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BEM-VINDOS
à Sala Minas Gerais:
a casa da Filarmônica e o centro

experimentam. Agora, integrados a

de irradiação de música sinfônica

esta linda Sala, nos munimos de um

de qualidade para toda a cidade,

imenso arsenal a ser utilizado nesse

o estado e o Brasil.

contínuo e desafiador processo.

Damos hoje mais um passo em

A partir desta noite, semana após

um caminho iniciado há oito anos,

semana, nossa Orquestra, agora

centrado na crença de que um

em sua Sala, continuará a

projeto cultural de excelência é

surpreendê-los, a desafiá-los, a

transformador. O que nos move

entretê-los, a questioná-los, a

é a certeza de que a força

emocioná-los, a oferecer propostas

incomensurável da música, e das

artísticas que respondam cada vez

artes em geral, enaltece o espírito

mais aos anseios de todos vocês.

humano e contribui paulatinamente

Queremos, sempre, justificar o

para o processo civilizatório

apoio que temos tido e demonstrar

responsável pela emancipação

o orgulho que sentimos pela certeza

cultural de toda uma sociedade.

de um trabalho que se destaca.

Cultura não é evento. Cultura é

Esperamos que o público amplie

processo. A cultura eleva o ser

cada vez mais a sua presença e

humano; ela não o diminui. E ela

participe diretamente desta nova etapa

só é efetiva se aplicada em toda

na vida da Orquestra Filarmônica

a sua excelência. O papel da

de Minas Gerais. Compareça,

Filarmônica é de, através de

divulgue nosso trabalho, convide

suas contínuas, abrangentes e

outros amigos a frequentarem esta

diversificadas atividades, contribuir,

Sala, pois ela não é só da Orquestra;

a cada concerto, para a formação

ela é de toda Minas Gerais.

e a transformação daqueles que a
Obrigado.

FOTO RAFAEL MOTTA

FABIO MECHETTI
Diretor Artístico e Regente Titular
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SAUDAÇÃO
à grande música

BREVE
HISTÓRIA
de uma grande orquestra
A Filarmônica de Minas Gerais

investimentos feitos têm sido mais do

completa sete anos de vida, desde o

que compensados pelos resultados

histórico concerto de fevereiro de 2008,

alcançados. Prova disso é o número

marco de um novo tempo para

crescente de assinantes, hoje cerca de

a difusão da música clássica em nosso

2.500 pessoas, que, ao adquirirem

estado. Foram mais de 450 concertos

antecipadamente os concertos da

para um público de cerca de 600 mil

temporada, mostram confiança no

pessoas, incluindo 67 turnês pelo

trabalho que vem sendo realizado. A

interior de Minas para mais de 200

cada um de vocês e a todas as empresas

A abertura da temporada de 2015

primeira hora. Para tanto, hão de

mil pessoas. Os concertos nas praças

e instituições parceiras, nossos sinceros

da Orquestra Filarmônica, na

somar-se as vontades e os esforços.

mobilizaram 80 mil pessoas em 25

agradecimentos pelo inestimável apoio.

Sala Minas Gerais, é acontecimento

O compromisso governamental

apresentações. Aproximadamente 60

maior no mundo da música. No

alia-se à adesão da sociedade e à

mil estudantes tiveram a oportunidade

Todo esse desempenho foi conseguido

Brasil e no exterior, enfatiza-se

participação ampla dos cidadãos.

de aprender sobre obras e instrumentos

sem uma sala própria, fundamental

orquestrais nos concertos didáticos.

para a construção da identidade

a excelência da Filarmônica

sonora de um corpo orquestral. Agora,

mineira, em meio à expectativa

Minas Gerais é a pátria da

causada pelo impacto de sua

música brasileira de concerto.

Essas e outras realizações são reveladoras

com a Sala Minas Gerais, amplia-se

sede, concebida pelo arquiteto

É o que atestam as partituras de

do acerto do governo em decidir pela

ainda mais o potencial da Filarmônica,

José Augusto Nepomuceno. O

José Joaquim Emerico Lobo de

criação de uma orquestra de excelência

e o estado se insere no circuito nacional

Governo de Minas Gerais, governo

Mesquita, que encantam as plateias

em Minas Gerais. Hoje, a Filarmônica

e internacional da música de concerto.

de todos, empenha-se na conclusão

internacionais, a partir do resgate

é referência em música orquestral no

da obra arquitetônica, bem como do

histórico do musicólogo Curt Lange.

país e chama a atenção no exterior. O

Ao Instituto Cultural Filarmônica cabe

estado de Minas, que já se destaca por

zelar, a partir de agora, não só pela

Centro de Cultura Presidente Itamar
Franco, surgido do gesto criador

Saudemos a nossa Filarmônica e

tantas riquezas culturais, agora

Orquestra, mas também pela Sala

dos arquitetos Jô Vasconcellos e

a sua Sala. A “Ressurreição” de

também é conhecido por sua orquestra,

Minas Gerais. Orquestra e Sala,

Rafael Yanni. Quer o Governo

Mahler anima os sentimentos de

que, em tão pouco tempo, recebeu

patrimônios de todos os mineiros,

assegurar a trajetória vitoriosa da

revigorada esperança que iluminam

prêmios e reconhecimento público.

geridos com transparência, agilidade

Orquestra, por sobre os embates da

os novos tempos de Minas Gerais.

e excelência nos resultados.
A Filarmônica, ao fazer parte da cadeia
produtiva da cultura de Minas,

ANGELO OSWALDO DE ARAÚJO SANTOS

tem criado milhares de oportunidades

Secretário de Estado de Cultura

de empregos diretos e indiretos. Os

DIOMAR SILVEIRA
Diretor Presidente do
Instituto Cultural Filarmônica

FOTO ALEXANDRE REZENDE
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SALA
MINAS GERAIS

Com aproximadamente 35.000 m2,
a área privativa da Orquestra
comporta, no setor administrativo,

convivência Uma sala

escritórios, arquivos, oficinas etc. O

de concertos abriga diferentes

entre individuais e coletivos, três

de uma sala de concertos para a

funções num mesmo prédio. Para o

salas de ensaios para naipes, sendo

Gerais. Afinal, ela foi projetada

recém-criada orquestra. Tive clareza

público, é um local de apresentação,

que uma delas permite gravação

e construída especialmente para

de que a mensagem era o embrião

enquanto que, para a orquestra,

de áudio, uma sala de guarda de

ser a sede desta Orquestra.

de um marco importante desta que

é o seu local de trabalho diário.

pianos e depósitos de instrumentos.

é hoje uma realidade incontestável.

Se os requisitos para a construção

A Sala Minas Gerais faz parte

entusiasmada mensagem do maestro

do notável projeto que é a

Fabio Mechetti, expondo os planos

Orquestra Filarmônica de Minas

Todas as orquestras importantes ao

backstage conta com onze camarins,

de uma sede de orquestra são

Para o público em geral foram

redor do mundo estão intimamente

Quando regressei ao Brasil,

muito especiais, o desejo de

dimensionados amplos foyers, um

ligadas às suas sedes. E os cidadãos

imediatamente iniciamos o trabalho.

transformar o espaço como um

a cada nível de acesso à sala de

têm orgulho de suas orquestras e

Nosso primeiro passo foi definir o

todo em um ponto de convivência

escuta sensível. E, neles, itens de

das edificações que as abrigam.

programa de necessidades da sede

amigável entre o público e sua

conforto e atendimento, como

da Orquestra e da sala de concertos.

Filarmônica convergiu para

espaços de descanso e cafés. Junto

Esta Sala tem um longo caminho

Este estudo durou aproximadamente

o desenvolvimento de uma

ao foyer de entrada, uma sala

e nasceu para nossa equipe em

oito meses e definiu as bases

arquitetura em nível de excelência

especial onde será possível realizar

outubro de 2008. Estava trabalhando

do projeto arquitetônico que se

tanto para as áreas técnicas quanto

palestras, debates, conversações

no exterior quando recebi uma

consolidou na Sala Minas Gerais.

para aquelas de acesso livre.

sobre repertórios musicais.

conceito A sala de

concertos foi projetada como um
instrumento musical. Não imitando
um instrumento, mas efetivamente
sendo instrumento musical.
O trabalho dos acústicos de salas de
música é muito semelhante ao de
um luthier. Lidamos com o delicado
diálogo entre espaço e tempo que
FOTO RAFAEL MOTTA

caracteriza as complexas relações
entre arquitetura, acústica e música.
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CROQUI ARQUITETURA ACÚSTICA-PLANEJAMENTO

MAQUETE ARQUITETURA ACÚSTICA-PLANEJAMENTO

MAQUETE ARQUITETURA ACÚSTICA-PLANEJAMENTO

E dar conta dessas relações implica

ou retangular, como da Sala

avaliarmos os parâmetros acústicos.

para manter silêncio dentro da

definir volumes, formas, dimensões, ou

São Paulo e da Boston Symphony

A cada avanço, essa maquete

Sala. Condição absolutamente

seja, esculpir o vazio interno da sala.

Hall. Por isso trouxemos o

acústica ia sendo atualizada, e os

necessária para a escuta sensível.

envolvimento e a proximidade

achados dos ensaios realimentavam

Esta aventura foi possível graças

da tipologia em terraços, com

revisões de projeto. E vice-versa.

Definitivamente, um marco

ao talento e empenho do arquiteto

os atributos acústicos das salas

Esculpir e ajustar vazios requer

foi plantado aqui. Iluminado

Júlio Gaspar e dos nossos sócios,

em forma de caixa-de-sapato.

um demorado trabalho.

e iluminando, irradiando
música, ampliando horizontes,

os especialistas norte-americanos
Chris Blair, Paul Scarbrough e

Começamos definindo as grandes

Muitos elementos da Sala nasceram

a Sala Minas Gerais é um local

Anthony Nittoli. Os modelos

dimensões internas e a área do

do processo de avaliação em modelos.

de encontro de almas.

acústicos foram liderados e

palco. Não apenas a área ocupada

As grandes paredes superiores e

conduzidos na Inglaterra pelo

pelos músicos sentados, mas o

curvas – que chamamos de velas –

Fico sonhando com os muitos

Dr. Michael Barron, autoridade

espaço acústico que os envolve.

nasceram para controlar a difusão

visitantes que permanecerão

máxima neste tema.

A seguir, exploramos como a plateia

sonora (espalhar o som para

pelo menos um dia a mais em

se acomodaria ao redor do palco,

diferentes direções) e a quantidade

Belo Horizonte só para ouvir a

Desde o início pensei que a

planejando vários temas em conjunto:

de volume de ar interno na Sala.

Filarmônica em sua Sala, do mesmo

Sala deveria refletir o vigor da

visibilidade, envolvimento, acústica

O nome velas apareceu, inicialmente,

modo como estendemos nossas

Filarmônica: um conjunto musical

e percepção espacial. Cada superfície

para encurtar paredes superiores

viagens em outros lugares. A Sala

jovem e com enorme força artística.

e cada vazio estão relacionados

curvas, e acabou pegando. São

Minas Gerais é um orgulho para

A Sala não deveria repetir protótipos

aos equilíbrios que definem a

como velas de embarcações para

os mineiros e, claro, para todos

congelados e consagrados. Daí

qualidade da escuta sensível.

a música navegar pela Sala e para

nós. É bom que possa ser assim.

o público embarcar na música.

nasceu uma sala que reúne o conceito
surround, ou em terraços, como da

Para orientar o projeto foi construída

Philharmonie, em Berlim, dentro

uma maquete acústica em escala

As paredes, estruturas e

de uma orientação longitudinal,

1:50, a fim de, ao gerarmos som,

instalações foram projetadas

JOSÉ AUGUSTO NEPOMUCENO
Arquiteto e acústico da Sala Minas Gerais

14

ARQUITETURA
em movimentos
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A Praça pública é o grande tema
que permeia estes movimentos, na
Chegada, na Permanência, na Saída.
Ao alcançar os foyers da Sala Minas

chegada Para tanto – e

Gerais, o público pode circular entre

saída Em nosso último
movimento, propusemos a

os pavimentos pelos elevadores

revitalização do casarão de 1929,

apropriando-nos da estrutura

transparentes, escadas em balcões

tombado pelo Patrimônio Histórico

da música de concerto –, nosso

e rampas avarandadas, conforme a

do Município, para transformá-

primeiro movimento foi planejar a

conveniência. Isso lhes permitirá

lo em um centro de referência

chegada e saída do público. Neste

apreciar, de diversos ângulos, as

gastronômica. A ideia é abrigar

sentido, o projeto incorporou um

formas e revestimentos, bem como

um bistrô e um restaurante, ambos

Tudo começou com a procura do

estacionamento nos níveis inferiores

figuras de pássaros que emergem

voltados para o exercício artístico

terreno ideal, sempre buscando

da edificação, atualmente com 360

naturalmente do volume vermelho

da culinária, comandados por

proporcionar ao público uma

vagas e que serão ampliadas para 535

que envelopa a grande sala de

chefes renomados e especialmente

experiência de ritual completa,

com o término das obras. As pessoas

concertos. Neste painel, as aves

convidados, dentro de uma

antes, durante e depois dos

podem contar, ainda, com a opção

de Minas Gerais são sugeridas,

programação anual previamente

concertos. Ao desenvolver os projetos

pelo transporte público. Junto ao

alçando voos e encenando seus

agendada – igual ao que ocorre

arquitetônicos que compõem o

cruzamento das avenidas Amazonas

cantos. Na Sala de Recepções, a

com cada temporada da nossa

Centro de Cultura Presidente Itamar

e Contorno, a apenas um quarteirão

Filarmônica terá a oportunidade

Filarmônica. Assim, o público

Franco quisemos criar espaços

da Sala Minas Gerais, têm parada

de oferecer, antes dos concertos,

poderá estender a experiência de

acolhedores, capazes de proporcionar

cerca de 30 linhas de ônibus ligando

palestras sobre o repertório a ser

concerto, na companhia de amigos

prazer, conforto e convivência, tanto

os mais diferentes pontos da cidade.

interpretado, visando ampliar a

e ao redor de uma boa mesa.

permanência No

experiência musical dos ouvintes.

na chegada, durante a permanência,
como na saída. Visamos um projeto

Mas se a ideia é somente descansar

Ao deixar o Centro de Cultura,

que possa trazer para o lugar e seu

segundo movimento, nosso propósito

antes de entrar para o concerto ou

desejamos que cada um leve consigo

entorno melhor qualidade ambiental

foi criar um espaço de convívio

simplesmente bater um papo com

a certeza de haver estado em um

e estética. Por isso, público em geral e

caloroso, capaz de proporcionar

os conhecidos, estão à disposição

lugar onde estabeleceu novos

equipes da Filarmônica, Rede Minas e

encontros casuais e transformar-se

espaços de descanso e encontro, bem

vínculos, manifestou suas ideias,

Rádio Inconfidência, ao final de todas

em uma referência para encontros

como três cafés, um a cada um dos

reintegrou a arte às suas próprias

as obras em construção, contarão com

marcados. Foi assim que surgiu a

três níveis de foyer. E, num futuro

experiências. Se conseguirmos isso,

diversos ambientes aptos a ampliar as

praça, com jardins sombreados por

próximo, também um café terraço.

teremos composto uma boa obra.

experiências culturais ali vivenciadas.

uma pérgola e café gazebo, onde
as pessoas poderão desfrutar de
seu lazer, conversar ou conferir as
novidades em CDs, livros e jornais.

JÔ VASCONCELLOS E RAFAEL YANNI
Arquitetos do Centro de Cultura
Presidente Itamar Franco
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FABIO MECHETTI
regente
EDNA D’OLIVEIRA
soprano
EDINÉIA DE OLIVEIRA
mezzo-soprano
CORAL LÍRICO DE MINAS GERAIS
Lincoln Andrade, regente
CORO DA OSESP
Naomi Munakata, regente

PROGRAMA

Francisco Manuel da SILVA
Hino Nacional Brasileiro

Gustav MAHLER
Sinfonia nº 2 em dó menor, “Ressurreição”
• Allegro maestoso
• Andante moderato
• In ruhig fließender Bewegung
(Movimentado, mas fluindo tranquilamente)
• Urlicht: Sehr feierlich, aber schlicht
(Luz primordial: muito solene, porém simples)
• Im Tempo des Scherzo

FOTO ANDRÉ FOSSATI

(Tempo de scherzo)
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Jacksonville, sendo, agora, Regente
Emérito destas duas últimas.
Foi regente associado de Mstislav
Rostropovich na Orquestra Sinfônica
Nacional de Washington e com ela
dirigiu concertos no Kennedy Center
e no Capitólio norte-americano.
Da Orquestra Sinfônica de San
Diego foi Regente Residente.

FOTO EUGÊNIO SÁVIO

Natural de São Paulo, Fabio Mechetti
é Diretor Artístico e Regente Titular
da Orquestra Filarmônica de Minas
Gerais desde sua criação, em 2008.
Por esse trabalho, recebeu o XII
Prêmio Carlos Gomes/2009 na
categoria Melhor Regente brasileiro.
Recentemente, tornou-se o
primeiro brasileiro a ser convidado
a dirigir uma orquestra asiática,

FABIO
MECHETTI

sendo nomeado Regente Principal
da Orquestra Filarmônica da
Malásia. Foi Regente Titular da
Orquestra Sinfônica de Syracuse,
da Orquestra Sinfônica de Spokane
e da Orquestra Sinfônica de

Fez sua estreia no Carnegie Hall
de Nova York conduzindo a
Orquestra Sinfônica de Nova Jersey
e tem dirigido inúmeras orquestras
norte-americanas, como as de
Seattle, Buffalo, Utah, Rochester,
Phoenix, Columbus, entre outras. É
convidado frequente dos festivais
de verão nos Estados Unidos, entre
eles os de Grant Park em Chicago
e Chautauqua em Nova York.

Dinamarca, Mechetti dirige
regularmente na Escandinávia,
particularmente a Orquestra
da Rádio Dinamarquesa e a de
Helsingborg, Suécia. Recentemente,
estreou na Itália conduzindo a
Orquestra Sinfônica de Roma. Em
2015 dirigirá a Orquestra Sinfônica
de Odense, também na Dinamarca.
No Brasil foi convidado a dirigir a
Sinfônica Brasileira, a Estadual de São
Paulo, as orquestras de Porto Alegre,
Brasília e Paraná e as municipais
de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Trabalhou com artistas como Alicia
de Larrocha, Thomas Hampson,
Frederica von Stade, Arnaldo Cohen,
Nelson Freire, Emanuel Ax, Gil
Shaham, Midori, Evelyn Glennie,
Kathleen Battle, entre outros.

Realizou diversos concertos no
México, Peru e Venezuela. No Japão
dirigiu as Orquestras Sinfônicas de
Tóquio, Sapporo e Hiroshima. Na
Europa regeu a Orquestra Sinfônica
da BBC da Escócia e a Orquestra
da Radio e TV da Espanha. Dirigiu
também a Filarmônica de Auckland,

Igualmente aclamado como regente
de ópera, estreou nos Estados
Unidos dirigindo a Ópera de
Washington. No seu repertório
destacam-se produções de Tosca,
Turandot, Carmen, Don Giovanni,
Cosi fan Tutte, Bohème, Butterfly,
Barbeiro de Sevilha, La Traviata e

Nova Zelândia, a Orquestra Sinfônica
de Quebec, Canadá, e a Filarmônica
de Tampere, na Finlândia.

As Alegres Comadres de Windsor.

Vencedor do Concurso Internacional
de Regência Nicolai Malko, na

Fabio Mechetti recebeu títulos
de Mestrado em Regência e em
Composição pela prestigiosa
Juilliard School de Nova York.
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FOTO LUIZ ASSIS

Estados Unidos, onde foi chamada
de “a Kathleen Battle brasileira”,
após sua estreia no festival Brazilian
Classics do Arsht Center de Miami.
Edna realiza com igual competência
sofisticados recitais e estrela
musicais como O Fantasma da Ópera.
Seu repertório operístico inclui
Rigoletto, A Flauta Mágica, Elisir
d´Amore, O Empresário, Chapéu de
Palha de Florença, O Morcego, todas
com sucesso absoluto de público e
crítica. Seus recentes triunfos no
palco lírico foram Bess (Porgy and
Bess) e Madalena (Andrea Chenier).
Seu repertório de música orquestral
inclui a Petite Messe Solennelle
(Rossini), o Requiem, a Missa em dó
menor e Missa da Coroação, todos
de Mozart, e Carmina Burana.

EDNA
D’OLIVEIRA

Aperfeiçoou-se na Inglaterra
em Opera Performance com os
maestros Alex Imgram e Lionel
Friend, da Ópera Nacional Inglesa.
Aperfeiçoou-se na Alemanha em
lieder e, em Viena, em canto com a
soprano Eliane Coelho. Em Nova
York participou de masterclasses
com a cantora Joyce Didonatto e
outras cantoras internacionais.
Gravou a Floresta do Amazonas
com a Filarmônica de Minas Gerais
e foi solista na Cia Brasileira de
Ópera. Edna também interpretou
Valencienne (Viúva Alegre), Micaela
(Carmem), Ceci (O Guarany),
Amore (Orfeu e Euridice) e
Adele (Die Fliedermaus).

Uma dos mais importantes sopranos
da cena lírica brasileira, Edna
D’Oliveira possui uma intensa
carreira em que brilha tanto na
ópera como em concertos. Aclamada

Participou de várias edições do
Festival Amazonas de Ópera.
Trabalhou com os mais renomados
regentes nacionais e internacionais,
como Alastair Willis, Neschling,
Minczuck, Malheiro e Karabtchevsky.
Atuou à frente de orquestras como
a Miami Orchestra, Orquestra

Em 2014 foi solista da Nona de
Bethoven e da Sinfonia nº 2 de
Mahler em festivais de música de
câmara e em palcos como o Theatro
Municipal do Rio de Janeiro e
Centro Cultural Banco do Brasil.
Com a pianista Sheila Glaser dedicase à gravação de compositores
brasileiros contemporâneos.

por suas interpretações de
Villa-Lobos, especialmente das
Bachianas Brasileiras nº 5 e das
canções da Floresta do Amazonas,
Edna vem interpretando essas obras
nas principais salas brasileiras e nos

Sinfônica Brasileira, Osesp, Sinfônica
de Barra Mansa, Orquestra Petrobras
Sinfônica, sinfônicas da Bahia, de
Heliópolis e do Theatro Municipal
de São Paulo. Com a Filarmônica
de Minas Gerais estreou em 2009.

Vencedora do Prêmio Carlos
Gomes em 2011, Edna D’Oliveira
é professora de canto na Escola
Municipal de Música de São
Paulo, do Theatro Municipal.
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FOTO LUIZ ASSIS

“Uma voz sem fronteiras”. Com
essas palavras, o maestro Alessandro
Sangiorge se referiu à mezzosoprano mineira que vem recebendo
da crítica nacional e internacional
grande reconhecimento.

EDINÉIA
DE OLIVEIRA

(Saint-Saëns), em São Paulo; Zia
Principezza, Frugola e Zita no
Triptico (Pucinni), em Curitiba, Rio
de Janeiro São Paulo e Belém do Pará;
Carmen (Bizet), em Barra Mansa, RJ;
Irma em Bug Jargal (G. Malcher), em
Belém do Pará, entre tantas outras.

Detentora do Prêmio Carlos Gomes,
em suas últimas performances estão
Carmen (Bizet), no Rio de Janeiro;
Azucena em Il Trovadore (Verdi),
no México; Amneris em Aida

Nas principais salas de concerto
do Brasil, esteve sob a regência
de Eiji Owe (Primeira Sinfonia
de Bernstein, na Sala São Paulo);

(Verdi), na Argentina; Adalgisa em
Norma (Bellini), em São Paulo e
na Argentina; Éboli em Don Carlo
(Verdi), na Argentina; Serena em
Porgy and Bess (Gershwin), em São
Paulo; Dalila em Sansão e Dalila

Lorin Maazel (Sinfonia nº 9 de
Beethoven, no Teatro Municipal do
Rio de Janeiro); Allastair Willis (Sea
Pictures de E. Elgar, na Sala Cecília
Meireles); Gennady Rozhdestvensky
(Oitava Sinfonia de Mahler, na

Sala São Paulo); Isaac Karabtchevsk
(Segunda Sinfonia de Mahler, na
Sala São Paulo); Tulio Colacioppo
e Ligia Amadio (Requiem de Verdi,
no Teatro Municipal de São Paulo
e Teatro Municipal de Mendoza);
Roberto Minczuk (Requiem de
Mozart, no Teatro Municipal do
Rio de Janeiro), entre outros.
Sua agenda 2014 e 2015 inclui Aida
de Verdi em La Plata, Argentina;
Segunda Sinfonia de Mahler
no Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, em Belo Horizonte e em
São Paulo, e Lieder Eines Fahenden
Gesellen de Mahler na Colômbia,
sob regência de Ligia Amadio.
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CORAL LÍRICO
DE MINAS GERAIS

Estiveram à frente do Coral os
maestros Luiz Aguiar, Marcos
Thadeu, Carlos Alberto Pinto
Fonseca, Angela Pinto Coelho,
Eliane Fajioli, Silvio Viegas, Charles
Roussin, Afrânio Lacerda e Márcio
Miranda Pontes. Seu atual regente
titular é o maestro Lincoln Andrade.
O grupo se apresenta em Belo
Horizonte, interior de Minas e em
capitais brasileiras com o objetivo
de contribuir para a democratização
do acesso de diversos públicos ao
canto coral. As apresentações têm
entrada gratuita ou preços populares.
O Coral participa das temporadas
de óperas e concertos da Fundação
Clóvis Salgado, ao lado da Orquestra
Sinfônica de Minas Gerais, tendo se
apresentado também com a Orquestra
Sinfônica do Estado de São Paulo
e a Filarmônica de Minas Gerais.
O Coral Lírico desenvolve também
diversos projetos que incluem
Concertos no Parque, Lírico na
Cidade e Concertos Didáticos.

Lincoln Andrade
Lincoln Andrade possui doutorado
em Regência pela University of
Kansas e mestrado em Regência
Coral pela University of Wyoming,
ambas nos Estados Unidos. Em
Wyoming também foi professor
assistente e ministrou aulas de
canto coral e regência coral.
Premiado nos Estados Unidos e na
Europa, o maestro foi diretor musical
do grupo Invoquei o Vocal, maestro
titular do Madrigal de Brasília e
do Coral Brasília. Ainda na capital
federal, foi professor e diretor da
Escola de Música de Brasília. Regeu
concertos na Alemanha, Argentina,
Chile, Espanha, Estados Unidos,
França, Grécia, Hungria, Paraguai,
Polônia, Portugal e Turquia.

FOTO PAULO LACERDA

Criado em 1979, o Coral Lírico de
Minas Gerais, corpo artístico da
Fundação Clóvis Salgado, é um dos
raros grupos corais que possuem
programação artística permanente
e um repertório diversificado,
incluindo motetos, óperas, oratórios
e concertos sinfônico-corais.

REGENTE

CONTRALTOS

Hélcio Rodrigues

Leandro Braga

Lincoln Andrade

Ana Carolina de Paula

Igor Ferreira

Rafael Capossi

Bruno Thadeu **

Lúcio Martins

Ramiro Souza e Silva **

REGENTE ASSISTENTE

Carolina Rennó

Marcelo Salomão

Robson Lopes

O maestro é produtor musical,
apresentador e entrevistador do
programa Conversa de Músico,
produzido e veiculado pela TV
Senado. Também é professor
de regência e coordenador da
Orquestra Sinfônica da Escola de
Música da Universidade Federal de

Lara Tanaka

Consuelo Varella

Márcio Bocca

Thiago Roussin **

Déborah Burgarelli **

Petrônio Duarte*

Urbano Lima *

SOPRANOS

Enancy Gomes

Rogério Miura

Aline Amaral de Castro

Iaiá Drumond

Rubens do Carmo

PIANISTA

Anelise Claussen

Júnia Jáber

Sandro Assumpção

Hélcio Vaz

Annelise Cavalcanti

Kissya Andrade

Wagner Soares

Cátia Neris

Maria Helena Nunes *

Welington Nascimento

GERENTE

Clara Guzella

Penha Vasconcelos **

Wellington Vilaça

Celme Valeiras

Clarisse Girotto

Rosa Silveira

Conceição Nicolau

Talita Cotta

BAIXOS

ARQUIVISTA

Daiana Melo

Tereza Cançado

Alex Schimith

Robert Avelino

Érica Mendes

Vanessa Piló

André Fernando

Minas Gerais (UFMG). Ministra
palestras sobre regência e canto
coral em festivais brasileiros.

Gislene Ramos

Vanya Soares

Antônio Marcos Batista **

SECRETÁRIA

Carlos D’Elia

Carmem Magalhães

Lincoln Andrade é regente titular
do Coral Lírico de Minas Gerais.

Izabel Carmônia
Lilian Assumpção

TENORES

Cristiano Rocha **

Marta Nichthauser

André Felipe

Guilly Castro

Melina Peixoto *

Eduardo Cunha Melo

Israel Balabram

Nabila Dandara

Evandro Silva

Iuri Michailowsky

Valquíria Gomes

Carlos Átila

Judson Freitas

* chefe de naipe

** músico convidado
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CORO
DA OSESP
Naomi Munakata
Coordenadora e regente do Coro da
Osesp, Naomi Munakata é também
diretora da Escola Municipal de
Música de São Paulo e diretora
artística e regente do Coral Jovem
do Estado. Iniciou seus estudos
musicais ao piano aos quatro anos de
idade e começou a cantar aos sete,
no coral regido por seu pai. Estudou
ainda violino e harpa. Formou-se em
Composição e Regência em 1978, pela
Faculdade de Música do Instituto
Musical de São Paulo, na classe de
Roberto Schnorrenberg. A vocação
para a regência começou a ser
trabalhada em 1973, com os maestros
Eleazar de Carvalho, Hugh Ross,
Sérgio Magnani e John Neschling.
Anos depois, essa opção lhe valeria
o prêmio de Melhor Regente
Coral, pela Associação Paulista de
Críticos de Artes. Estudou ainda
regência, análise e contraponto com
Hans Joachim Koellreutter. Como
bolsista da Fundação Vitae, foi para
a Suécia estudar com o maestro
Eric Ericson. Em 1986, recebeu
do governo japonês uma bolsa de
estudos para aperfeiçoar-se em
regência na Universidade de Tóquio.
Foi regente assistente do Coral
Paulistano e lecionou na Faculdade
Santa Marcelina e na Faam.

FOTO ANA FUCCIA

A combinação de um grupo de
cantores de sólida formação
musical com a condução de uma das
principais regentes brasileiras faz
do Coro da Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo uma referência
em música vocal no Brasil. Nas
apresentações junto à Osesp,
em grandes obras do repertório
coral-sinfônico ou em concertos
a cappella na Sala São Paulo e pelo
interior do estado, o grupo aborda
diferentes períodos musicais,
com ênfase nos séculos XX e XXI
e nas criações de compositores
brasileiros como Almeida Prado,
Aylton Escobar, Gilberto Mendes,
Francisco Mignone, Liduíno
Pitombeira, João Guilherme Ripper
e Heitor Villa-Lobos. Em 2009, o
Coro da Osesp gravou seu primeiro
CD, Canções do Brasil, e, em 2013,
lançou seu segundo título, dedicado
exclusivamente a obras corais de
Aylton Escobar (Selo Osesp Digital).

REGENTE HONORÁRIA

Cristiane Minczuk

Luiz Eduardo Guimarães

PIANISTA

Naomi Munakata

Fabiana Portas

Márcio Soares Bassous *

CORREPETIDOR

Léa Lacerda *

Odorico Ramos

Fernando Tomimura

SOPRANOS

Maria Angélica Leutwiler

Paulo Cerqueira

Anna Carolina Moura

Maria Raquel Gaboardi

Rúben Araújo

Eliane Chagas

Mariana Valença

Érika Muniz

Mônica Weber Bronzati

BAIXOS / BARÍTONOS

Claudia dos Anjos

Flávia Kele de Souza

Patrícia Nacle

Aldo Duarte

Inspetor

Jamile Evaristo

Silvana Romani

Erick Souza

Sezinando Gabriel

Ji Sook Chang

Solange Ferreira

Fernando Coutinho Ramos

de O. Neto

Marina Pereira

Vesna Bankovic

Flavio Borges

Assistente

Francisco Meira

Ana Claudia Marques
da Silva

Maynara Arana Cuin

Gerente

Natália Áurea

TENORES

Israel Mascarenhas

Regiane Martinez *

Anderson Luiz de Sousa

João Vitor Ladeira

Roxana Kostka

Carlos Eduardo do

Laercio Resende

Viviana Casagrandi

Nascimento

Moisés Téssalo

Clayber Guimarães

Paulo Favaro

CONTRALTOS / MEZZOS

Ernani Mathias

Sabah Teixeira *

Ana Ganzert

Fábio Vianna Peres

Cely Kozuki

Jabez Lima

PREPARADOR VOCAL

Clarissa Cabral

Jocelyn Maroccolo

Marcos Thadeu

* monitor

GERÊNCIA
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Francisco Manuel da Silva |

Brasil, 1795-1865

HINO NACIONAL BRASILEIRO (1831)
4 min

INSTRUMENTAÇÃO piccolo, 2 flautas,

2 oboés, corne-inglês, 2 clarinetes,
clarone, 3 fagotes, contrafagote,
4 trompas, 5 trompetes, 3 trombones,
tuba, tímpanos, percussão, cordas.

Nascido no Rio de Janeiro em
1795, Francisco Manuel da Silva foi
discípulo de dois músicos notáveis da
época: o padre José Maurício Nunes
Garcia e Segismundo Neukomm.
Dotado, pois, de sólida formação
musical, exerceu com reconhecida
competência – além do magistério
– funções de relevo, como diretor
do Conservatório Imperial de

FOTO RAFAEL MOTTA

Música do Rio de Janeiro, maestro
e compositor da Imperial Câmara
e mestre de capela imperial.
O hino patriótico que viria a
tornar-se o nosso Hino Nacional

foi composto para celebrar a
Abdicação, em data, não
comprovada, posterior a esse
evento. O mesmo hino, após
a ascensão de Dom Pedro II,
continuou a ser cantado com
outra letra. A letra atual, de
Osório Duque Estrada, escrita
somente em 1909, oficializou-se
no centenário da Independência,
em 1922, já consagrada
anteriormente pelo uso popular.
Francisco Manuel da Silva morreu
em 1865, no Rio de Janeiro,
onde foi sepultado em meio a
homenagens de reconhecimento.
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Gustav Mahler |
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Boêmia (atual República Tcheca), 1860 – Áustria, 1911

SINFONIA Nº 2 EM DÓ MENOR, “RESSURREIÇÃO” (1888 / 1894)
85 min

INSTRUMENTAÇÃO 2 piccolos, 4 flautas,

4 oboés, 2 cornes-ingleses, 2 requintas,
3 clarinetes, clarone, 4 fagotes,
2 contrafagotes, 10 trompas, 10 trompetes,

A Sinfonia é um abismo e causa
vertigem buscar o fundo. Essa
paráfrase da afirmação de Wozzeck
sobre o homem, no segundo ato
da ópera de Alban Berg, poderia
servir de epígrafe para um estudo
das sinfonias de Gustav Mahler.
No entanto, a obra mahleriana
apresenta uma contrapartida a
essa reflexão. Se, por um lado, o
mergulho no insondável da própria
personalidade e a reação pessoal

diz respeito a todos nós e perscruta
os mistérios da transcendência.
Compositor austríaco, de origem
boêmia e de ascendência judaica,
Mahler nasceu em Kaliste e faleceu
em Viena. “... três vezes apátrida.
Como natural da Boêmia, na Áustria;
como austríaco, na Alemanha; como
judeu, no mundo inteiro. Por toda
parte um intruso, em nenhum lugar
desejado”, declarou. Sua vida de

titular da Orquestra Filarmônica da
capital austríaca. O trabalho como
intérprete refletiu-se no exercício
da composição, como podemos
verificar através das inúmeras
revisões em suas obras, bem como
através da minúcia com que indicava
as articulações, a dinâmica e as
cuidadosas indicações de andamento
e de caráter. Sua invenção orquestral,
integrada organicamente aos
demais elementos composicionais,
não conhece limites e explora, com
verdadeira atitude investigativa,
novas sonoridades, extraindo de cada
instrumento ou naipe uma força
expressiva, um páthos que o distingue
como o compositor que fez o elo
entre a tradição romântica e novas
linguagens do século XX. O apátrida
encontrou seu lugar no curso da
História e a aurora que ilumina suas
novas paisagens sonoras emerge desse

às vicissitudes, espelhados em sua
música, levam-nos a ressaltar o
aspecto autobiográfico de sua obra
sinfônica, por outro o compositor
ultrapassa os limites do pessoal e
atinge um terreno de comunhão que

trabalho intenso foi dedicada, em
boa parte, a uma prestigiosa carreira
de regente, que o levou a ocupar
importantes cargos em capitais
europeias, em especial o de Diretor
da Ópera de Viena e o de regente

ocaso do Romantismo e desperta
a verdadeira veneração de que foi
objeto por parte dos músicos da
Segunda Escola de Viena. O virtuose
da regência, no entanto, reservava
para o compositor apenas as férias de

4 trombones, tuba, 2 tímpanos,
percussão, 2 harpas, órgão, cordas.

verão, dado surpreendente quando
consideramos o conjunto de sua obra,
particularmente as dimensões de sua
produção sinfônica – nove Sinfonias
e amplos esboços para uma décima.
Homem de grande cultura
filosófica e literária, ele mesmo
autor dos poemas de algumas de
suas Canções, Mahler vale-se da
voz, em suas sinfonias, a partir da
segunda. Aqui, o texto do quarto
movimento, Urlicht (Luz Primordial),
foi extraído de uma coletânea de
poemas populares – Des Knaben
Wunderhorn (A trompa maravilhosa
do menino) – publicada no início
do século XIX. O final foi composto
a partir de um hino de Klopstock,
Auferstehn (Ressurreição), que
havia impressionado o compositor,
de modo especial, durante os
funerais do pianista e regente
Hans von Bülow. O amplo diálogo
que a Segunda Sinfonia estabelece
com elementos característicos do
universo mahleriano não para,
entretanto, no emprego dos textos.
Na obra encontramos, por exemplo,
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um dos arquétipos da música
de Mahler, a marcha, de cores
trágicas e fúnebres no primeiro
movimento, onde alusões ao Dies
Irae gregoriano convivem com
passagens de tons mais serenos, em
um tecido composicional de fortes
contrastes, também característico
da linguagem do compositor. O
segundo movimento alterna o Ländler
austríaco e a atmosfera dramática de
seções intermediárias. No terceiro,
Mahler dá nova forma a um Lied
composto sobre texto do ciclo
Wunderhorn: Des Antonius von Padua
Fishpredigt (A prédica de Antônio
de Pádua aos Peixes). Luciano Berio
referiu-se à “história da música”
que esse Scherzo nele despertava e
o empregou como espinha dorsal
para o terceiro movimento de sua
Sinfonia, integrando-o a referências
a trechos de obras de diversos outros
compositores. Após a afirmação de
fé do quarto movimento (“Venho de
Deus e quero retornar a Deus”), o
movimento conclusivo lembra-nos
o caminho já percorrido, mas, em
seu terço final, as reminiscências
são transfiguradas. Texto e música
conclamam o ouvinte a participar da
mensagem desta Segunda Sinfonia
e permitem experienciar, para além
das tristezas e alegrias cotidianas,
um caminho de fé e de esperança,
de Vida, Morte e Ressurreição.

OILIAM LANNA Compositor e regente, Doutor
professor da Escola de Música da UFMG.

FOTO ANDRÉ FOSSATI

em Linguística (Análise do Discurso),
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Sinfonia nº 2 em dó menor, “Ressurreição”
TEXTO EM TRADUÇÃO LIVRE

URLICHT
(LUZ PRIMORDIAL)
de uma canção
popular alemã,
“Des Knaben
Wunderhorn”

mezzo-soprano

soprano

Ó pequena rosa vermelha,
os homens estão na mais profunda miséria,
no maior sofrimento!
Como eu estaria melhor no Céu!

Crê! Não nasceste em vão.
Não viveste e sofreste por nada.

Eu vinha por um estreito caminho,
e eis que veio um anjo
e quis fazer-me recuar.
Ah! Não, não me deixei convencer.
Eu venho de Deus e regressarei a Deus.
O amado Deus me dará uma pequena luz
que me iluminará o caminho
até a bem-aventurada vida eterna!
RESSURREIÇÃO

coro, soprano

do poema “Die
Auferstehung”
de Fr. Gottlieb
Klopstock
(1724-1803)

Ressuscitarás, meu corpo, sim, ressuscitarás
após um breve repouso!
Vida imortal te dará aquele que te chamou.
Para renascer é que foste semeado.

coro

O que nasceu deve perecer!
O que pereceu ressuscitará!
coro e mezzo-soprano

Não tremas!
Prepara-te para viver!
soprano e mezzo-soprano

Ó dor, que tudo abarcas,
de ti eu escapei.
Ó morte, tu que tudo dominas,
agora foste conquistada!
coro

O Senhor da colheita recolherá em feixes
o que resta de nós, que morremos.

Com as asas que alcancei
com ardente amor,
levantarei voo em direção à luz
que nenhuma vista penetrou.
Morrerei para viver!

mezzo-soprano:

coro, soprano, mezzo-soprano:

Meu coração! Crê, sim, crê!
Nada de ti se perderá!
É teu tudo o que desejaste, que amaste,
tudo pelo que lutaste.

Sim, ressuscitarás, meu
coração, em um instante!
O que sofreste, para Deus te conduzirá!

FOTO RAFAEL MOTTA
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Orquestra
Filarmônica de
Minas Gerais

DIRETOR ARTÍSTICO E REGENTE TITULAR

Fabio Mechetti
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Instituto
Cultural
Filarmônica

REGENTE ASSOCIADO

Marcos Arakaki
PRIMEIROS VIOLINOS

Luciano Gatelli

CLARINETES

TÍMPANOS

Anthony Flint – Spalla

Marcelo Nébias

Marcus Julius Lander *

Patricio Hernández

Rommel Fernandes –

Nathan Medina

Jonatas Bueno ***

Pradenas *

Spalla Associado

Iberê Carvalho *****

Ney Campos Franco

Ara Harutyunyan –

Daniel Mendes *****

Alexandre Silva

PERCUSSÃO

Spalla Assistente

Leila Tascheck *****

Matteo Ricciardi *****

Rafael Alberto *

Ana Zivkovic

Daniel Lemos ***

Arthur Vieira Terto

VIOLONCELOS

FAGOTES

Sérgio Aluotto

Baptiste Rodrigues

Elise Pittenger ****

Catherine Carignan *

Werner Silveira

Bojana Pantovic

Camila Pacífico

Andrew Huntriss

John Boudler *****

Dante Bertolino

Camilla Ribeiro

Altair Venâncio

Eliseu Martins de Barros

Eduardo Swerts

Cláudio de Freitas

Hyu-Kyung Jung

Emilia Neves

Marcio Cecconello

Eneko Aizpurua Pablo

TROMPAS

Mateus Freire

Lina Radovanovic

Alma Maria Liebrecht *

Megumi Tokosumi

Robson Fonseca

Evgueni Gerassimov ***

TECLADOS

Rodrigo Bustamante

Philip Hansen *****

Gustavo Garcia Trindade

Ayumi Shigeta *

Rodrigo Monteiro Braga

Francisca Garcia *****

José Francisco dos Santos

Rodrigo de Oliveira

Marcos Ribeiro de

Lucas Filho

GERENTE

Oliveira *****

Fabio Ogata

Jussan Fernandes

SEGUNDOS VIOLINOS

HARPAS

Giselle Boeters *
Jennifer Campbell *****

Dante Yenque *****

Frank Haemmer *

CONTRABAIXOS

Mario Rocha *****

INSPETORA

Leonidas Cáceres ***

Colin Chatfield *

Oséias Arantes *****

Karolina Lima

Jovana Trifunovic

Nilson Bellotto ***

Daniel Filho *****

Leonardo Ottoni

Brian Fountain

Luka Milanovic

Hector Manuel Espinosa

TROMPETES

ADMINISTRATIVA

Marija Mihajlovic

Marcelo Cunha

Marlon Humphreys *

Débora Vieira

Martha de Moura Pacífico

Pablo Guiñez

Érico Fonseca **

Radmila Bocev

William Brichetto

Daniel Leal ***

ARQUIVISTA

Rodolfo Toffolo

Valdir Claudino *****

Tássio Furtado

Sergio Almeida

Tiago Ellwanger

ASSISTENTE

Bruno Lourensetto *****

Valentina Gostilovitch

FLAUTAS

Jorge Scheffer *****

ASSISTENTES

Leonardo Lacerda *****

Cássia Lima*

Elieser Ribeiro *****

Ana Lúcia Kobayashi

Anderson Pequeno *****

Renata Xavier ***

Tiago Linck *****

Claudio Starlino

Brigitta Calloni *****

Alexandre Braga
Elena Suchkova

VIOLAS

Jônatas Reis
TROMBONES

Mark John Mulley *

SUPERVISOR DE

João Carlos Ferreira *

OBOÉS

Diego Ribeiro **

MONTAGEM

Roberto Papi ***

Alexandre Barros *

Wagner Mayer ***

Rodrigo Castro

Flávia Motta

Ravi Shankar ***

Renato Lisboa

Gerry Varona

Israel Muniz

Gilberto Paganini

Moisés Pena

Juan Castillo
Katarzyna Druzd

MONTADORES
TUBA

André Barbosa

Eleilton Cruz *

Klênio Carvalho
Risbleiz Aguiar

* principal ** principal associado *** principal assistente **** principal / assistente substituto ***** convidado

Conselho
Administrativo
PRESIDENTE EMÉRITO

Jacques Schwartzman
PRESIDENTE

Roberto Mário Soares

DIRETOR DE

ANALISTA DE

ASSISTENTE

OPERAÇÕES

MARKETING DE

ADMINISTRATIVA

Ivar Siewers

RELACIONAMENTO

Cristiane Reis

Mônica Moreira
DIRETOR DE
ANALISTAS DE

ADMINISTRATIVOS

Marcos Souza

MARKETING E

Pedro Almeida

PROJETOS

Vivian Figueiredo

Equipe Técnica

CONSELHEIROS

Berenice Menegale

GERENTE DE

Bruno Volpini

COMUNICAÇÃO

Celina Szrvinsk

Merrina Godinho

Fernando de Almeida

Delgado

Ítalo Gaetani
Marco Antônio Pepino

GERENTE DE

Marcus Vinícius Salum

PRODUÇÃO MUSICAL

Mauricio Freire

Claudia da Silva

Octávio Elísio

Guimarães

Paulo Brant
Sérgio Pena

Diretoria
Executiva

ASSESSORA DE
PROGRAMAÇÃO
MUSICAL

Carolina Debrot

DIRETOR PRESIDENTE

PRODUTORES

Diomar Silveira

Geisa Andrade
Luis Otávio Rezende

DIRETOR

Narren Felipe

ADMINISTRATIVOFINANCEIRO

ANALISTAS DE

Estêvão Fiuza

COMUNICAÇÃO

Andréa Mendes
DIRETORA DE

(Imprensa)

COMUNICAÇÃO

Marciana Toledo

Jacqueline Guimarães

(Publicidade)

Ferreira
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