

Casa Histórica de Deodoro – Praça
da República, 197 – (150 lugares)

Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ –
Av. Pasteur, 250 – Urca – Tel. (21)
2295-1595 (120 lugares)

Museu do Exército – Praça Coronel
Eugênio Franco, 1 – Posto 6 –
Copacabana – Tel. (21) 2521-1032
(150 lugares)

Centro Cultural Banco do Brasil –
Rua Primeiro de Março, 66 – Tel.
(21) 3808-2020 (155 lugares)

Fundação Eva Klabin – Av. Epitácio
Pessoa, 2480 – Lagoa – Tel. (21) 32028550 (80 lugares)

Museu do Primeiro Reinado – Av.
Pedro II, 293 – São Cristóvão – Tel.
(21) 2332-4514 (100 lugares)

Centro Cultural Justiça Federal –
Av. Rio Branco, 241 – Centro – Tel.
(21) 3261-2550 (142 lugares)

Hotel Mercure – Panorama – Rua João
Lira, 95 / 19º andar – Leblon – Tel. (21)
3902-5595 – (80 lugares)

Museu Histórico Nacional – Praça
Marechal Âncora, s/nº – Centro – Tel.
(21) 2550-9220 (200 lugares)

Centro Cultural Light – Av. Marechal
Floriano, 168 – Centro – Tel. (21)
2211-7529 (200 lugares)

Igreja da Candelária – Praça Pio X,
s/nº – Centro – Tel. (21) 2233-2324
(375 lugares)

Museu Militar Conde de Linhares –
Av. Pedro II, 383 – São Cristóvão – Tel.
(21) 2589-9734 (200 lugares)

Teatro João Caetano – Praça
Tiradentes, s/nº – Centro – Tel. (21)
2332-9257 (1100 lugares)

Cine-Arte UFF – Rua Miguel Frias, 9
– Icaraí – Tel. (21) 2629-5030
(340 lugares)

Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos
Mercadores – Rua do Ouvidor, 35 –
Centro – Tel. (21) 2509-2339 (70 lugares)

Palácio São Clemente – Rua São
Clemente, 424 – Botafogo – Tel.
(21) 2544-3570 (200 lugares)

Teatro Municipal de Niterói – Rua
XV de Novembro, 35 – Centro – Tel.
(21) 2620-1624 (400 lugares)
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Sala Cecília Meireles – Largo da Lapa,
47 – Centro – Tel. (21) 2332-9176
(835 lugares)
Teatro da ACM – Rua da Lapa, 86
– Centro – Tel. (21) 2509-5727
(420 lugares)

Roteiro Musical Outras Cidades
30/09 20h00 MARÍLIA TEIXEIRA –
soprano e CARLOS YANSEN – piano
Programa: canções e árias de óperas
de Carlos Gomes, Nepomuceno, VillaLobos, Mozart, Gounod e Puccini.
Teatro Municipal de Americana – Tel. (19)
3461-3045. Entrada franca.

ARACAJU, SE
10/09 20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE SERGIPE
Concerto e Gravação de CD. Regente:
Guilherme Mannis. Programa: VillaLobos – Suíte nºs 1 e 2 para orquestra
de câmara e Bachianas Brasileiras nº 3.
Leia mais na pág. 54.
Teatro Tobias Barreto – Tel. (79) 3179-1491.
R$ 10 e R$ 5.

24/09 20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE SERGIPE
Regente: Guilherme Mannis. Solistas:
Ronedilk Dantas – violino e Karin
Fernandes – piano. Programa:
Zampronha – Concerto para piano;
Guerra-Peixe – Concertino para violino e orquestra de câmara; Carlos
Gomes – Sonata para cordas e Dvorák
– Serenata para cordas. Leia mais na
pág. 54.
Teatro Tobias Barreto. R$ 10 e R$ 5.

ARARAQUARA, SP
18/09 20h00 ENSEMBLE SÃO PAULO
Sesi Música. Série A história através
da música. Com Betina Stegmann e
Nelson Rios – violinos, Marcelo Jaffé
– viola, Robert Suetholz – violoncelo
e Sergio de Oliveira – contrabaixo.
Programa: Vivaldi – Concerto em lá
maior; Mozart – Serenata nº 13 K 525;
Tchaikovsky – Valsa; Barber – Adágio
e Carlos Gomes – O burrico de pau.
Teatro do Sesi de Araraquara – Tel. (16) 33373100. Entrada franca.

Belém e Coro Infanto-Juvenil Vale
Música Belém. Direção musical e
regência: Miguel Campos. Direção
artística: Dione Colares. Direção cênica:
Ester Sá. Leia mais na pág. 58.
Theatro da Paz.

18/09 20h00 Trechos da ópera
CARMEN, de Bizet
III Festival Internacional de Ópera
da Amazônia. Orquestra Sinfônica
do Theatro da Paz, Coro Lírico do
Festival de Ópera e Cia. de Dança
Ana Unger. Direção musical e regência: Enaldo Oliveira. Solistas:
Dione Colares, Gigi Furtado e Ione
Carvalho – sopranos; Magda Painno
– mezzo-soprano; Manuel Alvarez
– barítono; Antônio Wilson – tenor;
Nilberto Viana e Jefferson Luz – baixos. Direção artística: Dione Colares.
Direção cênica: Vanildo Monteiro. Leia
mais na pág. 58.
Theatro da Paz. Reapresentação dia 19.

20/09 20h00 Ópera VITÓRIA RÉGIA,
de Wilson Fonseca
Concerto de encerramento ao ar livre
do III Festival Internacional de Ópera
da Amazônia.
Em frente ao Theatro da Paz. Entrada franca.

BELO HORIZONTE, MG
02/09 14h30 ADÃO OLIVEIRA –
piano, ANDRÉA PELICCIONI – soprano
e JONATHAN MAX – trombone
Escolas em Concerto. Programa: obras
de Villa-Lobos, Osvaldo Lacerda e
Villani-Côrtes.

Temporada de Paulínia
convida destacados artistas
Depois da passagem por Paulínia de Zubin Mehta e da Filarmônica
de Israel, que realizaram dois concorridos concertos, a “Série Internacional” do projeto Concertos Paulínia 2009 prossegue com mais duas
apresentações.
Dois dos melhores cameristas franceses da atualidade, o violinista
Régis Pasquier e o pianista Emmanuel Strosser, juntam-se aos Solistas
de Paulínia (Pablo de León, violino, Horário Schaefer, viola, e Roberto
Ring, violoncelo) para executar obras de Haydn, Schumann e Brahms,
prometendo um ótimo concerto de câmara, dia 10.
Já a segunda atração é um recital solo do pianista José Feghali, no dia
25. Vencedor de uma das mais importantes competições internacionais
de piano do mundo – o Concurso Van Cliburn –, Feghali deu início a
uma sólida carreira internacional. Com intensa agenda de concertos e recitais mundo afora, e com vários CDs lançados, Feghali é um dos grandes
pianistas brasileiros da atualidade. Reside há mais de 20 anos nos EUA,
sendo artista-residente na Universidade TCU, onde atua como professor;
participa anualmente do curso de verão Piano Texas e é diretor associado do festival anual de música de câmara “Mimir”, do qual participam
membros da orquestra de Cleveland, da Sinfônica de Chicago e outros
cameristas de renome.
Em Paulínia, José Feghali vai apresentar um repertório variado, cuja
primeira parte tem obras de Beethoven, Schumann e Chopin. Já a segunda é dedicada ao Brasil, com duas peças de Villa-Lobos e a Grande fantasia triunfal sobre o Hino nacional brasileiro, obra do norte-americano
Louis Moreau Gottschalk dedicada à princesa Isabel e que estreou no Rio
de Janeiro em 1869.

Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias – Tel.
(31) 3236-7400. Entrada franca.

02/09 19h30 ROGÉRIO NUNES –
violino, MILENE ALIVERTI – violoncelo
e PAULO BERGMANN – piano
Quarta Erudita. Programa: obras de
Rachmaninov, Gnattali e Piazzolla.
Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias. R$ 5
e R 2,50.

04/09 20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DO THEATRO DA PAZ 12 ANOS
III Festival Internacional de Ópera da
Amazônia. Evento de lançamento de
DVD.

03/09 20h30 ORQUESTRA
FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Série Allegro VIII. Regente: Fabio
Mechetti. Solista: Antonio Meneses
– violoncelo. Programa: Weber –
Abertura Oberon; Schubert – Sinfonia
nº 5 e Strauss – Don Quixote. Leia mais
na pág. 57.

Theatro da Paz – Tel. (91) 4009-8760.

Palácio das Artes. R$ 12 a R$ 40.

10/09 20h00 JOÃO AUGUSTO O‘
DE ALMEIDA – tenor
III Festival Internacional de Ópera
da Amazônia. Concerto Lírico. Piano:
David Martins.

09/09 14h30 Duo FERNANDA
BOAVENTURA – violino e ANDRÉ ABISABER – violão
Escolas em Concerto. Programa: obras
de Paganini.

Igreja de Santo Alexandre – Tel. (91) 40068806.

Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias. Entrada
franca.

13/09 10h30 Ópera VIAJANTE DAS
LENDAS AMAZÔNICAS, de Firsanov
III Festival Internacional de Ópera da
Amazônia. Orquestra Vale Música

09/09 19h30 IURA DE REZENDE
– clarinete, ANTONIO MENESES
– violoncelo e CELINA SZRVINSK –
piano

BELÉM, PA

Paulínia, dias 10 e 25

FOTO: DIVULGAÇÃO

AMERICANA, SP

Pianista Emmanuel Strosser

Campinas, dias 5, 18, 19 e 20

Sinfônica de Campinas interpreta
Colombo de Carlos Gomes
A Orquestra Sinfônica de Campinas faz dois programas com repertório lírico em setembro. Na primeira apresentação, dia 5, a orquestra
interpreta árias de óperas de Carlos Gomes no concerto de premiação da
edição 2008 do Concurso de Canto Carlos Gomes. Os solistas serão Taís
Bandeira, Amadeu Góis e Gilzane Castellan, cantores vencedores desta
edição. O maestro Antonio Carlos Neves Pinto rege a récita, que ainda
terá obras de Wagner e Tchaikovsky.
Já entre os dias 18 e 20, a OSMC faz, em versão de concerto, o oratório Colombo, de Carlos Gomes. O maestro Mário Zaccaro comanda
as récitas, que ainda contarão com os cantores Sávio Sperandio, Elayne
Casehr, Juremir Vieira e Rodolfo Giugliani.
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Quarta Erudita. Programa: obras
de Beethoven e Brahms.

Brasília, dias 8, 15 e 29

Pianista Max Barros toca
Camargo Guarnieri em Brasília

Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias.
R$ 5 e R$ 2,50.

FOTO: DIVULGAÇÃO

O maestro Ira Levin comanda a Orquestra Sinfônica
do Teatro Nacional Claudio
Santoro, da qual é o regente
titular, no dia 8. No repertório
variado que compõe a récita,
destaca-se o Concerto para
piano nº 2 de Camargo Guarnieri. A obra musical do compositor é formada por mais de
700 peças e Guarnieri é provavelmente o segundo autor
brasileiro mais executado no
mundo, superado apenas por
Villa-Lobos. Pouco antes de
sua morte recebeu o prêmio
“Gabriela Mistral” como o
“maior compositor das AméPianista Max Barros
ricas”. Recentemente, seus
concertos para piano despertaram atenção internacional através da premiada gravação realizada pelo pianista Max Barros, solista da noite.
Nascido na Califórnia e tendo vivido por diversos anos no Brasil,
Max Barros, que mora em Nova York desde 1984, é um dos mais versáteis pianistas de sua geração. Além de professor e concertista, é fundador
e diretor artístico do Barros Classical Consort, um trio constituído por
instrumentos de época que se especializou na música do século XVIII.
É ainda um entusiasmado divulgador da música brasileira no exterior,
apresentando várias estreias de compositores contemporâneos.
No dia 15 o maestro convidado Roberto Tibiriçá comanda a orquestra em obras como a Fantasia de concerto op. 56, de Tchaikovsky, que
terá como solista a pianista Ana Claudia Brito. Nascida em Brasília, onde
reside atualmente, Ana Claudia atua como recitalista, solista e camerista, trabalhando também como professora convidada dos Cursos Internacionais de Música de Brasília.
Levin volta ao pódio no último concerto do mês, dia 29, quando a
Sinfônica do Teatro Nacional realiza um programa dedicado a autores
franceses e contando com o solista Pascal Gallet, que interpeta o Concerto para piano de André Jolivet (1905-1974).

Aracaju, dias 10 e 24

Orsse estreia concerto para piano
de Edson Zampronha
O destaque da programação de setembro da Orquestra Sinfônica de
Sergipe é a estreia mundial do Concerto para piano e orquestra do compositor Edson Zampronha, que acontece no dia 24. Músico de carreira
internacional, Zampronha foi por 16 anos professor de composição musical na Unesp e hoje é professor convidado do Departamento de História
e Ciências da Música da Universidade de Valladolid, na Espanha. A obra
terá como solista a excelente pianista Karin Fernandes, vencedora de
diversos concursos nacionais, entre eles o X Prêmio Eldorado de Música
(1999), que deu grande visibilidade à sua carreira.
A mesma récita ainda terá, entre outras obras, o Concertino para
violino e orquestra de câmara do compositor carioca Guerra-Peixe, com
solos de Ronedilk Dantas.
No dia 10, a Orsse ainda realiza outra apresentação, toda dedicada à
Villa-Lobos, que será gravada e lançada em CD.
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13/09 11h00 ORQUESTRA
FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Concertos para a Juventude. Regente:
Fabio Costa. Solista: Lucas Barros
– violoncelo. Programa: Weber
– Abertura Oberon; Saint-Saëns –
Concerto para violoncelo nº 1 e Grieg
– Peer Gynt. Leia mais na pág. 57.
Instituto de Educação de Minas Gerais – Tel.
(31) 3226-2261.

16/09 14h30 Trio CLÉSIO DA SILVA,
ORESTES TEIXEIRA e THIAGO ORBE –
clarinetes
Escolas em Concerto. Programa: obras
de Mozart.
Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias. Entrada
franca.

16/09 19h30 KATRIN MELCHER –
viola, MARTIN OSTERTAG – violoncelo
e FANY SOLTER – piano
Quarta Erudita. Programa: obras de
Beethoven, Hindemith e Debussy.

29/09 20h30 ORQUESTRA
FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS
Série Vivace V. Regente: Isaac
Karabtchevsky. Solista: Fabio Zanon –
violão. Programa: Beethoven – Abertura
Leonora nº 3; Villa-Lobos – Concerto
para violão e Bartók – Concerto para
orquestra. Leia mais na pág. 57.
Palácio das Artes. R$ 12 a R$ 40.

30/09 14h30 CECÍLIA BATISTA,
MARINA SOUZA, MARÍLIA SILVA e
MANUELA BARBOSA – flautas
Escolas em Concerto. Programa: obras
de Vivaldi e Staeps.
Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias. Entrada
franca.

30/09 17h30 ELAINE FAJIOLI – piano
Vesperais Líricas. Programa: trechos de
óperas com solistas convidados.
Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias. R$ 1.

30/09 19h30 Duo WAGNO MACEDO –
clarinete e ROSIANE LEMOS – piano
Quarta Erudita. Programa: obras de
Brahms, Saint-Saëns e Bernstein.
Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias. R$ 5
e R$ 2,50.

Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias. R$ 5
e R$ 2,50.

20/09 18h00 Ópera A MENINA DAS
NUVENS, de Villa-Lobos
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais
e Coral Lírico de Minas Gerais.
Direção musical e regência: Roberto
Duarte. Solistas: Gabriella Pace,
Fabíola Protzner, Indaiara Silva e
Melina Peixoto – sopranos; Regina
Elena Mesquita e Aline Soares Araújo –
mezzo-sopranos; Reginaldo Pinheiro e
Wellington Vilaça – tenores; Inácio de
Nonno e Homero Velho – barítonos e
Lício Bruno – baixo-barítono. Bailarina:
Lina Lapertosa. Direção cênica: William
Pereira. Leia mais na pág. 57.
Palácio das Artes – Grande Teatro. R$ 30 a
R$ 50. Reapresentação dias 22 e 24 às 20h30
e dia 26 às 18h00.

23/09 14h30 DIEGO DE ALMEIDA –
canto e DANIEL MARCELINO – teorba
Escolas em Concerto. Música Barroca.
Programa: obras de Vivaldi e
Monteverdi.
Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias. Entrada
franca.

23/09 19h30 Duo ALBRECHT
BREUNINGER – violino e ANA FLÁVIA
FRAZÃO – piano
Quarta Erudita. Programa: obras de
Beethoven, Villa-Lobos, Krieger e
Brahms.
Palácio das Artes – Sala Juvenal Dias. R$ 5
e R$ 2,50.

BIRIGUI, SP
04/09 20h00 NEYMAR QUARTETO
Sesi Música. Série Ano Villa-Lobos.
Programa: Villa-Lobos – Bachianas
Brasileiras nº 7; Neymar Dias – Vestido,
Duo, If I could e Intervalo; C. Buarque/
Hime – Passaredo; Metheny – Minuano
6-8 e Caetano Veloso – Trilhos urbanos.
Teatro do Sesi de Birigui – Tel. (18) 3642-7044.
Entrada franca.

BRASÍLIA, DF
08/09 20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO
SANTORO
Regente: Ira Levin. Solista: Max
Barros – piano. Programa: Martinu – As
Parábolas; Guarnieri – Concerto para
piano nº 2; Berwald – Sinfonia nº 3 e
Beethoven – Abertura Egmont. Leia
mais ao lado.
Teatro Nacional Claudio Santoro – Tel. (61)
3225-6153. Entrada franca.

15/09 20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO
SANTORO
Regente: Roberto Tibiriçá. Solista: Ana
Cláudia Brito – piano. Programa: Lalo
– Abertura de Le roi d’Ys; Tchaikovsky
– Fantasia de concerto op. 56; Carlos
Gomes – Abertura de Fosca e Villa-Lobos
– Choros nº 9. Leia mais ao lado.
Teatro Nacional Claudio Santoro. Entrada franca.

28/09 20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
JOVEM DO PALÁCIO DAS ARTES
Regente: Ângela Pinto Coelho.
Programa: obras de Copland e Mozart.
Palácio das Artes – Grande Teatro. Entrada
franca.

14/09 20h00 COLETÂNEA DE MÚSICA
ELETROACÚSTICA
Concerto de lançamento. Programa:
obras de Reginaldo Carvalho, Jorge
Antunes, Conrado Silva, José Neves,

Roteiro Musical Outras Cidades
Rodolfo Coelho de Souza, Rodrigo
Velloso, Fernando Iazzetta, Luís
Pinheiro, Djalma Farias e Denise Garcia.
Curador e difusão eletroacústica: Luís
Roberto Pinheiro. Leia mais na pág. 61.
Auditório do Departamento de Música – UnB
– Tel. (61) 3107-3300. Entrada franca.

29/09 20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DO TEATRO NACIONAL CLAUDIO
SANTORO
Regente: Ira Levin. Solista: Pascal
Gallet – piano. Programa: Debussy –
Iberia; Jolivet – Concerto para piano;
Berlioz – Trechos de Romeu e Julieta
e Les Troyens. Leia mais na pág. 54.
Teatro Nacional Claudio Santoro. Entrada
franca.

CAMPINAS, SP
04/09 19h00 BRASILETO ENSEMBLE,
ORQUESTRA DE CÂMARA ARS
MUSICALIS e SOLISTAS DA ABAL
Milésimo Encontro Musical.
Clube Semanal de Cultura Artística – Rua Irmã
Serafina, 937 – Centro. R$ 10.

05/09 20h00 CONCURSO DE CANTO
CARLOS GOMES
Concerto de premiação. Orquestra
Sinfônica Municipal de Campinas.
Regente: Antonio Carlos Neves Pinto.
Solistas vencedores: Taís Bandeira
– soprano, Gilzane Castellan – mezzosoprano e Amadeu Góis – barítono.
Programa: Wagner – Abertura de Os
mestres cantores de Nurembergue e
Tchaikovsky – Abertura de Romeu e
Julieta.
Centro de Convivência Cultural – Tel. (19)
3232-4168. R$ 20 e R$ 10.

12/09 20h00 DANIEL STEIN – violino,
ANDRÉ MICHELETTI – violoncelo e
GABRIELLA AFFONSO – piano
A música no século XXI. Música
Degenerada. Programa: Henryk Gold
– Tango; Bloch – Nigun da suíte Baal
Shem e Shlomo, Gideon Klein – Duo
para violino e violoncelo e Kaczerginski
– Frühling. Curadoria: Roberto Ring.
Leia mais na pág. 41.
Espaço Cultural CPFL – Tel. (19) 3756-8000.
Entrada franca.

18/09 20h00 Oratório COLOMBO,
de Carlos Gomes
Orquestra Sinfônica Municipal
de Campinas. Regente: Mário
Zaccaro. Solistas: Elayne Casehr
– soprano, Juremir Vieira – tenor,
Rodolfo Giugliani – barítono e Sávio
Sperandio – baixo. Leia mais na
pág. 53.
Centro de Convivência Cultural. R$ 20 e R$ 10.
Reapresentação no mesmo horário dia 19 e dia
20 às 11h00.

18/09 20h00 MARÍLIA TEIXEIRA –
soprano e CARLOS YANSEN – piano
Participação: Alunos da Escola de
Ópera de Campinas. Programa: “Os
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Miseravéis”, de Alain Boublil e Claude
Schönberg.
FNAC do Shopping Dom Pedro. Entrada franca.

19/09 20h00 MARTIN TUKSA –
violino, DANA RADU – piano, OTINILO
PACHECO – clarinete e MAURO
BRUCOLI – violoncelo
A música no século XXI. Música
Degenerada. Programa: Schulhoff – Duo
para violino e violoncelo; Berg – Adágio
e Hindemith – Quarteto. Curadoria:
Roberto Ring. Leia mais na pág. 41.
Espaço Cultural CPFL. Entrada franca.

26/09 20h00 PABLO DE LEÓN –
violino, HORÁCIO SCHAEFER – viola,
ROBERTO RING – violoncelo e DANA
RADU – piano
A música no século XXI. Música
Degenerada. Programa: Gideon Klein
– Trio; Krása – Tanec e Zemlinsky – Trio
op. 3. Curadoria: Roberto Ring. Leia
mais na pág. 41.
Espaço Cultural CPFL. Entrada franca.

CAXIAS DO SUL, RS
10/09 20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DA UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
Quinta Sinfônica. Regente: Manfredo
Schmiedt. Solista: Nei Lisboa – cantor
e compositor. Programa: Nei Lisboa.

Série Música de Câmara. Programa:
obras de Poeck, Murilo Santos, Bruno
Kiefer, Eduardo Puperi, Pierre Lantier
e Marc Eychenne.
Capela Santa Maria – Espaço Cultural. R$ 10
ou R$ 5 e 1 kg de alimento não-perecível.
Reapresentação no mesmo local e horário dia 17.

18/09 20h00 ORQUESTRA DE
CÂMARA DA CIDADE DE CURITIBA
Regente: Charles Roussin. Programa:
Ernani Aguiar – Sinfonietta Terza; VillaLobos – Bachianas brasileiras nº 9 e
Bartók – Divertimento.
Paróquia São Judas Tadeu – Tel. (41) 32764021. Entrada franca. Reapresentação dia 19 às
18h30 na Capela Santa Maria – Espaço Cultural.
R$ 10 ou R$ 5 e 1 kg de alimento não-perecível.

20/09 11h00 CAMERATA ANTIQUA
DE CURITIBA
Domingo no Câmpus. Regente: Charles
Roussin. Programa: obras de Haydn.
Teatro Positivo – Pequeno Auditório. R$ 10
e R$ 5.

25/09 20h00 CORO DA CAMERATA
ANTIQUA DE CURITIBA
Regente: Martin Gester. Programa:
Bassani – Salmi concertati.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Tel. (41)
3274-3477. Entrada franca. Reapresentação dia
26 às 18h30 na Capela Santa Maria – Espaço
Cultural. R$ 10 ou R$ 5 e 1 kg de alimento
não-perecível.

UCS Teatro – (54) 3218-2309. Entrada franca.

FRANCA, SP
CUIABÁ, MT
25/09 20h00 ORQUESTRA DO
ESTADO DE MATO GROSSO
Série Concertos Oficiais. Regente:
Emiliano Patarra. Solista: Alessandro
Borgomanero – violino. Programa:
Mendelssohn – Concerto para violino
e Matsuda – Forrobodó, entre outros.
Leia mais na pág. 60.
Teatro do Sesc Arsenal – Tel. (65) 3027-1824.
Entrada franca. Reapresentação dias 26 e 27.

18/09 20h00 LA FURSTENBERG
Sesi Música. Série A Música Barroca.
Programa: Hotteterre – Passacaille
para duas flautas e Trio Sonata op.
4; Visée – Chaconne para teorba;
Blavet – La Furstenberg com variações;
Marin Marais – Plainte & Passacaille;
D. Gabrielli – Ricercar para violoncelo;
Haydn – Trio e Sammartini – Trio Sonata.
Teatro do Sesi de Franca – Tel. (16) 3721-1444.
Entrada franca.

CURITIBA, PR

GOIÂNIA, GO

13/09 11h00 ALESSANDRO
BORGOMANERO – violino e JOSELY
BARK – piano
Domingo no Câmpus. Programa:
Mozart – Sonata K 380, entre outros.

02/09 20h30 REGINALDO PINHEIRO
– tenor e GUIDA BORGHOFF – piano
Concertos na Cidade. Programa:
Schumann – Amor de poeta op. 48;
Santoro – Canções de amor e VillaLobos – Três poemas indígenas.

Teatro Positivo – Pequeno Auditório – Tel.
(41) 3317-3446. R$ 10 e R$ 5.

15/09 20h00 Duo ALBRECHT
BREUNINGER – violino e MICHAEL
UHDE – piano
Concertos Especiais. Programa: Mozart
– Sonata K 454; Beethoven – Sonata
op. 12 e Schumann – Sonata op. 105.
Capela Santa Maria – Espaço Cultural – Tel.
(41) 3321-2840. R$ 10 ou R$ 5 e 1 kg de
alimento não-perecível.

16/09 20h30 BETTINA JUCKSCH
– violino, RODRIGO CAPISTRANO –
saxofone e CARMEN CÉLIA FREGONEZE
– piano

ITAPETININGA, SP
11/09 20h00 QUARTETO SÃO PAULO
Sesi Música. Série Quarteto de Cordas.
Com Davi Graton e Ricardo Takahashi
– violinos, Estela Cerezo Ortiz – viola
e Júlio Cerezo Ortiz – violoncelo.
Programa: Mozart – Divertimentos;
Boccherini – Minueto; J. Strauss –
Valsas; Tom Jobim – Eu sei que vou
te amar e Gardel – El día que me
quieras.
Teatro do Sesi de Itapetininga – Tel. (15)
3271-7144. Entrada franca.

ITU, SP
19/09 20h30 ORQUESTRA
FILARMÔNICA DE ITU
Regente: Daniel Cornejo. Programa:
Paulo Machado – Suíte infantil;
Tchaikovsky – Suíte Quebra-Nozes e
Ravel – Bolero.
Teatro Temec – Tel. (11) 4028-1118. R$ 20.

JOÃO PESSOA, PB
08/09 18h00 COLETÂNEA DE MÚSICA
ELETROACÚSTICA
Concerto de lançamento. Programa:
obras de Reginaldo Carvalho, Jorge
Antunes, Didier Guigue, Denise
Garcia e Tim Rescala. Leia mais na
pág. 61.
Estação Cabo de Ciência e Cultura – Tel.
(83) 3214-8303. Entrada franca.

JUIZ DE FORA, MG
09/09 20h00 Duo LUDMILA VINECKA
– violino e PATRÍCIA VANZELLA –
piano
Clássicos Pró-Música. Programa: Guerra
Vicente – Sonata para violino e piano;
Janácek – Sonata; Ernani Aguiar –
Meloritmias; Osvaldo Lacerda – Três
danças brasileiras antigas e Smetana
– Z Domoviny.
Teatro Pró-Música – Tel. (32) 3215-3951.
Entrada franca.

20/09 20h00 ORQUESTRA PRÓMÚSICA
Música nas Igrejas. Regente: Nelson
Nilo Hack.

Auditório do SESC Cidadania – Av. C-197,
quadra 498, lote 1/21 – Jd. América. Entrada
franca.

Paróquia de Santa Luzia – Tel. (32) 3234-3332.
Entrada franca.

23/09 09h00 34º FESTIVAL
NACIONAL DE MÚSICA
Recital de Abertura do Festival.
Homenagem a Edino Krieger.
24/11h00: Concerto com professores
do Festival. Apresentações dias 25, 26,
28 e 29 às 11h00 e 18h00. 26/11h00:
Orquestra do Festival. Leia mais na
pág. 58.

JUNDIAÍ, SP

Teatro da Escola de Música e Artes Cênicas –
Campus II – Tel. (62) 3521-1125. Continuidade
até dia 29. Informações: www.musica.ufg.br.

12/09 17h30 MARIA CRISTINA
BRAGA – violino e MARIO ANDREA
BALZI – piano
Concertos SJCA.
Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Tel.
(11) 4521-6259. Entrada franca.

16/09 20h00 ALEYSON SCOPEL –
piano
Programa: Debussy – La cathedrale

engloutie; Villa-Lobos – O boizinho de
chumbo; Chopin – Estudos op. 25 nºs
5 e 11; Liszt – Harmonies du Soir e
Schumann – Fantasia op. 17.
Teatro Polytheama – Tel. (11) 4586-2472.
Entrada franca.

MARIANA, MG
04/09 11h30 MÚSICA BARROCA
Concertos realizados no órgão histórico
da Sé de Mariana, por Elisa Freixo e
Josinéia Godinho.
Sé de Mariana – Tel. (31) 3558-2785. R$ 15 e
R$ 30. As apresentações acontecem todas as
sextas-feiras às 11h30 e domingos às 12h15.
Informações: www.orgaodase.com.br.

MARÍLIA, SP
18/09 20h00 QUARTETO SÃO PAULO
Sesi Música. Série Quarteto de Cordas.
Com Davi Gratton e Ricardo Takahashi
– violinos, Estela Cerezo Ortiz – viola
e Júlio Cerezo Ortiz – violoncelo.
Programa: Mozart – Divertimentos;
Boccherini – Minueto; J. Strauss –
Valsas; Tom Jobim – Eu sei que vou
te amar e Gardel – El día que me
quieras.
Teatro do Sesi de Marília – Tel. (14) 34174500. Entrada franca.

tes, Marco Favera – trombone
e Eliezer Rodrigues – tuba. Progra
ma: obras de João Elias da Cunha,
Bonfiglio de Oliveira, Zulmira
Canavarros, Jessé Sadoc Jr. e
Henrique Mesquita.
Igreja Rosário dos Homens Pretos – Tel.
(81) 3439-2495.

03/09 20h30 Duo DIDIER LOCKWOOD
e RICARDO HERZ – violinos
Participação: Pedro Simão – violão,
Pedro Ito – bateria, Meno Del Picchia –
baixo, Antonio Nóbrega, Siba, Renata
Rosa e Seu Luiz Paixão.
Igreja da Sé – Largo da Sé, s/nº.

04/09 17h00 DUO MILEWSKI
Com Jerzy Milewski – violino e Aleida
Schweitzer – piano. Programa: obras
de Halvorsen, Jacob do Bandolim,
Waldir Azevedo, Villa-Lobos, De Falla,
Piazzolla e Gershwin.
Ordem Terceira do Carmo de Recife – Tel.
(81) 3224-3359.

04/09 18h00 ST. PETERSBURG
STRING QUARTET
Com Alla Aranovskaya e Alla
Krolevich – violinos, Boris Vayner –
viola e Leonid Shukayev – violoncelo.
Programa: obras de Mendelssohn,
Tchaikovsky e Shostakovich.

Belo Horizonte, dias 20, 22, 24 e 26

Ópera rara de Villa-Lobos
ganha montagem em BH
A temporada de ópera do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, traz
uma atração especial: A menina das nuvens, ópera de Villa-Lobos.
Para contar a fantástica história da menina que o vento levou para viver com ele no céu, a ópera terá a participação da Orquestra Sinfônica de
Minas Gerais e do Coral Lírico, com regência do maestro Roberto Duarte. A direção do espetáculo é de William Pereira e os cenários e figurinos
da carioca Rosa Magalhães (responsável pela cerimônia de abertura dos
Jogos Panamericanos do Rio, em 2007, e vencedora do Emmy de 2008
pelo figurino deste espetáculo). A coreografia será assinada por Tíndaro
Silvano e a luz, por Pedro Pederneiras.
O elenco é composto por alguns de nossos mais destacados cantores, como Gabriella Pace, Lício Bruno, Inácio de Nonno, Regina Elena
Mesquita e Homero Velho. A menina das nuvens teve apenas duas apresentações no Brasil, no início dos anos 60, no Rio de Janeiro. Assim, o trabalho de Villa-Lobos é ainda muito pouco conhecido do grande público e
a montagem é, sem dúvida, uma bela oportunidade de conferi-lo.
A temporada de ópera do Palácio das Artes tem se consolidado nos
últimos anos como uma ótima opção para se assistir a montagens líricas fora do eixo Rio-São Paulo. Títulos como Aida, Turandot, Carmen,
O castelo do Barba-Azul, Pelléas et Mèlisande e Cavalleria Rusticana já
foram vistos por mais de 90 mil pessoas.

Mosteiro de São Bento – Tel. (81) 3316-3288.

25/09 19h30 MARÍLIA TEIXEIRA –
soprano e CARLOS YANSEN – piano
Programa: canções e árias de óperas
de Carlos Gomes, Nepomuceno, VillaLobos, Mozart, Gounod e Puccini.
Salão Nobre da Prefeitura de Nova Odessa –
Tel. (19) 3476-8600. Entrada franca.

OLINDA, PE
MIMO – Mostra Internacional de
Música em Olinda
De 1 a 7 de setembro
Leia mais na pág. 58.
Entrada franca
Informações: www.mimo.art.br

02/09 20h00 Duo DIDIER LOCKWOOD
e RICARDO HERZ – violinos
Participação: Quinteto da Paraíba e
Mestre João Araújo, Pedro Simão –
violão, Pedro Ito – bateria, Meno Del
Picchia – baixo.
Convento de São Francisco – Tel. (81)
3429-0517.

03/09 18h00 FERNANDO SODRÉ –
viola caipira e viola de 14 cordas
Programa: obras de Sodré, Garoto,
Pixinguinha, Piazzolla e Nazaré, entre
outros.
Convento de São Francisco.

03/09 19h00 ART METAL QUINTETO
Com Antonio Augusto – trompa,
David Alves e Maico Lopes – trompe-

04/09 18h30 TRIO DE CÂMARA
BRASILEIRO
Com Caio Cezar – violão, Pedro Amorim
– bandolim e Alessandro Valente – cavaquinho. Programa: obras de Canhoto
da Paraíba.
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NOVA ODESSA, SP

Convento de São Francisco.

04/09 20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE BARRA MANSA
Regentes: Guilherme Bernstein
e Vantoil de Souza Jr. Solista: Luiz
de Moura Castro. Programa: Verdi
– Abertura de A força do destino;
Beethoven – Concerto para piano
nº 3; Villa-Lobos – Choros nº 6
e Tchaikovsky – Suíte de A bela
adormecida.
Igreja da Sé.

05/09 17h00 ST. PETERSBURG
STRING QUARTET
Com Alla Aranovskaya e Alla
Krolevich – violinos, Boris Vayner –
viola e Leonid Shukayev – violoncelo.
Participação: Luiz de Moura Castro
– piano. Programa: obras de Schubert,
Schulholf, Borodin e Mozart.
Basílica Nossa Senhora do Carmo de Recife –
Tel. (81) 3224-3341.

05/09 18h00 QUINTETO SOPRO
BRASIL
Com Conceição Casado – flauta, Rinaldo
Fonseca – trompa, Isaias Rafael – clarinete, Artur Orterblad – oboé e Valdir
Caíres – fagote. Programa: obras de
Debussy, Fernando Morais, Gnattali,

Maestro Roberto Duarte

Belo Horizonte, dias 3, 9, 10, 13 e 29 / Cidades de Minas Gerais, de 18 à 20

Filarmônica de MG cumpre
intensa agenda de concertos
Além de sua estreia na Sala São Paulo dias 5 e 6 (leia mais à página
34), a Filarmônica de Minas Gerais dá prosseguimento a sua temporada
no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, com uma intensa agenda de
concertos. No dia 3, dentro da série Allegro, o maestro Fabio Mechetti
rege obras de Weber, Schubert e Strauss com a participação do excelente
violoncelista Antonio Meneses.
Dias 9 e 10 a Filarmônica realiza três concertos didáticos e, no dia
13, acontece mais uma apresentação dos Concertos para a Juventude.
Já entre os dias 18 a 20 a orquestra excursiona por cidades de Minas
Gerais. Todas essas récitas serão comandadas pelo maestro assistente
Fabio Costa.
O final do mês ainda reserva uma ótima atração: dia 29, dentro da
série Vivace, o maestro Isaac Karabtchevsky comanda a Filarmônica de
MG em obras de Beethoven, Bartók e no Concerto para violão de VillaLobos, que será solado por outro grande músico, Fabio Zanon.
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Roteiro Musical Outras Cidades
Olinda, dias 1º a 7

Mimo leva intensa atividade
musical a Olinda
A Mimo, Mostra Internacional de Música em Olinda, realiza sua
sexta edição entre os dias 1 e 7 de setembro. No total, serão mais de 70
atividades abertas ao público.
Artistas como o violonista francês Didier Lockwood, o violinista brasileiro dedicado ao repertório popular Ricardo Herz, o pianista Cesar Camargo Mariano e o conceituado Quarteto de Cordas de São Petersburgo
ficam responsáveis por algumas das apresentações.
Além da programação artística, a Mimo conta com uma etapa educativa que oferece oficinas de formação de orquestras, master classes e
workshops, além de ações aplicadas em escolas da rede pública local.
A violinista Ana de Oliveira e o violonista Caio Cezar são os coordenadores destas atividades.
Entre as novidades deste ano destaca-se a presença do pernambucano Maestro Duda como compositor residente do evento. Além de
concertos, Duda terá parte de sua extensa obra estudada nas oficinas de
formação de orquestra.

Guarnieri, Júlio Medaglia, RimskyKorsakov e Beethoven.
Igreja Rosário dos Homens Pretos.

06/09 11h30 ORQUESTRA MIMO
Encerramento das oficinas de formação
de orquestra. Regente: Maestro Duda.
Programa: obras de Maestro Duda,
Steven Griffi, Guerra-Peixe, Adelmo
Arcoverde, Mozart, Dukas, Wuorinen
e Debussy.
Igreja da Sé.

06/09 17h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE RECIFE
Regente: Isaac Karabtchevsky.
Programa: obras de Carlos Gomes,
Tchaikovsky e Mendelssohn.
Basílica Nossa Senhora do Carmo de Recife.

06/09 18h30 JOANA BOECHAT –
piano
Programa: obras de D. Scarlatti,
Brahms, Scriabin, Debussy, Ronaldo
Miranda, Guarnieri e Ginastera.
Convento de São Francisco.

Belém, até o dia 20

Festival de Ópera da Amazônia
segue com atrações
O segundo mês do Festival Internacional de Ópera da Amazônia tem grandes atrações. Com direção artística de Dione Colares
e direção de produção de Nandressa Nuñes, a terceira edição do
evento leva ao palco do Theatro da Paz montagens de ópera, concertos líricos e atividades como palestras e lançamentos.
Um dos destaques de setembro é a ópera infantil O viajante das
lendas amazônicas, escrita pelo compositor russo Serguei Firsanov
em parceria com o professor da Universidade Federal do Pará Paes
Loureiro. Com regência e direção musical de Miguel Campos, a apresentação acontece no dia 13. Outra atração são as récitas dos dias
18 e 19, que terão cenas famosas da ópera Carmen num espetáculo
que, além da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz, terá bailarinos e
solistas como Magda Painno, Dione Colares e Manuel Alvarez.
O encerramento do evento acontece ao ar livre, no dia 20, com a
ópera em um ato Vitória régia, do maestro paraense Wilson Fonseca.

Goiânia, dias 23 a 29

Festival em Goiânia homenageia
compositor Edino Krieger
Evento tradicional em Goiânia, o Festival Nacional de Música realiza entre os dias 23 e 29 sua 34ª edição. Dirigido pela professora Gyovana
Carneiro, o Festival é realizado pela Escola de Música e Artes Cênicas
da Universidade Federal de Goiás. Com cursos, palestras e recitais para
alunos e a comunidade em geral, a edição deste ano homenageia o compositor Edino Krieger.
Ministrarão cursos os professores convidados Manoel Câmara Rasslan (educação musical), Maurício Freire (flauta), Fanny Solter (piano)
e André Micheletti (violoncelo), entre outros. Já entre os estrangeiros,
destaca-se no norteamericano Marck Cedel (prática orquestral) e os alemães Martin Schmidt (prática coral), Andreas von Wangenheim (violão)
e Maria Venuti (canto). Edino Krieger, além de receber homenagens,
também atuará no evento como professor de composição.
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06/09 20h30 GONZALO RUBALCABA
– piano, DAVID LINX – voz e SÉRGIO
KRAKOWSKI – percussão
Programa: Rubalcaba, Linx, VillaLobos, Pixinguinha e Gismonti, entre
outros.
Igreja da Sé.

07/09 11h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE BARRA MANSA
Encerramento do curso de regência. Regentes: alunos da MIMO.
Solista: Luís Fernando Rayo – piano.
Programa: Beethoven – Concerto para
piano nº 5; Villa-Lobos – Prelúdio das
Bachianas brasileiras nº 4 e Schumann
– Sinfonia nº 4.
Igreja da Sé.

07/09 18h00 QUARTETO RADAMÉS
GNATTALI
Com Carla Rincón e Vinícius Amaral
– violinos, Fernando Thebaldi – viola e Paulo Santoro – violoncelo.
Programa: obras de Villa-Lobos e
Santoro.
Igreja de São Pedro – Tel. (81) 3429-3156.

07/09 18h30 QUINTETO DE METAIS
DO NORDESTE
Com Roque Neto e Marquinhos
Carneiro – trompetes, Misael França –
trombone, Ageu Leite – trompa e Iris
Ângela – tuba. Programa: obras de
Maestro Duda.
Igreja Nossa Senhora de Guadalupe.

OURO BRANCO, MG
10/09 19h00 VICTÓRIA PAULINO DE
SOUZA – piano e SEXTETO YEHUDIM
Série Jovens Talentos. Com Cleiton
Ribeiro e Rafael Dias Belo – violinos;
Fábio Santos – viola; Irineu Pereira
– violoncelo, Patrícia Rodrigues – clari-

nete e Midiã Cabral – piano. Programa:
Lorenzo Fernandez – Suíte das bonecas; Mozart – Sonata e Quarteto K 156;
Bach – Polonaise e Marcha; Haydn
– Sonata; Villa-Lobos – Cirandinhas,
Carneiro, carneirão e Senhora pastora;
Moskowski – Tarantella op. 77 nº 6;
Piazzolla – Ave Maria; Sivuca – João
e Maria e Prokofiev – Abertura sobre
temas hebraicos.
Capela de Santana da Fazenda Pé do Morro –
Tel. (31) 3741-1730. Entrada franca.

PAULÍNIA, SP
10/09 20h00 RÉGIS PASQUIER –
violino, EMMANUEL STROSSER – piano
e SOLISTAS DE PAULÍNIA
Concertos Paulínia. Série Internacional.
Participação: Pablo de Léon – violino,
Horácio Schaefer – viola e Roberto
Ring – violoncelo. Programa: Haydn –
Trio para violino, violoncelo e piano;
Schumann – Quarteto para piano e
cordas op. 47 e Brahms – Quinteto para
piano e cordas op. 34. Leia mais na
pág. 53.
Theatro Municipal de Paulínia – Tel. (19)
4062-0121. R$ 25 a R$ 80. Ingresso Rápido:
tel. (11) 4003-1212.

25/09 20h00 JOSÉ FEGHALI – piano
Concertos Paulínia. Série Internacional.
Programa: Beethoven – Sonata para
piano nº 8 op. 13 Patética; Schumann –
Cenas infantis op. 15; Chopin – Fantasia
op. 49; Villa-Lobos – Impressões seresteiras e Choros nº 5 e Gottschalk
– Grande fantasia triunfal sobre o
Hino Nacional Brasileiro. Leia mais na
pág. 53.
Theatro Municipal de Paulínia. R$ 20 a R$ 70.
Ingresso Rápido: tel. (11) 4003-1212.

PIRACICABA, SP
04/09 20h00 ENSEMBLE SÃO PAULO
Sesi Música. Série A história através
da música. Com Betina Stegmann e
Nelson Rios – violinos, Marcelo Jaffé
– viola e Robert Suetholz – violoncelo.
Participação: Sergio de Oliveira – contrabaixo. Programa: Vivaldi – Concerto
em lá maior; Mozart – Serenata nº
13 K 525; Tchaikovsky – Valsa; Barber
– Adágio e Carlos Gomes – O burrico
de pau.
Teatro do Sesi de Piracicaba – Tel. (19) 34212884. Entrada franca.

PORTO ALEGRE, RS
08/09 20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE PORTO ALEGRE
Série Oficial. Festival Beethoven.
Regente: Paulo de Tarso. Solista:
André Carrara – piano. Programa:
Beethoven – Abertura Coriolano,
Concerto para piano nº 4 e Sinfonia
nº 2.
Salão de Atos da UFRGS – Tel. (51) 3308-4303.

Roteiro Musical Outras Cidades
Salvador, dias 3,10, 23 e 30

Sinfônica da Bahia apresenta
pianistas e ópera La traviata
A Osba, que tem demostrado uma atividade regular de elevado nível
artístico, tem uma agenda lotada no mês de setembro. Três grandes
pianistas são solistas convidados em programas diferentes. Abrindo o
mês dia 3, Maria João Pires sobe novamente ao palco do Teatro Castro
Alves para tocar o bonito Concerto para piano de Schumann, sob a
regência do maestro convidado inglês Christopher Warren-Green. Já
dia 23, o diretor artístico da Osba, o pianista e também maestro Ricardo
Castro, rege e sola o Concerto nº 4 de Beethoven. E, encerrando o
mês dia 30, o ótimo pianista francês Dominique Merlet irá tocar dois
concertos de Maurice Ravel.
Dias 10, 12 e 14, a orquestra será responsável pela encenação da
La traviata, de Giuseppe Verdi. Os solistas convidados Lilian Assumpção,
Marcos Paulo e Leonardo Neiva se juntam a um grande elenco, sob a
regência do maestro Pino Onnis.

Com concertos nos dias 8, 15, 22, a Orquestra Sinfônica de Porto
Alegre dá prosseguimento a sua temporada 2009. Os regentes Paulo
de Tarso, Manfredo Schmiedt e Osman Gioia ficam responsáveis pelas
apresentações, que incluem obras como o Concerto para piano nº 4
de Beethoven (com solos de André Carrara), as Bachianas brasileiras
nº 2 de Villa-Lobos, a Suíte antiga de Alberto Nepomuceno e o Concertino para trombone, de Ferdinand David, solado pelo instrumentista José Milton.
A sempre bem cuidada programação da Capela Santa Maria, em
Curitiba, promove no dia 15 um concerto com o duo alemão Michael
Uhde (piano) e Albrecht Breuninger (violino). A música de câmara
francesa e brasileira para violino, saxofone e piano é o tema dos concertos dos dias 16 e 17. A Orquestra de Câmara da Cidade de Curitiba
mostra obras de Ernani Aguiar e Villa-Lobos, com regência de Charles
Roussin, nos dias 18 e 19. Já o Coro da Camerata Antiqua de Curitiba
interpreta os Salmi concertati de Giovanni Battista Bassani, sob regência de Martin Gester, dias 25 e 26.
Com um concerto especial na Praia de Camburi, comemorando o aniversário de Vitória, a Orquestra Filarmônica do Espírito Santo faz
seu primeiro concerto do mês, dia 9. Meire Norma (soprano), Adalgisa
Rosa (contralto), Patrick do Val (tenor) e Alessandro Santana (baixo)
serão os solistas da Missa da coroação, de Mozart. A récita ainda
conta com o Coro do Sesi, Coro de Câmera de Vitória, Camerata Ifes e
Coral Canto Livre, além da participação especial da Orquestra Camerata Sesi. A regência é de Isaac Karabtchevsky. Já sob regência de seu
titular Helder Trefzger, a Ofes apresenta no Teatro Carlos Gomes, dia
24, um concerto que tem como destaque a Sinfonia da paz, do compositor amazonense Claudio Santoro, com o Coro da Fames.
A Casa de Música de Ouro Branco, na cidade mineira de Ouro Branco,
promove diversas atividades este mês. No dia 10 acontece o concerto
de abertura do Programa Jovens Talentos. O concurso, que tem como
objetivo descobrir e divulgar talentos, selecionou dez jovens músicos
para uma série de concertos que seguem até novembro. A apresentação fica por conta da pianista Victória Paulino de Souza, de apenas 8
anos, e do Sexteto Yehudim, formado por alunos do curso de música
da Universidade Federal de São João Del Rei. Já no dia 6 a Orquestra
de Câmara de Ouro Branco participa do concerto de encerramento do
IX Festival Internacional de Flautistas, em Uberlândia, promovido pela
Universidade Federal de Uberlândia.
Dentro de sua série de concertos oficiais, a Orquestra do Estado de
Mato Grosso, que tem como diretor artístico Leandro Carvalho, faz
um programa nos dias 25, 26 e 27. Sob regência de Emiliano Patarra, obras de Ricardo Matsuda, José Eduardo Gramani e o Concerto
para violino em ré menor, de Mendelssohn, serão interpretadas com
entrada franca em Cuiabá, tendo como solista o ótimo violinista Alessandro Borgomanero.
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13/09 19h00 ORQUESTRA DE
CÂMARA DA ULBRA
Regente: Tiago Flores. Programa:
Mozart – Concerto para piano K 449;
Tansman – Variações sobre um tema
de Frescobaldi e Nepomuceno – Suíte
antiga.
Sala de Concertos Leopoldina – Rua Marquês
do Herval, 280. Entrada franca.

15/09 20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE PORTO ALEGRE
Série Concerto na Comunidade.
Regente: Manfredo Schmiedt.
Solista: Viktoria Tatour – oboé.
Programa: Händel – Música aquática;
Vivaldi – Concerto para oboé, cordas
e contínuo; Mahler – Adagietto da
Sinfonia nº 5 e Villa-Lobos – Bachianas
brasileiras nº 2.
Sinagoga da União Israelita – Tel. (51)
3311-6515.

22/09 20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE PORTO ALEGRE
Série Oficial. Regente: Osman Gioia.
Solista: José Milton – trombone.
Programa: Nepomuceno – Suíte antiga;
Ferdinand David – Concertino para
trombone e Schubert – Sinfonia nº 5.
Salão de Atos da UFRGS.

PRAIA GRANDE, SP
25/09 20h45 ORQUESTRA SINFÔNICA
JOVEM UNISANTOS
Concerto de Primavera. Regente:
Beto Lopes. Participação especial:
Carmencita Peres – mezzo-soprano.
Programa: Händel – Música aquática; Tchaikovsky – Trechos da suíte O
Quebra-Nozes e Andersson/Ulvaeus –
The winner takes it all.
Teatro Palácio das Artes – Tel. (13) 3496-5716.
Entrada franca.

RIBEIRÃO PRETO, SP
03/09 20h00 TRIO IMAGES
Sesi Música. Concertos especiais.
Uma viagem musical. Com Achille
Picchi – piano, Cecília Guida – violino
e Henrique Müller – viola. Programa:
Khachaturian – Trio; Villani-Côrtes –
Coração latino; Francisco Braga – Trio;
Beethoven – Trio op. 1 nº 1; Frank
Martin – Trio sobre canções irlandesas; Arutiunian – Suíte; Glinka – Trio
patético; Piazzolla – Inverno portenho; Villa-Lobos – O trenzinho do
caipira e De Falla – El amor brujo e
Dança do terror.
Teatro Municipal de Ribeirão Preto – Tel. (16)
3625 6841. Entrada franca.

12/09 21h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE RIBEIRÃO PRETO
Concertos Internacionais. Regente:
Cláudio Cruz. Solista: Antonio
Meneses – violoncelo. Programa:
Alexandre Levy – Abertura Werther;
Shostakovich – Concerto para violonce-

lo nº 1 e Rachmaninov – Sinfonia nº 2.
Theatro Pedro II – Tel. (16) 3632-0757. R$ 20
e R$ 10.

13/09 10h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE RIBEIRÃO PRETO
Juventude tem Concerto. Regente:
Cláudio Cruz. Solista: Luís Fernando
Rayo – piano. Programa: Beethoven
– Concerto para piano nº 5 e
Rachmaninov – Sinfonia nº 2.
Theatro Pedro II. Entrada franca.

16/09 20h00 COLETÂNEA DE MÚSICA
ELETROACÚSTICA
Concerto de lançamento. Programa:
obras de Jorge Antunes, Conrado Silva,
Reginaldo Carvalho, Rodolfo Coelho,
Fernando Iazzetta, Luís Pinheiro,
Anselmo Guerra, Didier Guigue,
Rodrigo Velloso e Denise Garcia. Leia
mais na pág. 61.
Departamento de Música da USP Ribeirão
Preto – Auditório da Tulha – Tel. (16) 36023136. Entrada franca.

RIO CLARO, SP
04/09 20h00 SPHAERA ENSEMBLE
Sesi Música. Série Ano Villa-Lobos.
Direção artística e regência: Alexey
Kurkdjian. Com Sabine Ochsenhofer
– flauta, Will Tomao – clarinete, Luiz
Fernando Cadorin e Mariana Ribeiro
– violinos, Wagner de Souza – viola, Pablo de Moraes – violoncelo e
Douglas de Freitas – contrabaixo.
Programa: Mozart – Divertimento;
Nepomuceno – Serenata; Alexanian –
Petite Suite Armenienne; Shöder – Eine
kleine Nachtmusik; Jorge Antunes
– Seresta pra juvenil; Kurkdjian – A
camponesa; Bartók – Danças romenas;
Santoro – Ponteio e Mini concerto grosso; Guerra-Peixe – Mourão; Gilberto
Mendes – Ponteio e Villani-Côrtes – Os
Borulóides, entre outros.
Teatro do Sesi de Rio Claro – Tel. (19) 35272446. Entrada franca.

05/09 20h30 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE RIO CLARO
Regente: Sérgio Assumpção.
Programa: Wagner – Abertura de Os
mestres cantores de Nurembergue e
Beethoven – Sinfonia nº 3 Heroica.
Centro Cultural Roberto Palmari – Tel. (19)
3522-8000. Entrada franca.

29/09 20h00 MARÍLIA TEIXEIRA –
soprano e CARLOS YANSEN – piano
Programa: canções e árias de Carlos
Gomes, Nepomuceno, Villa-Lobos,
Mozart, Gounod e Puccini.
Centro Cultural Roberto Palmari. Entrada
franca.

SALVADOR, BA
03/09 21h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DA BAHIA
Série TCA. Regente: Christopher
Warren-Green. Solista: Maria João

10/09 20h00 Ópera LA TRAVIATA,
de Verdi
Orquestra Sinfônica da Bahia,
Associação Lírica da Bahia, Madrigal
da UFBA e Escola de Dança da
Funceb. Regente: Pino Onnis. Solistas:
Lilian Assumpção – soprano, Marcos
Paulo – tenor e Leonardo Neiva – barítono. Direção: Francisco Mayrink.
Teatro Castro Alves. R$ 10 a R$ 30.
Reapresentação dias 12 e 14.

23/09 20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DA BAHIA
Série Nossos Músicos. Regência e
piano: Ricardo Castro. Programa:
Beethoven – Concerto para piano nº 4,
entre outros. Leia mais na pág. 60.
Teatro Castro Alves. R$ 20.

30/09 20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DA BAHIA
Concerto Especial. Regente: Giancarlo
De Lorenzo. Solista: Dominique
Merlet – piano. Programa: Ravel –
Concerto para piano e Concerto para
mão esquerda e Mozart – Sinfonia
nº 38 K 504. Leia mais na pág. 60.

SESC Santos. R$ 4 e R$ 2.

15/09 20h30 ENSEMBLE
MENTEMANUQUE
44º Festival Música Nova. Com Yuka de
Almeida Prado – soprano, Sara Lima –
flauta, Krista Muñoz – clarinete, Carlos
Sulpício – trompete, Eliana Sulpício
– percussão, Gustavo Costa – violão e
viola caipira, Rubens Ricciardi – piano, Cláudio Cruz – violino e Robson
Fonseca – violoncelo. Programa:
Ricciardi – Chacona sobre um tema vienense da Caatinga, Via Lucca e Babel;
Marcos Castro – Trio para clarinete,
violoncelo e piano; Rodolfo Coelho
– Cinco canções japonesas; Gilberto
Mendes – Meu amigo Koellreutter e
José Camargo – Velas e vagalumes.
Direção artística: Gilberto Mendes. Leia
mais na pág. 37.
Teatro Guarany – Tel. (13) 3226-8000. Entrada
franca.

Teatro Castro Alves. R$ 20.

16/09 20h30 MIREILLE GLEIZES –
piano
44º Festival Música Nova. Direção
artística: Gilberto Mendes.

SANTA BÁRBARA D’OESTE, SP

Teatro Guarany. Entrada franca.

10/09 20h00 MARÍLIA TEIXEIRA –
soprano e CARLOS YANSEN – piano
Programa: canções e árias de óperas
de Carlos Gomes, Nepomuceno, VillaLobos, Mozart, Gounod e Puccini.
Estação Cultural de Santa Bárbara D’Oeste –
Tel. (19) 3455-4830. Entrada franca.

SANTOS, SP
08/09 20h30 MARTINE JOSTE – piano
e ORQUESTRA SINFÔNICA MUNICIPAL
DE SANTOS
44º Festival Música Nova. Regente:
Luís Gustavo Petri. Direção artística:
Gilberto Mendes. Leia mais na pág. 37.
Teatro Coliseu – Tel. (13) 3226-8000. Entrada
franca.

10/09 21h00 ENSEMBLE 2E2M
44º Festival Música Nova. Regente:
Pierre Roullier. Com Jean-Pierre
Grometto – flauta, Véronique Fèvre
– clarinete, Pierre-Stéphane Meuge
– saxofone, Véronique Briel – piano,
Eric Crambes – violino, Claire Merlet
– viola, Frédéric Baldassare – violoncelo e Tanguy Menez – contrabaixo. Programa: Buchala – Partita e
Eindrücke; Hurel – D’un Trait-Trentemps
e Pour Luigi e Bedrossian – It. Direção
artística: Gilberto Mendes. Leia mais
na pág. 37.
SESC Santos – Tel. (13) 3227-5959. R$ 10 e
R$ 5.

19/09 20h30 ANTONIO EDUARDO –
piano e MADRIGAL ARS VIVA
44º Festival Música Nova. Regente:
Roberto Martins. Solista: Sônia
Domenighi – órgão. Programa:
Buckinx – El sueño eterno; Neder –
Meu amigo Gilberto Mendes;
Rodolfo Coelho de Souza – VersoReverso; João Carlos Rocha – Três
pequenas peças para piano e Ave
Maria; Villa-Lobos – Ave Maria, O cor
Jesu e O Salutaris e Gilberto Mendes
– Ave Maria, entre outros. Direção
artística: Gilberto Mendes. Leia mais
na pág. 37.
Teatro Guarany. Entrada franca.

24/09 21h00 ENSEMBLE MÚSICA
NOVA
44º Festival Música Nova. Regente:
Ricardo Bologna. Programa: obras
brasileiras, francesas e latino-americanas. Direção artística: Gilberto Mendes.
SESC Santos. R$ 10 e R$ 5.

27/09 16h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
JOVEM UNISANTOS
Regente: Beto Lopes. Participação:
Coral Liricus da Universidade
Católica Unisantos e Carmencita
Peres – mezzo-soprano. Programa:
Händel – Cantate Domino; César Franck
– Panis angelicus e Tchaikovsky – Valsa
das flores.
Igreja Nossa Senhora da Pompéia – Tel. (13)
3205-5555. Entrada franca.

Tatuí, Conservatório de Tatuí

Conservatório de Tatuí
promove ótima programação
Além de intensa, a programação musical do Conservatório de Tatuí inclui excelentes atrações. A Orquestra
Sinfônica do Conservatório
apresenta-se no dia 5 sob
regência do inglês Richard
Markson. O talentoso artista,
que é também um exímio vio- Maestro Richard Markson
loncelista, comanda obras de
Weber, Mendelssohn e o Concerto para violoncelo de Eduard Lalo, que
terá como solista Tânia Lisboa. A violoncelista brasileira, nascida em
Tatuí, estudou no Conservatório e hoje ministra aulas na instituição.
Tendo desenvolvido carreira internacional, Tânia lançou recentemente
o disco “O violoncelo de Villa”, em três volumes, com a obra completa
de Villa-Lobos para violoncelo e piano, ao lado da pianista Miriam Braga.
O CD recebeu elogiosas criticas das revistas Gramophone e Classic CD
de Londres. A Orquestra Sinfônica do Conservatório de Tatuí faz outro
concerto no dia 19, dessa vez sob regência de seu maestro titular Rodrigo
de Carvalho.
Outro destaque da programação artística do Conservatório de Tatuí é o “Encontro Internacional de Performance Histórica”, que reunirá especialistas e promoverá diversos recitais. Entre os convidados estão a violinista Hélène Houzel, o excelente cravista Bruno Procópio e
o flautista e regente Ricardo Kanji. Também marca presença o Ensemble Harmoniemusik. Criado
em 2001 e integrado por
diversos docentes da USP,
o grupo procura resgatar os
timbres dos instrumentos de
época, visando uma interpretação historicamente orientada do repertório de sopros
da segunda metade do século
Violoncelista Tânia Lisboa
XVIII.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Teatro Castro Alves – Tel. (71) 3339-8014.
R$ 20 a R$ 60.

13/09 20h00 ORQUESTRA JOVEM DO
ESTADO DE SÃO PAULO
Tocando Santos. Regentes: João
Maurício Galindo e Luís Fidelis.
Programa: Berlioz – Abertura de O
Corsário; Chabrier – Suíte Pastoral e
Milhaud – Scaramouche.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pires – piano. Programa: obras de
Schumann. Leia mais na pág. 60.

Rio de Janeiro, dia 1º / São Paulo, dia 2 / João Pessoa, dia 8 / Brasília, dia 14 /
Ribeirão Preto, dia 16

Concertos de música eletroacústica
acontecem pelo país
Concertos por diversas regiões do país marcam o lançamento da
“Coletânea de Música Eletroacústica Brasileira”, caixa com cinco CDs
organizada pela Sociedade Brasileira de Música Eletroacústica. O importante registro reúne obras de 33 compositores brasileiros que se dedicaram ou se dedicam a esta estética, traçando um amplo panorama que vai
de 1957 até 2008.
Parte do que foi lançado em disco poderá ser conferido nestas apresentações. Já no dia 1º acontece um recital no Rio de Janeiro, tendo
como curador e difusor de eletroacústica o compositor Rodrigo Cicchelli
Velloso. No dia seguinte é Flo Menezes quem comanda o concerto no
Instituto de Artes da Unesp, em São Paulo. O compositor Didier Guigue
fica responsável pela apresentação que acontece em João Pessoa, no dia
8, e Luis Roberto Pinheiro faz o mesmo em Brasília, no dia 14. O último
concerto acontece em Ribeirão Preto, dia 16, com Rodolfo Coelho de
Souza apresentando obras de diversos compositores no Departamento
de Música da USP.
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Roteiro Musical Outras Cidades
27/09 20h00 ORQUESTRA JOVEM
TOM JOBIM
Tocando Santos. Regente: Roberto
Sion.
SESC Santos. R$ 4 e R$ 2.

SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP
05/09 21h00 ORQUESTRA
MUNICIPAL DE GUARULHOS e CORAL
CIA. DE ÓPERA
Festival Guiomar Novaes. Gala Lírica.
Regentes: Emiliano Patarra e Dálete
Alécio. Solistas: Simone Luiz – soprano,
Rubens Medina – tenor, Sebastião
Teixeira – barítono e Eduardo JanhoAbumrad – baixo. Programa: obras de
Carlos Gomes, Verdi, Mascagni, Bizet
e Puccini.
Teatro Municipal de São João da Boa Vista –
Tel. (19) 3631-7653. Entrada franca.

06/09 19h30 MADRIGAL VOZES DE
SÃO PAULO
Festival Guiomar Novaes. Missa
Comemorativa. Regente: Dálete
Alécio. Solistas: Sebastião Teixeira –
barítono e Eduardo Janho-Abumrad
– baixo. Participação: João Moreira
Reis – órgão. Programa: obras de
Händel, Carlos Gomes, Bizet, Tescari
e Franck.
Catedral de São João da Boa Vista – Tel. (19)
3622-2105.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP
30/09 20h00 CIA. SCENA INCANTO
Sesi Música. Concertos especiais.
Espetáculo “Mozart inesquecível”.
Programa: Mozart – árias e duetos das
óperas A flauta mágica, As bodas de
Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni e
A clemência de Tito.
Teatro Municipal Humberto Sinibaldi – Tel.
(17) 3226-2626. Entrada franca.

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP
12/09 18h00 Trio GABRIEL SCHIRATO
– piano, RAFAEL SCHIMIDT – clarinete
e JEFFERSON MARTINS – violoncelo
Projeto Villa-Lobos. Programa: Bruch
– Trios op. 83; Schumann – Contos de
fadas op. 132 e Piazzolla – Quatro
estações portenhas.
Espaço Cultural Mário Covas – Tel. (12) 39217587. R$ 6 e R$ 3.

Solistas: Niza de Castro Tank
e Elisabeth Ratzersdorf – sopranos,
Mere Oliveira – contralto, Lenine
Santos – tenor e Amadeu Gois –
barítono. Programa: árias de
óperas.
Teatro Municipal de São José dos Campos –
Tel. (12) 3942-1144. R$ 10 e R$ 5.

29/09 20h00 Trio GABRIELLA PACE –
soprano, LEONARDO PACE – barítono
e RICARDO BALLESTERO – piano
Projeto Villa-Lobos. Programa: canções
e árias de Beethoven.
Espaço Cultural Mário Covas. R$ 6 e R$ 3.

SOROCABA, SP
04/09 20h00 LA FURSTENBERG
Sesi Música. Série A Música Barroca.
Programa: Hotteterre – Passacaille
para duas flautas e Trio Sonata op.
4; Visée – Chaconne para teorba;
Blavet – La Furstenberg com variações;
Marin Marais – Plainte & Passacaille;
D. Gabrielli – Ricercar para violoncelo; Haydn – Trio e Sammartini – Trio
Sonata.
Teatro do Sesi de Sorocaba – Tel. (15) 32244090. Entrada franca.

15/09 20h00 BANDA SINFÔNICA DA
FUNDEC
Regente: Paulo Afonso Estanislau.
Programa: Adelino Adão – Dobrado;
Wakeman – Jornada ao centro da terra
e Ary Barroso – Aquarela do Brasil,
entre outros.
Fundec – Tel. (15) 3233-2220. Entrada franca.

24/09 20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE SOROCABA
Regente: Eduardo Ostergren. Solistas:
Vlamir Devanei Ramos Jr. – violino
e João de Piero Jr. – viola. Programa:
Beethoven – Abertura As criaturas de
Prometeus op. 43; Mozart – Sinfonia
concertante K 364 e Haydn – Sinfonia
nº 104 Londres.
Fundec. Entrada franca. Reapresentação no
mesmo local dia 27 às 18h00.

TATUÍ, SP
02/09 20h30 RICHARD MARKSON –
violoncelo e MIRIAM BRAGA – piano
Teatro Procópio Ferreira – Tel. (15) 3251-5554.
R$ 5 e R$ 2,50.

20/09 18h00 GRUPO VOCALIS e
SOLISTAS
Domingos Especiais. Com Nanci
Bueno – soprano, Lenine Santos
– tenor e Olga Lazareva e Priscila
Falcão – pianos. Programa: Brahms –
Liebeslieder.

05/09 20h30 ORQUESTRA
SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO DE
TATUÍ
Regente: Richard Markson. Solista:
Tânia Lisboa – violoncelo. Programa:
Weber – Abertura de O franco-atirador;
Lalo – Concerto para violoncelo e
Mendelssohn – Sinfonia nº 3.

Espaço Cultural Mário Covas. R$ 40.

Teatro Procópio Ferreira. R$ 10 e R$ 5.

23/09 20h00 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Gala Lírica. Regente: Marcelo Stasi.

09/09 20h30 I ENCONTRO
INTERNACIONAL DE PERFORMANCE
HISTÓRICA
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Concerto de Abertura. Ensemble
Harmoniemusik. 10/20h30: Duo
Hélène Houzel – violino e Bruno
Procópio – cravo. 11/20h30: João
Guilherme Figueiredo – violoncelo
barroco. Duo Ricardo Kanji – traverso e Guilherme de Camargo – guitarra barroca e teorba. 12/20h30:
Duo Sieber. 13/19h00: Concerto
de Encerramento. Orquestra
do Encontro Internacional de
Performance Histórica. Regente:
Ricardo Kanji. Coordenação: Débora
Ribeiro.
Teatro Procópio Ferreira. R$ 10 e R$ 5.

18/09 12h00 CORO DO
CONSERVATÓRIO DE TATUÍ
Projeto Concertos ao Meio Dia.
Regente: Cadmo Fausto. Programa:
obras de Villa-Lobos, Guarnieri e
Spirituals.
Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição –
Praça da Matriz, s/nº. Entrada franca.

19/09 20h30 ORQUESTRA
SINFÔNICA DO CONSERVATÓRIO
DE TATUÍ
Regente: Rodrigo de Carvalho.
Solista: Michel de Paula – piccolo.
Programa: Respighi – Os pássaros;
Liebermann – Concerto para piccolo
e Villa-Lobos – Uirapurú.
Teatro Procópio Ferreira. R$ 10 e R$ 5.

24/09 20h30 I ENCONTRO DA
CANÇÃO DE CÂMARA BRASILEIRA
Adélia Issa – soprano e Edelton
Gloeden – violão. 25/20h30: Angela
Barra – soprano e Ricardo Ballestero
– piano. 26/20h30: Marcos Thadeu
– tenor e Ricardo Ballestero –
piano. 27/20h30: Martha Herr e
Andrea Kaiser – sopranos, Miriam
Braga – piano, Rogério Wolf – flauta
e Joaquim Abreu – percussão.
Coordenação: Cadmo Fausto.
Teatro Procópio Ferreira.

TIRADENTES, MG
04/09 10h30 MÚSICA BARROCA
Concertos com órgãos históricos do
século XVIII, realizados por Elisa Freixo
e Josinéia Godinho.
Igreja Matriz de Santo Antonio – Tel. (32)
3355-1238. R$ 15. As apresentações acontecem
todas as sextas-feiras às 10h30. Informações:
www.orgaodase.com.br.

UBERLÂNDIA, MG
06/09 19h00 ORQUESTRA DE
CÂMARA DE OURO BRANCO
Encerramento do IX Festival
Internacional de Flautistas. Regente:
Charles Roussin. Solistas: Félix
Renngli, Michel Bellavance, Alexa
Still, Michel de Paula, Sérgio Morais,
Gabriel Gñoni, Nicole Spósito,
Rogério Wolf e Sami Junnonem –
flautas. Programa: Vivaldi – Concerto

para flauta nº 11; Mozart – Concerto
para flauta K 314 e Saverio
Mercadante – Concerto para flauta
op. 57.
Teatro Rondon Pacheco – Tel. (34) 3235-9182.
Entrada franca.

VALINHOS, SP
19/09 18h00 CARMINA BURANA,
de Carl Orff
Coro Adulto do Colégio Visconde
de Porto Seguro, Coro Infantil da
Escola da Comunidade do CVPS
e Coro Percussivo USP. Regente:
Sérgio Assumpção. Solistas: Edna
D’Oliveira – soprano, Hélder Savir –
tenor e Sebastião Teixeira – barítono.
Participação: Cláudia Siste e Rogério
Zaghi – pianos.
Colégio Visconde de Porto Seguro – Unidade
II – Rodovia Visconde de Porto Seguro, 5701.
Entrada franca.

VITÓRIA, ES
09/09 20h00 ORQUESTRA
FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO
Concerto especial pelo aniversário de Vitória. Regente: Isaac
Karabtchevsky. Solistas: Antônio
Marcos Cardoso – trompete, Meire
Norma – soprano, Adalgisa Rosa
– contralto, Patrick do Val – tenor
e Alessandro Santana – baixo.
Participação: Coro do Sesi, Coro
de Câmara de Vitória, Camerata
IFES, Coral Canto Livre e Orquestra
Camerata Sesi. Programa: Beethoven
– Abertura Egmont; Haydn – Concerto
para trompete e Mozart – Missa da
Coroação. Leia mais na pág. 60.
Praia de Camburi. Entrada franca.

24/09 20h00 ORQUESTRA
FILARMÔNICA DO ESPÍRITO SANTO
Série Concertos Sinfônicos. Regente:
Helder Trefzger. Solistas: Helena Elias
– piano. Participação: Coro da Fames.
Programa: Santoro – Ponteio e Sinfonia
nº 4 e Mozart – Concerto para piano
nº 12 K 414.
Teatro Carlos Gomes – Tel. (27) 3132-8396.
R$ 10 e R$ 5.

Clube

CONCERTO

Serviço exclusivo para os assinantes
da Revista CONCERTO.
Consulte no nosso site
www.concerto.com.br
a relação dos produtos e serviços
conveniados ao nosso clube,
com os descontos especiais.
Aproveite as promoções
e boa música!

Soundbites

Alexandre Tharaud assina contrato com Virgin Classics

O

pianista francês Alexandre Tharaud
[que recentemente esteve no Brasil
fazendo recitais e concertos com a
Osesp na Sala São Paulo] assinou um contrato
exclusivo com a Virgin Classics. A sua primeira
gravação para o selo, que deverá ser lançada
em fevereiro e levará o título “Journal intime”,
apresentará música de Chopin comemorando
os 200 anos de nascimento do compositor.
Até então Tharaud gravava para a Harmonia Mundi, onde construiu uma variada
discografia com obras de Bach, Chopin, Ravel,
Pecou, Rameau, Satie, Debussy, Couperin e
Schubert. O pianista conquistou reputação por
suas performances magistrais e sua habilidade
em montar programas de concertos. O crítico
de Gramophone Bryce Morrison recentemen-

te o descreveu como “um jovem aristocrata
do teclado... calmo, versátil e elegante, todas
as suas realizações honram a melhor tradição
francesa; uma agradável união de emoção e
sensibilidade.”
Músico de câmara de destaque assim como
solista “de talento puro sangue”, Tharaud, de
40 anos, cresceu e se formou no Conservatório
Nacional Superior de Música, em Paris, e desde então tem se apresentado junto às melhores
orquestras internacionais. Seu primeiro grande
triunfo veio em 1989, quando venceu o segundo prêmio no Concurso ARD de Munique. Ele
tem um interesse especial pela música francesa. Especialmente a sua gravação das Nouvelles pièces para cravo de Rameau foi vivamente
aclamada.

Gramophone conversa com...

Paavo Järvi

O regente fala sobre a “revolução Bruckner”
Parece que há várias boas
gravações de Bruckner sendo
lançadas no momento. Será
que há um renascimento do
interesse por sua música?

Se há, está realmente na hora.
Por muito tempo as pessoas
enxergaram Bruckner como
não funcional por alguma razão, como por ser muito longo
e difícil. E mesmo nós, os intérpretes, estamos metidos em
um estereótipo de Bruckner
como aquele homem incrivelmente religioso e solitário,
que estava escrevendo suas
sinfonias unicamente para conectar-se a Deus e prestar a sua
adoração a ele. Isso é verdade,
mas ele era um ser humano e tem muito mais em sua música.
Ouça a Nona Sinfonia e você na realidade vai ouvir um homem
se rebelando contra Deus. E um compositor sem humor? Ouça
a Quinta, a Sétima e novamente a Nona Sinfonia, há tantos
momentos de leveza.
O produtor de TV e advogado Martin
Hoffmann deve se tornar o próximo diretor da
Filarmônica de Berlim, em sucessão a Pamela
Rosenberg, cujo contrato vence em agosto
de 2010. “Todos nós concordamos que... com
sua mente rápida e sempre desafiante e o
seu amor de vida inteira pela música, ele é a
pessoa certa para nos apoiar em nossa futuras
viagens artísticas”, falou o regente chefe Sir
Simon Rattle.

Então, de onde está vindo esta nova maneira de se aproximar de Bruckner?

Como tantas vezes, é Nikolaus Harnoncourt que está mostrando
o caminho. Ouvindo-o executar a música fez-me perceber que
toda a intuição que eu tinha estava correta. Ele nos mostra como
Bruckner progride diretamente de Haydn, da escola clássica. Assim, de certa forma, a interpretação de Bruckner passa pelo mesmo tipo de revolução que a interpretação de Beethoven passou.
E é uma coisa emocionante que jovens maestros como Jonathan
Nott e Fabio Luisi estejam encabeçando esse movimento.
Portanto as mesmas regras que governam a interpretação de
Haydn valem também para Bruckner?

Claro. Ele não está à margem. Uma vez que você percebe que as
suas sinfonias estão conectadas com todo o desenvolvimento da
música desde Bach e mesmo antes, você se dá conta de que ele é
apenas o próximo passo. As regras musicais são as mesmas.
Além disso, as pessoas tinham uma outra maneira de ler as partituras na época de Bruckner, o que também vem de Haydn e Mozart.
Elas sabiam que os acentos, por exemplo, estão relacionados com
o contexto, e que a maior parte das coisas não está na partitura.
Portanto, as regras devem ser seguidas por essa lógica. Renunciar a
um todo orgânico por alguma valorosa ideia de como a música de
Bruckner deve soar é um caminho que não leva a lugar nenhum.
Após 4 meses de buscas por um sucessor
para Richard Hickox, a Opera Austrália
anunciou Lyndon Terracini como seu novo
diretor artístico. Terracini, que atualmente
é diretor do Festival de Brisbane,
tem “uma firme visão criativa, largo
conhecimento do repertório e consciência
dos desafios e oportunidades únicas do
meio australiano”, comentou o chefe
executivo Adrian Collette.
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A escolha do editor

CD do mês

A seleção de James Inverne para os lançamentos mais extraordinários deste mês
BERNSTEIN
Mass
Jubilant Sykes voice
Baltimore Symphony Orchestra / Marin Alsop
Naxos
Essa nova gravação da Missa de Leonard Bernstein é uma descrição poderosa de uma crise de fé, mas não na obra. Esperamos impacientemente para ver o que a defensora e ex-aluna de Bernstein
iria entregar. E a resposta dela é vital e afirmatida. Nunca mais,
com certeza, a Missa será vista como uma filha negligenciada do
compositor.
A performance gira em torno de Jubilant Skykes no papel central
do Celebrante. Um intérprete incrivelmente vívido, ele alternadamente berra, sussurra e canta ao longo da paritura. Embora nunca
passe da conta, é um retrato de exageros e contrastes súbitos. E se
isso parece absolutamente preciso para um personagem que alternadamente louva e questiona Deus (embora
não seja até o final que você sente que o Celebrante acredita inteiramente em suas próprias orações), também
serve como uma fascinante reminiscência de que o compositor venerava Mahler.
Alsop está na raiz de tudo, naturalmente, e seus músicos de Baltimore movem-se ainda mais para diante, mesmo quando não está inteiramente claro que existirá respostas adiante. Quando elas existem, no clímax final, o
“Laudate Deum” de fôlego chega como um alívio, mas um alívio medido. Alsop e companhia experimentaram
de maneira tão profunda, que não há garantias de que as velhas dúvidas não voltarão a aparecer em algum
momento. Incandescente.

BRUCKNER
Symphony No 7
Frankfurt Radio Symphony Orchestra /
Paavo Järvi
RCA
A inundação de gravações de primeira linha de
sinfonias de Bruckner continua, com essa bela
Sétima de Paavo Järvi e suas forças de Frankfurt.
Lançada no mesmo mês de uma rival de Sir
Roger Norrington, a de Järvi é de longe mais
relaxada, ou, como ele diria, “orgânica”. A experiência é avassaladora, como tem que ser, mas
ao mesmo tempo cálida e flexível.

MACMILLAN

PURCELL

IL PIANTO DI MARIA

BUXTEHUDE

Seven Last Words from the Cross
Dmitri Ensemble / Graham Ross
Naxos
Uma medida da realização de James
MacMillan com essa poderosa obra do
início da década de 1990 é o fato de
que essa já é sua terceira gravação.
E, como atesta nosso crítico Andrew
Achenbach, trata-se da mais forte até
agora. O Dmitri Ensemble faz aflorar
toda a dor e fervor da obra. No que
tange à posteridade, performances
como esta confirma que Seven Last
Words será vista como uma obra-prima.

Ten Sonatas in Four Parts
Retrospect Trio
Linn
Matthew Halls incrementou fortemente sua reputação como chefe do King’s
Consort e, agora que Robert King
anunciou seu retorno ao grupo, Halls e
alguns membros do Consort formaram
o Retrospect Ensemble, do qual saiu
este trio. Halls parece decidido a levar
adiante seu bom trabalho. Esse disco
de Purcell é um triunfo, com algo do
repertório menos conhecido do compositor a receber leituras superlativas.

Bernarda Fink mez Il Giardino
Armonico / Giovanni Antonini
L’Oiseau-Lyre
Um fabuloso item na subcultura
dos álbuns programáticos. Alguns
dos discos mais compensadores dos
anos recentes exploraram um tema
central com admirável erudição e
performances dedicadas, e esse é
mais um deles. A Semana Santa é
o motivo de ligação. A estrela, de
qualquer forma, é Bernarda Fink,
que parece colocar a alma em tudo o
que faz aqui. Que artista!

Opera Omnia X
Ton Koopman org
Challenge Classics
Os fãs de Buxtehude que vêm colecionando as obras completas para órgão
e cravo por Ton Koopman não vão se
desapontar com esse estupendo item
final da série. Um toque leve faz com
que Koopman seja fluido no som –
seja quando está desacelerando para
episódios mais ligeiros ou crescendo
na direção dos clímaxes. A gravação é
linda e até traz, como bônus, obras de
Nicolaus Bruhns, aluno de Buxtehude.

BRITTEN

SCHUBERT

PURCELL

RACHMANINOV

Before Life & After
Mark Padmore ten
Roger Vignoles pf
Harmonia Mundi
Aqui, mais uma vez, Mark Padmore
prova ser o sucessor natural do mestre
da canção inglesa, Philip Langridge.
Ele tem um senso similar de selvageria dramática, quase descontrolada.
Padmore e Vignoles estão soberbos,
captando todo o horror que está por
trás das canções de John Donne,
compostas depois de Britten visitar os
campos de concentração alemães.

Piano Sonata No 18. Impromptus
Andreas Staier pf
Harmonia Mundi
O brilho deste disco, para mim, vem
em primeiro lugar da combinação
entre o músico e seu instrumento.
Andreas Staier, nesta cópia de um
fortepiano de 1827, articula de maneira tão clara e precisa, que mesmo nos
longos trechos mais calmos ele consegue sugerir uma riqueza de mudanças
de afeto e de inflexão. Tudo isso só
acrescenta a um recital enormemente
rico e satisfatório.

The Complete Fantazias
Fretwork
Harmonia Mundi
Em 1995, a primeira passagem do
Fretwork’s pelas Fantazias de Purcell
recebeu muitos elogios. O tempo
amainou um pouco o impacto daquelas performances, e outras pularam
à sua frente. Isso não deve acontecer
com essa nova versão, que é ainda
melhor. O Fretwork parece mais relaxado em suas habilidades e discernimento aqui, fornecendo realizações que
vamos querer voltar sempre a explorar.

Piano Sonata No 1. Etudes-tableaux
Yuri Paterson-Olenich pf
Prometheus Edition
Há pianistas de mais nome, hordas
deles. E contudo Yuri PatersonOlenich entrega, pelo meu dinheiro,
um dos discos Rachmaninov mais
estimulantes do ano. Sem jamais se
poupar, ele sonda as profundidades
emocionais desta música, frequentemente desconfortáveis, enquanto
seu virtuosismo não deixa nada a
dever a ninguém. Já ouvi o disco
três vezes.
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O

PODER

da oração
Em um importante lançamento, Antonio Pappano
gravou o poderoso Réquiem de Verdi. Durante as
sessões, ele contou a Jeremy Nicholas porque essa
obra é tão pessoal para Verdi, e para ele mesmo.
AGRADECIMENTOS AO KING’S COLLEGE, FOTOGRAFIA DE LONDRES (ACIMA) DE CLIVE ARROWSMITH

É

sempre um prazer voltar para Roma, onde é impossível fi- como você o descreveria?” “Bem, você ouviria uma tremenda
car sem coisas para ver, lugares para visitar, coisas remotas gama expressiva, de um grande número de pessoas, cobrindo
para explorar. Poesia, arte e música podem ser sorvidas a cada emoção de que os humanos são capazes, do medo à raiva e
cada esquina, desde que você consiga evitar as pilhas de ao desespero, da falta de esperança à esperança, e ao mais forte
sujeira canina que adornam os pavimentos e os agradavelmen- desejo de viver. Eu acho que isso é que faz ele tão importante.”
te desonestos taxistas romanos. Uma das glórias mais novas da
O pano de fundo da criação do Réquiem deixa claro porque
Cidade Eterna é o Auditorium Parco della Musica. Aberto há ele é, na opinião de Pappano, “a afirmação mais direta de Verdi”.
apenas cinco anos, está situado a norte da Piazza del Popolo, na Ao saber da morte de Rossini, em novembro de 1868, em uma
encruzilhada entre a Vila Olímpica, Flaminio e o chique distrito carta a sua amiga, a Condessa Clarina Maffei, Verdi escreveu: “Seu
Parioli. O maior de seus quatro espaços multi-funcionais para nome era a mais ampla, a mais popular reputação de nosso tempo,
performance é a Sala Santa Cecília, de 2742
uma das glórias da Itália. Quando o outro [Aleslugares. Com suas fileiras de visão desobssandro Manzoni], que ainda está vivo, tiver se
Uma tremenda
truída e uma acústica cálida incrementada
ido, o que terá restado para nós?” Três dias mais
gama expressiva,
pelo revestimento de cerejeira americatarde, em 17 de novembro, ele escreveu a
na, só a perversa omissão de um órgão
seu editor, Ricordi, propondo uma Missa
cobrindo cada
(uma decisão do conselheiro artístico
de Réquiem em memória de Rossini, a
emoção de que
do prédio, Luciano Berio) faz dela uma
ser escrita em colaboração com “os mais
os humanos são
locação para gravação menos do que ideal.
destacados compositores italianos”. Treze
Hoje, ela é a residência permanente da Accacompositores concordaram em participar (o
capazes
demia di Santa Cecilia.
que o supersticioso Rossini teria achado disso é
Antonio Pappano é o diretor musical da
motivo de discórdia), dos quais apenas um, AntoAccademia desde outubro de 2005. Alternando-se entre Roma e nio Bazzini, é lembrado hoje (por sua brilhante peça virtuosística
Covent Garden, ele está aqui para reger o Réquiem de Verdi para para violino La ronde des lutins). A seção final do Réquiem, “Lia EMI, uma gravação “ao vivo” para ser montada a partir de três bera me”, foi entregue a Verdi. Com o passar do tempo, o plano
apresentações diferentes, dadas ao longo de quatro dias. Nós o inspirado não deu em nada; a proposta de uma apresentação no
encontramos em seu camarim no Auditorium, na tarde seguinte primeiro aniversário da morte do compositor caiu por terra, e a
à primeira delas. “Se eu fosse de outro planeta”, pergunto a ele, Messa per Rossini não foi ouvida em público antes de 1988.
“e nunca tivesse ouvido (ou ouvido falar) o Réquiem de Verdi,
Menos de cinco anos depois, Manzoni morreu, aos 89 anos.
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velho”, tanto no caráter de sua
vida como em suas composições.
A concentração em ideias dramáticas, até chocantes de emoção
religiosa, parecem ultrapassadas
a muitos de nós nos dias de hoje,
mas, se o Réquiem talvez falhe
em fazer de você ou de mim uma
criatura melhor, parece-me que ele
não falha em abrilhantar o senso
musical e ampliar a mente, de maneira interessante, com relação à
técnica de um grande compositor
e sua perspectiva na aliança de sua
arte com pensamentos tipicamente religiosos.”

UMA COMPOSIÇÃO ESPIRITUAL
A profundidade da admiração de
Verdi por Manzoni pode ser julgada pelo
fato de que, enquanto Manzoni era um
católico devoto, Verdi era um inimigo
implacável da religião organizada e, se
não um ateu empedernido, certamente
um firme agnóstico. Neste nível, a composição do Réquiem pode ser vista como
o gesto generoso de um amigo. Em outro,
contudo, os problemas da composição
agnóstica de música sobre o texto latino
altamente emotivo da Missa dos Mortos
era, para Verdi, o dramaturgo supremo,

CHRIS CRISTODOULOU / LEBRECHT MUSIC & ARTS

Para a Itália recentemente unificada e seu povo, o falecimento de
seu grande poeta, novelista e advogado da reunificação foi motivo
de luto nacional. Sua morte afetou Verdi profundamente. Cinco
dias depois do funeral de Manzoni, em 29 de maio de 1873, Verdi
voltou a escrever a Ricordi: “Eu gostaria de compor uma Missa dos
Mortos, para ser apresentada no ano que vem, no aniversário de
sua morte. A Missa teria dimensões grandes, e, além de uma grande orquestra e um grande coro, eu ainda
necessitaria (ainda não posso especificar)
O RÉQUIEM RESENHADO
quatro ou cinco solistas.”
O trabalho na Messa da Requiem coNo número de outubro de 1930, a
meçou
em Paris, em junho de 1873. Sua
Gramophone resenhou a primeira
primeira seção completa foi uma versão
gravação importante do Réquiem
transformada do “Libera me” composto
de Verdi (regida por Sabajno). W.R.
para o Réquiem para Rossini –música
Anderson opinou:
que deveria se tornar a seção final do Ré“Trata-se da melhor obra sacra
quiem de Manzoni. “O que me interessa
do compositor. Alguns podem suno ‘Libera me’”, diz Pappano, “é que você
avemente questionar a palavra
tem essas afirmações – ‘libera me, libera
‘sacra’. Já insistiram que o hábito
me’ – mas termina em dó maior. Ou seja,
operístico perpassa a música. Eis
há luz, há uma possibilidade de salvação
um assunto de grande interesse,
e redenção.” A partitura foi completada
porém não há espaço para discutiem abril do ano seguinte. A estreia, com
lo aqui. Trata-se de um magnífico
Réquiem italiano, e de esplêndido
os solistas Teresa Stolz (soprano), Maria
Verdi; não é semelhante a nada
Waldmann (mezzo-soprano), Giuseppe
em nossa música sacra inglesa, o
Capponi (tenor) e Ormondo Maini (baique não conta necessariamente
xo), com regência do compositor, aconcontra ele. Sabemos que Verdi foi
teceu na Igreja de San Marco, em Milão,
tremendamente sério e honesto
em 22 de maio, no primeiro aniversário
em sua arte, alguém que honrarída morte de Manzoni.
amos como um “grande homem

Antonio Pappano: “Cada nota faz parte de uma linha melódica...”

não muito distante daquele de escrever música para ser cantada
pelos judeus do Velho Testamento em Nabucco, ou pelos adoradores egípcios do Deus-Sol em Aida.
Pappano crê que o respeito de Verdi por Manzoni como escritor, e a importância da cultura italiana do tempo – o Risorgimento,
com a Itália livre de suas amarras – era uma oportunidade “de
homenagear um grande escritor, e uma forma de se pronunciar por
seu país e mostrar a sua grandeza. Ele foi criado neste culto, mas
se ele acreditava nele ou não é algo realmente imaterial. Ele deve
ter tido uma relação muito forte com ele. Se você ler o texto com
atenção, ele se parece um pouco com uma ópera; estão ali o poder
supremo e o povo implorando. Eu não estou dizendo que é uma
ópera, mas que reduz o texto a seu aspecto humano básico. A estrutura da peça é muito forte porque nenhum dos solistas de Verdi
(que são extensões deste grupo maior) tem um nome de personagem, como acontece em suas óperas; ele estava livre, assim, para
passar sua mensagem de humanidade – as fraquezas, as debilidades, as forças, os desejos, os desapontamentos, relacionamentos,
amor; tudo isso contribui para construir tudo o que é humano. Ao
fazer dessas pessoas anônimas – não anônimas musicalmente, ou
em sua entrega ou caracterização, longe disso –, Verdi pode trazêlas para mais perto de nós. Não quero exagerar, mas essa coisa de
não ter nomes faz a obra muito pessoal para Verdi. Olha só os primeiros compassos! Esse é um compositor que fez alguns grandes
começos para óperas, mas esse começo faz a gente balançar.”
Depois de apenas uma página você sabe que esse Réquiem só
podia ter sido escrito por um italiano. Quais são as características

Cinco gravações obrigatórias de Pappano

LA RONDINE

TOSCA

ROMAN TRILOGY

TRISTAN UND ISOLDE

DON CARLOS

LSO
EMI 556338-2
Muitos dos sucessos de Pappano
em gravação de ópera foram em
Puccini, e essa reivindicação em
favor de uma obra quase esquecida foi um triunfo. Gheorghiu
e Alagna estão incandescentes,
dirigidos por Pappano. Uma
daquelas gravações que se
anunciam como um marco.

Orchestra of the Royal Opera
House
EMI 557173-2
Este Puccini em particular, por
outro lado, não precisa ser reivindicado. Mas ele ganha uma
excelente gravação moderna,
com a brava Tosca de Gheorghiu
soltando faíscas com o taciturno
Scarpia de Ruggero Raimondi.
Alagna é seu lírico Mario.

Accademia di Santa Cecilia
EMI 394429-2
Natural que Pappano guiasse
sua orquestra romana pelo
trio de poemas sinfônicos de
Respighi sobre a cidade. Os
resultados são magníficos, as
frases naturais, as cores lindamentes variadas.

Orchestra of the Royal Opera
House
EMI 558006-2
Uma performance brilhante
de Pappano na obra-prima de
Wagner: idiomática e, contudo,
cheia de virtudes do bel canto.
E ele extrai de seus protagonistas – a soberba Nina Stemme e
o veterano Plácido Domingo –
interpretações emocionantes.

Orchestre de Paris
EMI 556152-2
O instinto italiano de Pappano
enche de forte excitação essa
versão francesa do épico de
Verdi, mas ele e seu elenco
(Alagna, Mattila, Hampson,
Meier, Van Dam) também
conseguem encontrar a grande
sutileza e intriga do idioma
francês. Fascinante.
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da música, pergunto a Pappano, que fazem isso? “Acho que é o
formato das frases, que estão formadas de acordo com o texto,
que é latino, e o latim não é tão distante daquilo que veio a ser o
italiano. Mas a forma da música é definitivamente italiana, e na
página – isso é muito interessante –, a música de Verdi sempre
parece sólida, vertical. O que faz ela ser italiana é sua horizontalidade. É por isso que cada nota individual tem que ser parte de uma
linha cantada, seja você o segundo oboé ou a soprano solista. Tudo
é uma expressão da parte mais profunda dentro de nós. Essa é a
chave para todo Verdi, mas especialmente para essa peça. É como
você a molda próxima ao texto a partir do qual
ela foi composta. Essa é a realidade da música
de Verdi: como você dá forma a ela, usando
Temos que
as palavras como base.”
encontrar o
Os solistas de Pappano foram Anja
equilíbrio entre
Harteros, Sonia Ganassi, Rolando Villaintimismo e
zón e René Pape. Como ele acha que foi
a
apresentação da véspera? “Bem, ainda
heroísmo
não acabamos – temos mais dois concertos
e algumas sessões de trechos. Temos que encontrar o equilíbrio entre intimismo e heroísmo.
Acho que podemos trabalhar nisso.” Ele me dá um sorriso malandro. “Ontem houve muito nervosismo, obviamente, então... é só
isso que vou dizer.” Pappano joga a cabeça para trás e solta uma
gargalhada estrepitosa.

TENSÃO DA PRIMEIRA NOITE
A tensão daquela primeira noite foi confirmada por Villazón,
quando falei com ele, poucos dias depois. “As apresentações se desenvolveram ao longo dos outros dias”, ele revela. “Absolutamente. Eu estava muito estressado antes da primeira apresentação – nós
tínhamos feito um trabalho muito preciso, um trabalho duro, mas,
falando por mim, a terceira apresentação é que foi a melhor. Na verdade, acho que para todo mundo foi uma apresentação fantástica.
Espero que seja um sucesso para Tony, pois ele merece – ele tirou o
melhor de nós e dos maravilhosos coro e orquestra. Tenho certeza
de que o que ele conseguiu está bem próximo de sua visão da peça,
e isso é o que importa.”
O solo mais famoso do Réquiem é o “Ingemisco” do tenor,
particularmente difícil de cantar porque não há muita música para
aquecer a voz antes. Villazón concorda. “Tecnicamente, os dois si
bemóis agudos são muito desconfortáveis. Para mim. Não sei dos
meus colegas! Você tem que achar a combinação exata entre aquilo
que a oração está dizendo e dar-lhe o drama. Mas não há personagem, não há situação. Não se trata de uma peça de teatro, e sim de
um oratório. Então é uma coisa puramente prática: você está sentado lá, cantou algumas partes com todo mundo e, de repente, você
se levanta e tem que cantar, e, depois, tem que se sentar de novo.
É bem brutal o jeito que você tem que pular dentro disso, mas, ao
mesmo tempo, você tem que sentir que aquilo vem de tudo que está
sendo cantado e tocado em torno daquilo. Então, quanto mais você
puder se juntar ao sentimento geral, mais aquilo
vai se parecer como apenas uma consequência.
PARA TER CINCO VERSÕES DO RÉQUIEM DE VERDI
Por sua vez, aquilo leva a música para a próxima
seção, para a próxima experiência dramática.”
O Réquiem de Verdi foi gravado muitas vezes, por muitos regentes ilustres, e é difícil escolher
Pappano regeu o Réquiem várias vezes (em
mesmo uma seleção de melhores. Entretanto, com todo respeito a versões rivais de peso, diriRoma há três anos, Oslo nos anos 80, duas vezes
gidas, diversamente, por Serafin, Muti, Abbado e outros, as cinco gravações abaixo são, em suas
em Bruxelas, uma com a London Symphony Orformas distintas, referências para a obra. Como será que a versão de Pappano vai ser avaliada
chestra), mas aprendeu a partitura nos EUA. “Midiante delas?
nha primeira experiência com essa peça foi muito
NBC SYMPHONY ORCHESTRA / ARTURO TOSCANINI
interessante, porque eu estava trabalhando, como
RCA 82876 67893-2
jovem pianista, com a Connecticut Grand Opera,
Algum regente chegou a igualar Toscanini nessa obra em sua pura intensidade? Nelli,
na costa leste dos Estados Unidos. Eles decidiram
Barbieri, Di Stefano e Siepi são os solistas, mas o show é do maestro – os músicos
fazer o Réquiem de Verdi e trouxeram um cara
soam tão aterrorizados diante dele quanto diante do Juízo Final.
chamado Romano Gandolfi, o legendário maestro
do coro do Scala durante todos os anos de Abbado.
PHILHARMONIA ORCHESTRA / CARLO MARIA GIULINI
Eu era seu pianista, seu tradutor, seu tudo. Estava
EMI 567560-2
com ele de manhã, tarde e noite. Basicamente,
Giulini procura separar o espiritual e o sacro do operístico, no infinito debate sobre a
real natureza da obra. Uma realização clássica.
aprendi a peça dele. Sua morte foi relativamente
recente. Eu o adorava. Ele conhecia a peça como
ninguém e sabia fazer ela soar de verdade, com
CHICAGO SYMPHONY ORCHESTRA / SIR GEORG SOLTI
RCA 82876 62318-2
alguns truques, como dobrar certas linhas.” TruMais profunda do que a mais conhecida, porém superficial, outra gravação que Solti
ques? Isso soava intrigante. Que tipo de truques?
faria sete anos mais tarde, esta performance de 1977 é um dos Réquiems em disco
“Bem, em certos registros, se os tenores estão
com mais atmosfera. Os solistas dificilmente poderiam ter mais personalidade (contucantando em uma gama relativamente média,
do, ouça como é sublime a combinação vocal de Janet Baker e Leontyne Price), e os
você pode conseguir um som maior e mais cheio
músicos de Chicago alternam entre reverência e força elementar.
se acrescentar alguns barítonos. E dá para colocar
algumas mezzos com as sopranos. Colocar todos
ORCHESTRE RÉVOLUTIONNAIRE ET ROMANTIQUE / SIR JOHN ELIOT GARDINER
Philips 442 142-2PH2
os homens para cantar uma linha de baixo, como
A escolha alternativa tem Gardiner trazendo a clareza da prática “de época” a uma
no ‘Tuba mirum’. Todas as mulheres cantando as
obra que às vezes é reduzida a frangalhos. O cuidado camerístico pelos valores musipartes femininas, e assim por diante. Há milhões
cais resulta em canto soberbo, especialmente da parte do coro.
de coisas diferentes. Mas esses são truques profissionais, que qualquer bom maestro de coro coORCHESTRA OF LA SCALA, MILAN / KARAJAN
nhece. E também cantar com apoio da respiração,
DG ◊ 073 405-5GH
o que é muito importante em italiano. Chama-se
O Verdi de Karajan podia, de quando em vez, ser aborrecedor, mas este concerto filmasul ﬁato, um sussurro silencioso. Tornou-se uma
do de 1967, no Scala, pegou-o com inspiração incandescente. Seu maravilhoso quarteto de cantores – Pavarotti, Price, Cossotto e Ghiaurov – é levado a seus formidáveis
grande característica do trabalho de Gandolfi,
limites. Magnífico.
fazendo com que você conseguisse pianíssimos
muito atraentes, e cheios de veludo.”
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Pappano do lado externo
do Auditorium Parco della
Musica, em Roma, novo
complexo artístico que serve
de sede para a Accademia
di Santa Cecilia

LAURIE LEWIS, LEBRECHT MUSIC & ARTS

Se esses são os truques, quais são os momentos complicados
para o regente? Embora Pappano faça parecer fácil, não é exatamente um passeio manobrar essas forças enormes em uma partitura complexa, que exige uma hora e meia de concentração intensa.
“Sim”, ele dá de ombros, “mas, quando você está acostumado a
reger Wagner, esse sentido de tempo se torna uma parte de você.
Estou acostumado a reger uma hora e meia. Mas você obviamente
tem que dar duro nas fugas – na fuga dupla [‘Sanctus’] e no fim do
‘Libera me’. Um dos momentos mais difíceis é o a cappella com
soprano e coro. Você tem o problema da distância: ela está bem na
sua frente, há uma distância tremenda entre eles e ela e, contudo,
eles têm que estar junto com ela. Coordenar isso é bem difícil. E
também criar uma qualidade mágica, de suspensão. O começo é difícil de conseguir, e eu penso em escolher cada andamento de modo
a dar aos cantores, que estão sempre no limite, tempos cantáveis.
Isso é muito importante. Você não pode simplesmente decidir um
andamento e dizer, ‘ah sim, eu gosto desse andamento’. Ele tem
que ter a ver com o ritmo das palavras. O perigo nessa peça sempre é
sobrecarregá-la com vozes pesadas demais. Claro que elas também
podem ser leves demais. Com este grupo, temos uma combinação
boa. Eles combinam muito bem um com o outro, um chão muito
bom e um topo muito bom. Basta apenas um cantor para estragar o
equilíbrio, se ele não combinar com o grupo. Eu não estou dizendo
que não dá para fazer essa peça com vozes grandes – claro que dá, e
foi feito por muitos e muitos anos. Mas eu gosto de uma qualidade
íntima e lírica, de modo que, quando você faz o ‘Recordare’ com
duas garotas, elas não soem como Aida e Amneris. Por mim, eu
sempre vou errar do lado mais leve.”
Com mais de 30 versões completas da Messa da Requiem atualmente disponíveis, será que precisamos de mais uma? Numa épo-

ca em que grandes projetos de gravação do repertório “standard”
estão diminuindo em número, a EMI parece determinada em ir
contra a corrente. “Não vamos desistir de nossa tarefa de lançar e
fazer gravações”, diz-me um teimoso Alain Lanceron (um veterano
executivo de artistas e repertório da EMI) depois da sessão de trechos, “porque um selo que não estiver fazendo gravações novas vai
morrer em dois ou três anos. Vamos continuar e descobrir novos talentos e ajudar novos artistas, como sempre fizemos. Continuamos
a fazer nosso trabalho e fazer o melhor para os artistas, mantendo a
identidade do selo – e sua visão.”
A EMI tem uma certa tradição com o Réquiem de Verdi, com
Abbado em 2001, Plasson em 1997, Muti e Pavarotti em 1989 e,
naturalmente, Giulini em 1963. “Mas você tem que refrescar essas
grandes obras com os maiores intérpretes de hoje”, diz Lanceron.
“Pappano é um grande especialista em Verdi.”
“Acho que teremos um CD muito bom, com todas as concepções musicais de Tony”, diz Villazón. “Ele é muito detalhista no
que quer, então foi um trabalho muito intenso durante quatro dias.
É uma visão muito dramática. Ele presta muita atenção ao texto.
Não se trata apenas de uma oração. Não se trata apenas da alma
humana – é a carne do homem lutando. Dá para ouvir isso em
sua leitura da peça. As palavras vêm de um ser humano real, uma
alma em sofrimento que necessita de amor e consolo. Não é como
estar sentado ali, esperando para ser levado para o céu. É mais
como se o inferno estivesse sendo trazido para você, confrontando
você com todos seus perigos e demônios, e você sozinho gritando
diante deles. Parecia assim.”
A gravação de Antonio Pappano do Réquiem de Verdi será
lançada em setembro na Europa.
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Diário

Marc-André Hamelin
Ávido colecionador de raridades, o pianista
virtuose – que está lançando sonatas de Haydn
pelo selo Hyperion – explica sua paixão por
descobrir território musical inexplorado

A

rara para piano a
uma luxuosa caixa
de chocolates

Você tem que passar
por uma quantidade muito grande de música para
achar as pérolas realmente
preciosas, aquelas que vão se tornar objetos de casos de amor musicais duradouros. Sem querer
dar uma de Forrest Gump, creio que a melhor comparação para
a música rara para piano é a luxuosa caixa de chocolates, porém,
dotada de propriedades mágicas, na qual, depois de acabar a primeira camada, você encontra não apenas mais uma, mas uma
infinidade de deleites adicionais e uma quantidade inesgotável
de novos sabores, para provar e escolher novos favoritos. Isso
faz da exploração da literatura pianística uma das buscas mais
fascinantes que eu posso imaginar. Felizmente para o público
melômano, que com frequência é formado por gente sem formação musical e que tem que confiar puramente em gravações, há
muitos pianistas aventureiros que mergulharam nessas regiões
inexploradas do repertório.
Outra pergunta que frenquentemente aparece no meu caminho é “qual é o próximo compositor que vamos descobrir por seu
intermédio?” E eu confesso que mais de uma vez não sei o que dizer, porque há muitos aos quais eu poderia voltar minha atenção a
qualquer instante. Uma experiência que tive há bem pouco tempo
me mostrou que uma descoberta pode ser ainda mais estimulante
quando te pega completamente de surpresa.
Tenho a boa sorte de compartilhar minha existência com
uma mulher extraordinária chamada Cathy Fuller, que, em sua
capacidade de produtora e apresentadora da rádio pública WGBH,
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pergunta que me fazem talvez com maior frequência tem
a ver com onde “diacho” eu vou buscar o repertório incomum que eu toco e gravo. Bem, sempre fui um colecionador extremamente ávido de partituras, ao ponto de hoje correr
o grande risco de ficar sem espaço. Então, se eu confiasse apenas
nessa colossal e bem intimidadora muralha de centenas de pilhas
que me encara a cada vez que estudo, eu acharia alegria e compensação para várias existências, mesmo se eu deixasse de fora
tudo que é questionável, antiquado ou simplesmente ruim (nem
sempre fui tão exigente quanto hoje). Suponho que haja muitas
razões por detrás da doença de colecionar – um tema sobre o qual
certamente foram escritos tratados psicológicos completos. Mas
lhe asseguro que meus impulsos para adquirir qualquer coisa são
de natureza puramente artística! Mesmo sendo muito sensível à
beleza do livro enquanto objeto – e tendo experimentado reações quase pavlovianas à vista de um frontispício especialmente decorado e colorido em uma edição
Belaieff –, a música vem em
Comparo a música
primeiro lugar!

em Boston, continuamente presenteia seus ouvintes com escolhas
fascinantes e muito criativas de todas as linhas da música clássica.
Eu estava escutando seu programa na semana passada quando ela
colocou umas sonatas de C.P.E. Bach, tocadas por Mikhail Pletnev. O jeito dele tocar por si só teria me estimulado a ouvi-las,
mas eu estava indo de um assombro a outro, maravilhado com a
natureza absolutamente revolucionária da música, e praticamente
me batendo na cabeça por não ter prestado atenção na música de
C.P.E. Bach antes. Claro que eu ouvi algumas coisas ao longo desses anos, e uma peça que eu escrevi para pianola, baseada no seu
Solfeggietto, saiu recentemente em CD, mas meu conhecimento
de sua arte era realmente escasso. Mesmo antes da música acabar,
meu apetite estava bem aguçado, e eu estava mais do que pronto
para procurar mais sobre a sua obra.
E daí veio o momento mágico, que eu ainda acho difícil de
explicar: no final da Sonata em mi maior, o compositor tem a colossal temeridade de largar tudo bem no meio de uma frase, em
uma harmonia não resolvida! Eu fiquei literalmente fulminado. Eu
tive que ir direto até a partitura impressa, – uma confiável edição
Urtext – primeiro para me assegurar de que eu não tinha sonhado
com aquilo, depois para me maravilhar com como uma coisa daquelas podia ser possível, naquele período da história ou qualquer
outro... Aquilo é um final súbito, ou uma parada súbita, ou uma
interrupção, ou uma sugestão de que o fim da frase existe, mas
estamos sendo afastados dela? E como isso deve ser comunicado
em uma apresentação?
A coisa toda me lembrou de como Charles Bokowski termina um de seus contos curtos, de maneira abrupta, falando o
mínimo possível, mas sugerindo muito. Quando eu experimentei
o movimento no piano, apesar do prazer de produzir a música
por mim mesmo, o mistério permaneceu completo. E espero que
continue assim!
Se pequenas surpresas desse tipo acontecessem com muita frequência elas não seriam tão especiais. Acredito piamente que muitos
outros pequenos milagres existem, e que eles podem ser a fonte de
estimulantes descobertas para todos os músicos e melômanos.

Internacional

Os melhores eventos pelo mundo
The Yeomen of the Guard na Torre de Londres, Alan Gilbert assume seu posto
em Nova York, a Suécia se volta para o contemporâneo e Oslo busca cantores:
os destaques de setembro pelo mundo

1

OSLO Opera House

Steffen Kammler rege o Coro da
Ópera da Noruega em duas obras
de Synne Skouen – With teeths
SETEMBRO
intact: Men’s Chorus seeks lady, e
a estreia mundial de Shoes for many purposes:
Women’s Chorus seeks man – em 1, 2, 3 e 7
de setembro. Informações: +47 21 42 21 21 /
www.operaenºno

4

GLASGOW

Kelvingrove Art Gallery
and Museum
A Royal Scottish National Orchestra,
SETEMBRO
regida por Grant Llewellyn, interpreta obras incluindo a Sinfonia nº 3 – Órgão, de
Saint-Saëns, com solo de Michael Bawtree, em
4 e 5 de setembro. Informações: +44 (0)141
353 8000 / www.glasgowconcerthalls.com

8

BERLIM Philharmonie

Sir Simon Rattle rege a
Filarmônica de Berlim em
As Estações, de Haydn, com
SETEMBRO
Christiane Oelze (soprano), John
Mark Ainsley (tenor), Thomas Quasthoff (barítono) e o Rundfunkchor Berlin, em 8 e 9 de
setembro. Informações: +49 30 254 88 999 /
www.berliner-philharmoniker.de

9

Entre 10 e 20 de setembro, o
Tower Festival celebra artes, cultura e música em Londres, incluindo
SETEMBRO
uma “Classical Extravaganza” com
a Philharmonia Orchestra (acima) sob a batuta
de Anthony Gabrielle; Nigel Kennedy em uma
noite de Bach e Ellington; Carl Rosa Opera em
The Yeomen of the Guard, de Gilbert & Sullivan;
e Dame Kiri Te Kanawa com a City of London
Sinfonia em “As futuras estrelas da ópera”.
Informações: +44 (0)844 847 2519 /
www.towerfestival.com

Simone, duo de violino e piano Alessandro
Perpich and Giovanni Togni, St Jacobs Chamber
Choir de Estocolmo, I Barocchisti, Epoca
Barocca, e North Netherlands Orchestra.
Informações: +39 (0)75 5722271 /
www.perugiamusicaclassica.com/festival.cfm

16

NOVA YORK Avery Fisher Hall

Alan Gilbert começa seu período como regente principal da
Filarmônica de Nova York com a
SETEMBRO
estreia mundial de EXPO,de Magnus
Lindberg, Symphonie fantastique de Berlioz e
Poèmes pour Mi de Messiaen, com a soprano
solista Renée Fleming no “Concerto de gala da
noite de abertura”. Informações: +1 212 875
5656 / http://nyphil.org

LONDRES Kings Place

O Kings Place Festival vai de 4 a
6 de setembro com performances
do Chilingirian Quartet (acima)
SETEMBRO
em obras de Britten, Mozart,
Bartók e Haydn; a Orchestra of the Age of
Enlightenment em Mozart, Rossini, Purcell and
Diabelli; a Londres Sinfonietta em Debussy
e Berio; e Peter Cropper e Martin Roscoe em
Schubert e Brahms. Informações: +44 (0)20
7520 1490 / www.kingsplace.co.uk

4

10

LONDRES Torre de Londres

SALISBURY Catedral

Roger Sayer, organista da Catedral
de Rochester, toca no âmbito da
Série de Recitais de Órgão de
SETEMBRO
2009 da Catedral de Salisbury.
Informações: +44 (0)1722 555148 /
www.salisburycathedral.org.uk

11

ADELAIDE Town Hall

Arvo Volmer rege a Adelaide
Symphony Orchestra na Sinfonia
da Réquiem, de Britten; Sinfonia nº
SETEMBRO
9, de Shostakovitch; e o Concerto
para piano nº 3, de Beethoven, com o solista
Marc-André Hamelin, em 11 e 12 de setembro.
Informações: +61 8 8233 6200 /
www.aso.com.au

11

CINGAPURA

Esplanade Concert Hall
A Sinfônica de Cingapura, regida
por John Nelson, apresenta “O
SETEMBRO
Espírito da América”, incluindo
Epilogue, deYehudi Wyne, o Adágio para cordas,
de Barber, as Danças Sinfônicas de West Side
Story, de Bernstein, e o Concerto para piano
em fá, de Gershwin, com o solista Pascal Rogé.
Informações: +65 6348 5555 / www.sso.org.sg

12

SEATTLE Benaroya Hall

Gerald Schwarz celebra 25 anos
como diretor musical da Seattle
Symphony com um “Concerto de
SETEMBRO
gala de bodas de prata”, com o
solista John Lill no Concerto para piano nº 3 de
Rachmaninov e no Concerto para piano nº 1 de
Tchaikovski. Informações: +1 206 215 4747 /
www.seattlesymphony.org

12
SETEMBRO

PERUGIA Sagra Musicale Umbra

A Sagra Musicale Umbra de 2009
acontece de 12 a 25 de setembro
e traz performances do cravista
Alfonso Fedi, pianista Sergio De

18

CARDIFF St David’s Hall

François-Xavier Roth (acima) rege
a BBC National Orchestra of Wales
no Concerto para piano nº 12 de
SETEMBRO
Mozart, com o solista Paul Lewis,
e a Missa Nelson, de Haydn, com o National
Chorus of Wales e os solistas vocais Piia Komsi,
Isabelle Druet, Hans Jörg Mammel e Matthew
Rose. Informações: +44 (0)29 2087 8444 /
www.stdavidshallcardiff.co.uk

24

VISBY / VÄXJÖ / GOTHENBURG
ISCM World New Music

O festival New Music Days, da
Sociedade Internacional de Música
SETEMBRO
Contemporânea, chega à Suécia.
Compositores de todo o planeta contribuíram
com mais de 400 obras sobre o tema “Escute
o mundo”. Foram selecionadas 110 peças, que
serão tocadas entre 24 de setembro e 4 de
outubro. Informações: +46 (0)8407 16 55 /
www.listentotheworld.se

28

LONDRES Royal Opera House

Antonio Pappano rege a produção
da Royal Opera de Tristan und
Isolde, de Wagner, estrelando o
SETEMBRO
tenor Ben Heppner e a soprano Nina Stemme nos papéis-título em 29
de setembro e 2, 5, 9, 15 e 18 de outubro.
Informações: +44 (0)20 7304 4000 /
www.roh.org.uk

RICHARD HOUGHTON
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MÚSICA ELETROACÚSTICA – História e estéticas
Organização Flo Menezes

MOZART – O irmão do fogo (volume 3)
Por Christian Jacq

Lançamento Edusp. 288 páginas. Com CD. R$ 98,00

Lançamento Bertrand Brasil. 416 páginas. R$ 45,00

Um livro fundamental para interessados pela música eletroacústica: este volume, originalmente
lançado em 1996 e esgotado há
alguns anos, recebe uma mais
que necessária segunda edição.
Seu organizador, Flo Menezes, é
um dos mais respeitados e bem
preparados músicos que trabalham
com o assunto na atualidade. O
objetivo é o de tornar acessível ao
público brasileiro alguns dos mais
importantes textos da história da música eletroacústica. Assim,
partimos do “Manifesto futurista” de Luigi Russolo (1913),
passando por ensaios de Edgar Varèse, Stockhausen, Henri
Pousseur, Ernst Krenek, Bruno Maderna e Carl Dahlhaus, entre
outros, até chegar a “O gesto, a natureza e o lugar: um demônio
nos circuitos” (1988), de Philippe Manoury, e a um texto do
próprio Flo. O livro ainda traz uma cronologia da música eletroacústica, uma bibliografia básica sobre o assunto e um CD com
obras de alguns dos compositores-autores, como Luciano Berio
e Pierre Schaeffer. Desconto de 10% para assinantes.

Depois de emplacar vários bestsellers,
como “Ramsés”, que no Brasil esteve
primeiro na lista de mais vendidos, e das
séries “A rainha liberdade” e “A pedra da
luz”, publicada em mais de 50 países, o
escritor Christian Jacq dedica-se agora à
série “Mozart”. Nela nos apresenta, em
quatro volumes, a vida de um dos mais
geniais compositores de todos os tempos.
De forma inédita, o romance procura
narrar a aventura espiritual e a vida secreta
de Mozart, revelando sua estreita ligação
com a franco-maçonaria. Este terceiro
volume inicia-se em janeiro de 1785 e trata da época em que,
apoiado pelo fiel amigo Thamos, Mozart mergulha nos ritos
maçônicos, nos quais se inspira para compor as óperas As bodas
de Fígaro e Don Giovanni. Entre as benesses do sucesso –
como dinheiro, carreira e mulheres – e desafios – a ameaça de
compositores invejosos e a situação política contraria às lojas
maçônicas – Mozart vai lutando e desenrolando sua trajetória.
Temos disponíveis também os volumes anteriores “O grande
mago” e “O filho da luz”. Desconto de 10% para assinantes.

A LOJA DE PIANOS DA RIVE GAUCHE
Por T.E. Carhart

PRIMEIRA ESTAÇÃO – Ensaios sobre a São Paulo
Companhia de Dança – Organização Inês Bogéa

Lançamento Edições BestBolso. 289 páginas. R$ 17,90

Lançamento Imprensa Oficial. 336 páginas. Edição bilíngue. R$ 45,00

Lançado no ano 2000 e ganhando agora sua
primeira edição brasileira, “A loja de pianos da
Rive Gauche” é um romance de rara sensibilidade sobre a redescoberta do amor pela música.
Nele, o autor narra uma história centrada no
piano e sua importância na vida francesa e em
sua própria vida. Enquanto caminha pelas ruas
de Paris para levar seu filho à escola, o personagem Carhart, um americano que vive na cidade,
passa por uma loja de reparos e venda de pianos
e faz amizade com o restaurador Luc, revivendo
a partir daí sua infância e uma paixão esquecida. Tal qual seu
personagem – ao qual emprestou inclusive seu nome – o norteamericano T.E. Carhart passou a maior parte da vida na França,
onde começou seus estudos, inclusive os de piano. O autor
vive em Paris como escritor free-lance e consultor de projetos
culturais. Este seu romance, que ganhou numerosos elogios da
crítica especializada, foi eleito em 2001 um dos melhores livros
do ano pelo The Washington Post Book World.

Criada em janeiro de 2008 pelo governo do
Estado, a São Paulo Cia. de Dança pretende
se tornar o equivalente em sua área ao que a
Osesp é hoje para a música erudita nacional.
Para isso, uma equipe de diretores e professores
selecionou, em audições por todo o Brasil e na
Argentina, 40 bailarinos, entre as mais de 800
inscrições. Já no primeiro ano, o grupo estreou
duas coreografias inéditas e remontou dois
clássicos do século XX, obtendo amplo sucesso
de público e crítica. Com um projeto amplo,
a São Paulo Cia. de Dança coloca lado a lado remontagens de
clássicos e criações inéditas, atividades educativas e produção de
materiais sobre reflexão e memória da dança. Este livro encaixase justamente no último caso, e pretende instaurar debates
variados sobre dança motivados pelo primeiro ano de atividade
da Companhia. Autores como Ciane Fernandes, Vadim Nikitin
e José Possi Neto refletem sobre particularidades da Cia. e sobre
aspectos universais da área, numa edição bilíngue com belas
fotos e capa dura.

A MÚSICA DESPERTA O TEMPO
Por Daniel Barenboim
Lançamento Martins Fontes. 167 páginas. R$ 34,90

Uma grande reflexão sobre a música que inclui aspectos
técnicos, metafísicos e políticos: é isso que o leitor
encontrará nesse livro de ensaios do maestro e pianista
Daniel Barenboim, uma das mais influentes figuras da
música na atualidade. Questões como som e silêncio,
ser e devir, repentino e gradual, intelecto e emoção são
algumas das abordadas. Barenboim também focaliza as
peculiaridades dos principais compositores e, como não
poderia deixar de ser, relaciona música e política.
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O livro, que é dedicado aos músicos da orquestra WestEastern Divan, conta como a música mudou a vida de
dois garotos palestinos, entre outros relatos e histórias. A
publicação ainda traz um apêndice que reúne entrevistas
(“Sobre Mozart”), depoimentos (“Fui criado ouvindo
Bach”) e artigos (“Recordando Edward Said”) anteriormente publicados de Barenboim. Certamente é um lançamento indispensável para músicos de profissão, para
os que gostam e pensam a música e para mentes curiosas
que desejam descobrir as semelhanças entre arte e vida.

Compre pelo telefone (11) 5535-5518 ou www.lojaclassicos.com.br

PURCELL CHAMBER MUSIC
London Baroque

EMANUEL AX
Johannes Brahms

BAIBA SKRIDE
Violin concertos

MEDIEVAL ENGLISH MUSIC
The Hilliard Ensemble

Lançamento Harmonia Mundi.
Importado. R$ 43,20

Lançamento SonyBMG. 2 CDs.
Nacional. R$ 42,90

Lançamento SonyBMG. Nacional.
R$ 26,80

Lançamento Harmonia Mundi.
Importado. R$ 43,20

Henry Purcell (1659-1695) foi um
dos maiores compositores do período barroco e um dos nomes mais
importantes da história musical da
Inglaterra. Com exceção de suas
já bem conhecidas Fantasias, este
disco reúne todas as outras peças
instrumentais de câmara encontradas entre seus manuscritos autógrafos. O compositor explora aqui
de forma sistemática os diversos
estilos instrumentais que conhecia:
a abertura à francesa, a chaconna,
o baixo ostinato e o estilo italiano
nas trio- sonatas, entre outros. Assim, temos obras como a Chaconna a quatro em sol menor, a Suíte
a quatro em sol, cinco Pavanas e as
Sonatas nº 6, 7 e 12, além de três
Aberturas, de um total de 14 peças.
A esmerada interpretação é do
London Baroque. Formado em
1978, o conjunto é um dos maiores
expoentes na interpretação da música de câmara barroca, com uma
temporada regular de pelo menos
50 concertos anuais. Já se apresentou nos maiores festivais europeus,
bem como em programas de rádio
e TV de todo o mundo. Seu repertório abarca obras desde o final do
século XVII até Mozart e Haydn,
incluindo peças inéditas ou pouco
conhecidas. A formação do grupo
inclui três violinos, uma viola,
um violoncelo ou viola da gamba
(dependendo da obra) e um cravo.

Após dedicar um disco a obras de
Chopin, o pianista Emanuel Ax
registra de Brahms seus dois concertos para piano, além de obras
solo. Sempre colaborando com
destacados artistas, no Concerto
para piano nº 1 ele é acompanhado
pela Orquestra Sinfônica de
Chicago, sob regência de James
Levine. Já no Concerto nº 2, sola
à frente da Orquestra Sinfônica
de Boston, dirigida por Bernard
Haitink. O disco duplo ainda
traz as Duas rapsódias op. 79,
Quatro peças para piano op. 119
e Três intermezzos op. 117. Um
dos mais prestigiados pianistas da
atualidade, Emanuel Ax nasceu na
Polônia e radicou-se nos Estados
Unidos. Conhecido por seu lirismo
poético e técnica brilhante, venceu
importantes prêmios internacionais
e é dono de vasta discografia, tendo
muitas vezes como parceiro de música de câmara o violoncelista Yo-Yo
Ma. Autalmente, Ax é professor
da Juilliard School de Nova York.
Sobre a gravação dos concertos
de Brahms ele escreve: “Toco os
concertos com frequência e sempre
descubro neles nova profundidade
e beleza. Eles são difíceis, mas o
esforço é tão recompensador que
fico feliz quanto toco esse repertório. Enquanto puder tocar piano,
eles vão certamente ser os meus
desafios favoritos.”

Nascida numa família musical em
Riga, na Letônia, a violinista Baiba
Skride despontou na cena internacional em 2001, aos 20 anos,
quando venceu o primeiro prêmio
do Concurso Rainha Elizabeth.
A partir de então passou a apresentar-se com grandes orquestras, sob
a batuta de regentes como Charles
Dutoit, Philippe Herreweghe e
Lorin Maazel. Suas apresentações,
muito elogiadas pelos críticos, refletem também uma refinada musicista de câmara. Em 2004 debutou
em disco com dois CDs e nesse
empunha seu violino Stradivarius
para gravar concertos para violino
do século XX: o espetacular Concerto para violino nº 1 do russo
Dmitri Shostakovich, escrito entre
1947 e 48, cuja culminância é uma
esplêndida Passacaglia em que
o violino acaba abandonado pela
orquestra, em um belíssimo e longo
solo, e o Concerto para violino do
tcheco Leos Janácek, que começou
a escrevê-lo em 1926, dois anos antes de sua morte. Uma versão final
(com pouco mais de 11 minutos)
foi feita apenas na década de 1980,
quando musicólogos “montaram” a
obra a partir de esboços e passagens
incorporadas a outras obras. Assim,
o disco é uma boa oportunidade
não só para conferir o talento de
Skride, como para conhecer este
intrigante concerto.

A Europa do século XIV assistiu ao
nascimento de uma nova arte musical, a Ars Nova, em contraposição
à Ars Antiqua (que compreendia
basicamente a música polifônica
do século XIII). A essência dessa
novidade, que acabou incluindo a
música entre essa data e o Renascimento, residia no ritmo e também
no desenvolvimento de um sistema
de notação que permitia a combinação de elementos diversos e a
subdivisão de notas. Isto proporcionou o surgimento de um estilo
musical mais complexo e refinado,
que atingiria sua expressão mais
bela com a música de Machaut e
de Francesco Landini. Este disco
nos apresenta a música de mestres
desse estilo na música inglesa dos
séculos XIV e XV, em um total de
14 peças curtas. De autores anônimos, as obras são interpretadas
pelo conjunto vocal The Hilliard
Ensemble. O conjunto britânico,
especializado em música antiga,
está representado nessa gravação
pelo contratenor Ashley Stafford,
pelos tenores Paul Elliott, Rogers
Covey-Crump e Leigh Nixon e
pelo baixo Paul Hillier. O grupo é
considerado um dos mais refinados
quartetos vocais do mundo, além
de um dos mais capacitados a
interpretar a música medieval e
renascentista, o que fica muito bem
comprovado nessa ótima gravação.

DIE SCHÖNE MÜLLERIN
Nathalie Stutzmann e Inger Södergren
Lançamento Calliope. Importado. R$ 78,00

Uma das mais importantes cantoras da atualidade, a contralto Nathalie Stutzmann interpreta neste disco o célebre
ciclo de canções Die schöne Müllerin (A bela moleira),
de Franz Schubert, acompanhada ao piano pela excelente
Inger Södergren, sua parceira frequente. Escrito em 1824
a partir dos poemas de Wilhelm Müller, este conjunto de
canções é, ao lado de seu outro ciclo Winterreise (Viagem
de inverno), um dos maiores legados musicais de Schubert.
Cada um dos ciclos traz uma história em desenvolvimento
Compre pelo telefone (11) 5535-5518 ou www.lojaclassicos.com.br

e em cada uma das canções são exploradas profundidades
de caráter ou sentimento. Schubert, que escreveu mais de
600 canções, alargou o sentido dramático do lied. Além
de texto sobre a obra, o livreto do CD ainda traz a letras
das canções no original em alemão e em inglês e francês.
Nathalie Stutzmann e Inger Södergren registraram também
em CD os ciclos de canções Viagem de inverno e O canto
do cisne (Schwanengesang) – um conjunto de 14 canções,
agrupadas após a morte do compositor e que costumam
ser interpretadas como um grupo. A excepcional dupla de
artistas estará no Brasil interpretando parte deste repertório
em São Paulo e no Rio de Janeiro.
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SIGISMUND NEUKOMM
Messe de Requiem
Lançamento K617. Importado. R$ 83,50

A despeito de sua importante e vasta produção, o compositor austríaco Sigismund Neukomm (1778-1858) é muito
provavelmente mais conhecido no Brasil, país no qual
viveu por alguns anos, do que na Europa. Isto parece estar
mudando nos últimos tempos, com a redescoberta de suas
obras, como demonstra esse disco. Aqui o exímio conjunto
La Grande Écurie et la Chambre du Roy faz uma extraordinária interpretação da Missa de Réquiem de Neukomm,
sob direção de Jean-Claude Malgoire e contando com o

SEIJI OZAWA CONDUCTS
A GERSHWIN NIGHT

WEST-EASTERN DIVAN
ORCHESTRA

129 minutos. Lançamento EuroArts.
Nacional. DVD região 4. Legendas em
inglês, alemão e francês. R$ 56,20

85 minutos. Lançamento EuroArts.
Nacional. DVD região 4. R$ 56,20

Essa produção de excelência reúne
exímios artistas para homenagear
o compositor George Gershwin: a
Orquestra Filarmônica de Berlim, conduzida por Seiji Ozawa,
e o Marcus Roberts Trio. Na
primeira parte do programa são interpretadas, de Gershwin, as obras
Um americano em Paris, Rhapsody
in blue, o Concerto em fá, Strike up
the band e I got rhythm. A segunda
parte tem, de Roberts, Cole after
midnight e, do compositor alemão
Paul Lincke (1866-1946), a marcha
Berliner Luft, integrante da opereta
Frau Luna e que se tornou o hino de
Berlim, além de ser uma das mais
tradicionais peças de bis da Filarmônica de Berlim. O Marcus Roberts
Trio soma 14 anos de atividades e
é mundialmente prestigiado como
um dos melhores conjuntos de jazz
da atualidade. Nasceu da vontade
de Marcus Roberts – que além de
pianista é arranjador, compositor
e produtor – em estudar a grande
linhagem de trios de jazz, como os
de Nat King Cole, Oscar Peterson
e Errol Garner. O disco ainda traz,
como bônus, o documentário
“They got rhythm”. Gravação ao
vivo de junho de 2003.
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Gravado ao vivo no Palácio Carlos
V, em Granada, Espanha, em
agosto de 2006, este é mais um
dos memoráveis concertos da
orquestra West-Eastern Divan.
Fundada em 1999 em Weimar,
Alemanha, pelo pianista e regente
argentino-israelense Daniel
Barenboim e o filósofo e crítico
literário palestino Edward Said (já
falecido), a West-Eastern reúne
estudantes de música entre 13 e 26
anos, de países árabes e de Israel,
compondo um conjunto sinfônico
de 78 músicos. Seu objetivo é,
por meio dessa iniciativa, provar
que através da música povos que
historicamente encontram-se em
lados opostos podem superar suas
desavenças. Desde 2003, sua sede
oficial é a cidade de Sevilha, onde
judeus e muçulmanos viveram em
harmonia durante séculos. Nesse
concerto a orquestra interpreta
obras de Beethoven (Abertura
Leonora nº 3), Bottesini (Fantasia
sobre temas de Rossini, em arranjo
para violoncelo, contrabaixo e orquestra) e Brahms (Sinfonia nº 1),
sob regência de seu maestro titular
Daniel Barenboim. Os solistas
são Kyril Zlotnikov (violoncelo)
e Nabil Shehata (contrabaixo).

conjunto vocal Cantaréunion. Neukomm foi um entusiasta da música de Mozart e Haydn e compôs 1300 obras,
mostrando-se especialmente prolífico na música sacra e na
canção. O compositor escreveu a presente obra em forma
de grande cerimonial fúnebre em 1838, misturando sonoridades escuras de um coro masculino com um conjunto
de sopros e incluindo, na parte final, um tam-tam. Este
primeiro registro mundial da missa de Neukomm foi feito
ao vivo em julho de 2008 na igreja de Saint-Martin de Hoff.
Acompanha o disco um texto sobre o compositor e sua
obra, de autoria da musicóloga brasileira Luciane Beduschi,
em inglês e francês.

BRITTEN – Peter Grimes

A VIDA DE MOZART

142 minutos. Lançamento Decca.
Importado. DVD todas as regiões.
Legendas em inglês, alemão, francês
e espanhol. R$ 89,70

150 minutos. Lançamento Versátil.
Nacional. DVD região 4. Idioma original: alemão. Legendas em português.
R$ 46,40

Do arquivo histórico da rede de
televisão britânica BBC sai mais
este DVD dedicado a performances
do compositor e pianista Benjamin
Britten. Veiculado pela primeira
vez em novembro de 1969, este
filme colorido (aqui totalmente restaurado e remasterizado) traz uma
das mais conhecidas composições
de Britten e sua obra-prima operística. A montagem tem regência
do próprio compositor, à frente da
Orquestra Sinfônica de Londres
e do Ambrosian Opera Chorus,
e traz o tenor Peter Pears numa
estupenda interpretação do papel
título. Com libreto de Montagu
Slater, a ópera narra a história de
Peter Grimes, que no início da ópera responde a um inquérito sobre a
morte de seu aprendiz. Grimes descreve como tentou ajudar o garoto,
mas seu comportamento áspero e
bruto encobre a gentileza em seu
interior. Trata-se de um conto sobre
uma comunidade que persegue
um estranho. A ópera sugere que
a sociedade que condena Grimes
é responsável por sua morte. Além
de Pears, completam o elenco
Heather Harper, Bryan Drake,
Elizabeth Bainbridge, Ann
Robson e Owen Brannigan.

Versão em DVD da monumental
minissérie “A vida de Mozart”, de
1991. Escrita por Zdenek Mahler, consultor histórico do filme
“Amadeus” e um dos maiores especialistas na obra do compositor,
essa superprodução foi filmada nas
cidades de Salzburgo, Praga, Viena
e outras 70 locações históricas,
com mais de 3500 figurantes.
As músicas são interpretadas pela
Wiener Akademie Orchester
com instrumentos de época e execução historicamente orientada.
Cada um dos três episódios da
série se concentra num período
específico da vida de Mozart,
de menino prodígio aos seus
conturbados últimos anos. A série
mostra um Mozart criança que
não teve infância e, consequentemente, um homem que nunca
cresceu. Os extras ainda trazem
uma homenagem ao compositor.
“A vida de Mozart” tem direção
de Juraj Herz e é um espetáculo
visual e musical para todos que
querem conhecer ou admiram um
dos maiores gênios da história da
música. O elenco inclui nomes
como Alexander Lutz, Barbara
Wussow, August Schmölzer,
Toni Böhm e Hana Militká.
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HISTÓRIAS FANTÁSTICAS
Eduardo Seincman
Lançamento independente. Nacional.
R$ 25,00

Dando prosseguimento a um
trabalho que engloba música e
literatura, iniciado em 2007 com
o livro-CD “Sonata do absoluto”,
o compositor Eduardo Seincman
lança agora novo CD. Nele encontram-se quatro obras inspiradas
pelos universos literários de Jorge
Luis Borges, Edgar Allan Poe, Machado de Assis e Guimarães Rosa,
resultado de quase três décadas
dedicadas à composição. Além
dos três trios já lançados no livro –
O milagre secreto (Andante interior), O corvo (Adagio misterioso)
e Trio em lá menor (Scherzo
inquietante) – o disco traz o
quarteto inédito O espelho. Segundo Seincman, a obra “espelha”
sutilmente os diversos materiais
dos trios anteriores, formando,
não apenas um mero conjunto de
obras, mas um ciclo que propõe
aos ouvintes novas sinapses. A
interpretação fica a cargo dos destacados músicos Nahim Marun
(piano), Luís Afonso Montanha
(clarinete), Marcelo Jaffé (viola)
e Robert Suetholz (violoncelo).
Seincman é professor doutor da
ECA/USP, autor dos CDs A dança
dos duplos e Em movimento, do
já citado livro e de mais dois títulos: Do tempo musical e Estética
da comunicação musical. Haverá
recital de lançamento dia 16.

TODO AMOR DESTA TERRA
Canções paranaenses
Marília Vargas
Lançamento independente. Nacional.
R$ 35,70

Destacada soprano paranaense,
Marília Vargas lança seu primeiro CD, que é também o primeiro
volume de uma série dedicada a
recuperar o cancioneiro de seu
Estado. Segundo a artista relata,
o disco é resultado de uma pesquisa idealizada e realizada por seu
pai, o musicólogo e cantor Paulo
José da Costa. Ela conta que, a
despeito da grande produção de
excelentes compositores paranaenses, existem poucos registros
fonográficos dedicados a suas
canções. Esta lacuna começa a ser
preenchida agora com este bem
cuidado disco, em que Marília é
acompanhada ao piano por Ben
Hur Cionek. Como diz a própria
artista “São pequenas jóias à espera de intérpretes que as façam de
novo brilhar.” O livreto bilíngue
traz informações sobre todos os
compositores interpretados, como
Bento Mossurunga (Ondas do
Iapó, Tristeza do Pinheiro, Vem,
Virgem do Rocio e Sapecada);
Alceo Bocchino (Cantiga de ninar;
A Marília, Gauchinha e Canção
de inverno); Wolf Schaia (As letras
e Só tu) e Henrique de Curitiba
(Seis poemas de Helena Kolody e
E se a lua nos contasse...). Outras
peças já estão selecionadas para
um segundo volume.

PÁGINAS DE UMA HISTÓRIA
João Carlos Martins
Lançamento Flautin 55. 2 CDs.
Nacional. R$ 51,40

Pianista virtuose e dono de uma
carreira internacional de sucesso
e feitios memoráveis (como a gravação da obra integral para teclado
de Johann Sebastian Bach), João
Carlos Martins apresenta esta
coletânea. Composta por 20 obras
gravadas pelo pianista e maestro
entre os 10 e os 68 anos, inclui
faixas em que o músico descreve
e contextualiza suas versões.
A trajetória de Martins ao piano
é apresentada por meio de interpretações gravadas nos Estados
Unidos, na Europa e no Brasil,
algumas delas de grande sucesso
no mercado internacional. Entre
os destaques estão duas gravações:
Sonhos de amor e Dança dos
anões, ambas de Liszt, que registram o início de sua carreira, ainda
criança, e que foram feitas por seu
pai num antigo gravador de fio
de aço. Os discos ainda incluem
obras como Improviso op. 90
nº 2 (Schubert); Prelúdio nº1 do
primeiro volume do “Cravo bem
temperado” (Bach); a primeira
variação das Variações Goldberg
(Bach) e o Noturno op. 9 (Scriabin). Martins também aparece
como maestro regendo a Bachiana
Filarmônica e a English Chamber
Orchestra em peças de Brahms,
Mozart, Rachmaninov, Piazzolla e
Tom Jobim, entre outros.

SUÍTES BRASILEIRAS
Antonio Meneses
Lançamento independente. Nacional. R$ 20,00

Há alguns anos, Antonio Meneses solicitou a compositores brasileiros obras que servissem como uma espécie de
preâmbulo para cada uma das Seis suítes para violoncelo
solo de Johann Sebastian Bach. O objetivo era realizar um
prolongamento, guardadas as proporções, da homenagem
que Villa-Lobos fizera a Bach nas Bachianas brasileiras.
O resultado desse belo projeto foi apresentado em concertos no antigo Teatro Cultura Artística, com cada uma
das novas obras antecedendo uma das suítes. Agora, estas
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COLEÇÃO TESOUROS DA ÓPERA
Lançamento Altea/Grupo Santillana.
R$ 34,90 cada

Série, em livros e CDs, com
títulos clássicos do repertório
operístico. Títulos novos: Vol. 24:
Pelléas e Mélisande, de Claude
Debussy. Lançamento em 03/09.
Com Jacques Jansem, Victoria
de los Ángeles, Gérard Souzay,
Orquestra Nacional da Radiodifusão Francesa e Coros Raymond St.
Paul, regência de André Cluytens.
Gravação realizada no Palais de
Chaillot, Paris, em junho de 1956.
Considerada a primeira ópera
simbolista da história, ela mostra
grande influência wagneriana
nas suas harmonias e em seu uso
de Leitmotiv. Vol. 25: Orfeo e
Eurídice, de Christoph Willibald
Gluck. Lançamento em 17/09.
Com Marjanne Kweksilber, René
Jacobs e Magdalena Falewicz,
Orquestra La Petite Bande e Coro
do Collegium Vocale de Gant,
regência de Sigiswald Kuijkem.
Gravação realizada em Roma
em 1982, remasterizada. Gluck
realizou uma reforma do gênero
operístico com essa obra, onde
a música representa os estados
emocionais dos personagens.
Com esses dois volumes encerrase essa coleção. Temos todos os
títulos disponíveis no site
www.lojaclassicos.com.br. Para os
interessados em comprar a coleção
completa, oferecemos pagamento
parcelado em 3 vezes.

composições ganham seu primeiro registro fonográfico na
interpretação do próprio Meneses. Etius Melos, de Ronaldo Miranda; Cantoria 1 para violoncelo solo, de Marlos
Nobre; Preambulum, de Almeida Prado; Pequena seresta
de Bach, de Edino Krieger; Preludiando, de Marisa
Resende; e Invocatio nº 1 para violoncelo solo, de Marcos
Padilla (que servem de introdução para as Suítes nºs 1
a 6, respectivamente), são complementadas ainda pela
Suíte macambira, do compositor pernambucano Clóvis
Pereira. Leia mais sobre Antonio Meneses na página 24
dessa edição.
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DAS LIED VON DER ERDE (A canção da terra)
Rodrigo Esteves e Fernando Portari
Lançamento Algol. Nacional. R$ 35,00

Gustav Mahler começou a compor Das Lied von der Erde
durante o verão de 1907, terminando-a um ano mais tarde,
no verão de 1908. A peça foi orquestrada em Nova York
durante 1909. Composição sobre seis poemas chineses em
tradução alemã, assumiu forma de uma sinfonia em grande
escala para duas vozes e orquestra. Supersticioso, Mahler
temia a chamada “maldição das Nonas” – nenhum compositor alemão, desde Beethoven, conseguira completar mais de
nove sinfonias antes de morrer. Por isso, não incluiu a obra

MÚSICA PLURAL
Som e diversidade pela nova
geração de compositores
brasileiros
Lançamento independente. 2 CDs.
Nacional. Distribuição gratuita pela
Revista CONCERTO

O projeto, idealizado por Leonardo
Martinelli, Matheus Biondi e
Arthur Rinaldi, tem como proposta
mostrar a pluralidade estilística da
música que é hoje feita no Brasil.
“O ponto de partida era a possibilidade de realizar um caleidoscópio
da geração de compositores que
hoje estão na faixa de 30 anos”,
conta Martinelli. Para isso, obras de
15 compositores foram selecionadas para compor um CD duplo.
Trata-se de trabalhos de músicos
como Alexandre Schubert
(Em tempo, para soprano, flauta,
clarinete, violino, violoncelo,
vibrafone, marimba e piano),
detentor de onze prêmios nacionais
e que tem obras executadas com
frequência. Felipe Lara (Tutti),
Bruno Ruviaro (Seis vícios de
Garlândia), Tatiana Catanzaro
(Traces fouillis...), Leonardo Martinelli (Palavras na carne), Arthur
Rinaldi (À beira do abismo) e
Matheus Bitondi (Humores) são
outros dos autores selecionados. As
obras, com formações diversas, são
interpretadas pelo ótimo Percorso
Ensemble, criado em 2002 pelo
percussionista e regente Ricardo
Bologna e especializado em obras
do século XX e XXI.

(por ele mesmo intitulada Uma sinfonia para tenor e contralto) entre as suas oito sinfonias precedentes. Mas após
terminar aquela que chamou de Nona sinfonia, morreu,
tendo escrito apenas o primeiro movimento da Décima.
Esta interpretação muito especial, em versão de câmara,
é uma produção totalmente nacional, com os excelentes
solistas Rodrigo Esteves e Fernando Portari acompanhados por um conjunto formado especialmente para a ocasião,
Algol Ensemble, e a Orquestra Jovem Municipal de
Guarulhos, sob a regência do maestro Carlos Moreno.
Gravação de fevereiro de 2008. Rodrigo Esteves apresentase como solista da ópera O Cavaleiro da rosa em São Paulo.

EUFONIUM BRASILEIRO
Fernando Deddos

NAZARETH
Rosana Lanzelotte

POR TODA MINHA VIDA
Ana Valéria Poles

Lançamento independente. Nacional.
R$ 20,00

Lançamento Biscoito Fino. Nacional.
Preço a definir

Lançamento Selo Clássicos. Nacional.
R$ 22,00.

Jovem e talentoso instrumentista,
Fernando Deddos lança seu
primeiro disco com o intuito de
popularizar um instrumento pouco conhecido no Brasil, o eufônio.
Pertencente à família dos metais,
na classe das tubas, o eufônio
apresenta de quatro a seis válvulas
e tem extensão semelhante à do
trombone e do fagote. O disco
integra seu projeto focalizado em
promover a gravação integral de
“música composta por brasileiros
expressada ao som do eufônio”,
segundo conta. Assim, esse primeiro resultado tem obras de, entre
outros, Harry Crowl (que compôs
a peça para Deddos, afirmando
no encarte: “Considerando as
amplas possibilidades técnicas do
instrumento e do instrumentista,
escrevi um diálogo intenso entre o
solista e o piano.”), Carlos Gomes,
Francisco Braga, Hermeto Pascoal
e do próprio Fernando Deddos,
como a bem-humorada Frevo do
besouro, ou a interessante Ratatá.
Acompanhado por músicos como
os pianistas Davi Sartori, Carlos
Assis e Thiago Teixeira, o
percussionista Danilo Koch Jr., o
saxofonista Rodrigo Capistrano
e Adailton Pupia na viola caipira,
Fernando Deddos realiza um
trabalho moderno, bem-cuidado e
de alta qualidade musical.

Integrando um grande projeto de
recuperação da obra de Ernesto
Nazareth, este novo disco de
Rosana Lanzelotte traz 15 peças
do compositor carioca registradas
ao cravo e ao pianoforte. Além
de sucessos como Escorregando,
Batuque e Odeon, apresenta as
inéditas Encantador e Furinga,
e uma única faixa não composta
por Nazareth, um lundu anônimo
do século XIX anotado por Spix
e Martius em viagem pelo Brasil.
“A intenção foi registrar um dos
primeiros gêneros tipicamente brasileiros, que Nazareth aproveitou
em suas primeiras polcas-lundu”,
explica Lanzelotte. Além disso, a
artista escolheu peças que mais se
adaptavam ao cravo dentre as mais
de 200 escritas por Nazareth. O
interessante trabalho conta com a
participação de Caíto Marcondes
(percussão) e Luis Leite (violão).
Entre os instrumentos de percussão
usados no disco estão o pandeiro,
caxixi, bodhram, ábaco, matagal,
dumbek e ganzá. Rosana Lanzelotte destaca-se pela concepção de
projetos inovadores. Registrou em
quatro CDs solo desde obras raras
de Bach e Haydn, sonatas inéditas
do português Avondano e obras
brasileiras do século XX. Neste
mês, ela faz apresentações do CD
em São Paulo e Rio de Janeiro.

Uma das mais brilhantes instrumentistas brasileiras, Ana Valéria
Poles é primeira contrabaixista da
Osesp e professora da Academia
da mesma orquestra. O presente
disco, segundo revela, era um projeto antigo que teve de amadurecer
até se tornar realidade. Mais do
que um “CD de contrabaixo”, sua
ideia era homenagear seu professor
Ludwig Streicher, que em Viena
formou uma das melhores escolas
de contrabaixo do mundo. Ao
lado de amigos queridos, como a
pianista Dana Radu e a violinista
Betina Stegmann, Ana Valéria
realiza um belo trabalho que inclui
obras de Ernst Mahle (Sonatina
1975 para contrabaixo e piano);
Pedro Cameron (Três peças para
contrabaixo solo); Osvaldo Lacerda
(Chacona para contrabaixo e
piano, composta em 2006); Josef
Emanuel Storch (Tyrolienne com
variações para contrabaixo); Franz
Simandl (Noturno op. 35 para contrabaixo e piano) e Eduard Stein
(Concertpièce para contrabaixo
e piano). Por toda minha vida,
canção de Tom Jobim que dá nome
e encerra o disco, é apresentada
aqui em arranjo para violino e
contrabaixo de Adail Fernandes.
Haverá recital de lançamento e
sessão de autógrafos dia 26 (confira
no Roteiro Musical).
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SÃO PAULO, SP
22º CONCURSO DE PIANO ARTLIVRE. Provas: Tributo
(até 29 anos); O piano na maturidade (acima de 40
anos); Jovens Talentos (4 turnos, conforme idade); Estímulo (2 turnos, conforme idade); Piano e orquestra
(até 24 anos); Duos pianísticos. De 17 a 24 de outubro.
Inscrições até 7 de outubro. Prêmios em dinheiro, medalha e certificado. Local: Cultura Inglesa Higienópolis –
Av. Higienópolis, 449. Realização: Artlivre. Informações:
tel. (11) 5533-3242 – www.artlivre.com.br/concurso.
V CONCURSO DE PIANO do Conservatório Musical Villa-Lobos da Fito. Dia 12 de setembro. Quatro
turnos, aberto a todas as idade. Inscrições até 5 de
setembro. Local: Sala Edna Baldassi – Rua Camelia,
26 – Osasco. Informações e inscrições: tel. (11) 36523043 – secretariacmvl@fito.com.br.
XII CONCURSO NACIONAL DE VIOLÃO MUSICALIS.
Direção artística: Fábio Bartoloni. Dividido em cinco
turnos, conforme idade. Dias 10 e 11 de outubro.
Informações: Musicalis – Núcleo de Música – Rua Dr.
Sodré, 38 – Tel. (11) 3845-1514 – musicalis@ig.com.br
– www.intervogue.com/musicalis.
CURSO A música da Ásia e da África, com Sidival
Oliveira Siqueira. Projeto Rodas de Leitura e Audição
de Música. Encontros semanais, terças-feiras, das
10h00 às 12h00. Dia 1º de setembro: Índia. Dia 8
de setembro: Sudeste asiático. Dia 15 de setembro:
Islã. Dia 22 de setembro: África. Local: Biblioteca
Olíria de Campos Barros – Av. Sete de Setembro, 468
– Diadema – Tel. (11) 4055-9205.
CURSO Apreciação musical através da escuta
consciente, com Daniel Abuassi, às sextas-feiras.
Inscrições abertas. Local e informações: Musicalis
Núcleo de Música – Rua Dr. Sodré, 38 – Tel. (11) 38451514 – musicalis@ig.com.br – www.intervogue.
com/musicalis.
CURSO DE MUSICOGRAFIA BRAILLE, com Isabel
Bertevelli. Para educadores musicais, músicos, estudantes de música e demais interessados. Objetivos:
conhecer a notação musical braille e as regras para
transcrição de partituras. Curso regular, quintas-feiras, das 14h00 às 16h00. Local: Ordem dos Músicos
do Brasil – Av. Ipiranga, 318, Bloco A, 6 andar – Tel.
(11) 3237-0777. Informações e inscrições: cristina@
ombsp.com.br – isabertevelli@uol.com.br.
CURSO Dinâmicas em leitura musical, com Caroline
Fraser. Dias 5, 6 e 7 de setembro, das 9h00 às 13h00.
Para professores de música e professores do Método
Suzuki. Valores: R$ 285 para professores e R$ 150
para alunos. Master classes. Local, informações e
inscrições: Escola Tom sobre Tom e Núcleo Cultural
Tom sobre Tom – Rua Inácio Pereira da Rocha, 127 –
Tel. (11) 3032-3436 – www.escolatomsobretom.com
escolatomsobretom@terra.com.br.
CURSO intensivo de harmonia funcional, com Marilena de Oliveira, às terças-feiras e quintas-feiras.
Inscrições abertas. Local e informações: Musicalis
Núcleo de Música – Rua Dr. Sodré, 38 – Tel. (11) 38451514 – musicalis@ig.com.br – www.intervogue.
com/musicalis.
CURSO Preparatório para Curso Técnico em Musica
(erudito e popular). Aulas segundas ou terças-feiras,
início em 1º de setembro. Valor: R$ 100 por mês.
CURSO de Backing Vocal, com Sabrina Waltzer, duração de 24 horas, quartas-feiras das 20h30 às 22h00.
Valor: R$ 150 por mês. Local, informações e inscrições: Conservatório Beethoven – Rua Bento Frias,
135 – Tels. (11) 3031-9057 e 3815-7960 – Site: www.
beethoven.art.br – beethoven@nmb.com.br.
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ENCONTROS CLÁSSICOS. Recital e lançamento do CD
Por toda minha vida (veja detalhes em Lançamentos
de CDs). Recital com os intérpretes do CD: Ana Valéria Poles – contrabaixo e Dana Radu – piano. Após o
concerto haverá sessão de autógrafos. Sábado 26 de
setembro, às 11h30. Local: Sala São Paulo – Sala do
Coro – Praça Júlio Prestes – Tel. (11) 3337-2719. Entrada franca. Distribuição de senhas a partir das 11h00.
ESPAÇO CULTURAL AUGÔSTO AUGUSTA. Inscrições
abertas para diferentes cursos de arte, literatura,
cinema, artes visuais, história da cultura, desenho,
filosofia e música. Curso A ópera e a afirmação do
Romantismo, com Jorge Coli, terças-feiras, das 14h00
às 16h00, dias 1, 8, 15, 22 e 29 de setembro, até 24
de novembro. Mensalidade: R$ 270. Local: Rua Augusta, 2161 – Tel. (11) 3082-1830 – augosto@uol.com.br
– www.augosto.com.br.
ESPAÇO É REALIZAÇÕES. Curso de Degustação Musical, com Sergio Molina, oferece ao ouvinte amador
ferramentas estéticas e históricas para uma escuta
criteriosa do repertório dos grandes compositores e
intérpretes, apontando caminhos para uma audição
mais atenta e participativa. Aulas ilustradas com gravações e DVDs. Sempre segundas-feiras, das 20h00
às 22h00. Dias 14 e 21 de setembro: Schubert – Ciclo
de canções Schwanengesang (Canto do cisne) (Concerto dia 22 de setembro na Sala São Paulo, Sociedade de Cultura Artística). Dias 28 de setembro e 5, 19
e 26 de outubro: Strauss – Assim falou Zarathustra
(Concertos dias 5, 6 e 7 de novembro na Sala São
Paulo, Osesp).Local e informações: Espaço Cultural É
Realizações – Rua França Pinto, 498 – Vila Mariana –
Tel. (11) 5572-5363 – eventos@erealizacoes.com.br.
FACULDADE CANTAREIRA – Escola Superior de Música.
Projeção de DVDs dos grandes cantores líricos, com
comentários da professora Mariana Cioromila, dia
2 de setembro às 18h00. Ingressos: R$ 10. Master
class de canto (tema: A técnica do canto), com Mariana Cioromila, toda última quarta-feira de cada mês.
Dia 23 de setembro, às 18h00. Valores: alunos ativos:
R$ 30 e ouvintes: R$ 10. Cursos livres: Arranjo musical
para coro infantil, com Julio Cesar Figueiredo; Regência orquestral, com Sergio Chnee; Apreciação musical
– escutar para compreender, com Nívea AbujamraNasser. Local, informações e inscrições: Faculdade
Cantareira – Rua Marcos Arruda, 729 – Belém – Tel/
fax: (11) 2790-5900 – www.cantareira.br.
FALANDO DE MÚSICA NA OSESP. Palestras ministradas pelo maestro Leandro Oliveira, abordando os
compositores e as obras do concerto do dia. Duração
de 50 minutos, com início uma hora e meia antes do
concerto. Entrada franca. Local: Sala São Paulo – Praça
Júlio Prestes. Informações: tel. (11) 3367-9611.
FESTIVAL DE CORAIS Vozes na Primavera. Dias 2 e 3
de outubro. Participação de corais infantis, juvenis e
adultos. Direção de Lydia de Godau Pereira. Realização Ecoart. Local: Auditório do Colégio Consolata – Av.
Imirim, 1424 – Tel. (11) 2256-6688. Informações e
inscrições: www.ecoart.mus.br.
LANÇAMENTO DO CD Das Lied von der Erde (A canção da terra) de Gustav Mahler. Veja detalhes sobre
o CD na seção Lançamentos dessa edição. Sessão de
autógrafos com a presença dos artistas Fernando
Portari, Rodrigo Esteves e Carlos Moreno. Quintafeira 10 de setembro, às 18h30. Local: Livraria Cultura Conjunto Nacional – Av. Paulista, 2073 – Tel. (11)
3170-4033. Entrada franca.
MASTER CLASS DE PIANO, com Caio Pagano. Dia 11
de setembro, das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às
18h30. Inscrições antecipadas apenas para executantes. Valores: alunos executantes: R$ 150 e alunos

ouvintes: R$ 25. Local: Gluck Pianos – Av. Angélica,
2530 – loja 2. Informações: tels. (11) 3892-0011 e
3892-0022 – macattaruzzi@terra.com.br.
MASTER CLASS DE VIOLÃO, com Flávio Rodrigues
(Brasil). Dia 18 de setembro, às 10h00. Local: Auditório da Escola de Música do Estado de São Paulo
Tom Jobim – Largo General Osório, 147. Inscrições:
teorba@terra.com.br, com Guilherme de Camargo.
MASTER CLASS DE VIOLINO, com Fanny Clamagirand
(França). Dirigido a violinistas e público em geral.
Participação gratuita. Dia 30 de setembro, às10h00.
Local: Aliança Francesa – Rua General Jardim, 182.
Informações e inscrições: tel. (11) 3477-4906 –
classicosfranceses@uol.com.br.
OFICINA DE COMPUTAÇÃO MUSICAL, com integrantes
do Ircam. Dentro da programação do 44º Festival Música Nova. Inscrições encerradas. De 3 a 8 de setembro. Local: MIS – Av. Europa, 158 – Tel. (11) 3062-9197.
Informações: www.festivalmusicanova.com.br.
ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO. A Orquestra Experimental de Repertório completará 20
anos de existência em 2010. Para comemorar a data
será formado um painel de toda sua história. Para isso,
solicita-se a ex-integrantes da OER para entrar em
contato através do e-mail: oer20anos@gmail.com.
PALESTRA e Lançamento do livro O anel do Nibelungo – Guia prático do ouvinte. Com a autora Lúcia Schiffer Durães. Dia 21 de setembro, às 19h00; e sessão
de autógrafos. Local: Livraria da Vila Jardins – Al. Lorena, 1731 – Tel. (11) 3062-1063. Entrada franca.
SISTEMA PRÓ CULTURA. Curso: Administração cultural
para graduados. Temas: marketing cultural, produção
cultural, política cultural, economia cultural e leis de
incentivo à cultura. Dia 19 de setembro, às 12h00. Local: Instituto Teuto. Convocação de Músicos: cantores,
violonistas, pianistas, flautistas, violinistas e outros
instrumentistas, solistas e grupos de música de câmara, para atuar em dois concertos da temporada 2009.
Apresentação de currículos e entrevistas no dia 26 de
setembro, às 14h00. Estudantes de violino, viola, violoncelo e contrabaixo para formação de orquestra de
cordas. Inscrições por telefone, teste: dia 26 de setembro, às 10h00. Local: Instituto Teuto. Informações: tels.
(11) 5585-1557 e 9303-2817.
WORKSHOP Uso consciente da voz, com a fonoaudióloga Silvia Helena Barbosa. Dia 22 de setembro,
às 19h30. Para cantores e público interessado. Local
e informações: Musicalis Núcleo de Música – Rua Dr.
Sodré, 38 – Tel. (11) 3845-1514 – musicalis@ig.com.br
– www.intervogue.com/musicalis.

RIO DE JANEIRO, RJ
CURSO DE REGÊNCIA CORAL. Com Martin Schmidt
(Alemanha). Atividade inserida no II Festival BrasilAlemanha da Unirio. De 15 a 20 de setembro. Curso
gratuito, para estudantes de regência coral. Aulas
abertas para o público em geral. Coros participantes:
Conjunto Calíope, Coro de Câmera Pró-Arte, Grupo
Laetare, Coro de Câmara da Escola de Música VillaLobos, Turma de Canto Coral da UFRJ e Coral Oficina
Unirio. Serão selecionados de 6 a 8 alunos ativos.
Prova de seleção: 14 de setembro. Informações, inscrições, repertório e partituras: http://regenciacoral
unirio.googlepages.com.
PALESTRA e Lançamento do livro O anel do Nibelungo – Guia prático do ouvinte. Com a autora Lúcia
Schiffer Durães. Dia 14 de setembro, às 19h00; e
sessão de autógrafos. Local: Livraria da Travessa Shopping Leblon – Tel. (21) 3138-9600. Entrada franca.

PALESTRA Villa-Lobos e a vida musical parisiense
nos anos 20. Com Anaïs Flechet. Dia 14 de setembro, às 19h00. Local: Sala Cecília Meireles – Auditório
Guiomar Novaes – Largo da Lapa, 47 – Centro – Tel. (21)
2332-9176. Ingressos: R$ 10 e R$ 2 (estudantes).
VI SEMANA DO CRAVO DA UFRJ. Dias 14, 15 e 16
de setembro. Participação de Ana Cecilia Tavares,
Christine Daxelhofer (Alemanha), Edmundo Hora,
Maria de Lourdes Cutolo (Argentina) e Marcelo Fagerlande. Recitais (veja no Roteiro Musical) e mesaredonda com o tema: “O ensino atual de cravo no
Brasil e na América Latina e as pesquisas em torno do
instrumento e sua prática”. Dia 14 de setembro às
9h00. Local: Escola de Música da UFRJ – Sala da Congregação – Rua do Passeio, 98 – Tel. (21) 2240-1391.
Idealização e coordenação: Marcelo Fagerlande.
Informações: contato@marcelofagerlande.com.br.

OUTRAS CIDADES
BELO HORIZONTE, MG / VII ENCONTRO NACIONAL DE
COMPOSITORES. De 4 a 10 de outubro. Inscrições abertas para seleção de intérpretes de todos os instrumentos e de regência, que se interessem em executar as
peças selecionadas para o evento. Os músicos devem
mandar um e-mail para encunbh@gmail.com, com seu
nome completo, instrumento e telefone de contato.
BELO HORIZONTE, MG / II SEMANA DE MÚSICA ANTIGA DA UFMG. Os sentidos da meraviglia. De 27/10
a 2/11. Festival e congresso. Atividades teóricas: palestras, mesas-redondas e comunicações de pesquisa.
Atividades práticas: cursos de interpretação e concertos. Local: Escola de Música da UFMG. Informações e
inscrições: www.musica.ufmg.br/musicaantiga/.
CURITIBA, PR / CONCURSO LATINO-AMERICANO ROSA
MÍSTICA. Dias 17 e 18 de outubro. Inscrições até
17 de setembro. Informações e inscrições: tel. (41)
3253-4409 – www.escolarosamistica.com.br – mjaguima@terra.com.br.
CURITIBA, PR / EDIÇÃO DE PARTITURAS MUSICAIS.
O Fundo Municipal da Cultura dará apoio financeiro
à publicação de obras musicais. Inscrições até 30 de
setembro. Serão contemplados três projetos nas categorias “Música erudita”, “Música popular brasileira
e instrumental” e “Memória”. Informações em www.
fccdigital.com.br (link “Leis/Editais”, Lei do Incentivo,
menu Editais de Inscrições).

CURITIBA, PR / WORKSHOP DE MÚSICA DE CÂMARA.
Dia 18 de setembro das 14h00 às 18h00: para cordas, sopros e piano. Dirigido a estudantes de música.
Participação gratuita. Local e informações: Capela
Santa Maria Espaço Cultural – Rua Conselheiro Laurindo, 273 – Tel. (41) 3321-2840.
GOIÂNIA, GO / 34º FESTIVAL NACIONAL DE MÚSICA DE
GOIÂNIA. De 23 a 29 de setembro. Concertos (veja
no Roteiro Musical), palestra: Flagrantes de uma trajetória, com Edino Krieger, dia 23 às 18h00. Cursos:
Composição, com Edino Krieger; Prática orquestral,
com Mark Cedel; Prática coral, com Mara Campos;
Regência coral, com Mara Campos; Prática de música
antiga, com David Castelo; Música na educação básica, com Nilcéia Campos; Musicoterapia, com Cristiane
Amorosino; Música de câmara e cursos de instrumentos. Direção geral: Gyovana Carneiro. Inscrições e informações: tel. (62) 3521-1125 – www.musica.ufg.br.
LONDRINA, PR / XVIII CONGRESSO da Associação Brasileira de Educação Musical e 15º Simpósio Paranaense de Educação Musical. Tema: O ensino de música na
escola: compromisso e possibilidades. De 6 a 9 de
outubro. Local: Universidade Estadual de Londrina.
Coordenação geral: Magali Oliveira Kleber e Vânia
Malagutti Fialho. Inscrições abertas em http://
www.abemeducacaomusical.org.br/abem2009/.
OLINDA, PE / MIMO – Mostra Internacional de Música em Olinda. De 1º a 7 de setembro. Concertos
(veja no Roteiro Musical), mostra de cinema, palestras e workshops: Violino, Violão e guitarra, Música de
câmara popular brasileira, Recursos vocais aplicados
ao jazz moderno, Bandolim brasileiro, Manutenção e
conservação de instrumentos de sopros, Viola popular
brasileira, Técnica em pandeiro e Piano. Local: CEMO
– Centro de Educação Musical de Olinda – Av. Pan Nordestina, s/n. Informações: www.mimo.art.br.
OURO BRANCO, MG / 6ª SEMANA DA MÚSICA. De 10
a 17 de outubro. Visa divulgar e democratizar o acesso à música erudita, promover o aperfeiçoamento
técnico e musical, incentivar a formação de músicos
e o intercâmbio cultural. 15 oficinas de instrumentos,
prática de orquestra e palestra, concertos e apresentações na cidade. Participação de Leonardo Lacerda,
Marcelo Guerchfeld e Teodora Geraets (violino); Renato Bandell (viola); Abel Moraes e Matias Oliveira
(violoncelo); Volkan Orhon (contrabaixo); Flávio Augusto e Viviane Taliberti (piano); Mario Ulloa (vio-

lão) e Maurício Freire (flauta transversal). Direção
artística: Charles Roussin. Direção geral: Kênia Libanio. Inscrições até 18 de setembro. Informações: tel.
(31) 3742-3553 – www.semanadamusica.com.
PORTO ALEGRE, RS / CORAL PORTOALLEGRETO. Seleção de cantores de todos os naipes. O coro tem como
objetivo a divulgação da música coral erudita e sacra, focando obras inéditas ou de pouca execução.
Regência e preparação vocal: Alex Barbosa. Ensaios
quintas-feiras das 20h00 às 21h30, na Casa da Música – Rua Gonçalo de Carvalho 22. Informações: www.
portoallegretto.com.br – alexbaritono2004@yahoo.
com.br – marlenesouzalopes@ig.com.br.
PORTO ALEGRE, RS / CURSO Os gostos reunidos na
ópera barroca alemã. Com Lucia Carpena. Temas:
A canção como base para a ópera alemã; A ópera
italiana chega à Alemanha; O teatro do Mercado de
gansos de Hamburgo como epicentro da ópera barroca alemã; A ópera barroca alemã e os gostos reunidos. Dias 10, 17 e 24 de setembro e 1 de outubro,
das 18h00 às 20h30. Valor: R$ 300. Local: Arena –
Rua João Telles, 379/102. Informações e inscrições:
melissa@arena.org.br – www.arena.org.br.
TATUÍ, SP / II CONCURSO NACIONAL DE LUTERIA
Enzo Bertelli. Destinado a luthiers empregados,
profissionais ou amadores, sem distinção de nacionalidade ou idade. Os instrumentos concorrentes
podem ser encaminhados até 20 de outubro, sendo
que cada candidato pode concorrer com até dois
instrumentos. Prêmios em dinheiro. Inscrições até
25 de setembro. Informações e ficha de inscrição:
www.conservatoriodetatui.org.br.
TATUÍ, SP / ENCONTRO DE PERFORMANCE HISTÓRICA.
De 9 a 13 de setembro. Concertos (veja no Roteiro
Musical), palestras e master classes. Informações e
programa: www.conservatoriodetatui.org.br.
UBERLÂNDIA, MG / VIII CONCURSO NACIONAL DE
PIANO CORA PAVAN CAPPARELLI. De 19 a 22 de novembro. Inscrições: até 15 de outubro. Prêmios em
dinheiro e concertos. Informações: www.conservatoriouberlandia.com.br.
UBERLÂNDIA, MG / IX FESTIVAL INTERNACIONAL DE
FLAUTISTAS ABRAF. De 3 a 6 de setembro. Concertos,
master classes e oficinas. II Evento Científico ABRAF,
inscrições para chamada de trabalhos encerradas.
Informações: www.abraf.art.br/9festival.htm.

Para anunciar ligue (11) 5535-4345

Curso de canto lírico para todas as idades ou especialização para provas de
óperas no Brasil e exterior. Telefone (11) 8090-1741.

Vila Martoni – Moda festa. Confecção de trajes. Preços especiais para
músicos. Casaca Preta com camisa rigor e borboleta e Smoking com
camisa rigor e borboleta. Para todo Brasil – Aceitamos cartão de crédito.
Rua Dona Julia 129 – Vila Mariana – São Paulo – Telefone (11) 5539-3202 –
www.martoni.com.br.

Conservatório Souza Lima. O Conservatório Souza Lima é uma
das mais respeitadas instituições de ensino da América Latina e
conta com professores do mais alto nível e formação internacional. Cursos Livres, Técnico e Faculdade Souza Lima & Berklee College of Music, além de aulas especiais como Coral, Música de Câmara, Madrigal, entre outras. Endereço: Conservatório Souza Lima
– Rua José Maria Lisboa, 745 – Jardins – 01423-001 – São Paulo – SP
– Telefone (11) 3884-9149 – E-mail: souzalima@souzalima.com.br.
Acessem o site: www.souzalima.com.br.
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Ricardo Ohtake

A

música clássica entrou cedo em minha vida. Meu pai
gostava muito de música e, q�������������������������
uando eu era ������������
pequeno, tí�
nhamos em casa uma vitrola de 78 rpm e uma pequena
coleção de discos, que incluía uma gravação das nove sinfonias
de Beethoven, além de pequenos trechos de obras de Mozart,
Rossini e von Suppé. Lá pelos sete anos, minha mãe [a artista
plástica Tomie Ohtake] me colocou para ter aulas de piano. Mas
o fato é que era verão quando comecei essas aulas, e como me
esbaldava de brincar na piscina durante o dia, quando chegava
a hora da aula queria mesmo é dormir! Depois de uns três me�
ses minha professora de piano achou melhor não continuarmos
com as aulas... Mas, independentemente disto, durante toda
minha infância frequentei concertos
junto com meus pais.
Com lá meus treze anos, quando
Gosto de música
eu ainda estava no ginásio, comecei a
contemporânea,
ouvir música contemporânea, o que
pra mim foi algo marcante. Passei a fre�
também por sua relação
quentar as apresentações organizadas
com meu trabalho de
pela então Escola Livre de Música Pródesigner gráfico.
Arte, de São Paulo. Na época, a Pró-Ar�
te reunia a nata da música contemporâ�
nea brasileira – tais como Hans-Joachim
Koellreutter e Klaus Dieter-Wolff – e em seus concertos a gente
ouvia obras de compositores como Pierre Boulez, Karlheinz
Stockhausen e Luciano Berio quase que simultaneamente ao
momento de sua criação. Esta foi uma grande guinada em mi�
nha carreira de “escutador” de música.
Assim, quando entrei na FAU, meu gosto pela música con�
temporânea só aumentou, pois tanto na arquitetura como nas
artes plásticas o desenvolvimento de novas linguagens já estava
plenamente aceito. Ao contrário do que, infelizmente, ocorre
até hoje nas nossas salas de concertos. Acho que o público é
muito conservador! Em todos os meus trabalhos à frente de se�
cretarias e departamentos culturais procurei levar um pouco de
modernidade. Em alguns obtive sucesso, tal como na série de
concertos do MIS, onde uma vez por mês tinha uma apresen�
tação dedicada a algum compositor contemporâneo brasileiro.
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Ricardo Ohtake é designer gráfico e arquiteto,
formado pela Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da USP. Foi Secretário da Cultura do
Estado de São Paulo, além de ter sido diretor
do Centro Cultural São Paulo (CCSP), do Museu
da Imagem e do Som (MIS) e da Cinemateca
Brasileira. Autor do livro “Folha Explica: Oscar
Niemeyer”, atualmente mantém um escritório
de design gráfico e é diretor do Instituto Tomie
Ohtake, em São Paulo.

Tomávamos um depoimento do compositor, que até hoje se en�
contra no acervo do museu, e as apresentações eram difundidas
pela Rádio Cultura FM.
Mas, por outro lado, encontrei também muitos empecilhos.
No começo da década de 1990, quando fui Secretário da Cultu�
ra do Estado de São Paulo, propus à Osesp uma reformulação em
sua estrutura, de forma a ampliá-la e com isso dar condições para
que um repertório mais recente pudesse ser feito. Entretanto, a
resistência foi tão grande por parte da direção e dos músicos que
a reformulação não foi realizada. Mas, nos últimos anos, tenho
tido a felicidade de perceber que a presença de música moderna
está aumentando em nossas salas de concerto.
O fato é que gosto muito de música contemporânea. Gosto
muito dos compositores seriais e tenho uma fascinação pela
música moderna japonesa. Adoro compositores como Toru
Takemitsu, Minoru Miki e Toshiro Mayuzumi, pela mistura
que eles fazem da música tradicional oriental com a música
contemporânea ocidental. Mas o músico que mais admiro
mesmo é o francês Pierre Boulez. Ele está presente em todas
minhas melhores lembranças de concerto. Seja escutando uma
obra dele nos concertos da Pró-Arte, seja assistindo ele com
a Filarmônica de Nova York ou se debruçando no repertório
moderno à frente do Ensemble Intercontemporain (que assisti
tanto aqui no Brasil, como na França) – a música de Boulez é
sempre surpreendente.
Acredito que esta fascinação pela música moderna se ex�
plique também pelo meu trabalho como designer gráfico. Na
arquitetura e nas artes plásticas em geral já se superou há muito
tempo a forma tradicional de realizá-las, e acredito que a mú�
sica contemporânea tem uma relação muito forte e histórica
com elas.
Mas também gosto de músicos que não estão necessaria�
mente ligados à música moderna. Por exemplo, adoro a maneira
límpida de tocar do pianista Glenn Gould e fiquei muito impres�
sionado quando ouvi pela primeira vez a Martha Argerich. Gosto
ainda muito do pianista polonês Ignacy Jan Paderewski.
[Depoimento tomado por Leonardo Martinelli.]
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